
 

 

   :שלב ההכשרה במיזם 'ניצוצות' )פיתוח תחום הסברה ברשויות(  להערכת   שאלון שם הכלי   

  :מכלול', יחידת מחקר והערכה, קרן שלם  על ידי:   ,  2022פותח בשנת' 

 

 

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

ליזמות  של  והתרומה  שביעות הרצון  מידת  מטרת השאלון להעריך את   מטרת הכלי  1 שלב ההכשרה 

   ברשויות( במסגרת מיזם 'ניצוצות' )פיתוח יוזמות בתחום ההסברה 

 ן. שאלו סוג כלי המחקר   2

 תכנית הכשרה ליזמות )לתחום ההסברה(  שהשתתפו בעו"סים )לרוב(  אוכלוסיית היעד   3

 דיווח עצמי.  אופי הדיווח   4

: שאלות רקע )מגדר, מחוז הרשות, ותק ברשות והאם שייך למחלקה  מורכב מהשאלון   מבנה הכלי  5
וכלים,   )תכנים  מימדים שונים בתכנית  לגבי  רצון  למוגבלויות(, שאלות שביעות  הנוגעת 
לגבי   שאלות  ההשקה(,  ואירוע  סיור  המפגשים,  ולו"ז  הלמידה  סביבת  וליווי,  הנחייה 

לגבי מידת והתרומה של תכנית ההכשרה, שאלות  המסוגלות לבצע פעולות    ההשפעה 
=  5  - = כלל לא מרגיש מסוג, ל1דרגות, בין    5שונות בתהליך היזמות )שאלון ליקרט בין  

מרגיש מסוגל במידה רבה מאוד(, שאלות לגבי שיתופי פעולה מחוץ ובתוך הרשות, ושאלה  
שכלית   מוגבלות  עם  לאנשים  הנוגעת  ההסברה  לתחום  המיזם  תרומת  לגבי  כללית 

 לק מהשאלות גם עסקו בחסמים/אתגרים בנושאים השונים שהוצגו. ח התפתחותית. 

הפריטים  סוג  6
 סולם המדידה ו

מהשאלות   שאלות    שאלות הן  חלק  חלק    תשובות  5  בעל   ליקרט   סולם   על פתוחות, 
  במידה )  ביותר  הגבוה  5-ו(  ביותר  מועטה  במידה)  ביותר   הנמוך  הוא  1  כאשר,  אפשריות

   , וחלק שאלות סגורות עם אפשרויות תשובה נתונות. (מאוד  רבה
   )רובן "סגורות"( שאלות  40 - כרקע + שאלות  4 אורך הכלי   7

 הערכת שביעות רצון.  מאחר ומדובר על מחקר הערכה ל ולא נבחנ   ותקיפותמהימנות  8

 מק"ט  שם המחקר 

בתחום ההסברה(  תכנית האצה  מיזם 'ניצוצות' )הערכת . (2022יחידת הערכה ומחקר )  –מכלול 

     הערכת שלב ההכשרה ליזמות.   –

 מק"ט 
 2120-643-890 

 

 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. 

https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%94/
https://www.kshalem.org.il/knowledge_area/research-tool-database/


 מיקום במאגר כלי המחקר של הקרן  

   תמיכה במיזמים חברתיים < כלים העוסקים באימפקט של תמיכות קרן שלם כלי מחקר < 

 עמדות חברתיות כלפי מוגבלויות    < עמדות חברתיות כלפי מש"ה ושילוב בקהילה   כלי מחקר < 

 

  למחקר המלא באתר הקרן 

 למאגר המחקרים של קרן שלם             

  למאגר כלי המחקר באתר קרן שלם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%94/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%94/
https://www.kshalem.org.il/knowledge_area/complete-fund-research/
https://www.kshalem.org.il/knowledge_area/research-tool-database/


 הערכת ההכשרה ליזמות  –שאלון למיזם 'ניצוצות' 

 

 יזם.ת יקר.ת,  

קרן שלם מעוניינת להעריך את מיזם 'ניצוצות' במסגרתו סיימתם כעת את שלב ההכשרה ליזמות. על  

ספר  אם תקדישו מותרומתו של תהליך ההכשרה, נודה לכם    , התאמתומנת שנוכל ללמוד על איכותו

 דקות להשיב על שאלון. השאלון אנונימי וישמש למטרות הערכה בלבד.  

 תודה רבה על שיתוף הפעולה,  

 צוות קרן שלם.  

 

 שאלות רקע:  

 :       גבר           אישה מגדר  •

 מחוז הרשות בה את.ה עובד.ת:   •

 ם דרו                ירושלים והשפלה               מרכז             חיפה            צפון    

 ותק ברשות )בשנים(? ____  •

 האם את.ה עובד.ת במחלקות הנוגעות למוגבלויות?        כן            לא   •

 

 שאלות לגבי תכנית ההכשרה:  

 

 (?  5 -ל  1ליזמות )בין ההכשרה באופן כללי, מהי מידת שביעות רצונך מתכנית 

 

 )שבע רצון במידה רבה מאוד(     5)כלל לא שבע רצון(                                                1        

 

 (: 5 - ל  1אנא דרג את מידת נוכחותך ומעורבותך במפגשי התכנית )בין 

 

 רבה מאוד(     במידהנוכח/מעורב ) 5(                                               נוכח/מעורב )כלל לא   1       

 

 

 : בחר את התייחסותך לגבי מספר המפגשים בתכניתאנא 

 מספר המפגשים התאים לצרכיי  •

 לדעתי יש יותר מידיי מפגשים   •

 לדעתי יש מעט מידיי מפגשים  •

 _________________אחר:  •
 



 : בחר את התייחסותך לגבי המרווחים שבין המפגשיםאנא 

 המרווחים בין המפגשים התאימו לצרכיי  •

 לדעתי המרווחים בין המפגשים היו ארוכים מידיי   •

 לדעתי המרווחים בין המפגשים היו קצרים מידיי   •

 _________________אחר:  •

 האם הגעת למפגש הראשון עם רעיון ראשוני ליוזמה?  

 כן             לא      אחר: __________________            

 
תכנית המיועדת לקהל הרחב. שלוש השאלות הבאות מתייחסות   הלך הרוח המכוון של מיזם 'ניצוצות' =

 לכך: 
 

 זה?  להלך רוח  מיזם שיתאים האם היה לך קשה לחשוב על .1
 

 כן               לא         אחר: __________________________               
 

או להתאים את  ) ?זהלהלך הרוח ה מיזם שיתאים  באיזה שלב של התכנית הצלחת לחשוב על .2
    (?הזההרעיון המקדים שלך להלך הרוח 

 
 בסוף התכנית              אחר:                     בתחילת התכנית                       באמצע התכנית                   

 
 ? הזהלחשוב על מיזם שיתאים להלך הרוח האם הכלים שקיבלת בתוכנית עזרו לך  .3

 

 כן               לא         אחר: __________________________               
 

  - ל  1)בין  עם כל היגד  מידת הסכמתך לפניך היגדים שונים המתייחסים לתכנית ההכשרה. אנא דרג את  

5)  : 

 

 1  =    
כלל לא  

 ים כמס

2   =
מסכים  
במידה  
 מועטה 

3   =
מסכים  
במידה  
 בינונית 

4  =     
מסכים  
במידה  

 רבה

5  =    
מסכים  
   במידה  

 רבה מאוד 

התכנים בהכשרה היו רלוונטיים עבורי לטובת  
 פיתוח יוזמות  

     

מתאימים לפיתוח  חדשניים וקיבלתי כלים 
 שלי היוזמה 

     

ההכשרה העלתה את תחושת המסוגלות שלי  
 לפועל יוזמות חברתיות לפתח ולהוציא 

     

הליווי שקיבלתי לאורך ההכשרה התאימה  
 לצרכים שלי 

     

מפגשי ההכשרה יצרו קשרי עבודה חדשים ביני  
 רשויות אחרות   נציגי לבין 

     

ההכשרה הדגישה את החשיבות של שיתופי  
 פעולה וחבירה לגופים נוספים 

     

הייתה משמעותית  תרמה והלמידה בתכנית 

 עבורי  

     

      ותנאי הלמידה ענו על ציפיותיי המפגשים  סביבת 

      העבירו את התכנים באופן מעניין וברור  נחיםהמ



המפגשים האישים עם מנחת התוכנית תרמו  

 וקידמו אותי 

     

נעימה  ירה במפגשי ההכשרה הייתה והאו

 ומכבדת 

     

התכנית עשירה בפעילויות וסדנאות שסייעו לי  

 בלמידה

     

התכנית חידשה לי ופתחה אפיקי מחשבה  

 חדשים 

     

התכנית הזיזה אותי מאזורי הנוחות והניעה  

 לפעולה 

     

התכנית גרמה לי לחשוב ולעסוק ביוזמה גם  
 מעבר לשעות המפגשים עצמם

     

- בזכות ההכשרה הצלחתי ליצור יוזמה ברת
 ביצוע 

     

גורמים שונים  תמיכה ושיתוף פעולה מקיבלתי 
 ברשות  

     

 

פעולות אלו  )בין   מרגיש מסוגל לבצע באיזו מידה אתה דרג פעולות שונות הכלולות בתהליך היזמות. אנא  לפניך 

 :  (5 -ל  1

 

 1  =    
כלל לא  

 מסוגל 

2   =
  מסוגל

במידה  
 מועטה 

3   =
  מסוגל

במידה  
 בינונית 

4  =     
  מסוגל

במידה  
 רבה

5  =    
  מסוגל

   במידה  
 רבה מאוד 

      לגבש ולנסח חזון, מטרות ויעדים 

      ליצור שותפויות בתוך הרשות לטובת היוזמה  

      לכתוב תכנית עבודה 

      לגייס משאבים 

      להוציא את היוזמה המתוכננת לפועל 

 להציג בצורה ברורה את המיזם שלי בפני קהל 

 

     

      מוגבלויות  ללאלבנות מיזם הפונה לקהל 

      לבצע תהליכי מדידה והערכה להצלחת היוזמה 

 

 לסיום, נודה לך אם תענה על מספר שאלות פתוחות:  

 

האם   –במידה וכן רשויות אחרות?  עם  שיתופי פעולה בתוך הרשות או  הניע האם ניסית ל •

 ניסיונות אלו הצליחו? אילו שיתופי פעולה הצלחת ליצור? עם מי? ולטובת מה?  
 

אילו חסמים קיימים לדעתך )או מניסיונך( ביצירת שיתופי פעולה ושותפויות בתוך הרשות או   •

 עם רשויות אחרות?  
 

האם לדעתך מיזם 'ניצוצות' בו אתה לוקח חלק, עשוי לחזק ולתרום לתחום ההסברה )בנוגע   •

 מדוע?    – באיזה אופן?  אם לא   –לאנשים עם מוגבלויות(? אם כן 
 

 האם תוכל לשתף מהם?  –האם יש לך חששות או חסמים כלשהם מתהליך היזמות? אם כן  •
 



נשמח לשמוע כיצד ניתן   –כן  האם לדעתך יש צורך לשפר את תכנית ההכשרה? אם  •

 לשפרה?  
 

במידה ויש דברים נוספים שתרצה לכתוב בנוגע למיזם 'ניצוצות' או לתכנית ההכשרה, נשמח   •

 לשמוע:  

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה! 

 

 שאלות נוספות לגבי הסיור ואירוע ההשקה: 

 

 האם הסיור היה מעניין ומעורר עניין בתחום החדשנות? 

 לך לרצון לשנות וליזום חדשנות? האם הסיור גרם  

 האם אירוע ההשקה היה משמעותי בעבורך ובעבור היוזמה?

 האם נוצרה באירוע ההשקה הזדמנות לסיוע בהפעלת היוזמה?

 במידה ויש דברים נוספים שתרצה לכתוב בנוגע לסיור או לאירוע ההשקה, נשמח לשמוע: 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה! נא ללחוץ על "שליחה"

 


