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 פרופיל פנאי של דירה
 ( 2014קלר, א., פרוש, ש. ווינטראוב, נ. )

 הקשר של הדירה:  פרטי

 עיר: ______________   כתובת:__________________

 ___דוא"ל:___________________  פרטי קשר: טלפון: ____________________

 תפקיד איש הקשר:   איש קשר:__________________

___________________ 

 _____ תאריך מילוי השאלון:________________

 כן / לא האם הדירה שייכת לארגון פרטי:  (1

i. _______________________?אם כן, לאיזה ארגון 

 כן / לא  האם יש רכז/ת דירה? (2

i. ______________________?אם כן, מה שמו/ה ________ 

ii.   אחראי/ת?______________ על כמה דירות הוא/ היא 

 ?גברים / נשים האם הדירה מיועדת ל:  (3

 תאר מה הרקע האתני/דתי של הדיירים: (4

 ________________________________________ 

 אפיוני הסביבה בדירה )סמן את כל מה שרלבנטי(:  מה (5

i. אחר _________   רעש מבחוץ  צעקות   רדיו   :רעש 

ii. אחר__________    טבעית פלורסנט   : היקפיתורהאת 

iii. אחר__________   ספות      כסאות קבועים     : כסאות פלסטיקרהיטים 

 כמה חדרים יש בדירה?___________________  (6

 כמה חדרי שינה יש בדירה ?___________________________ (7

 __כמה חדרים מיועדים לשטח ציבורי לדיירים?_______________________  (8

 כן/ לא   יתן לפנות אותו לצורך העברת ההתערבות?  האם לדירה יש חדר שנ (9

 



 פרטים על הדיירים: 

 כן / לא  האם הדירה בתפוסה מלאה?  (10

 א( כמה דיירים יש בדירה? __________________  (11

שלהם אחנה של מוגבלות שיכלית   45-25ב( מתוכם, כמה דיירים יש בין הגילאים  

 בינונית _____________

 דיירים יש בכל חדר שינה? _________________ ה כמ (12

 פרטים על הצוות: 

פרט בטבלה שלהלן לגבי כל חברי צוות הדירה )העובדים בתשלום והמתנדבים(:    (13

 השבועיות שהם עובדים, והכשרתם. תפקידם, מספר השעות 

 

 הכשרה  שעות עבודה שבועיות בדירה תפקיד

   

   

   

   

   

   

 

 ב:עובדים בדירה  כמה חברי צוות  (14

i. כמה שעות במשמרת: _________   _______   משמרת בוקר 

ii.  כמה שעות במשמרת: _________   _______  משמרת צהרים 

iii.  במשמרת: _________ כמה שעות   _______   משמרת לילה 

  



 פרט בטבלה את כל סוגי ההדרכה המקצועית הקבועה שמקבל הצוות בדירה: (15

 תדירות  סוגי הפעילויות שנערכו  תחום ההדרכה

   

   

   

 

 סדר יום בדירה 

 מה לוח הזמנים היומי של הדירה?  (16

 שעת השכמה ____________________ 

 השכבה_____________________ שעת 

7:00-8:00  _________________________________________________ 

8:00-9:00 ________________________________________________ 

9:00-10:00 _______________________________________________  

10:00-11:00  _______________________________________________ 

11:00-12:00  _______________________________________________ 

12:00-13:00  _______________________________________________ 

13:00-14:00  _______________________________________________ 

14:00-15:00 _______________ ________________________________ 

15:00-16:00   ______________________________________________ 

16:00-17:00  ______________________________________________ 

17:00-18:00 ______ ________________________________________ 

18:00-19:00 ________________________________ ______________ 

19:00-20:00  ______________________________________________ 

20:00-21:00  _______________________________________________ 



 כן / לא    יירים?האם לוח הזמנים מובן וגלוי לעין לכל הד (17

 אילו חוגים קבוצתיים מוצעים בדירה? (18

 תדירות  שם החוג תדירות  שם החוג

  אמנות  בישול 

  תפירה   התעמלות

  אחר, פרט   ריקוד/ תנועה 

    מוזיקה 

 

   כן / לא  האם יש מערכת קבועה ל'שעות הפנאי' )זמן חופשי(? (19

 __ __________ כמה פעמים בשבוע יש לדיירים 'שעת פנאי'?  (20

 כמה פעמים ביום מתאפשרת להם 'שעת פנאי'? __________   (21

 מהו משך 'שעת הפנאי'? ___________  (22

 כן / לא   האם 'שעות הפנאי' הן רשות? (23

 באילו חדרים מותר להם לבלות את 'שעות הפנאי'? (24

  חדר משותף ________ חדר שינה פרטי ______ חדר שינה משותף _______

 

 אחר, פרט ____________  ___לפעילויות ____חדר מיוחד  

 מה עוד מתרחש בדירה בזמן של 'שעות הפנאי':  (25

 מקלחות _____ הכנת ארוחות _______ שיעורים פרטיים _______ 

 קבלת אורחים ______ הכנות לשינה _______ אחר, פרט __________ 

 אילו פעילויות מוצעות בזמן 'שעות הפנאי'?  (26

 ופסא ______ משחקי כדור _____________ משחקי קפאזלים ______ ציור 

  _________________ מוזיקה ______ וידאו/ טלוויזיה _______ אחר, פרט

 כן / לא  האם קיים טאבלט לשימוש הדיירים בדירה או בעבודה?  (27



אם כן איזה שימושים נעשה איתו:  

 _____________________________________________ 

 כן / לא  עילות בין ימי חול לחגים/ סופי שבוע?שעות הפנאי והפהאם יש הבדל ב (28

 

 אם כן, מה אופי ההבדל: 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ש לדיירים?האם הציוד והחומרים המיועדים לפעילויות הפנאי מאוחסנים במקום נגי (29

 כן / לא 

 האם הדיירים נשאלים לגבי העדפותיהם לפעילות?  (30

 לפעמים / לא / כן

 האם יש משהו חשוב נוסף שאת/ה חושב/ת שכדאי שנדע? (31

 ___________________________________________________________ 

 


