כלי מחקר זה נלקח מתוך מאגר כלי המחקר של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו
שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.
כל המעוניין להשתמש באחד מכלי מחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטי
ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים.
 שם הכלי :שאלון הוצאות ייעודיות לאדם עם המוגבלות בבית האב
 השאלון נלקח מתוך כלי מחקר מורחב שחיברו גור ,רימרמן וגרינשטיין -וייס ( )2017במחקרם ומשלב בין כלי
מחקר שונים .מומלץ לפנות למחקר המלא לפני השימוש בשאלון זה.
 במקור פותח בשנת 2011 :על ידי :אנדרסון ושות' לצורך הסקר הלאומי .)2011( FINDS National Survey
 תורגם לעברית בשנת  :לא צוין על ידי :לא צוין
1

מטרת הכלי

הערכת ההוצאות הייעודיות של הורים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מתוך
הכנסת משק הבית

2

סוג כלי המחקר

שאלון.
מטפלים עיקריים (בבתי האב) לילד עם מש"ה.

3
אוכלוסיית היעד

4

אופי הדיווח

דיווח עצמי

5

מבנה הכלי

השאלון מורכב מ 30-היגדים שונים סביב  12מוקדים (תחבורה ,הוצאות
רפואיות ,מזון ,דיור וריהוט ,ביגוד והנעלה ,חינוך ,השגחה וטיפול שוטף ,תרבות
ובידור ,מוצרים ושירותים אישיים ,הוצאות משפטיות ,טיפול נפשי או הדרכה
והוצאות אחרות) .המשיב התבקש להעריך את ההוצאות הייעודיות עבור האדם
עם המוגבלות מתוך הכנסת משק הבית -בממוצע חודשי.

6

סוג סולם המדידה

כמותי

7

סוג הפריטים בכלי

היגדים לגביי הוצאות כלכליות בתחומים שונים .על המשיב להעריך מספרית את
ההוצאה עבור ילדו עם מש"ה בחודש.

8

אורך הכלי

 30פריטים.

9

מהימנות

לא צוין

10

תקיפות

לא צוין

רשימת מחקרי קרן שלם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט

שם המחקר
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גור איילת ,רימרמן אריק וגרינשטיין-וייס מיכל ( .)2017מיזם מחקר בתי אב בהם מתגורר ילד או בוגר
עם מוגבלות שכלית .אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת וושינגטון סנט לואיס ,ארה"ב.

למחקר המלא
652
למחקר המלא

אשרף חג'אזי ( .)2018איכות חיים של הורים המטפלים בילדיהם עם מוגבלות שכלית התפתחותית
בבתי אב יהודיים וערביים .אוניברסיטת חיפה .בהנחיית פרופ' אריק רימרמן.

`
למאגר המחקרים של קרן שלם

הוצאות בחודש רגיל לילד עם מוגבלות ()out of pocket
להקריא :עבור הטבלה בעמוד הבא ,חשוב על ההוצאות שאתה מוציא על ____.
כמה ,להערכתך ,אתה/אתם מוציאים מכיסכם בחודש אחד לכל אחד מסוגי ההוצאה הבאים? התייחס רק
לסכומים שאתה מוציא עבור ____.

(למראיין :אם ההוצאה היא שנתית ,חלק אותה ל – )12-מדובר בהערכה ולא בסכומים מדויקים.
סוג ההוצאה  -רק עבור ____
תחבורה
 .10-14הוצאות נסיעה להסעת ____ בחודש רגיל (כולל מוניות ,הסעות ,והוצאות
דלק אם אתם מסיעים אותו באופן פרטי)
 .15-19הוצאות רפואיות
 .20-24הוצאות לרופאים ולטיפולים רפואיים שאינם מכוסים על-ידי ביטוחי
בריאות (כלומר שלא מחזירים לך את ההוצאות)
 .25-29הוצאות לטיפולי שיניים שאינם מכוסים על-ידי ביטוחי בריאות
 .30-34הוצאות לטיפולים משלימים ,אלטרנטיביים ,שאינם מכוסים על-ידי ביטוחי
בריאות (למשל :עיסויים ,רכיבה טיפולית)...
 .35-39הוצאות לאבזרים רפואיים שאין להם החזר מקופת חולים או ממקור אחר
 .40-44הוצאות רפואיות אחרות בנוסף לעיל .פרט בקיצור:
מזון
 .45-49הוצאה למזון ומשקאות (כולל במסעדות) לחודש עבור ____
דיור וריהוט
 .50-54הוצאה ממוצעת לחודש הקשורה לרכישת רהיטים ,תמונות וקישוטים,
אבזרים חשמליים לחדר בו ____ גר וכדומה (חלק את ההוצאה השנתית ל)12-
ביגוד והנעלה
 .55-59הוצאה ממוצעת לחודש לביגוד והנעלה
הוצאות לחינוך
 .60-64הוצאות שלך למסגרות חינוכיות וחברתיות בהם ____ שוהה (למשל מועדון)
 .65-69הוצאות ליועצים ,מנחים ,מורים פרטיים וכדומה המסייעים ל( ____-ממוצע
לחודש)
 .70-74הוצאות לספרים ולעזרי לימוד
 .75-79הוצאות נוספות לחינוך בנוסף לעיל
השגחה וטיפול שוטף
 .80-82הוצאות למטפל ישראלי /בייבי סיטר/עוזר השוהים עם הילד ומשגיחים עליו
 .83-84הוצאות למטפל/ת זר/ה או עוזר/ת זר/ה השוהים עם הילד ומשגיחים עליו
 .85-89הוצאות נסיעה או תשלום אחר לקרובי משפחה  /חברים הבאים לשמור על
____
 .90-94הוצאות אחרות הקשורות להשגחה יומיומית על ____
חברה תרבות ובידור
 .95-99הוצאות לבילויים כגון יציאה לסרט ,מופעי ,לבריכה ,טיולים ,מסיבות
וכדומה (ממוצע הוצאה לחודש)
 .100-104הוצאות לתחביבים ,ציוד ספורט
 .105-109הוצאות לאינטרנט ,רכישת מחשב ,אבזרים אלקטרוניים ,טבלט ,טלפון,
וכן צעצועים ,ומתנות ל( ____-ממוצע חודשי)
 .110-114הוצאות נסיעה לחופש ,נופשונים ,וכדומה (אם ההוצאה שנתית – נסה
לחשב כמה זה יוצא לחודש בממוצע)
ליווי מיוחד לבילויים ל____ -
 .115-119הוצאות אחרות הקשורות לתרבות ובידור
מוצרים ושירותים אישיים
 .120-124הוצאה לסיגריות ,טבק
 .125-129תכשיטים ,שעונים ,ארנקים,
 .130-134תספורת ,קוסמטיקה
הוצאות בגין נזקים ומשפטיות
 .135-139תשלום בגין נזקים ש ____-גרם – כולל הוצאות להחזרת המצב לקדמותו
 .140-144הוצאות משפטיות הקשורות ל____-
 .145-149הוצאות בגין טיפול נפשי ,יעוץ ,הדרכה ותמיכה לאדם העיקרי שמסייע ל-
____ (כתוצאה מהטיפול בׂ____-
 .150-154הוצאות אחרות עבור ____ שלא צוינו לעיל

הוצאה לחודש
ממוצע (שח)

