
 

 

 

                     

               

 :פלטפורמה להנגשת בריאות  -'לילך'ושביעות רצון האישה עם מש"ה מאתר שאלון ידע  שם הכלי

 האישה

 :יחידת הערכה ומחקר –מכלול על ידי:   2019 פותח בשנת 

 

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

ידע  הנגשת   -של אתר "לילך"  תו תרוממחקר הערכה בנושא: (, 9201) יחידת הערכה ומחקר  –מכלול 

קרן שלם  , ריאות האישהבתחום ב  
192 

 למחקר המלא 

                                                     `     

                   גר המחקרים של קרן שלםלמא

ם  רופא נשי ביקור אצל הנוגעות לתחושות שינוי הלידע ול אתר "לילך"  לבחון את תרומת  מטרת הכלי  1

 נשים עם מש״ה הבקרב 

 . שאלון  סוג כלי המחקר   2

 . נשים עם מש"ה המתגוררות במסגרות דיור בקהילה(, 2019) במחקר של מכלול  אוכלוסיית היעד   3

 המטפלות הישירות.   בסיוע ותיווך  דיווח עצמי  אופי הדיווח   4

  ומספר שאלות בריאות האישה  , שאלות ידע על תחוםרקע  מספר שאלות כללהשאלון  מבנה הכלי  5

 . סרטוני ההסבר שבו אתר "לילך" ומ  המתייחסות לשביעות רצונן 

ם המדידה סוג סול 6  לא רלוונטי  

 כן/לא" "ושאלות   , שאלות פתוחות ( 4)בחירת תשובה אחת מתוך ברירה -ת רבשאל סוג הפריטים בכלי  7

 ן/לא.  ות כשאל  6-שאלות פתוחות ו  5ברירה אחת,  -שאלת רב אורך הכלי   8

 שאלות.   12סה"כ 

 לא צוין    מהימנות  9

 לא צוין  תקיפות  10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו    לי המחקרמאגר כך  כלי  מחקר זה נלקח מתו 

 עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.  שיפור איכות החיים של אנשים   

 
   טיהרלבנ  המחקר   את  שערך   לחוקר  לפנות  מתבקש מחקר  מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל        

 . יוצרים זכויות  מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
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 סרטונים(מהשביעות רצון וידע  לאישה לאחר הצפייה בסרטונים )שאלון 

 

 מטפלת יקרה,  

זהו השאלון השני שאנו מבקשים שתמלאי ביחד עם מקבלת השירות, בנושא בריאות האישה, לאחר שנכנסתן ביחד  
 העוסק בביקור אצל רופא הנשים.    בסרטוניםפעמים   לאתר בנושא בריאות האישה וצפיתן מספר 

 
תיה הקודמות(:  מקבלת השירות )לצורך התאמה לתשובובתעודת הזהות של הספרות האחרונות  4אנא כתבי את 

______  

 תודה רבה על שיתוף הפעולה! 

 צוות ההערכה, קרן שלם ומשרד הרווחה 
 

 _________________מסגרת: _______________  תאריך: ________________

 שנת הלידה של מקבלת השירות: ____________________

 קשה □ בינוני  ,  □ בינוני  ,   -קל □  קל  ,   □  רמת מוגבלות:  

 □ לא ,  □ כןהאם האישה ביקרה בעבר אצל רופא נשים:     

   באיזו מידה?  □ ביקרה פעמים רבות    □ ביקרה פעמים מעטות   –במידה ו"כן"              

 

 בנושא בריאות האישה:שאלות ידע 

 . מתי חשוב שכל אישה תלך להיבדק אצל רופא נשים? 1

 באיזור הבטןא. רק כשכואב      
 שנתיים-ב. כל שנה     
 בדק אצל רופא נשים יג. לא חשוב בכלל לה     

 שנתיים וגם כאשר כואב באיזור הבטן-ד. כל שנה     
 

  3לפחות  בבקשה צייני . מהם הדברים )הציוד, המכשירים( שנמצאים בחדר של רופא הנשים? )2

 ________________ ________________________________________________ : פרטים(

 

 ? ךצריכה לעשות בחדר של רופא הנשים כדי שהוא יבדוק אות ת. מה א3

 ______________________________________________________________ ________ 

 

 ________ _. למה חשוב לעשות בדיקת שד?______________________________________4

 ______________________________________________________________ ________ 
 

?  ךסיים לבדוק אותיהרופא כשהוא תשאלי את . מה חשוב ש5

_________________________ _____________________________________________

 ______________________________________________________ ________________ 
 

 



 

 

 :בנושא בריאות האישההסרטונים שביעות הרצון מ

  –עליהן  אודה לך אם תעני בנושא בריאות האישה.שראינו ביחד  הסרטוניםשאל כמה שאלות על אאני 

 כן או לא.   בתשובות 

 לא     כן       

   הסרטונים היו ברורים?האם 

 אותך דברים חדשים? ולימד  הסרטוניםהאם 
 

  

 ?לראות את הסרטונים  האם נהנית
 

  

 האם הרגשת נעים כשראית את  
 הסרטונים? )האם הרגשת בנוח, האם זה

 לא היה מביך או מלחיץ עבורך?( 
 

  

 האם היה קל להשתמש במחשב ולמצוא
 את מה שרצית לראות?

 

  

האם כדאי גם לנשים אחרות לראות את 
 ? הסרטונים

  

 

  ?שראית אתר האינטרנט בנושא בריאות האישה או על הסרטוניםהאם יש לך משהו להוסיף על 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!

 

 


