
 

 

 

                     

 

 :(מנהלים -ראשונהלהערכת תכנית "ארוחה זה לא רק אוכל" )מדידה שאלון  שם הכלי 

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

 

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

מיזם חדשני לקידום חווית   -ארוחה זה לא רק אוכל .  ( 2020)  שרונה דולמן, מיכל הירש וחוה שלר

קרן   ת. ה ומעניקי השירוהאכילה באמצעות טכנולוגיה מסייעת ואביזרי עזר בקרב אנשים עם מש"

בעריכת  שיבא.  -ה, הרווחה והשירותים החברתיים, מילבתרד העבודש מ -ויות, מינהל המוגבל שלם 

, קרן שלם.  שרון גנות  

2020-255- 890        

 למחקר המלא 

`     

 המחקרים של קרן שלםלמאגר 

, סביבת  עמדתם של מנהלי מרכזי היום בנוגע לתהליך ואופן ההאכלה הקייםללמוד על  מטרת הכלי  1

" וכחלק מתהליך  "ארוחה זה לא רק אוכלפיילוט  ה מיזםני הפעלת פההאכלה והאוכל עצמו, ל

 לווה מ ההערכה

 . שאלון  סוג כלי המחקר   2

   . במרכזי יום טיפוליים מנהלי מסגרות  אוכלוסיית היעד   3

   דיווח עצמי  אופי הדיווח   4

על מקבלי  ו   בחלק הראשון של השאלון התבקשו המנהלים למלא מספר פרטי רקע על עצמם  מבנה הכלי  5

הבריאות  השירות  מקצועות  השניבמסגרתם   ואנשי  בחלק  לדרג  הת,  .  המנהלים  את  בקשו 

עם   הסכמתם  הנומידת  רצונם  היגדים  לשביעות  השההאכל  תמחווייגעים  מקבלי    ירותת 

לסיובמסגרת  מקבלי  ם .  של  ההאכלה  בתהליך  משנים  היו  מה  להציע  המשיבים  הוזמנו   ,

 השירות.  

המדידה   םסוג סול 6  במידה רבה מאוד".( "  5"כלל לא מסכים" ועד  1-דרגות )מ  5יקרט בעל ם ללסו 

 והיגדים לדירוג.  סגורות , שאלות שאלות פתוחות  סוג הפריטים בכלי  7

 שאלות.    23. סה"כ היגדים לדירוג ושאלה אחת פתוחה 11רות, שאלות רקע פתוחות וסגו  11 אורך הכלי   8

 לא צוין    נות יממה 9

 וין צ  אל תקיפות  10

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

 ר איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם. שיפו   

   טיהרלבנ  המחקר   את  שערך   לחוקר  נותלפ  מתבקש מחקר  מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל        
 . יוצרים יות זכו מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
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זה לא רק אוכל" להערכת תכנית "ארוחה  ן שאלו  

מנהלים( –)מדידה ראשונה   

 מנהל/ת יקר/ה,  

קרן שלם מעוניינת להעריך את מצב ההאכלה כיום במסגרת לפני תחילת התכנית ״ארוחה זה לא רק אוכל״,  

ה ואת שביעות הרצון של הצוות ומקבלי השירות מההאכלה. נודה לך מאוד אם  לשמטרתה לשפר את תהליך ההאכ

 על השאלון שלפניך.    תקדיש מזמנך לענות

מוגבלות שכלית  ל הכוונה היא מש"ה,  בכל פעם שכתובת בלבד.  *השאלון כתוב בלשון זכר לצורכי נוחיו

   התפתחותית.

 :פרטי רקע –חלק א׳ 

 אישה   □  ,  גבר  □ :  מין .1

 ____ __ : שנת לידה .2

 _פרט: ____________________ –אחר   □ערבית  ,    □ יהודית  ,   □   משתייך לחברה ה: .3

 חרדי     □דתי  ,     □מסורתי  ,    □חילוני  ,    □   מגזר דתי: .4

 אחר _______ □  ,  תעודה מקצועית  □ ,    תואר שני   □   ,תואר ראשון   □  , תיכונית  □ :  השכלה  .5

 ___ ___ )בשנים(:  ת שכלית התפתחותיתואנשים בעלי מוגבלותק בעבודה עם   .6

 __ ___ )בשנים(: במסגרת הנוכחית כמנהל ותק  .7

 ך קירבה אישית )משפחה או חבר קרוב( לאדם עם מש"ה או מוגבלות אחרת?  האם יש ל  .8

 כן.    □    לא     □

 אם כן, מהי? ___________________

        כמה מקבלי שירות יש במסגרת? .9

 ___________________ לאי מקבלי השירות?י טווח ג  ומה

 

 ות אחת(:  רמות מוגבלות של מקבלי השירות במסגרת )ניתן לסמן יותר מאפשר .10

 עמוק )סיעודי(    □ קשה,     □ בינוני  ,    □בינוני  ,   -קל   □קל  ,     □

 כמה מקבלי שירות במסגרת אוכלים באופן עצמאי? _______ . א

 עצמאי? _______כמה מקבלי שירות במסגרת שותים באופן  . ב

 

 ות(:  )סמן את כל התשובות הנכונ מקצועות הבריאות הבאים נמצאים במסגרת שלכם אלו מבין אנשי 

 תזונאית/דיאטנית    □ק. תקשורת ,      □פיזיותרפיה,     □ריפוי בעיסוק,     □

 

שיבא   -לבת   מי  



 

 

 שביעות רצון המנהל מההאכלה במסגרת –חלק ב׳ 

 1      

  לא כלל

 מסכים 

2   

  מסכים

  במידה 

 מועטה 

3   

  מסכים

  במידה 

 בינונית 

4   

  מסכים

  במידה 

 רבה 

5     

  במידה 

  רבה

 מאוד 

      לים טעים .   האוכל שמקבלי השירות מקב 1       

האוכל שמקבלי השירות מקבלים מוגש בטמפרטורה   .2

 מתאימה )לא חם או קר מדי( 

     

      יש מגוון אפשרויות מזון לבחור מהן בכל ארוחה  .3

פן עצמאי מה לאכול )אם  מקבלי השירות בוחרים באו .4

 ניתן( 

     

      חדר האוכל נעים ומזמין )מואר, מאוורר, מריח טוב(  .5

מקבלי השירות מקיימים שיחה בזמן  המטפלים ו .6

 ההאכלה

     

המטפלים ומקבלי השירות יוצרים קשר עין בזמן   .7

 ההאכלה

     

כלי האוכל )סכו״ם/צלחות/כוסות( מתאימים למוגבלויות   .8

 בלי השירות השונות של מק

     

      שולחנות האוכל מתאימים לצרכים של מקבלי השירות  .9

היושבים לידם בזמן  מקבלי השירות מרוצים מהחברים  .10

 האוכל 

     

אני )מנהל המסגרת( מרוצה מתהליך ההאכלה   .11

 במסגרת 

     

 

  אילו היה משהו שהיית יכול לשנות בתהליך ההאכלה, מה היית משנה? •

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה! 

 יחידת המחקר וההערכה, קרן שלם. 

 

 


