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?מה נעשה היום
תזכורת על הפרויקט: חלק א•

קריאה מודרכת בתמונת מצב: חלק ב•

כיצד מנגישים את תמונת המצב לצרכן ומשתמשים בה : חלק ג•

?בתהליך השיקומי



הסכמה מדעת

מילוי שאלון צרכן

מילוי שאלון איש צוות

קבלת תמונת מצב

משוב מסגרתי

הפקת דוח שנתי ארצי

רצף התהליך



?למה לי תמונת מצב





?איזה ידע ניתן להפיק מתמונת המצב

-?ביותר שביעות הרצון הגבוההבאילו תחומים הצרכן מביע את •

דגש על הצלחות ולא רק על קשיים

?ביותרשביעות הרצון הנמוכה באילו תחומים הצרכן מביע את •

התהליך כיצד המגמות המוצגות בתמונת המצב מתיישבות עם •

? עד כה השיקומי

?בין איש הצוות לצרכןפערים משמעותיים היכן קיימים •



כיצד נשתמש בתמונת המצב : חלק ג
?לטובת התהליך השיקומי

:יש לשים לב לסטינג, לפני הכל

מומלץ להביא שאלון ריק או להשתמש בשאלון שהאדם מילא במידה •

ושמרנו אותו

 בהנגשתהמומלץ לעבור על תמונת המצב לפני הפגישה על מנת לסייע •

לצרכן

מומלץ להצטייד בכלי כתיבה •

מומלץ לחשוב על מקום שקט וזמן מתאים•

מומלץ להכין את האדם מראש •

?מה קורה בתהליך? מי כותב על הדף, נקודות להתייחסות בזמן העבודה•



שלושה שלבים לשיח על תמונת המצב 

סיוע בקריאה של הגרפים והטבלאות :הנגשה1.

פיתוח שיח על מרכיבי תמונת המצב באמצעות  :הרחבה2.
שאלות הרחבה

יצירת גשר בין התוצרים של מדדי תוצאה  :מיקוד3.

בהווה לבין תוכנית השיקום , )תמונת מצב אישית(

.ולעתיד

תכנית השיקום בניית 



חיבור בין תמונת המצב לתוכנית השיקום
מעבר כללי על תמונת המצב•

האדם בוחר שני תחומים מרכזיים להתמקדות בהתאם לצרכיו•

כוחות ואתגרים -התבוננות בסיטואציה•

קביעת מהלכים להמשך וחלוקת תפקידים, סיכום של הדברים•



חשיבות השיח על תמונת המצב

עבודה על 
 תוכנית
השיקום

 -האדם
ידע 

מניסיון

השאלון ותמונת 
מצב

 עם היכרות
הצרכן



חלוקה לקבוצות ומשחק תפקידים



שאלות הרחבה אפשריות 

ü מדוע סימנתX?

üהאם התחום הזה חשוב לך?

ü מה עוזר לך להצליח בתחוםX?

üמדוע? האם היום היית עונה תשובה אחרת?

üהאם היית רוצה לראות תשובה אחרת ממה שכתוב?

üמה ניתן לעשות כדי לשנות  ?

üתחום  נראה ביחד איך מתבטא י  /בואX , מטרהקבעת /אתה רוצה לעשות שינוישבו  ,
בתפקודוגם החיים גם באיכות 

üשיוכלו לעזור לך לקדם את וביכולות שברשותך תמיכות , י נתבונן במיומנויות/בוא
המטרה



דיון


