
 

 

 

                     

               

 :חת קבוצת  סקר להערכת תרומת פתי שם הכליWhatsApp  לאנשי מקצוע בתחום המש"ה 

 :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 -מרץהראשון )שחל בחודשים   
2020-236- 890        

 למחקר המלא 

                                                     `     

                   המחקרים של קרן שלםלמאגר 

 

ע בתחום המש"ה, בתקופת  ה של פתיחת קבוצת ווטסאפ לאנשי מקצוהערכת התרומ מטרת הכלי  1

   קורונה.  

 מקוון  שאלון  סוג כלי המחקר   2

כלוסיית היעד  וא 3    משתתפי קבוצת הווטסאפ.  (, 2020) מכלול  ר שלבמחק 

   דיווח עצמי  אופי הדיווח   4

הסקר כלל פרטי רקע )תפקיד, מסגרת, תחום התמחות( וכן שאלות הנוגעות לקבוצת   מבנה הכלי  5

הווטסאפ, כגון: כיצד שמעתם על הקבוצה? מהי מידת התרומה של הקבוצה בעיניך?  

אילו תכנים/פעילויות היית שמח שיהיו בקבוצה? מה המשמעות של פתיחת קבוצה שכזו  

בקורונה והאם יש לה זכות קיום גם לאחר הקורונה? ומקום להתייחסויות אישיות  

 נוספות. 

המדידה   םסוג סול 6  'תרומה רבה'(  4'כלל לא נתרם' ועד   1-רמות )מ  4ולם ליקרט בעל שאלת דירוג על ס  

 ושאלות פתוחות.   סגורות שאלות   סוג הפריטים בכלי  7

 . לותשא 7סה"כ  שאלות פתוחות.   4 -שאלות סגורות ו 3 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                         
 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/2187
http://www.kshalem.org.il/pages/item/2187
http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
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http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 ראשוני סקר  -בתחום המש"ה  לאנשי מקצוע WhatsAppקבוצת 

שותפים יקרים, קבוצה זו הוקמה על ידי קרן שלם עם פרוץ משבר הקורונה כשמטרתה לתת מידע בצורה 

מהירה ונגישה לאנשי מקצוע בתחום המש"ה. בימים אלה הקרן מבקשת להעריך את יעילות קבוצה זו כפתרון  

 .ף להעברת מידע. נשמח אם תשתפו פעולה ותקדישו דקה מזמנכם למילוי הסקר המצור 

 באיזה גוף/מסגרת את/ה עובד? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(: 

 פיקוח ארצי  –משרד הרווחה  .1

 פיקוח מחוזי  –משרד הרווחה  .2

 אגף לשירותים חברתיים  –רשות מקומית  .3

 מטה והנהלה  –ארגון מפעיל  .4

 מנהל מסגרת הנותנת שירותים לאנשים עם מש"ה .5

 מש"ה מדריך במסגרת הנותנת שירותים לאנשים עם  .6

 אחר___________________ .7

 

 ____________________________________________מה המקצוע או ההתמחות שלך?

 

 ________________________________________ כיצד שמעת על קבוצת הווטסאפ הזו?

___________________________________________________________________ 

 

 אילו תכנים/פעילויות היית שמח שיהיו בקבוצה? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(: 

 שאלות ודיונים מקצועיים  .1

 שאלות מנהליות  .2

 רעיונות לפעילויות והפעלות לאנשים עם מוגבלות  .3

 ידע אקדמי  .4

 פרסומים בעיתונות  .5

 ירועים מקצועיים )ימי עיון, כנסים, מפגשים( פרסום א .6

 אחר_____________________ .7

 

 מהי מידת התרומה של הקבוצה הזו עבורך? 

 כלל לא נתרם/ת  .1

 תרומה מעטה  .2

 תרומה בינונית  .3

 תרומה רבה .4

 אחר__________  .5

 

 



 

רואה  מהי בעיניך התרומה של פתיחת קבוצה כזו בתקופת משבר הקורונה? והאם גם בתום המשבר אתה 

 ____________________________________________________________ נחיצות לקבוצה שכזו? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 לומר בנוגע לקבוצה זו: נשמח לשמוע כל התייחסות/הערה/הארה נוספת שיש לך 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 


