
 

 

 :המקומיותסקר צרכי פיתוח פיזי )מבנים( ברשויות  שם הכלי 

  ורד( -מכלול, קרן שלם )ד"ר עדי לוייחידת על ידי:  2021בשנת: )בעברית( פותח 

 

 

 

 רשימת מחקרי קרן שלם אשר עשו שימוש בכלי: 

 

             למאגר המחקרים של קרן שלם

 

 

תמיכה  < כלים העוסקים באימפקט של תמיכות קרן שלםמיקום באתר : כלי מחקר<
)לשימוש  סקר להערכת צרכי בינוי פיזי )מבנים( ברשויות  כספית והקצאת משאבים<

 פנימי( 

 

הצרכים של הרשויות בפיתוח פיזי )מבנים( עבור אנשים עם מוגבלות שכלית  הערכת  מטרת הכלי  1
  ומוגבלויות אחרותהתפתחותית 

 שאלון קצר  סוג כלי המחקר   2

 מנכ"לים ומנהלי מחלקות רווחה ברשויות המקומיות  אוכלוסיית היעד  3

)על מאפייני הרשות והצרכים בבינוי עבור אוכלוסיית סגורות  מספר שאלות  מבעיקר  בנוי   מבנה הכלי  5

 (ומוגבלויות אחרות אנשים עם מש"ה

 מק"ט שם המחקר 

סקר צרכי פיתוח פיזי )מבנים( ברשויות המקומיות (.  2021וגב' נגה חן ) ר עדי לוי ורד"ד
 .יחידת הערכה ומחקר, קרן שלם -  מכלולעבור אנשים עם מש"ה ומוגבלויות אחרות. 

 0220-031-890מקט 

 

 קרן שלם התומכת במחקר שמטרתומחקרי של   כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך מאגר 
 .שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם

 
 באחד מכלי מחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטיכל המעוניין להשתמש 

 .ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים
 

 לקרן שלם אין זכויות על הכלים המוזכרים באתר זה. 

http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%9e%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%9e%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95/
https://www.kshalem.org.il/knowledge_area/research-tool-database/


סקר לבחינת הצורך בהקמת מבנים למסגרות יום עבור אנשים עם 
 מש"ה ברשויות המקומיות 

מרבית תקציבי קרן שלם ניתנים מדי שנה לפיתוח פיזי. הקרן מקצה לרשויות מענקים לבניה ושיפוץ של 
- מסגרות בקהילה לאנשים עם מש"ה, מהגיל הרך ועד זקנה, וגם במענה רבמבנים ולרכישת ציוד עבור  

  נכותי )כשנדרש( ובהתאם למס' המשתתפים עם מש"ה. 

לצורך תכנון מושכל של תקציבי הקרן וגיבוש סדרי עדיפויות, נודה לכם, אנשי המקצוע האמונים על 
  לסקר קצר זה. ם, על מענה השירות המיטבי לתושבי הרשות ולאנשים עם מש"ה ומוגבלויות בכלל

 

 
 _________________________ שם הרשות: .1

 

 
 מידת נחיצותולפנייך רשימת מסגרות עבור אנשים עם מש"ה. אנא דרג/י כל מבנה מבחינת . 2

  = נחוץ במידה רבה מאוד(:5 -= כלל לא נחוץ, ל1 -לרשות שלך )מ

 
= כלל לא  1  סוג המבנה

 נחוץ
= נחוץ 5 4 3 2

 במידה 
 רבה מאוד 

לפעוטות עם עיכוב התפתחותי  –מעון יום שיקומי 
  רב תחומי

 3גילאי חצי שנה עד 

1 2 3 4 5 

  מרכז יום )טיפולי/סיעודי(
 + 21גילאי 

1 2 3 4 5 

 מרכז יום לגמלאים
 + 21גילאי 

1 2 3 4 5 

  מרכז רב נכותי 
  +21גילאי 

1 2 3 4 5 

 מועדון חברתי לבוגרים 
 + 21גילאי 

1 2 3 4 5 

 

 
)יש לבחור רק עבור הרשות שלך   הנחוץ ביותרמבין המבנים שהוצגו מעלה, אנא בחר/י את המבנה  . 3

 :בסוג מבנה אחד(
 3תחומי, גילאי חצי שנה עד  -לפעוטות עם עיכוב התפתחותי רב -מעון יום שיקומי .1
 +21מרכז יום )טיפולי/סיעודי( גילאי  .2
 + 21מרכז יום לגמלאים גילאי  .3
 +21נכותי גילאי  -מרכז רב .4
 +21מועדון חברתי לבוגרים גילאי   .5

 

 
)יש לבחור רק בסוג  עבור הרשות שלך  השני בנחיצותומבין המבנים שהוצגו, אנא בחר/י את המבנה  . 4

 : מבנה אחד(
 3תחומי, גילאי חצי שנה עד  -לפעוטות עם עיכוב התפתחותי רב -מעון יום שיקומי .1
 +21גילאי מרכז יום )טיפולי/סיעודי(  .2
 + 21מרכז יום לגמלאים גילאי  .3
 +21נכותי גילאי  -מרכז רב .4



 +21מועדון חברתי לבוגרים גילאי   .5

  
אנא פרט/י   –? אם כן מוגבלויות שאינם מש"ה האם לרשות שלך יש צורך גם במבנים עבור אנשים עם . 5

אילו מבנים נחוצים ולאיזו אוכלוסייה?  
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  
 קומיתעירייה / מועצה אזורית / מועצה ממה סוג הרשות בה את/ה עובד/ת? . 6

 

 
 צפון / דרום / מרכז / ירושלים באיזה מחוז נמצאת הרשות? . 7

 

 
 (10ל  1)בחירה בין  מהו האשכול הסוציואקונומי של הרשות? . 8

 

 
 חילונית / דתית / חרדית / ערבית / דרוזית / בדואיתמרבית אוכלוסיית הרשות משתייכת לחברה ה: . 9

 

 
נשמח לשמוע :   -התייחסות נוספת בנושא צרכי בנייה/שיפוץ/ציוד במידה ותרצה/י לכתוב  . 10
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