
 

 

 

                     

               

 :קורונהשאלוני קדם להרצאות מקוונות בנושא התנהגות מאתגרת בתקופת  שם הכלי 

 :חברת "התערבות מכילה"על ידי:   2020 פותח בשנת 

 

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של מחקרי מת רשי

 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 

לקבל מספר נתוני רקע על המשתתפים העתידים להשתתף בהרצאות )בני משפחה של   מטרת הכלי  1

נשי מקצוע(, כיצד ואיך קיבלו את המידע על ההרצאה ובעיקר  אנשים עם מוגבלות וא

וזאת   היו רוצים לקבל במהלך ההרצאה בנושא התנהגויות מאתגרות  להבין איזה מידע 

 .   על מנת להתאים את תכני ההרצאה למשתתפיה 

 מקוון  שאלון  סוג כלי המחקר   2

כלוסיית היעד  וא 3  .  י מקצועעם מוגבלויות ואנש משפחות של אנשים   (, 2020) מכלול  ר שלבמחק 

   דיווח עצמי  אופי הדיווח   4

שאלות רקע על המשיב והאם עובד בתחום המש"ה, שאלות רקע על האדם  השאלון כלל  מבנה הכלי  5

עם מוגבלות )קרוב משפחה או מקבל שירות( וההתנהגויות המאתגרות המופגנות  

כמו כן, נשאלו המשיבים על  מצידו, וכן על אופן קבלת המידע על ההרצאה המקוונת. 

 שאלה שהיה רוצה המשיב לקבל עליה מענה בהרצאה.   

המדידה   םסוג סול 6  לא רלוונטי  

   סגורות ושאלות פתוחות. שאלות   סוג הפריטים בכלי  7

 שאלות.   10כ . סה"שאלה אחת פתוחהשאלות סגורות ו 9 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 

 בים אותם. מוגבלות שכלית התפתחותית והסוב  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
mailto:general@kshalem.org.il
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


 

 מאתגרת )בתקופת סגר הקורונה( ות בנושא התנהגות מקוונ הרצאות

 שאלון קדם הרצאה 

 ,שלום רב 

 .נבקשכם למלא את השאלון הבא   ,עבורכם להרצאה שתתקיים   מרבית לטובת היערכות  

 .השאלון הינו אנונימי 

Email address___________ 

 ________________________שם מלא

 הינך: 

 משפחה . א

 צוות מקצועי  . ב

 

 בן/בת המשפחה: 

 שכלית מוגבלות  . א

 אחר___________________ . ב

 

 האם בן/בת המשפחה מתגורר בדרך כלל: 

 בבית  . א

 במסגרת דיור חוץ ביתי  . ב

 

 : בן/בת המשפחה נמצא/ת בדרך כלל במסגרת

 בית ספר  . א

 מרכז יום  . ב

 תעסוקה  . ג

 אחר__________  . ד

 

 האם את/ה עובד/ת בתחום המש"ה?: 

 כן . א

 לא  . ב

 

 עובד במסגרת: 

 מסגרות יום  . א

 רווחה מחלקת  . ב

 חינוך  . ג

 ביתי דיור חוץ  . ד

 אחר________________  .ה
 



 

 ההתנהגות המאתגרת מתאפיינת ב: 

 פגיעה ברכוש  . א

 פגיעה עצמית  . ב

 פגיעה באחרים  . ג

 סרבנות  . ד

 צעקות  .ה

 חזרתיות  . ו

 אחר______________  .ז

 

 מי העביר לך את המידע על ההרצאה?: 

 עו"ס מהרווחה  . א

 מנהל/ת המסגרת  . ב

 הורה אחר  . ג

 מורה/גננת  . ד

 אחר______________  .ה

 

 המידע?: ועבר אלייך  איך ה

 במייל  . א

 בוואטסאפ  . ב

 פייסבוק  . ג

 אחר______________  . ד

 

 __________________________________________  שאלה שהייתי רוצה לקבל עליה מענה בהרצאה:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 


