
 

 

 

  
 כלי המחקר פותח עבור קרן שלם על ידי 

 המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית 

 2019דצמבר 

 המחקר לא יצא לפועל בשל פרוץ הקורונה 

 איתור צרכים להנגשה  שאלון  

 של מידע במקומות ציבוריים   

 עבור אנשים עם מוגבלות שכלית

  –מסמכים נוספים רלבנטיים 

 הנחיות לחוקרחוברת  •

איתור צרכים להנגשה של מידע במקומות ציבוריים עבור אנשים עם מוגבלות  שאלוןמרואיין לנלווה ל מסמך  •

 שכלית 

https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%9e%d7%a1%d7%9e%d7%9a-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%94-%d7%a9/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%9e%d7%a1%d7%9e%d7%9a-%d7%a0%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%94-%d7%a9/


2

רקע על האדם עם המוגבלות
חלק ראשון

המדריך ממלא לבד את החלק הזה, לפי הרקע הקיים על האדם.

• מידע•מזהה:•____________________	

• באיזה•ישוב•הוא/היא•גר/ה?•____________________	

• אנא•סמן.•מגדר:••••••••גבר••••••••אישה	

• אנא•סמן•את•גילו•של•האדם:	

בין•20-30

בין•31-40

בין•41-50

בין•51-60

בין•61-70

70•ומעלה

• איפה•מתגורר/ת:••••••••בבית••••••••בדירה••••••••בהוסטל••••••••אחר:•__________	

• האם•הוא/היא•יודע/ת•לקרוא?••••••••יודע/ת•לקרוא••••••••לא•יודע/ת•לקרוא	

•  ככל•הידוע•לך,•האם•האדם•מגיע•ממקום•למקום•בישוב•לבד,•או•רק•עם•ליווי?	

)אנא•בחר•באפשרות•המתאימה(

לבד

רק•עם•ליווי

אם•לחלק•מהמקומות•לבד•ולחלק•עם•ליווי,•להיכן•מגיע/ה•לבד?•
____________________________________________________
 ____________________________________________________



3

שלום,•אני•כאן•היום•כדי•לשאול•אותך•כמה•שאלות.
השאלות•שאני•שואל•הן•כדי•ללמוד•איך•אנשים•עם•מוגבלות•שכלית•עושים•דברים•כמו•

ללכת•לרופא,•לבלות•בפארק•או•ללכת•למסעדה.
אנחנו•רוצים•לדעת•אם•יש•דברים•שאנחנו•יכולים•לעשות•כדי•שאנשים•עם•מוגבלות•

שכלית•יוכלו•להיות•יותר•עצמאיים•וליהנות•במקומות•שהם•רוצים.

אתה•מסכים•לענות•על•כמה•שאלות?

•••••כן••••••••לא

אני•אקריא•לך•רשימה•של•מקומות,•ואראה•לך•סמל•)תמונה(•של•כל•מקום.
אני•אשאל•אותך:

• כמה•אתה•מגיע•למקומות•האלה•	
• איך•אתה•מגיע•למקומות•האלה•	
• עם•מי•אתה•מגיע•למקומות•האלה	

שאלון לאדם עם מגבלה שכלית 
התפתחותית

חלק שני

הקרא לאדם את השאלות, עזור לו להבין ולענות על השאלות בהתאם להנחיות.

מדריך: במידה והאדם לא מעוניין להשתתף, בכל שלב של המפגש, כבד את 
הבקשה של האדם.

הודה לאדם, סיים את הפגישה ועדכן את האחראי שלך.
במידה והאדם מסכים לענות על השאלון, אפשר להמשיך לענות על השאלון.

בשאלות הבאות: 
1. פתח את הדף עם הסמל המתאים מתוך החוברת למרואיין.

2. סמן וי     במקומות המתאימים בטבלה מטה, לפי התשובות של האדם.
3. התקדם בחוברת למרואיין דף אחרי דף.
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סופר מרקט
)מכולת(
קניון או 

מרכז קניות
מסעדה או 

בית קפה
 חוף הים,

נמל )מקום 
 של אוניות(

או טיילת
בריכה

מתקני ספורט

פארק או 
גן שעשועים

קולנוע:
מקום עם 

אולם שאפשר 
לראות בו 

סרטים

כמה אתה מבקר 
ב _________?

]שם המקום[

מסיעים במוניתברכבתבאוטובוסברגלהרבה
אותי

עם מלווהלבד בכללקצת
לא

אם האדם ענה קצת או 
הרבה, שאל:[

איך אתה מגיע ל 
_____? ]שם המקום[

]אם האדם ענה 
קצת או הרבה, 

שאל:[
אתה מגיע לבד או 
עם מלווה )למשל: 

מדריך, הורה(?

היכל תרבות:
מקום שיש בו 

הופעות. 
למשל: הצגה, 

קונצרט.

אירוע או 
פעילות לכולם. 
למשל: חגיגות 

של חגים, 
הופעה בחוץ.
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מתנ"ס או 
מרכז חוגים

מוזיאון: 
מקום שיש 

בו תערוכות. 
למשל: 

תמונות, 
פסלים.

מועדון חברתי.
למשל: מועדון 

אקי"ם, 
כנפיים של 

קרמבו, 
תנועת נוער.

עירייה או 
מועצה:

מקום שמנהל 
את הישוב

*להתאים לפי 
האדם

בית כנסת, 
מסגד או 

כנסייה:
מקום דת 

שבאים 
להתפלל בו

*להתאים לפי 
האדם

כמה אתה מבקר 
ב _________?

]שם המקום[

מסיעים במוניתברכבתבאוטובוסברגלהרבה
אותי

עם מלווהלבד בכללקצת
לא

אם האדם ענה קצת או 
הרבה, שאל:[

איך אתה מגיע ל 
_____? ]שם המקום[

]אם האדם ענה 
קצת או הרבה, 

שאל:[
אתה מגיע לבד או 
עם מלווה )למשל: 

מדריך, הורה(?

ספרייה:
מקום שיש בו 
הרבה ספרים
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בנק: 
מקום שמטפל 

בכסף

קופת חולים 
או בית 
מרקחת

מקום אחר 
שאתה מגיע 
אליו: _____
_________
_________

ביטוח לאומי:
ארגון שנותן 
את הזכויות 

למי שגר 
במדינה.

למשל, אדם 
שחולה הרבה 

זמן ולא יכול 
לעבוד, מקבל 

לפעמים 
כסף מביטוח 

לאומי.

כמה אתה מבקר 
ב _________?

]שם המקום[

מסיעים במוניתברכבתבאוטובוסברגלהרבה
אותי

עם מלווהלבד בכללקצת
לא

אם האדם ענה קצת או 
הרבה, שאל:[

איך אתה מגיע ל 
_____? ]שם המקום[

]אם האדם ענה 
קצת או הרבה, 

שאל:[
אתה מגיע לבד או 
עם מלווה )למשל: 

מדריך, הורה(?
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מדריך, בחר את אחד המקומות שהאדם אמר שהוא ביקר בהם.
שאל את האדם את השאלה הבאה על מקום שהאדם ביקר בו.

כשאתה•מגיע•ל______•]שם•המקום[,•

מה•יכול•לעזור•לך•להבין•מה•עושים•שם?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

בשאלות הבאות: 
1. הצג את הסמלים של העזרים השונים, עמוד 22 בחוברת למראיין.

2. סמן וי     במקומות המתאימים בטבלה מטה, לפי התשובות של האדם.

שלטים

סרט קצר עם הסבר

דף עם הסבר כתוב

אתר אינטרנט

רמקול שאפשר לשמוע בו הסבר

הודעת אס.אם.אס

אדם שמסביר

לא כן
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לאיזה•מקום•אתה•רוצה•להגיע,•אבל•אתה•לא•עושה•את•זה?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

למה•אתה•לא•יכול•להגיע•ל•_____________•]שם•המקום[?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

תודה שענית על השאלות.

יש•מקום•שאתה•רוצה•להגיע•אליו,•אבל•אתה•לא•מגיע•אליו?•

•••••כן••••••••לא

אם האדם ענה כן, שאל:

במידה והאדם מתקשה לענות, להקריא מהטבלה כמה מקומות שהאדם ענה 
שהוא לא מגיע אליהם, או שמגיע אליהם מעט.

במידה והאדם מתקשה לענות, אפשר לשאול:
יש לך איך להגיע? חסר לך משהו במקום? אתה צריך שיתאימו לך משהו כדי 

שיהיה לך נח יותר להגיע לשם?




