
 

 

 :שאלון להערכת מיזם תמר )פיתוח מקצועי 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

 

ידע   פיתוח< תמיכות קרן שלםכלים העוסקים באימפקט של מיקום באתר : כלי מחקר<
 )לשימוש פנימי(   מקצועי והכשרות<שאלון להערכת מיזם תמר )פיתוח מקצועי ברשויות(

 

 

הערכת מידת ההצלחה של ההשתלמויות בעיני מובילי ההשתלמות בכל רשות, ובחינת  מטרת הכלי  1
נקודות החוזק ונקודות החולשה של המיזם. כמו כן בחינת תהליך פיתוח ההצעות 

 והגשתן לקרן שלם. 

 שאלון להערכת תכנית/מיזם סוג כלי המחקר   2

 מובילי ההשתלמויות ברשויות  אוכלוסיית היעד  3

 דיווח עצמי של מובילי ההשתלמויות אופי הדיווח   4

 בנוי משאלות סגורות ושאלות פתוחות מבנה הכלי  5

 מק"ט שם המחקר 

תמיכה מקצועית   –מסלול 'תמר' )פיילוט( (. הערכת 2021וגב' נגה חן ) ר עדי לוי ורד"ד
 .יחידת הערכה ומחקר, קרן שלם  -  מכלולברשויות. 

 2020-311-890מקט 

 

 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%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%9e%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%98-%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%9e%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%98-%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/
https://www.kshalem.org.il/knowledge_area/research-tool-database/


תמיכה מקצועית בתחום המוגבלויות   שאלון להערכת מיזם "תמר":

 למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות

 

שכלית התפתחותית )מש"ה( ברשויות  קרן שלם, הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות 
המקומיות, שואפת ופועלת לשיפור מתמיד באיכות חייהם של אנשים עם מש"ה, ומקדמת את 

המודעות לאוכלוסייה זו בקרב כלל החברה הישראלית. המחלקות לשירותים חברתיים הינן הגורם  
זאת אנשים עם מש"ה, הראשון והעיקרי המעניק טיפול וסיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל  

 ולמשפחותיהם.

ועדת פיתוח מקצועי של קרן שלם, יסדה אפיק מענקים חדש לתמיכה מקצועית במחלקות לשירותים 
תחום מוגבלויות, לצורך העשרת הצוותים בכל הקשור לטיפול ולמעגל חייו של האדם עם  -חברתיים

 אדם". מוגבלות ומשפחתו, וברוח התפיסה המקצועית של "שירות מוכוון 

אפיק זה, אשר גובש בשיתוף הרשויות המקומיות ואגף קהילה במנהל מוגבלויות )משרד העבודה  
הינו הזדמנות לפיתוח מענים מותאמים לכל רשות ורשות, להצפת  -הרווחה והשירותים החברתיים( 

ערוץ  רשויות, הינה שנת פיילוט ל 45מענקים ל  28צרכים וללמידה אודותיהם. שנת תשפ"א בה אושרו 
 יחידת הערכה ומדידה של קרן שלם.  - זה, אשר ילווה בהערכה של יחידת "מכלול"

דקות לטובת מענה על  10 -נודה לשיתוף הפעולה שלכם בהערכת מסלול חדש זה, בהקדשת כ
 https://forms.gle/cckT7p8ZeeSyALwz8 הסקר המצורף: 

 

   שם הרשות: .1
אור יהודה, אילת, אשדוד, אשכול גליל מערבי, בית שמש, בני ברק, בני   רשימה נפתחת עם הרשויות:

שמעון, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, חורה, יהוד, כסייפה, כפר סבא, מג'ד אל כרום, משגב, 
אשון לציון, רהט, נתיבות, פתח תקווה, קריית אונו, קריית ביאליק, קרני שומרון, ראש העין, ר

   .רמת גן, רעננה, שומרון, תל אביב
 

  תפקידך: .2

 עו"ס קהילתית במחלקה לשירותים חברתיים  •

 עו"ס מוגבלויות במחלקה לשירותים חברתיים  •

 מנהל/ת מחלקה ברשות המקומית •

 אחר: ___________  •
 

 : _______בתפקיד )בשנים( וותק .3

 השכלה:   .4

 תואר ראשון •

 תואר שני •

• PHD 

 אחר  •
 
 

  ההשתלמות:שם  .5
מעגל החיים של האדם עם המוגבלות/ ליווי משפחתו  -הכרות והעמקה רשימה נפתחת עם השמות:

של האדם עם מוגבלות בצמתי חיים/הכרות והעמקה בתחומי המוגבלויות השונים/ מעבר לדיור  
השירותים עקרונות שירות מכוון אדם ויישומם הלכה למעשה/הכרת רצף  /ICF-חוץ ביתי/ מודל ה

 - / הנגשה קוגניטיבית21הקיים/מיניות/התנהגות מאתגרת/ תוכניות מעבר ואפשרויות לאחר גיל 
 הנגשה והתאמה של מידע ותקשורת/סנגור וייצוג עצמי/תקשורת תומכת וחליפית/ אחר: _____

 

 ___________________________מיקום ההשתלמות:  .6

 __________ בעלי תפקידים/מקצועות?( )אילו  מי הוא קהל היעד שהשתתף בהשתלמות? .7

https://forms.gle/cckT7p8ZeeSyALwz8


_______________________________________________________________ 

 _________כמה משתתפים נכחו בהשתלמות? .8

אילו גורמים או בעלי תפקידים סייעו לך בבנייה, בתכלול או בהוצאה לפועל של   .9

 _______________________________________במה נדרשת לסיוע? ההשתלמות?  

________________________________________________________________ 

 

   נשמח לשמוע את דעתך בנוגע לתהליך הגשת הבקשה מקרן שלם: .10

 מאוד  במידה רבה=5, עד: במידה מועטה מאוד=1באיזו מידה הקול הקורא היה ברור?  .א

באיזו מידה מילוי הטפסים של הקול הקורא והגשת  -מבחינת הטפסים והבירוקרטיה  .ב

   =פשוט מאוד5=מסורבל מאוד, עד: 1הבקשה לקרן היה פשוט/מסורבל? 

 נה וליווי של צוות קרן שלם? באיזו מידה נדרשת לסיוע, הכוו –מבחינת בניית ההצעה  .ג

 לא נדרשתי כלל לסיוע   •

 נדרשתי לסיוע מועט  •

 דרשתי לסיוע במידה בינונית    •

 נדרשתי לסיוע משמעותי  •
 

 באיזו מידת חשת כי הסיוע/ליווי/הכוונה שקיבלת מצוות הקרן הספיק לצרכיך?   .ד

 =במידה רבה מאוד  5=במידה מועטה מאוד, עד: 1           

במידה ותרצה להוסיף במילים משהו אודות פיתוח ההצעה ותהליך הגשת הבקשה, נשמח 

לשמוע:   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________ 

 משוב על ההשתלמות עצמה:  

  ?בעיניךבאופן כללי, באיזה מידה ההשתלמות הייתה מוצלחת   .א

 = מוצלחת במידה רבה מאוד 5= לא מוצלחת כלל , עד: 1

   ?קבוצת המשתלמיםבאופן כללי, באיזה מידה ההשתלמות הייתה מוצלחת בעיני  .ב

 = מוצלחת במידה רבה מאוד 5= לא מוצלחת כלל , עד: 1

   שהועברו בהשתלמות? מהתכניםבאיזה מידה היית שבע רצון  .ג

 = במידה רבה מאוד 5= כלל לא , עד: 1

תכנים השונים המנחים את ה  מהאופן שבו העבירובאיזה מידה היית שבע רצון  .ד

  בהשתלמות?

 = במידה רבה מאוד 5= כלל לא , עד: 1

 _______כמה שעות השתלמות ניתנו בסופו של דבר למשתתפים?  .ה

 האם מספר שעות ההשתלמות התאים לדעתך לצרכים?  .ו
 היו מעט מידיי שעות  •

 היו יותר מידיי שעות •

 כמות השעות הספיקה לצרכים  •

 

 



במידה ותרצה להוסיף במילים משהו אודות ההשתלמות שהתקיימה בפועל )התייחסות לתכנים, 
לאופן ההוראה, למנחים, לכמות השעות, לארגון, או לכל דבר אחר....(, נשמח לשמוע:   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
______________________________ 

 

 ? האם תכנית ההשתלמות שיצאה לפועל הגשימה לטעמך את מטרותיה .ז

 = במידה רבה מאוד 5= כלל לא , עד: 1

 _______________________________________________אם לא, אנא פרט/י: 

באילו קשיים וחסמים נתקלת בתהליך פיתוח ההשתלמות והוצאתה לפועל?   .ח
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

__________________ 
 

האם תוכל  –במידה ורשויות אחרות ירצו אף הם לפתח השתלמות לצוות המחלקה  .ט

 להמליץ משהו מניסיונך הנוכחי? האם יש המלצה שהיית שמח לקבל טרום היציאה למהלך?  

 

   האם בעתיד תרצו לבנות ולהעביר השתלמויות דומות ברשות? .י

 כן  •

 לא •

 נשמח אם תרחיב על כך בכמה מילים:   –במידה ולא 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________ 

ספים במידה ויש תוכל/י לכתוב דברים נו  –לפני שאת/ה לוחץ/ת על "שלח"        זהו סוף השאלון 

לך מה לומר, להעיר, להאיר, להמליץ לצוות הקרן או לרשויות אחרות: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


