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 ג 21שאלון איש צוות גרסה 

 צוותשאלון איש 

 .השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, האמור בשאלון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים

 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _: שירותקוד   __ _ _ _ _ _ _ _ _ _: קוד יחידה   __ _ _ _ _ _ _ _ _ _: קוד ספק

 _____/ ____ / ___ ____( שנה/חודש/יום: אנא ציין תאריך מלא) תאריך מילוי שאלון

 _______________________________________: שם המתמודד אודותיו תמלא שאלון זה

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ :  ספרות 9מספר תעודת הזהות של המתמודד ב 

 

 

 איכות חיים. א

טובה ביותר סמן את התשובה המשקפת בצורה האנא . איכות חייו של המתמודדלהערכתך את מתייחסות השאלות הבאות 
  הערכתךאת 

 1 

נמוכה 

 מאוד

2 

 נמוכה

3 

 בינונית

4 

 גבוהה

5 

גבוהה 

 מאוד

9 

 לא רלוונטי

 לא יודע/ 

1 
 התעסוקתיאיכות חיי המתמודד בתחום  הערך את

 הערך עד כמה שבע רצון מכך, לא עובדובמידה 
2 1 3 4 5 9 

 9 5 4 3 1 2  הכלכליאיכות חיי המתמודד בתחום  הערך את 2

 9 5 4 3 1 2 ך את איכות חיי המתמודד בתחום הלימודי הער 3

4 
 החברתיהערך את איכות חיי המתמודד בתחום 

 (איכות הקשרים וכמות החברים: למשל)
2 1 3 4 5 9 

 9 5 4 3 1 2 הערך את איכות חיי המתמודד בתחום הזוגי 5

 9 5 4 3 1 2 ההורות בתחום המתמודד חיי איכות את הערך 6

7 
 מערכת בתחום המתמודד חיי איכות את הערך

  שלו המוצא משפחת  עם היחסים
2 1 3 4 5 9 

8 
 פעילויות בתחום המתמודד חיי איכות את הערך

 הפנאי בשעות
2 1 3 4 5 9 

 הבריאות בתחום המתמודד חיי איכות את הערך 9
 הנפשית

2 1 3 4 5 9 
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11 
 הבריאות בתחום המתמודד חיי איכות את הערך

  הגופנית
2 1 3 4 5 9 

 9 5 4 3 1 2  המגורים בתחום המתמודד חיי איכות את הערך 11

 

ת תמיכה שמונחות על ידי וקבוצ: כגון)כמה המתמודד משתתף או מקבל שירות במסגרת בה יש צרכנים נותני שירות  עד. 12

 ? (תמודדשהוא בעצמו מ( 'חונך וכדו, מדריך, מתאם טיפול)תמיכה או שירות מעובד שיקום , מתמודדים

1. 2. 3. 4. 5. 9. 

המתמודד אינו יודע 

על שום שירות בו 

מעורבים מתמודדים 

 כנותני שירות

המתמודד יודע על כמה 

שירותים בהם 

מעורבים מתמודדים 

כנותני שירות אך אינו 

 מעוניין

המתמודד מעוניין 

בשירותים בהם 

מעורבים 

מתמודדים כנותני 

 שירות

המתמודד מקבל 

שירות בו 

ים מעורב

מתמודדים כנותני 

 שירות

המתמודד מקבל 

מספר שירותים 

בהם מעורבים 

מתמודדים כנותני 

 שירות

לא  
/  רלוונטי
 לא יודע

 

 

 

 

 מטרות ויעדים. ב

 :המתמודד הציב לעצמו, החודשים האחרונים 3במהלך  .1

1. 2. 3. 4. 5. 9. 

המתמודד לא 

 הציב לעצמו

 מטרה אישית

המתמודד הציב 

 ,מטרה אישיתלעצמו 

בכדי  לא עשה דבראך 

 הלהשיג

המתמודד הציב 

מטרה אישית לעצמו 

לקראת  מעטוהתקדם 

 השגתה

המתמודד הציב 

מטרה אישית לעצמו 

 רחוק למדיוהגיע 

 בהשגתה

המתמודד הציב 

מטרה אישית לעצמו 

 והשיג אותה

 לא רלוונטי

 לא יודע/ 

 

 הרשימה מתוך תחום בחר אנא? (מטרות 2 עד) האחרונה בשנה מטרה המתמודד לעצמו הציב בהם התחומים מהם .2

 המטרה הושגה מידה באיזו וציין התחום אליה היא שייכת את הקף אנא, מטרה כל לגבי. מטה המופיעה

2.1 

אנא הקף מטרה  -מטרה ראשונה בתחום  

 -התחומים כתובים לפי סדר ה)בלבד  אחת

 :('ב-א

/ זוגיות / בריאות נפשית /  בריאות גופנית 

/  פנאי / משפחה / מגורים / דים לימו/  כלכלי 

/ קשרים חברתיים / פעילות התנדבותית 

 תחום אחר/  לא יודע -לא רלוונטי/  תעסוקה 

המטרה . 2

 לא הושגה

המטרה . 1

הושגה 

 בחלקה

המטרה . 3

 הושגה

 במלואה

המתמודד . 4

לא הציב 

 מטרה

לא . 5

/ רלוונטי 

 לא יודע

2.2 

 תאחאנא הקף מטרה  -מטרה שנייה בתחום  

 :('ב-א -התחומים כתובים לפי סדר ה)בלבד 

/ זוגיות / בריאות נפשית /  בריאות גופנית 

/  פנאי / משפחה / מגורים / לימודים /  כלכלי 

/ קשרים חברתיים / פעילות התנדבותית 

 תחום אחר/  לא יודע -לא רלוונטי/  תעסוקה 

המטרה . 2

 לא הושגה

המטרה . 1

הושגה 

 בחלקה

המטרה . 3

 הושגה

 במלואה 

המתמודד . 4

לא הציב 

 מטרה

לא . 5

/ רלוונטי 

 לא יודע
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 (:פירוט)מטרה בתחום 

 ( ללכת לרופא כשצריך,  לרדת במשקל, לעשות פעילות גופנית, להפחית בעישון) – בריאות גופנית

 בריאות נפשית 

 (שמירה על קשר זוגי, בת זוג/מציאת בן: לדוגמה) - זוגיות

 (להיות עצמאי כלכלית, להרוויח יותר כסף) – כסף/ כלכלי 

 ...(שפה/ תואר / רכישת תעודה מקצועית , השלמת בגרויות, קורס/ התחלת לימודים : לדוגמה) –לימודים 

 .(..החלפת ציוד, צביעה, ביצוע שינויים בבית כמו שיפוץ, מעבר לדיור עצמאי יותר, שינוי מקום מגורים: לדוגמה) – מגורים

 ...(שמירה על קשר עם משפחה, חידוש קשרים משפחתיים: לדוגמה) - משפחה

 (ליהנות מהזמן הפנוי שלו, פעילות ספורטיבית, השתתפות בחוגים) – זמן חופשי/ פנאי 

 פעילות התנדבותית

 ...(שמירה על קשרים עם חברים, יצירת קשרים עם חברים: לדוגמה) -קשרים חברתיים 

 ...(שיפור תנאים, שינוי עבודה, מציאת עבודה: דוגמהל) –עבודה/ תעסוקה 

 לא יודע/ לא רלוונטי 

 אחר

 

 ג. בריאות נפשית

 ?תרופות ו (שיטות התמודדות) התמודדותדרכי ,  טיפול, על סימפטומיםיודע  מרגיש שהמתמודדמה אתה עד כ: ידע .1
1. 2. 3. 4. 5. 9. 

 לא יודע/  לא רלוונטי ה רבה מאודבמיד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
 

מחוץ למסגרת של בריאות ) מתמודדבת זוג ואחרים החשובים ל/ בן , חברים, כמו בני משפחהקרובים אנשים באיזו מידה  .2

 ?בהיבטים שונים של טיפולו הנפשימעורבים  (הנפש

1. 2. 3. 4. 5. 9. 

 כלל לא
רק כאשר ישנה 

 בעיה רצינית

לדוגמא , לפעמים

רים כאשר דב

 מתחילים להשתבש

 רוב הזמן

הם  ובנוסף רוב הזמן

באמת עוזרים  בעניין 

 הנפשית ובריאות

לא / לא רלוונטי 

 יודע

 

 ?מגבלתו הנפשית או הרגשית מיום ליום/ המתמודד מצליח להתמודד עם מחלתו, פי תחושתך -על, באיזו מידה .3

1. 2. 3. 4. 5. 9. 

כלל לא 

 מתמודד

מתמודד לא כל כך 

 טוב
לא / לא רלוונטי  מתמודד טוב מאוד מתמודד טוב דד באופן בינונימתמו

 יודע
 

 ?באיזו תדירות המתמודד לוקח את התרופות כפי שנכתב לו במרשם -שימוש יעיל בתרופות  .4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 

המתמודד לא 

את  לוקח

 התרופות כלל

המתמודד 

לוקח את 

מדי התרופות 

 פעם

המתמודד 

לוקח את 

 חציהתרופות 

 מהזמן בערך

המתמודד לוקח 

רוב את התרופות 

 הזמן

המתמודד 

לוקח את 

כל התרופות 

 יום

על פי הוראת הרופא 

 לאהמטפל המתמודד 

 טיפול תרופתי לוקח

לא רלוונטי 

 לא יודע/ 
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 ?מתי בפעם האחרונה אושפז המתמודד בשל מצב נפשי או בשל שימוש בחומרים כמו סמים או אלכוהול .5

1. 2. 3. 4. 5. 9. 

במהלך החודש 

 האחרון

במהלך החודשיים עד 

שלושת החודשים 

 האחרונים

 4-6במהלך 

החודשים 

 האחרונים

 7-21במהלך 

החודשים 

 האחרונים

ללא אשפוז במהלך 

 השנה האחרונה

לא / לא רלוונטי 

 יודע

 

 ?לתפקוד המתמודד ההאם צריכת אלכוהול הפריע, במהלך שלושת החודשים האחרונים .6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 

צריכת אלכוהול 

הפריעה הרבה 

 מאד

צריכת  

אלכוהול 

הפריעה די 

 הרבה

צריכת  אלכוהול 

הפריעה במידה 

 בינונית

צריכת 

אלכוהול 

הפריעה מעט 

 מאוד

צריכת אלכוהול אינה 

מהווה גורם הפוגע 

 ובתפקוד

המתמודד 

אינו צורך 

 אלכוהול

לא רלוונטי 

 לא יודע/ 

 

 ?האם שימוש בסם ובחומרים ממכרים הפריע לתפקודו של המתמודד ,במהלך שלושת החודשים האחרונים .7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 

שימוש בסם 

הפריע הרבה 

 מאד

שימוש בסם 

הפריע די 

 הרבה

שימוש בסם 

הפריע במידה 

 בינונית

שימוש בסם 

הפריע מעט 

 מאד

שימוש בסם אינו 

מהווה גורם הפוגע 

 ובתפקוד

המתמודד 

אינו משתמש 

 בסמים

/ י לא רלוונט

 לא יודע

 
השפעת הסימפטומים של המגבלה הנפשית על התפקוד   .8  

 :במהלך החודש האחרון

1 

כלל 

 לא 

2  

במידה 

 מועטה

3 

במידה 

 בינונית

4 

במידה 

 רבה

5 

במידה רבה 

 מאוד

9  

/  לא רלוונטי

 לא יודע

1 
בתחום הפריעו למתמודד / התסמינים השפיעו 

 9 5 4 3 1 2 ?ולימודי/  תעסוקתו

2 
הפריעו לחיי החברה של / מינים השפיעו התס

 9 5 4 3 1 2 ?פעילויות שלו בשעות הפנאיל/ המתמודד 

3 
הפריעו לחיי המשפחה של / התסמינים השפיעו 

 9 5 4 3 1 2 ?תחומי האחריות שלו בביתול/ המתמודד 

 9 5 4 3 1 2 ?עד כמה הסימפטומים מטרידים את המתמודד 4

 

 

 ?או צריך לעשות, מפריעים למתמודד לבצע דברים אותם הוא רוצה( המחלהאו )עד כמה הסימפטומים . 9

1. 2. 3. 4. 5. 9. 

/ הסימפטומים

מחלה מפריעים 

 לו מאד

/ הסימפטומים

מחלה מפריעים 

 לו די הרבה

מחלה / הסימפטומים

מפריעים לו במידה 

 בינונית

/ הסימפטומים

מחלה מפריעים לו 

 מעט מאד

/ הסימפטומים

מחלה לא 

 לו כלל מפריעים

לא / לא רלוונטי 

 יודע
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החרפה או )מה מההיגדים הבאים מתאר באופן הטוב ביותר את מה שהמתמודד יודע ועושה בכדי שלא לחוות הישנות . 11

 ?או של הסימפטומים/ושל המחלה ( חזרה

1. 2. 3. 4. 5. 9. 

לא המתמודד 

יודע כיצד 

למנוע 

 הישנות 

יודע המתמודד 

אך לא הכין , מעט

ית למניעת תוכנ

 הישנות 

יודע על דבר המתמודד 

אחד או שניים אותם הוא 

אך אין לו , יכול לעשות

 תוכנית כתובה

יודע על המתמודד 

מספר דברים אותם 

אך , הוא יכול לעשות

 אין לו תוכנית כתובה

למתמודד יש 

תוכנית כתובה 

בה הוא משתף 

 אחרים

לא / לא רלוונטי 

 יודע

 
 ?(הפכו קשים הרבה יותר סימפטומיםהמתי , כלומר)ה למתמודד הישנות של סימפטומים עם האחרונה הייתפמתי ב. 11

1. 2. 3. 4. 5. 9. 

במהלך החודש 

 האחרון

במהלך החודשיים עד 

השלושה חודשים 

 האחרונים

 4-6במהלך 

החודשים 

 האחרונים

 7-21במהלך 

החודשים 

 האחרונים

לא הייתה לו הישנות 

במהלך השנה 

 האחרונה

לא / י לא רלוונט

 יודע

 

 ?יום-בחיי היום המתמודד יו שלתופוגעת ביכול המגבלה הנפשית/מחלהה/ קושיעד כמה אתה מרגיש שה. 12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 

 אין מחלה
מגבלה /המחלה

 לא פוגעת בכלל

מגבלה /המחלה

פוגעת במידה 

 מועטה

מגבלה /המחלה

פוגעת במידה 

 בינונית

מגבלה /המחלה

פוגעת במידה 

 רבה

מגבלה /ההמחל

פוגעת במידה 

 רבה מאוד

/ לא רלוונטי 

 לא יודע

 

 תפקוד. ד

 :בחודש האחרון, סמן באיזה מידה מצליח המתמודד לתפקד בתחומי החיים הבאיםאנא  

 1 

כלל 

 לא

2 

במידה 

 מועטה

3 

במידה 

 בינונית

4 

במידה 

 רבה

5 

במידה 

 רבה מאוד

9 

 לא רלוונטי

 לא יודע/ 

1. 
, כביסה: לדוגמא)  בית משק מיומנויות ניהול

 (אוכל, ניקיון
2 1 3 4 5 9 

2. 

 לעשות מה עצמאית החלטה: לדוגמא) כספים ניהול

, לחובות נכנס לא, קניית דברים עצמאית, כספו עם

 (בזמן חשבונות משלם

2 1 3 4 5 9 

3. 
 ממקום הגעה: לדוגמא) יום היום בחיי ניידות

 (שימוש בתחבורה ציבורית, עצמאי באופן למקום
2 1 3 4 5 9 

4. 

: לדוגמא) יום היום בחיי קשיים עם התמודדות

קשיים לא  עם להתמודד, לקבל החלטות מצליח

 (יום ביום העולים צפויים

2 1 3 4 5 9 

5. 
, הולם לבוש: לדוגמא) ניהול מיומנויות טיפוח עצמי

 (והיגיינה אישית רחצה
2 1 3 4 5 9 
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 בריאות גופנית . ה

 ?באופן כללי , של המתמודד, כיצד היית מעריך את מצב בריאותו הגופנית .1

1. 2. 3. 4. 9. 

 לא יודע/  לא רלוונטי טוב מאוד טוב לא כל כך טוב גרוע
 

 ?האם המתמודד סובל מבעיות בריאותיות .2

1. 2. 3. 4. 9. 

 לא
במידה המתמודד סובל 

 ושאינה פוגעת בתפקוד
במידה המתמודד סובל 

 פקודו מדי פעםשפוגעת בת

במידה המתמודד סובל 
שפוגעת בתפקודו באופן 

 חמור
 לא יודע/ לא רלוונטי 

 

 .4אנא עבור לשאלה מספר ,  2' לשאלה מס" לא"במידה וענית 

 (:אנא סמן את כל הרלוונטי)האם המתמודד סובל מאחת או יותר מהבעיות הבריאות הבאות  .3

 מחלת לב. 2
לחץ דם . 1

 גבוה
 ןסרט. 4 סוכרת. 3

/ מחלה נשימתית. 5
 מחלת ריאות

מחלת . 6
/ מפרקים
 עצמות

בעיות . 7
במערכת 
 העיכול

בעיות . 8
בעיות / ראיה

 עיניים

/ כולסטרול. 9
 שומנים בדם

 אלרגיה. 21 מחלת כלי דם. 22 הפרעה בבלוטת התריס. 21

עודף . 23
 משקל

 בעיות גב. 24

פגיעה . 25
קשיים / בזיכרון

חמורים ביכולת 
 הריכוז

/ חולשה)בעיות בתנועה . 26
 ..(רעד/ נוקשות

/ עייפות כרונית. 27
 תמידית

בעיות . 28
בשליטה 
 בסוגרים

מחלת . 29
 כליות

קשיים . 11
בתפקוד 
 המיני

 ______________________אחר . 13 לא יודע/ לא רלוונטי . 11 כאב כרוני. 12

 
 

 

6. 

שימוש בשירותים פסיכיאטריים באופן שעוזר 

שימוש , פגישות עם פסיכיאטר: לדוגמא)למתמודד 

 (בתרופות

2 1 3 4 5 9 

7. 
מצליח ליצור ולשמר : לדוגמא) תפקוד חברתי

( חברתיות בפעילויות השתתפות, קשרים חברתיים  
2 1 3 4 5 9 

8. 

יכולת להשתמש וליהנות : לדוגמא)קהילה תפקוד ב

 :כמו, מוסדות ומקומות בילוי בקהילה/ םמשירותי 

, יםציבורי ניםג ,חנויות, קניונים, חוגים, יםס"מתנ

, כנסיה, בתי כנסת, ביטוח לאומי, קופת חולים

('סרטים וכו, בתי קפה, מסגד  

2 1 3 4 5 9 

 9 5 4 3 1 2 תפקוד בתחום התעסוקה .9

 9 5 4 3 1 2 לימודים תפקוד ב .11
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רכיבה על , שחיה, ריצה, הליכה: כמו) דקות ברציפות 31לפחות של  המתמודד עושה פעילות ספורטיבית, בחודש האחרון .4

 ...(אופניים

1. 2. 3. 4. 9. 

 לא יודע/ לא רלוונטי  מספר פעמים בשבוע פעם בשבוע פעמים בחודש 2-1בין  לא

 

 מקפיד על תזונה נכונה/ המתמודד שומר, בחודש האחרון .5

1. 2. 3. 4. 9. 

 לא יודע/ לא רלוונטי  בשבוע מספר פעמים פעם בשבוע פעמים בחודש 2-1בין  לא

 

 :המתמודד, בשנה האחרונה -הרגלי עישון  .6

1. 2. 3. 4. 9. 

 לא מעשן
מעשן עד חצי קופסה 

 ביום
 מעשן עד קופסה ביום

מעשן מעל לקופסה 
 לא יודע/ לא רלוונטי  ביום

 

 

  א יודעל/ לא רלוונטי  .3  לא. 1 כן    . 2            ?האם המתמודד זקוק לטיפולי שיניים .7

 

 לא יודע/ לא רלוונטי  .3  לא. 1     כן. 2     :מקבל טיפולי שיניים מטעם סל שיקום/ האם המתמודד קיבל  .8

 
 

 ?קיבל/עד כמה הוא מרוצה מטיפול השיניים אותו הוא מקבל – 8על שאלה " כן"במידה וענית  .9

1. 2. 3. 4. 5. 9. 

לא / לא רלוונטי  ה רבה מאודבמיד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
 יודע

 

  ?"(קרן שיקום"לשעבר )" סיוע פרטני"מקבל שירות מ / האם המתמודד קיבל .11

1. 2. 3. 4. 

 אני לא מכיר את השירות לא יודע/ לא רלוונטי  לא כן

 
 
 

/ הוא קיבל אותו (לשעבר קרן שיקום)" סיוע פרטני"מרוצה מהשירות של  הואעד כמה , 11על שאלה  ענית כןבמידה ו .11

 ?מקבל

1 2 3 4 5 9 

 לא רלוונטי במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא
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 במשך השבוע האחרון ,המתמודדהמתאים לרמת התפקוד של  מספרסמן  .12

ל ליקויי אל תכלו. היפותטי הנע בין בריאות למחלת נפשהחברתי והתעסוקתי כאל רצף , ייחס אל התפקוד הפסיכולוגיהת

 (.או סביבתיות)תפקוד כתוצאה ממגבלות גופניות 

 71, 68, 45בשעת הצורך השתמש ברמות ביניים כמו 

 במקרה בו המידע לא מספק 1 -נקד ב :הערה

 __ __ __  מספר

211 

92 

מבוקש על ידי , בעיות היום יום לעולם לא יוצאות מכלל  שליטה ,תפקוד מעולה במגוון רחב של פעילויות

 ללא כל סימפטומים ,הרבות ם בשל  מעלותיואחרי

91 

82 

, תפקוד טוב בכל התחומים, (למשל חרדה קלה לפני בחינה)העדר סימפטומים או סימפטומים מינימאליים 

 ייתכנו בעיות, כללית מרוצה מהחיים, השפעה חברתית, התעניינות ומעורבות במגוון רחב של פעילויות

 אך לא מעבר לזה, (מזדמנת עם בני משפחהלמשל מריבה )ודאגות יומיומיות 

81 

72 

למשל קשיים בריכוז )חברתיים  -הם תגובות חולפות וצפויות לגורמי לחץ פסיכו, אם קיימים סימפטומים

למשל פיגור זמני )תעסוקתי או לימודי , ייתכן ליקוי קל בתפקוד חברתי, (אחרי מריבה במשפחה

 אך לא מעבר לזה, (בלימודים

71 

62 

או קשיים כלשהם בתפקוד ( למשל מצב רוח דיכאוני ונדודי שינה קלים)ימים מספר סימפטומים קלים קי

או גניבה מזדמנת  היעדרות מהעבודה, למשל מדי פעם הסתלקות מבית הספר)תעסוקתי או לימודי , חברתי

 אבל כללית תפקוד טוב, (במסגרת הבית

61 

52 

או שישנו קושי ( התקפי חרדה מזדמנים, שטוח ודיבור נסיבתילמשל אפקט )קיימים סימפטומים בינוניים 

 (.התנגשויות עם חברים לעבודה, למשל מעט חברים)תעסוקתי או לימודי , בינוני בתפקוד חברתי

51 

42 

מחנויות  גניבות , פולחנים אובססיביים חמורים, למשל מחשבות אובדן)קיימים סימפטומים חמורים 

חוסר יכולת להתמיד , למשל ללא חברים)ו ליקוי חמור כלשהו בתפקוד החברתי או שישנ( לעיתים קרובות(

 (.באותה עבודה

41 

32 

למשל הדיבור לעיתים לא הגיוני או מעורפל או לא שייך )ישנו ליקוי כלשהו בבוחן המציאות או בתקשורת 

בשיפוט בחשיבה , חהביחסים שבמשפ, בבית הספר, כמו בעבודה, או ליקוי משמעותי בכמה תחומים( לעניין

ילד ; יתעלם מבני משפחה ולא יהיה מסוגל לעבוד, למשל גבר מדוכא שיתרחק מחברים)או במצב הרוח 

 (.וייכשל בבית הספר יתחצף בבית ,שלעיתים קרובות ירביץ לאחים צעירים

31 

12 

בשיפוט   אוההתנהגות מושפעת במידה ניכרת ממחשבות שווא או הזיות או שקיים ליקוי חמור בתקשורת 

או שאינו ( למשל לפעמים דיבור חסר בהירות או מתנהג בצורה מאוד לא הולמת או שקוע במחשבות אובדן)

 (בית או חברים, בלי עבודה; למשל נשאר במיטה כל היום)מסוגל לתפקד ברוב התחומים 

11 

22 

, ייה ברורה למוותלמשל ניסיונות התאבדות בלי ציפ)קיימת סכנה כלשהי לפגיעה עצמית או באחרים 

או שלעיתים אינו מסוגל לשמור על היגיינה אישית מינימאלית ( התלהבות מאנית, אלימות לעיתים קרובות

 (.למשל דיבור מאוד לא קוהרנטי או אלים)או שישנו ליקוי מוחלט בתקשורת ( למשל מורח צואה)

21 

2 

או ( גות אלימה לעיתים קרובותלמשל התנה)קיימת סכנה מתמדת לפגיעה חמורה בעצמו או באחרים 

ניסיון התאבדות רציני עם   שמפגין חוסר יכולת מתמדת לשמור על היגיינה אישית מינימאלית או שהיה

 ציפייה ברורה למוות

 או לא מתאים/מידע לא מספק ו 1
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  פרטים נוספים. ו

 _________________________________________________________________( : הצוות איש של) מלא שם. 1

 ______________________________________________________________(: ספרות 9 -הצוות איש של) ז.ת. 2

 (:בעיגול הקף אנא) עובד אתה בה המסגרת, שירות סוג. 3

 (אחר/ מוגן דיור/ תומכת קהילה/ הוסטל) דיור .א

 (אחר/ עסקית יזמות/ תעסוקתי מיזם/ נתמכת קהתעסו/ מוגן מפעל/ תעסוקתי מועדון) תעסוקה .ב

 (אחר/ עמיתים תכנית/ אחרת מבלים יאללה/ חברתי מועדון) פנאי .ג

 סומכות/ חונכות .ד

 (אחר/ מכינה/השכלה ליווי/ נתמכת אקדמית השכלה) השכלה .ה

 ____________________: פרט אנא, אחר .ו

 ______________________________________________________________________: המסגרת וכתובת שם. 4

  זה שאלון מילאת אודותיו המתמודד עם שלך הקשר. 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 מנהל
 מסגרת

מתאם טיפול 
 שיקום/

 מדריך רכז עובד סוציאלי
/ חונך
 סומך

מלווה 
 השכלה

______ :אנא פרט, אחר
__________________ 

 

 (:בחודשים מספר) המתמודד את לווהמ אתה בו הזמן משך. 6

1. 2. 3. 4. 9. 

 חודשים 21עד  6בין  חודשים 6עד 
בין )חודשים  14עד  21בין 

 (שנה עד שנתיים
מעל )חודשים  14מעל 

 (שנתיים
 לא יודע/  לא רלוונטי

 

 _______________________________( ושנה חודש ציין אנא) במסגרת המתמודד של השירות קבלת התחלת תאריך .7

 :הנוכחי העבודה במקוםשלך כעובד  הוותק .8

1. 2. 3. 4. 9. 

 חודשים 21עד 
בין ) חודשים 14עד  21בין 

 (שנה עד שנתיים
בין )חודשים  61עד  14בין 

 (שנים 5שנתיים עד 
מעל )חודשים  61מעל 

 (שנים 5
 לא יודע/  לא רלוונטי

 

 _________________________________________________: איזו, כן אם. לא/  כן: אקדמית הכשרה לך יש האם. 9
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 (השאלון מילוי את סיימת) לא. 1    (הבאה הטבלה את למלא המשך) כן. 2   ?שיקומיות בהתערבויות הוכשרת האם. 11

 :הוכשרת שבהם הקורסים/ ההתערבויות סוגי ליד V סמן

11.1  IMR – והחלמה חלהמ ניהול" התערבות תכנית והטמעת הפעלה" 
 

11.2 
 העצמית הסטיגמה להפחתת התערבות של והטמעה הדרכה, להכשרה קורס – העצמית הסטיגמה הפחתת

(NECT) 

 

 (SCIT) קוגנטיבית -חברתית התערבות של והטמעה הדרכה, להכשרה קורס – סקיט 11.3
 

11.4 
 ופיתוח להערכת והכלי וישינ להנעת המסייעים כלים של והטמעה הדרכה, להכשרה קורס – שינוי הנעת

 (  Assessing and Developing Readiness) לשינוי מוכנות

 

 פסיכיאטרי שיקום יחידות מנהלי להכשרת בסיסי קורס - מנהלים 11.5
 

 בקהילה פסיכיאטרי שיקום יחידות מנהלי להכשרת( 'ב שלב) המשך קורס -' ב שלב מנהלים 11.6
 

 פסיכיאטרי בשיקום( Supervision) הדרכה קורס - הדרכה 11.7
 

 קוגניטיבית בדרך לתקשורת, ומטפלים משפחה בני, הורים להכשרת ותקשורת שיתוף קידום – קשת 11.8
 

 שירות כנותני מתמודדים להכשרת קורס - שירות כנותני מתמודדים 11.9
 

 העבודה בעולם ושילוב בשיקום קורס - תעסוקה 11.11
 

 הנפש בבריאות השיקומי במערך, שיקום למדריכי בסיסי הכשרה קורס - שיקום מדריכי 11.11
 

 השיקום במערך פרטניות שיקום תכניות של וליווי לבנייה הכשרה קורס 11.12
 

  פרטניות שיקום תכניות למתאמי הכשרה קורס 11.13
 

 עצמי לסנגור התערבות של והטמעה הדרכה, להכשרה קורס - עצמי סנגור 11.14
 

 DCI  דינאמית קוגניטיבית בהתערבות הכשרהל קורס 11.15
 

 _________________________: פרט. אחר 11.16
 

 _________________________: פרט. אחר 11.17
 

 


