
 

 

 

                     

 

 :(מנהלים -שנייהלהערכת 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)  ל הירש וחוה שלרשרונה דולמן, מיכ

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 

בזמן הארוחה של מקבלי השירות,  של מנהלי מרכזי היום   דותיהם ותחושותיהםעמ ללמוד על  מטרת הכלי  1

"  "ארוחה זה לא רק אוכלפיילוט  ה  מיזםזרים מסייעים במסגרת אבי  כחצי שנה לאחר קבלת

 .לווהמ  וכחלק מתהליך ההערכה

 . שאלון  סוג כלי המחקר   2

   . במרכזי יום טיפוליים מנהלי מסגרות  אוכלוסיית היעד   3

   דיווח עצמי  אופי הדיווח   4

ים  עיגדים הנוגהסכמתם עם ה  לדרג את מידת בחלק הראשון של השאלון התבקשו המנהלים  מבנה הכלי  5

במסגרת   וחווית לתהליך   השירות  מקבלי  של  וההאכלה  סיום  ההאכילה  לאחר  שנה  כחצי   ,

יזם, קשיים והמלצות  מעה של המ מידת ההטבנוגע להתכנית. בחלק השני, שאלות פתוחות  

 להמשך. 

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

   היגדים לדירוג ושאלות פתוחות סוג הפריטים בכלי  7

 שאלות.   19. סה"כ שאלות 'כן/לא' שאלות פתוחות או   7-ו היגדים לדירוג  12 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 

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

   טיהרלבנ  המחקר   את  שערך   לחוקר  נותלפ  מתבקש מחקר  מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל        
 . יוצרים יות זכו מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         

 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/2256
http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/2256
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


 

 __________ _______   תאריך: ______שם המסגרת: ____________            

 
פיילוט "ארוחה זה לא רק אוכל" להערכת  ן שאלו  

מנהלים( – ניה ידה ש)מד  
 

 מנהל יקר,  

קרן שלם מעוניינת להעריך את מצב ההאכלה כחצי שנה לאחר סיום התכנית ״ארוחה זה לא רק אוכל״, שמטרתה  

לי השירות מההאכלה. נודה לך מאוד אם תקדיש  לשפר את תהליך ההאכלה ואת שביעות הרצון של הצוות ומקב

הכוונה  מש"ה,  בכל פעם שכתוב נוחיות בלבד. תוב בלשון זכר לצורכי מזמנך לענות על השאלון שלפניך. השאלון כ

 מוגבלות שכלית התפתחותית. ל  היא

 
 אנא דרג את מידת הסכמתך עם כל אחד מהמשפטים הבאים:   

 1      
  לא   כלל

 מסכים 

2   
  מסכים
  במידה
 מועטה 

3   
  מסכים
  במידה
 בינונית 

4   
  מסכים
  במידה
 רבה

5     
  במידה
  רבה
 מאוד 

      האוכל שמקבלי השירות מקבלים טעים    . 1       

האוכל שמקבלי השירות מקבלים מוגש בטמפרטורה   .2

 מתאימה )לא חם או קר מדי( 

     

      יש מגוון אפשרויות מזון לבחור מהן בכל ארוחה  .3

מאי מה לאכול )אם  וחרים באופן עצמקבלי השירות ב  .4

 ניתן( 

     

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

המטפלים ומקבלי השירות מקיימים שיחה בזמן   .6

 ההאכלה

     

המטפלים ומקבלי השירות יוצרים קשר עין בזמן   .7

 ההאכלה

     

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

 נות של מקבלי השירות השו

     

      מקבלי השירות שולחנות האוכל מתאימים לצרכים של  .9

בלי השירות מרוצים מהחברים היושבים לידם בזמן  מק .10

 האוכל 

     

אני )מנהל המסגרת( מרוצה מתהליך ההאכלה   .11

 במסגרת 

     

אני )מנהל המסגרת( מרוצה מהטמעת תכנית "ארוחה   .12

 זה לא רק אוכל" במסגרת 

     

 

שיבא   -לבת   מי  



 

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

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

לא רק אוכל״? אם כן, פרט:    בעקבות תכנית ״ארוחה זהמשהו השתנה בתהליך ההאכלה במסגרת  האם לדעתך  •
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
 

 לא    □ כן       □ מקצועי ייעודי לנושא ההאכלה במסגרת?    בהאם קיים צוות חשיבה ר  •

 סדנאות/ימי עיון לכלל צוות המסגרת בנושא האכלה מאז סיום התכנית?  האם התקיימו הדרכות/  •

 לא       □

כגון:  כן ,    □
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 ת והעקרונות שניתנו לכם לארוחה והאכלה מיטבית? האם לדעתך ממשיכים לשמור במסגרת על ההנחיו •

 לא       □
 כן    □

ו בשגרה? )רפרנט, הדרכות שוטפות,  ישיבות  באילו פעולות נקטתם על מנת להטמיע הנחיות אל  –אם כן  -
צוות, שיח בנושא, הערכת תפקוד הצוות, ועוד(   

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
מסגרת, אנא פרט מה כולל תפקידו:  מידה וקיים רפרנט האכלה בב -

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 
 

 כנית? אם אתה מזהה כיום, כחצי שנה לאחר תום התכנית, קשיים או אתגרים שעלו בעקבות התה •

 לא       □
כן, אנא פרט אילו קשיים או אתגרים עלו:      □

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 נשמח לשמוע:   –במסגרת בנוגע לארוחות   המלצות/ במידה ויש לך הערות/הארות  •
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה! 

 יחידת המחקר וההערכה, קרן שלם.    

 

 


