
 

 

 

                     

               

 :סקר לרשויות שפנו לסיוע הקרן בעבר  -'הסתכלות לעתידלאחור, מבט  -בעקבות הקורונה' שם הכלי 

 :יחידת הערכה ומחקר –מכלול על ידי:  2020 פותח בשנת 

 

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

הערכת תרומת מיזמי קרן שלם בתקופת סגר הקורונה   (, 2020) יחידת הערכה ומחקר  –מכלול 

. קרן שלם , (2020מאי -מרץחל בחודשים הראשון )ש  
2020-236- 890        

 למחקר המלא 

                                                     `     
                   המחקרים של קרן שלםלמאגר 

שלם    מענק מקרןקבלת לאפשרות  מקומיות  תפקידים ברשויות בעלי  כיצד נחשפו  להבין  מטרת הכלי  1

צרכי   היו המענק, מה  אילו תרומות נוספות התרחשו בעקבות קבלת,  פת קורונהבתקו

להבין  לבסוף בתחום בעתיד וכן  ומה הסוגיות שיעסיקו אותם  הרשויות בתקופת הקורונה

 . אלו נחשפו ליוזמות נוספות של הקרן ומה דעתם על  האם

 מקוון  שאלון  סוג כלי המחקר   2

כלוסיית היעד  וא 3  .  מקומיותבעלי תפקידים מרשויות (, 2020) מכלול  ר שלבמחק 

   דיווח עצמי  אופי הדיווח   4

)בין השאר על איך נחשפו הרשויות לאפשרות    סגורות רקע מספר שאלות  ללוכ השאלון  מבנה הכלי  5

מה   ענק,שהתרחשו בעקבות קבלת המות נוספות פתוחות בנוגע לתרומ  שאלות , למענק(

ומה יהיו הסוגיות המרכזיות  בתקופת הקורונה עם מוגבלות רכי האוכלוסייה  היו צ 

נשאלו המשיבים לאילו יוזמות  כמו כן, שיעסקו בהן הרשויות בנוגע לאוכלוסייה זו. 

ודעתם עליהן.   נחשפו  תקופת הקורונה הם ב שפיתחה קרן שלם   נוספות  

המדידה   םסוג סול 6  לא רלוונטי  

   פתוחות.  סגורות ושאלות שאלות   סוג הפריטים בכלי  7

 שאלות.  7כ שאלות פתוחות. סה" 3-שאלות סגורות ו 4 אורך הכלי   8

 ין לא צו   מהימנות  9

 וין צ  אל תקיפות  10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו    מחקרלי ה מאגר כך  כלי  מחקר זה נלקח מתו 

 מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.   ים של אנשים עםשיפור איכות החי   

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

 . יוצרים יות זכו מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
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סקר לרשויות שפנו לסיוע הקרן בעבר  -מענק עידוד לתקופת הבידוד  

 מבט לאחור, הסתכלות לעתיד!  -בעקבות הקורונה 

 

 ______________________:שם הרשות

 תפקידך ברשות: 

 ראש הרשות  . א

 מנכ"ל הרשות  . ב

 מנהל מחלקה לשירותים חברתיים  . ג

 לשירותים חברתיים רכז תחום מש"ה/ מוגבלויות במחלקה  . ד

 __________ אחר .ה

 

כיצד שמעתם על המענק של קרן שלם )לטובת ציוד פנאי למשפחות של אנשים עם מוגבלות שכלית(? ניתן   .1

 ת: לסמן יותר מאפשרות אח

 מייל  . א

 ק סבופיי . ב

 ניוזלטר  . ג

 קבוצת ווטצאפ  . ד

 אחר________  .ה

 

 לקרן שלם?מי מבעלי התפקידים נחשף לראשונה למענק זה ו/או הניע להגשת בקשה  .2

 ראש הרשות  . א

 מנכ"ל הרשות  . ב

 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים  . ג

 רכז תחום מש"ה/מוגבלויות במחלקה לשירותים חברתיים  . ד

 אחר_________  .ה

 

)כגון: תרומות  ענק מהקרן?  רחשו דברים נוספים בעקבות קבלת המ צמן, האם התמעבר לתרומה למשפחות ע   .3

שיתופי פעולה עם גופים ועמותות מחוץ לרשות, שיתופי פעולה  שונות לרשות עצמה, שיתופי פעולה בתוך הרשות,  

  עם מתנדבים, שינוי מערכת היחסים בין המשפחה למחלקת הרווחה ועוד( 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

  מה היו הצרכים שלכם בתקופת הקורונה )בהקשר של אוכלוסייה מיוחדת זו(? –במבט לאחור     .  4

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

וכיצד לדעתך   מה לדעתך יהיו הסוגיות המרכזיות שתעסקו בהן בעתיד בנוגע לאוכלוסייה זו? -במבט לעתיד      .  5

  קרן שלם יכולה לסייע )מעבר לסיוע כספי(? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

יתן  )נבתקופת הקורונה פיתחה קרן שלם מספר יוזמות, כגון מענק זה. אנא ציין/י על אילו מהיוזמות שמעת?        .6

 תר מיוזמה אחת(: לסמן יו

 א. מענק עידוד לתקופת הבידוד לכל רשות 

 אתר אינטרנט המיועד לשימוש של אנשים עם מוגבלות שכלית   -ב. שלם בשבילכם  

 התמודדות עם התנהגות מאתגרת )עבור המשפחות ואנשי מקצוע(  ג. הרצאות מקוונות בנושא של

עם מוגבלות שכלית )כעת המשחקים בתהליך  ימוש אנשים  ד. מסמך עקרונות שיתופי לבניית משחקי רשת לש 

 פיתוח( 

 ה. מארז כלי הדרכה )בתוך אתר קרן שלם( לאנשי מקצוע במסגרות ובמוסדות אקדמיים 

 עבור אנשי מקצוע בתחום המוגבלות השכלית   ו. פתיחת קבוצת ווטצאפ

דבר אחר שיש לך  יהן, או כל במידה ונחשפת לאחת או יותר מהיוזמות הללו, נשמח לשמוע את חוות דעתך על

  לומר בהקשר של פעילות קרן שלם: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 


