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 פתח דבר

 

לה שותפים היחידה לשיקום באגף שירותי בריאות "מדדי תוצאה" הינה תכנית לאומית תכנית 

והמרכז לחקר שירותים ומדיניות בתחום בריאות הנפש במשרד הבריאות, קרן לזלו נ. טאובר 

הנפש בקהילה באוניברסיטת חיפה. מטרת התכנית היא לקבל תמונת מצב אודות אוכלוסיית 

חייהם לאורך מקבלי שירותים במסגרת סל שיקום, ולהעריך האם ואילו שינויים מתרחשים ב

יכי קבלת ההחלטות הערכת מדדי התוצאה וניתוח תהלל , זאת באמצעות מילוי שאלון זמן

ויישומן. על בסיס הערכות אלו וסיכום המידע המתקבל מהן, מטרת התכנית היא לתמוך 

בשיפור וייעול של שירותי שיקום בריאות הנפש בארץ ע"י הפקת כלים להכוונת תהליכי השיקום 

האישיים, תהליכי שיפור שירותי השיקום וההחלמה במסגרות השיקום השונות והכוונת 

 ת הלאומית.המדיניו

צרכני שירותי  7295-המתבסס על נתונים שנאספו מ לישיאנו מתכבדים להגיש את הדו"ח הש

 -(התקופה הרלוונטית לדו"ח זה) ומ 2016ועד אפריל  2013סל שיקום בתקופה שבין אפריל 

הערכה של מידע וכמו גם על נתונים שהתקבלו ממרכז . אנשי הצוות המלווים אותם 6614

משתקמים. בתקופה זו הועברו שאלונים לצרכני שירותים המשרד הבריאות על אודות אותם 

, בשני סבבים. צפון-מרכזו דרום-מרכז, 2, תל אביב 1, תל אביב 2, חיפה 1במחוזות צפון, חיפה 

. דו"ח זה מציג את סיכום הערכות צרכני סבב א , כמו כן הועברו שאלונים במחוז ירושלים

תחומי חיים שונים, בהם: איכות חיים, תפקוד, בריאות תי סל שיקום לגבי מדדי תוצאה בשירו

מידת ההחלמה והשינויים שחלו לאחרונה, כמו גם מידת השפעת  נפשית,בריאות גופנית ו

תפקוד בתחומים שונים. סיכום הממצאים ההמחלה הנפשית והשפעת הסימפטומים על 

שירותים הצריכת  השפעתסל שיקום והערכה של מקבלי  ם שלמצבאודות מאפשר למידה 

 מדדי תוצאה שונים.על בתקופה בה נערכו השאלונים 
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דו"ח זה מהווה שלב נוסף בסדרת דוחות אשר תכלול אוכלוסייה הולכת וגדלה של צרכני שירותי 

סל שיקום אשר ישתתפו בפרויקט בכל הארץ, ואשר תבחן תחומים שונים הנכללים במסגרת 

 קט, כולל הערכת שינויים והשפעתם לאורך זמן.הערכת הפרוי

אנו מודים לצוות המקצועי של הפרויקט וצוות המחקר, ולשותפים במשרד הבריאות ובקרן לזלו 

נ. טאובר, אשר משקיעים חודשים ושנים בשקידה על מערך הוצאת הפרויקט לפועל והערכתו. 

ף של נותני השירותים במסגרות הערכתנו נתונה גם לשיתוף הפעולה יוצא הדופן של מערך הענ

 סל השיקום.

 בברכה,

 אפרת שדמי פרופ'  פרופ' מרק גלקופף  פרופ' דיויד רועה

 

 המרכז להכשרה ולחקר שירותים ומדניות בתחום בריאות הנפש, אוניברסיטת חיפה

 2018מרץ 
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הדו"ח מוגש ע"י צוות "התכנית הלאומית להערכת תהליכים ותוצאות במערך השיקום 

 הפסיכיאטרי בקהילה"

 

 כתיבת ועריכת הדו"ח:

 , טניה זילברשטייןאפרת שדמי, יפית יוליס פרופ'

 עריכה מדעית:

 פרופ' דיויד רועה, פרופ' מרק גלקופף  

 עריכה מקצועית:

עיד רוחאנא (ס. מנהל הפרוייקט), ד"ר פאולה צוות המרכז באוניברסיטת חיפה:  

 מירקין, קורינה דרייזן, מיכל אפרת אליאב גרבר אפשטיין, עדי תלם, רונית אוליאל

 סטטיסטיקה:

 ד"ר יובל סמיד

 

 תודתנו נתונה ל:

 צרכני סל השיקום והצוותים במערכת השיקום 

  :משרד הבריאות 

  בלוש, וצוות מערכת השיקום, אגף בריאות הנפש -גב' רונית דודאי, ד"ר ורד קליינמן 

 אגף מחשוברינת יופה , 

  קוסילביה טסלר לזוביקרן לזלו נ. טאובר 

 

 

 

  



                                                                                
     

 
       

 
 

4 

 מבנה הדו"ח

 

בדו"ח זה מופיע סיכום הממצאים שהתקבלו משאלוני צרכני השירות ואנשי הצוות המלווים, 

בנוסף, במבוא לדו״ח זה מוצגת  .2016אפריל  – 2013שהשתתפו בפרויקט במהלך אפריל 

  .2017התקדמות איסוף הנתונים עד לאפריל 

 

 מבנה הדו"ח:

הצגת הנתונים אודות את כולל שער זה  מאפייני רקע ופרטים דמוגרפיים:  –שער ראשון 

מאפיינים דמוגרפיים, מאפייני צריכת שירותים, ומאפייני תחלואה ואשפוזים קודמים של צרכני 

 .ה"ב ומהשאלוניםרהתקבלו ממאגרי המידע של מששנתונים ומבוסס על השירות 

 :מחוזות צפון ומרכז – ם בסבב א ובסבב בהשוואה בין תשובות צרכני השירותי –שער שני 

 שירותים ותחומי החיים השונים של צרכני השירות.צריכת כולל הצגת הנתונים שנאספו אודות 

 :מחוזות צפון ומרכז – השוואה בין תשובות אנשי הצוות בסבב א ובסבב ב –שער שלישי 

וכן את השוואתם להערכות יי הצרכנים חלגבי תחומים שונים ב  כולל את הערכות  אנשי הצוות

 הצרכנים. 

הערכת תחומי חיים ותחומי שירות ע"י צרכני השירותים בסבב א במחוז  –שער רביעי 

 כולל נתונים אודות מדדי התוצאה כפי שדווחו ע"י צרכני השירותים.ירושלים: 

במחוז ירושלים:  אהערכת תחומי חיים ותחומי שירות ע"י אנשי הצוות בסבב  –שער חמישי 

יי הצרכנים וכן את השוואתם להערכות חלגבי תחומים שונים ב  כולל את הערכות  אנשי הצוות

 הצרכנים. 

בסוף כל פרק מופיע נספח רלוונטי הכולל טבלאות המפרטות את תשובות צרכני  – נספחים

 השירות ואנשי הצוות עבור פריטי השאלון.

 

  



                                                                                
     

 
       

 
 

5 

 תקציר

 

בדו"ח זה מופיע סיכום הממצאים שהתקבלו משאלוני צרכני השירות ואנשי צוות מלווים, 

, וסיכום צריכת השירותים בתקופת 2016אפריל  – 2013שהשתתפו בתכנית במהלך אפריל 

מילוי השאלונים. בתקופה זו הועברו שאלונים והסתיים תהליך איסוף הנתונים השני (כניסה 

בקרב צרכני השירותים ואנשי הצוות המלווים אותם ב שלישי והחל סבשניה לכל מסגרת) 

. בנוסף, דרום-מרכזו צפון-מרכז, 2, תל אביב 1, תל אביב 2, חיפה 1במחוזות צפון, חיפה 

 בדו"ח בתקופה זו הסתיים תהליך איסוף הנתונים הראשון (כניסה ראשונה לכל מסגרת) במחוז

 ירושלים.

וף נתונים אחת לשנה, לגבי תחומי חיים שונים (איכות ) לאס1מטרות התכנית הלאומית הן: (

השפעת המחלה והשפעת הסימפטומים על בריאות גופנית, חיים, תפקוד, העצמה והחלמה, 

לאפשר  וזאת בכדי ו בהמשךפורטשיהתפקוד) מכלל צרכני סל השיקום העונים על קריטריונים 

יג מידע מסכם באופן ) לאסוף ולהצ2לאמוד את השינויים שמתרחשים בחיי הפרט; (

אינטגרטיבי בהתבסס על מספר מקורות, לבעלי העניין השונים (צרכני השירותים, מסגרות 

וקובעי מדיניות בדרגותיהם השונות) זאת מתוך כוונה לעשות שימוש בכלים , משפחות השיקום

. על אמפיריים ומובנים, ללמוד על, לשפר ולייעל את שירותי השיקום בארץ באופן רציף ועקבי

מנת לענות על מטרה זו, התכנית מפתחת כלים ברמת צרכני השירותים, צוותי השירותים 

במסגרות השיקום השונות וקובעי המדיניות במשרד הבריאות, לשיפור תהליכי השיקום בארץ. 

ודו"חות  ולאנשי הצוות תמונות מצב אישיות למשתקםשאלון, כחלק ממערך הכלים (הכולל 

ת השיקום) מוגש דו"ח מסכם זה, הכולל הצגה אינטגרטיבית של משוב מסכמים למסגרו

 הנתונים שנאספו עד כה בהתאם להתקדמות במחוזות השונים.
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 2017תמונת מצב עד אפריל 

 

  שאלוני צרכני שירות  23,336מולאו  2017 אפרילועד  2013מתחילת הפרויקט באפריל

 שאלונים.   43,194סה"כ מולאו  שאלוני אנשי צוות. 19,858 –ו 

  'מקצב איסוף הנתונים בסבב א'.  גדול באופן משמעותיקצב איסוף הנתונים בסבב ב

בין כמות השאלונים הנאספת  לא קיים פער כמעט בנוסף, בסבב ב', בניגוד לסבב א',

 מצרכני השירותים לבין כמות השאלונים שממלאים אנשי צוות.

  אנשי צוות  18,750  -ול  שירותים יצרכנ 22,941עד כה נשלחו תמונות מצב אישיות ל

כמו כן, הופקו ונשלחו ג (כולל) בכל המחוזות. -בסבבים אלאו ומתוך השאלונים אשר מ

   .משובים מסכמים למסגרות השיקום 791

  סך כל צרכני השירותים בכלל המחוזות שנכללו בפרויקט בתקופת הדו"ח עומד על

מכלל צרכני השירותים,  55%צרכני שירותים, המהווים  12,073איש. מתוכם,  21,837

מצרכני השירותים שחתמו על טופס  91%חתמו על טופס הסכמה מדעת. בסה"כ, כ 

 ).10,972הסכמה מלאו שאלונים (
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 תמצית הממצאים העיקריים

 

עבורם קיימים נתונים צרכנים  5,897מתבסס על מידע אודות  -מאפייני צרכני השירותים 

מציגים את  הנתונים  צריכת שירותים במהלך החודש של מילוי השאלון בתקופת הדו"ח.עבור 

וסוגי השירותים אשר הם  המאפיינים הדמוגרפיים של צרכני השירותים אשר מלאו שאלונים

מצרכני השירותים אשר מלאו את  69%צורכים, מעבר למחוזות השונים. מהנתונים עולה כי: 

) צורכים שירותי הוסטל והשאר דיור מוגן;  40%( 1637ר, מתוכם השאלון צורכים שירותי דיו

צורכים  31%) שירותי מפעל מוגן; כ 58%( 2374צורכים שירותי תעסוקה, מתוכם  70%

 746), 4%( 229שירותי מועדון חברתי למבוגרים; ורק  80%שירותי פנאי וחברה , מתוכם כ 

 ת וסומכות ותיאום טיפול (בהתאמה).) צורכים שירותי השכלה, חונכו2%( 139), ו 13%(

 מחוזות הצפון והמרכז: –של צרכני השירותים  א. הערכות מדדי התוצאה

פוטנציאל למיקוד של צרכני השירותים: הנתונים מציגים תחומים בעלי  איכות החיים 1א.

כגון: הערכת שביעות רצון מאיכות החיים הקשורה בבריאות נפשית, בריאות  – עבודת השיקום

גופנית והמצב הכלכלי, או הערכה של התפקוד החברתי ויכולת ההתמודדות עם קשיים בחיי 

היום יום. מהשוואת נתוני סבב א לנתוני סבב ב עולה כי קיים דמיון בהערכות צרכני השירותים 

ניתן לראות עקביות במגמות שהתקבלו בסבב הראשון,  סבב ב.את איכות חייהם בסבב א וב

כאשר התחום שמדורג כגבוה ביותר הוא תעסוקה, והתחום שמדורג כנמוך ביותר הוא המצב 

 הכלכלי.

1

2

3

4

5

תעסוקה קשר עם בני  
המשפחה

מגורים פעילויות  
בשעות 
הפנאי

מצב חברתי בריאות  
נפשית

בריאות  
גופנית

מצב כלכלי -איכות חיים 
ציון ממוצע  

כללי

-איכות חיים ע״פ דיווחי הצרכנים במחוזות הצפון והמרכז 
השוואה בין סבב א לסבב ב

סבב א סבב ב
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של צרכני השירותים: בדו״ח מוצגים התחומים בהם צרכני השירותים מגדירים  מטרות שיקום 2א. 

תעסוקה, הלימודים, בריאות הנפש וזוגיות, והמידה בה צרכני כי הציבו לעצמם מטרות, כגון: תחום ה

שיעור נמוך של השגת מטרות  –השירותים מדווחים על התקדמות בהשגת מטרותיהם (למשל 

אנשי אל מול בתחום הזוגיות ובתחום הכלכלי). מידע זה עשוי לכוון את המדיניות ועבודת המטה 

, בקרב הצרכנים, זאת באמצעות מטרות אלו דום , בסיועם (באמצעות השיח השיקומי) בקיהצוות

. הן בסבב א והן בסבב ב, תחום התעסוקה .התחומים בהם קיימים פערים בהשגת המטרות איתור

 הוא התחום המוביל מבחינת שיעור הצבת המטרות לפי דיווחי אנשי הצוות ודיווחי צרכני השירותים.

 השירותים ואנשי הצוות על מטרות השיקום:צמצום הפערים הקיימים בין דווחי צרכני  3א.

 

בפערים בהגדרת המטרות בין צרכני השירותים לאנשי צמצום מהנתונים עולה כי בסבב ב חל 

לצד צמצום הפערים ביחס לשיעור הצבת  הצוות, בהשוואה לפערים בהגדרת המטרות בסבב א.

הצוות המטרות בתחומים השונים, ראוי לציין כי הן בסבב א והן בסבב ב קיים פער בין הערכות אנשי 

לדיווחי צרכני השירותים ביחס למידת השגת היעדים. באופן כללי, על פי דיווחי אנשי הצוות נמצא 

 63%מהמטרות הושגו במלואן או בחלקן, ואילו ע"פ דיווחי צרכני השירותים דווח כי רק  73%כי 

 מהמטרות הושגו במלואן או בחלקן.

הבדל  צוות םצרכני תחום
 יחסי

הבדל  צוות רכניםצ
 יחסי

n % n % 
 

n % n % 
 

2 2198 17%- 58.0% 1,501 41.2% 951 תעסוקה %5.9  2791 30.5% -5% 

 3% 8.7% 799 11% 960 7% 12.8% 331 19.7% 455 בריאות נפשית

 2% 7.1% 649 9.3% 790 4% 14.6% 377 18.7% 432 לימודים

 2% 6.7% 612 9% 775 7% 10.4% 271 17.6% 405 זוגיות

 0% 8.4% 773 8.8% 749 2% 14.3% 371 15.8% 364 מגורים

 0% 9.7% 887 9.6% 813 2%- 16.8% 436 15.1% 348 בריאות גופנית

 3%- 9.3% 850 6.7% 565 1%- 16.2% 420 15.1% 348 פנאי

 0% 6.7% 611 7.0% 593 2%- 12.8% 331 11.0% 254 חברה

 0% 5.4% 491 5.0% 425 3% 9.7% 279 9.0% 208 כלכלי

 1% 3.2% 294 3.5% 299 1%- 6.4% 165 5.8% 133 משפחה
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: מהנתונים המוצגים בדו"ח ת מדדי התוצאהפערים בין צרכני השירותים לאנשי הצוות במרבי 4א.

אנשי הצוות דיווחו במרבית התחומים על מדדים נמוכים יותר עולה כי הן בסבב א והן בסבב ב, 

. בחלק מהמדדים (למשל איכות חיים) נמצא פער גם בדירוג היחסי מאשר צרכני השירותים עצמם

 דורגה כגבוההל צרכני השירותים של הפריטים במדד. כך, למשל, התחומים בהם איכות החיים ש

בקרב שביותר בקרב אנשי הצוות, הם: מגורים בסבב א, וקשר עם בני המשפחה בסבב ב, בעוד 

צרכני השירותים התחום שדורג כגבוה ביותר, הן בסבב א והן בסבב ב, הוא: תעסוקה. התחומים 

מצב חברתי ופעילויות בשעות ביותר, הן בסבב א והן בסבב ב, הם:  כנמוכיםשדורגו ע״י אנשי הצוות 

בקרב צרכני השירותים, התחום שדורג כנמוך ביותר, הן בסבב א והן בסבב ב, הוא: שהפנאי, בעוד 

המצב הכלכלי.  פערים מסוג זה מצביעים על כך שבאופן כללי, קיימת מגמה של חוסר התאמה בין 

  .הערכת אנשי הצוות לבין הערכת צרכני השירותים

רבה  ומה לנתוני סבב א, מהנתונים עולה כי קיימים תחומים בהם נמצאה הלימהיחד עם זאת, ובד

בין אנשי הצוות לצרכני השירותים בדירוג היחסי של התחומים. למשל, קיים דמיון בהערכות  יותר

אנשי הצוות וצרכני השירותים את התחומים בהם תפקוד צרכני השירותים גבוה/נמוך, וכן בהערכת 

 ית של צרכני השירותים (בממוצע).מצב הבריאות הפיז

 מחוז ירושלים: –של צרכני השירותים  ב. הערכות מדדי התוצאה

במטרה לקבל תמונת מצב  )השאלוןכלי הערכה ( בעדכוןצורך העם התקדמות הפרויקט, עלה 

מפורטת ומדויקת יותר. השינויים שהוכנסו לשאלון כוללים הן עדכון של פריטי וסולמות המדדים 

סבב  -הקיימים, והן הוספת מדדים שלא נכללו בגרסה הראשונה. גרסה זו נכנסה לשימוש החל מ 

 א׳ במחוזות ירושלים והדרום. 
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בגרסה זו של השאלון, נוסף למדד איכות החיים הפריט : של צרכני השירותיםאיכות החיים  1ב.

״זוגיות״. בנוסף, הפריט ״קשר עם בני המשפחה״ פוצל לשני מרכיבים: ״קשר עם משפחת 

מהתרשים ניתן לראות כי לתחומים שנוספו לשאלון זה משמעות ״קשר עם הילדים״.  -המוצא״ ו 

והה ביותר הוא קשר עם משפחות רבה: התחום בו שביעות הרצון מאיכות החיים דורגה  כגב

מגורים וקשר עם הילדים, והתחום בו שביעות הרצון דורגה כנמוכה ביותר הוא  –המוצא, ולאחריו 

 זוגיות.

 

 

 

 

 

לרשימת תחומי המטרות נוספו בגרסה השנייה התחומים של צרכני השירותים:  מטרות שיקום 2ב.

התחומים בהם הוצבו מטרות, לצד המידה בה בדו״ח מוצגים ׳התנדבות׳.  -׳קשרים חברתיים׳ ו

מטרות אלו הושגו. בדומה לממצאים בשאר המחוזות, תחום התעסוקה הוא התחום המוביל מבחינת 

 שיעור הצבת המטרות, הן בקרב אנשי הצוות והן בקרב הצרכנים.

 שיעור הצבת המטרות בתחומים השונים במחוז ירושלים

 

 דל יחסיהב צרכני השירותים אנשי הצוות תחום

 % שכיחות % שכיחות
%28.3 520 תעסוקה  326 %22.0  -6.3% 

%6.8 124 בריאות נפשית  188 %12.7  5.9% 
%8.0 147 לימודים  164 %11.1  3.1% 

%6.4 117 זוגיות  117 %7.9  1.5% 
%7.5 138 מגורים  101 %6.8  -0.7% 

%12.5 230 בריאות גופנית  212 %14.3  1.8% 
%9.0 166 פנאי  84 %5.7  -3.3% 

%6.1 112 קשרים חברתיים  108 %7.3  1.2% 
%5.2 96 כלכלי  47 %3.2  -2.0% 

%3.9 72 משפחה  68 %4.6  0.7% 
%1.0 18 פעילות התנדבותית  17 %1.1  0.1% 
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בדומה הפערים הקיימים בין דווחי צרכני השירותים ואנשי הצוות על מטרות השיקום:  3ב.

לממצאים בשאר המחוזות, קיימים פערים בין דיווחי אנשי הצוות לדיווחי הצרכנים מבחינת 

שיעור הצבת המטרות בתחומים השונים. הפערים הגדולים ביותר נמצאו בתחום התעסוקה, 

מטרות בהשוואה לדיווחי הצרכנים, הצבת בו אנשי הצוות דיווחו על שיעור גבוה יותר של 

 מטרות.הצבת בו אנשי הצוות דיווחו על שיעור נמוך יותר של  –הנפשית ובתחום הבריאות 

עם זאת, ראוי לציין כי מבחינת שיעור השגת היעדים נמצאה במחוז ירושלים הלימה גבוהה 

יותר בין אנשי הצוות לבין צרכני השירותים: מכלל המטרות אותן ציינו אנשי הצוות, נמצא על 

שגו או הושגו בחלקן, וע"פ דיווחי המתמודדים, נמצא כי מהמטרות הו 76%פי דיווחיהם כי 

 מהמטרות הושגו או הושגו בחלקן. 79%

: גם במחוז ירושלים, פערים בין צרכני השירותים לאנשי הצוות במרבית מדדי התוצאה 4ב.

בהשוואה לדיווחי צרכני  , זאתאנשי הצוות דיווחו במרבית התחומים על מדדים נמוכים

הגבוהה ביותר בין אנשי הצוות לצרכני השירותים בדירוג היחסי של  השירותים. ההלימה

נמצאה בהערכת מצב בריאותם הפיזית של צרכני השירות, וכן בדירוג מרבית  ,התחומים

 הפריטים במדד ״ניהול מחלה והחלמה״.
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 מבוא

 
 . 2017אפריל פרק המבוא מציג את נתוני התקדמות איסוף הנתונים עד 

 

 התקדמות איסוף הנתונים בתכנית .1

 

 : התקדמות איסוף הנתונים 1תרשים מס' 

 

השאלונים שמולאו בכל אחד משלושת הסבבים (כאשר סבב מתחיל בינואר  כמות תבתרשים מוצג

המלווים אותם אנשי הצוות ובקרב צרכני השירותים קרב ונמשך עד פברואר בשנה שלאחריו) ב

במחוזות הצפון, המרכז וירושלים, כאשר בסבב א מולאו שאלונים , 2017מרץ ועד  2014מאפריל 

 במחוזות הצפון בלבד, בסבב ב נוספו מחוזות המרכז ובסבב ג נוסף מחוז ירושלים.

 

 

 

 

 

 

2605

6582

8501

1819

6177

7956

סבב א סבב ב סבב ג

צרכנים צוות
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 תוצרי התכנית .2

 התוצרים המרכזיים אשר הופקו מנתוני התכנית עד כה כוללים:

I. ונות המצב כוללות תצוגה גרפית של תמ –ולאנשי הצוות המלווים אותם ם תמונות מצב לצרכני

שלחות באופן אישי לכל צרכן נתוני השאלונים אשר מילא צרכן השירות או איש הצוות, ונ

הנתונים לגבי כלל צרכני השירותים ואנשי הצוות  מציגה את 1איש צוות. טבלה מס' שירות/

(היות ומדובר במספר סבבים, הנתונים מתייחסים  אשר נשלחו להם תמונות מצב אישיות

לתמונות מצב שהופקו הכוללות שליחת תמונות מצב לאנשים שמלאו את השאלון יותר מפעם 

 אחת).

II. דו"חות המשוב כוללים סיכומים של כלל השאלונים של כל  -שיקום הת ומסגרדו"חות משוב ל

מסגרות אשר יש בהן  עבור רקדו״ח המשוב מופק מסגרת. הצורכים שירותים בהמשיבים 

של צרכני שירותים אשר השיבו על שאלונים (נקבע לפי גודל וסוג (או יותר) מספר מינימלי 

 מציגה את נתוני סך כל המשובים שנשלחו למסגרות עד כה.  2טבלה מס' . המסגרת)

III.  ם דו"ח הראשון הציג תמונת מצב בינייהדו״חות מסכמים:  3עד כה נכתבו   –דו"חות מסכמים

נתוני שאלונים  והתבסס על 2014מאי  – 2013אפריל שכלל איסוף נתונים בתקופה שבין 

הציג את אנשי הצוות המלווים אותם; הדו"ח השני  1,819 -צרכני שירותים ו 2,605שמלאו 

 4,584), והתבסס על נתוני שאלונים שמלאו 2015מרץ  – 2014סיכום נתוני סבב א (אפריל 

 אנשי צוות, והדו״ח הנוכחי שעיקרי ממצאיו מובאים בתקציר זה.  3,289 –צרכני שירותים ו 

 

 : תמונות מצב שהופקו ונשלחו לצרכני שירותים ואנשי צוות1טבלה מס' 

 תמונות מצב לאנשי צוות תמונות מצב לצרכני שירות סבב

 4,981 8,028 א'

 7,096 7,701 ב'

 6,673 7,212 ג׳

 18,750 22,941 סה"כ
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 : משובים שנשלחו למסגרות השיקום לפי מחוז2טבלה מס' 

 סבב ג סבב ב סבב א מחוז

 46 51 76 צפון

 29 28 46 1חיפה 

 19 25 41 2חיפה 

 10 25 29 1ת"א 

 9 34 32 2ת"א 

 20 35 45 צפון-מרכז

 13 21 38 דרום-מרכז

 0 14 64 ירושלים

 1 4 12 ארצי

 147 237 383 סה"כ

 

צרכנים שאלונים באורך מלא מ 21,336נאספו  2017ועד אפריל  2013בסך הכל, מאפריל 

, 1ל אביב , צפון, ת2, חיפה 1המקבלים שירות ממאות מסגרות שיקום שונות במחוזות חיפה 

, בתקופת איסוף הנתונים הנכללת בדו"ח כמו כן. , וירושליםדרום-מרכז, צפון-, מרכז2תל אביב 

 עבור, השאלונים שנאספו מצרכני השירותמכלל  אנשי צוות.שאלונים מ 19,230 נאספו זה

 ישנה הערכה של לפחות  איש צוות אחד אשר ליווה אותם.  84%

 

 2017אפריל  -2013: נתונים מסכמים אודות שלב איסוף הנתונים אפריל 3טבלה מס' 

צרכנים במחוזות 

 שנסקרו

צרכנים  % חתימות

 שחתמו

מס' שאלוני 

 שירותיםצרכני 

שאלוני צרכני  %

 *שירותים

מס' שאלוני 

 אנשי צוות

18,370 10,456 57% 21,336 90% 19,230 

 צרכנים שמלאו שאלון מתוך מספר הצרכנים שחתמו על טופס הסכמה*   

 

מהטבלה שלהלן עולה כי מס' צרכני השירותים בכלל המחוזות שנכללו בפרויקט בתקופת 

מכלל צרכני  57%צרכני שירותים, המהווים  10,456איש. מתוכם,  18,370ח עומד על ”הדו

. מכלל הצרכנים שחתמו על טופס הסכמה מדעת, השירותים, חתמו על טופס הסכמה מדעת

 –מקרב צרכני השירותים שחתמו על טופס הסכמה מדעת, ו  90%צרכני שירותים ( 9415

  ילאו שאלונים.מכלל צרכני השירותים בכל המחוזות הרלוונטיים), מ 51%
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 מטרות

 

מטרת התכנית הלאומית הינה לאסוף נתונים אחת לשנה לגבי תחומי חיים שונים (איכות חיים, 

השפעת המחלה והשפעת הסימפטומים על בריאות גופנית, תפקוד, העצמה והחלמה, 

התפקוד) מכלל צרכני סל השיקום העונים על קריטריונים המפורטים להלן. מטרת איסוף רציף 

ועקבי זה (אחת לשנה) היא לאפשר לאמוד את השינויים המתרחשים בחיי הפרט. מטרה 

משמעותית נוספת הינה איסוף והצגת מידע מסכם באופן אינטגרטיבי, בהתבסס על מספר 

וקובעי  , בני משפחה, מקורות, לבעלי העניין השונים (צרכני השירותים, מסגרות השיקום

יעל את שירותי השיקום בארץ יוך כוונה ללמוד על, לשפר ולמדיניות בדרגותיהם השונות), מת

 באופן רציף ועקבי באמצעות כלים אמפיריים ואובייקטיביים. 

התכנית הלאומית להערכת תהליכים ותוצאות במערך השיקום הפסיכיאטרי בקהילה מפתחת 

יניות כלים ברמת צרכני השירותים, צוותי השירותים במסגרות השיקום השונות וקובעי המד

שאלון, במשרד הבריאות, לשיפור תהליכי השיקום בארץ. כחלק ממערך כלים זה (הכולל 

ודו"חות משוב מסכמים למסגרות השיקום) מוגש  ולאיש הצוות תמונות מצב אישיות למשתקם

בסבב א הכולל הצגה אינטגרטיבית של הנתונים שנאספו  , השלישי במספר,דו"ח מסכם זה

ומרכז, ובסבב א במחוז ירושלים (כלל הנתונים שנאספו עד אפריל ובסבב ב במחוזות צפון 

2016( . 
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 שיטה

 הגדרות .1
 

אדם הצורך לפחות שירות אחד מתוך "סל השיקום" בבריאות הנפש של  משרד  צרכן שירות:

הבריאות. הזכאות לצריכת שירות כזה ניתנת לאחר שהאדם מוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי 

נכות לפחות על רקע מגבלה נפשית. צרכני שירות נקראים גם: משתקמים,  40%כבעל 

(במסגרות תעסוקה), חברים (במסגרות מתמודדים, דיירים (במסגרות דיור), עובדים 

 (במסגרות השכלה) ועוד. /סטודנטיםחברתיות/מועדונים), תלמידים

נותן שרות באחד משירותי "סל שיקום", המלווה באופן שוטף צרכן שירות אחד איש צוות: 

בתהליך השיקום שלו. ההגדרה מתייחסת הן לנותני שירות שהם אנשי מקצוע (לדוג', לפחות 

וציאליים, מרפאים בעיסוק, בוגרי החוג לבריאות נפש קהילתית ועוד) והן לנותני עובדים ס

 שירות ללא הכשרה מקצועית (לדוג' מדריכים, חונכים).

 

ב במחוזות הצפון  –גרסה ראשונה (סבבים א ו  – השאלון. 2
 והמרכז)

 
איכות חיים מהווה מדד מרכזי בהערכת תהליך השיקום של צרכני שירות,  איכות חיים: 

, תחומים זו בגרסההמתייחס לרמת שביעות רצונו של צרכן השירות מתחומים עיקריים בחייו. 

אילו כוללים: עבודה (כולל התנדבות); מצב כלכלי; חברה; משפחה; פנאי; בריאות נפשית; 

עברית גרסה פריטים.  9וכולל   1השאלון מבוסס על כלי קייםבריאות גופנית; מגורים ולימודים. 

 .  (Cronbach's α=.77)של השאלון נמצאה כבעלת מהימנות פנימית גבוהה  זו

: הצבת מטרות אישיות (או יעדים / תכניות) וחתירה להשגתן מהווה חלק חשוב מטרות ויעדים

השירות נשאלו האם הציבו  מהתקדמותו של צרכן השירות בתהליך ההחלמה והשיקום. צרכני

                                                      
 

1 ,Huxley, Knight & Evans,  (Priebe MANSA][ Manchester Short Assessment of Quality of Life

1999)  
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לעצמם מטרה בשנה האחרונה ובאיזה תחום בחיים (לדוג', התחום החברתי), וכן באיזו מידה 

, וכולל שלושה 2הושגה המטרה. הכלי עבר אדפטציה ע"י צוות הפרויקט על בסיס שאלון קיים

 : האם הוצבה מטרה, התחום בו הוצבה המטרה ומידת השגתה.פריטים

: אנשים בעלי מגבלה נפשית מתקשים לעיתים לתפקד בחיי היומיום, ואחת תפקוד

ממטרותיהם של שירותי השיקום היא סיוע לאדם לחזור או להגיע לתפקוד עצמאי עד כמה 

שניתן. התפקוד בתחומים שונים הוערך ע"י צרכני השירות לפי הפירוט הבא: מיומנויות משק 

יום; תפקוד חברתי; התמודדות עם קשיים בחיי היומיום; הבית; ניהול כספים; ניידות בחיי היומ

תפקוד בלימודים ותפקוד בעבודה, תוך התבססות על שני סולמות (חיי היומיום ויחסים עם 

 Behavior and Symptom Identificationאחרים; ותפקוד במסגרת תפקיד) מהשאלון 

332)-Scale (BASIS עצמי ותפקוד בקהילה נבנו . פריטים המעריכים תפקוד בתחומים טיפוח

. הפריט המעריך תפקוד בתחום השימוש  4Role Functioning Scaleבהתבסס על השאלון 

בשירותים פסיכיאטריים נבנה על ידי צוות הפרויקט, בהתבסס על הספרות האקדמית העדכנית 

 .)cronbach’s α=.782 (נמצאה כבעלת מהימנות טובה  זועברית גרסה  .5בתחום

היא תהליך של מעבר ממצב פסיבי למצב פעיל יותר של תחושת  העצמהחלמה: העצמה וה

היא תהליך אישי וייחודי שעובר אדם המתמודד עם  החלמהשליטה בחיים, בגורל ובסביבה. 

קושי או מגבלה נפשית. העצמה והחלמה נמדדות כאן באמצעות שישה היגדים המבוססים על 

 The Maryland Assessment of Recovery in People with Serious Mentalהכלי 

)MARS - Illness scale(6   . 

 . (Cronbach’s α=.794)נמצאה בעלת מהימנות פנימית גבוהה  זומקוצרת גרסה עברית 

תהליכי השיקום וההחלמה כוללים לעיתים קרובות שינויים חיוביים  : שינויים בתחומי חיים

פריטים שפותח במיוחד לצורך הפרויקט.  5צעות כלי שכלל ושליליים בחיים. שינויים נמדדו באמ

                                                      
 

2 Kiresuk, Smith & Cardillo, 1994Kiresuk & Sherman, 1968; .  caleSttainment AGoal   
3 1999Eisen et al.,  
4 Goodman et al., 1993 
5 e.g., Onken et al., 2007 
6 Drapalski et al., 2012 
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השינויים נבחנו בתחומים הבאים: איכות חיים, תפקוד, החלמה, ובריאות גופנית ונפשית. 

 ). Cronbach’s α=.79המהימנות הפנימית של כלי זה נמצאה טובה (

פיזית ירודה : לאנשים עם מגבלה או מחלה נפשית ישנה נטייה גם לבריאות בריאות גופנית

פריטים המתייחסים למידה בה סובלים צרכני  שבעהיותר. לצורך פרויקט זה נבנה כלי בן 

בעיות בריאות ספציפיות; לקידום בריאות; למידה בה הם סובלים מהשירותים מבעיות בריאות; 

 . 7ולשימוש בשירותי בריאות. פריטים אלה נבחרו על פי מידע מחקרי עדכני בנושאים אלה

: אנשים עם מגבלה או מחלה נפשית שונים במידה בה המגבלה על התפקוד המחלה השפעת

או המחלה משפיעה עליהם. על מנת למדוד את השפעת המחלה על חיי היומיום נעשה שימוש 

בשאלון סטנדרטי בעל פריט אחד המתבסס על גרסה לדיווח עצמי של השאלון "התרשמות 

נפוץ ובעל זה הינו שאלון  .CGI – ssion scaleClinical Global Impre(8קלינית כללית" (

 .  (r=.67)מהימנות מבחן חוזר טובה 

: חלק משמעותי בתהליך ההחלמה הינו ההתמודדות עם השפעת הסימפטומים על התפקוד

המגבלות שגורמים הסימפטומים. אנשים רבים עם מגבלה נפשית מוצאים כי הסימפטומים 

חייהם. למדידת ההשפעה על התפקוד בתחומים מפריעים לתפקוד בתחומים שונים ב

עבודה/לימודים; חברה/פנאי; ומשפחה/בית, נעשה שימוש בכלי סטנדרטי בעל מהימנות ותוקף 

נמצאה כבעלת מהימנות  זועברית .  גרסה SDS –Sheehan Disability Scale (9גבוהים (

 . (Cronbach’s α=.829)פנימית טובה 

סבב א במחוזות ירושלים -גרסה שנייה (החל מ  – השאלון 2.1
 והדרום, וסבב ג במחוזות הצפון והמרכז)

 

עם התקדמות הפרויקט, עלה צורך לעדכן את השאלון במטרה לקבל תמונת מצב מפורטת 

ומדויקת יותר. השינויים שהוכנסו לשאלון כוללים הן עדכון של פריטי וסולמות המדדים 

                                                      
 

7 Roberts & Baily, 2011.g., E 
8 Guy, 1976 
9 Sheehan & Sheehan, 2008; Sheehan, 1983 
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שלא נכללו בגרסה הראשונה. הגרסה השנייה של השאלון נכנסה הקיימים, והן הוספת מדדים 

 לשימוש בסבב א׳ במחוזות ירושלים והדרום, ובסבב ג׳ במחוזות הצפון והמרכז.

ביחס לדו״ח זה, הרי שנתוני סבב א׳ וב׳ במחוזות הצפון והמרכז מתבססים על גרסת השאלון 

ון השנייה. למען נוחות הקריאה הראשונה, ונתוני סבב א בירושלים מתבססים על גרסת השאל

 .ורלוונטיים לדו״ח זהבדו״ח, להלן רשימת המדדים המופיעים בגרסה השנייה של השאלון 

 
 מדדים שהופיעו בגרסה הראשונה אך הוכנסו בהם שינויים: .א

לרמת שביעות רצונו של צרכן השירות מתחומים  , כאמור,זה מתייחסמדד  – איכות חיים

פריטים: ׳קשר עם  2בגרסה השנייה נוספו למדד זה   10.קיים על שאלון , ומבוססעיקריים בחייו

. שאר התחומים במדד זה נותרו ללא פריטים 11כולל כך, המדד הנוכחי  הילדים׳ ו׳זוגיות׳.

הגרסה העברית הנוכחית של השאלון נמצאה כבעלת מהימנות פנימית גבוהה שינוי. 

(Cronbach's α=.74) .  

מדד זה מתייחס, כאמור, לרמת התפקוד של צרכן השירות בחיי היום יום, ומבוסס  – תפקוד

הפריטים המרכיבים מדד זה נותרו ללא שינוי, ואולם סולם  11על מספר שאלונים קיימים

, ואילו בגרסה השנייה, סולם 4 –ל   1המדידה שונה. בגרסה הראשונה, סולם הדירוג נע בין 

הגרסה העברית הנוכחית של השאלון נמצאה כבעלת מהימנות פנימית . 5 –ל  1הדירוג נע בין 

  .) Cronbach'sα=.86(גבוהה 

הצרכנים האם פריטים:  3וכולל  12על שאלון קייםמדד זה, כאמור, מבוסס  –מטרות ויעדים 

. הפריטים המרכיבים באיזה תחום בחיים וכן באיזו מידה הושגה המטרה, הציבו לעצמם מטרה

את המדד נותרו ללא שינוי. עם זאת, בעוד בגרסת השאלון הראשונה נשאלו הצרכנים לגבי 

שלושת החודשים , ואילו בגרסה השנייה נשאלו הצרכנים לגבי בשנה האחרונההצבת מטרות 

                                                      
 
10 Evans,  ,Huxley, Knight & (Priebe MANSA][ Manchester Short Assessment of Quality of Life

1999)  
11 Eisen et al., 1999 ,Goodman et al., 1993 ,Onken et al., 2007 
12 Kiresuk, Smith & Cardillo, 1994Kiresuk & Sherman, 1968; .  caleSttainment AGoal   
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. כמו כן, לרשימת תחומי המטרות נוספו בגרסה השנייה התחומים ׳קשרים חברתיים׳ האחרונים

 ׳התנדבות׳. ו

 מדד זה נבנה, כאמור, ע״י צוות הפרויקט, בהתבסס על ממצאי מחקרים –בריאות גופנית 

פריטים המתייחסים למידה בה סובלים צרכני השירותים . המדד מורכב ממספר 13קודמים

ולשימוש  ;בעיות בריאות ספציפיות; לקידום בריאות; למידה בה הם סובלים ממבעיות בריאות

בגרסת השאלון השנייה מדד זה הורחב, והוכנסו אליו הפריטים הבאים:  ות.בשירותי בריא

הערכה כללית של מצבו הבריאותי של הצרכן; הקפדה על ביצוע פעילות גופנית; הקפדה על 

תזונה נכונה; הרגלי עישון; קבלת טיפולי שיניים, במידת הצורך. כמו כן, נוספו פריטים 

נה האחרונה לשירותי רפואה (מרפאה/חדר המתייחסים למידה בה הצרכן נזקק בש

מיון/אשפוז). כמו כן הורחבה רשימת בעיות הבריאות הספציפיות. מנגד, בגרסת השאלון 

השנייה הוסר הפריט הנוגע למעורבות צוותי השיקום בקידום בריאותם הגופנית של צרכני 

 השירות.

, שינוייםמדד זה, כאמור, פותח במיוחד לצורך הפרויקט, ובודק  – שינויים בתחומי חיים

, שחלו בחיי צרכן השירות. בגרסת השאלון השנייה נותרו הפריטים הבודקים חיוביים ושליליים

שינויים בתחומים איכות החיים, תפקוד ובריאות נפשית. נוספו אליהם פריטים הבודקים שינויים 

חברה ולימודים, והוסרו הפריטים הבודקים שינויים בתחומים תעסוקה, זוגיות, משפחה 

 בתהליך ההחלמה ובריאות גופנית (שינויים בתחומים אלו נבדקו באמצעות מדדים אחרים).

, ואילו בגרסה 5 –ל   1בנוסף, סולם המדידה שונה. בגרסה הראשונה, סולם הדירוג נע בין 

מצאה כבעלת מהימנות בינונית הגרסה הנוכחית נ. 3 –ל  1השנייה, סולם הדירוג נע בין 

)Cronbach’s α=.61(. 

  

                                                      
 
13 Roberts & Baily, 2011.g., E 
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 מדדים שנותרו ללא שינוי: .ב

מודד את השפעת הסימפטומים על  מדד זה, כאמור, – השפעת הסימפטומים על התפקוד

 .14התפקוד בתחומים עבודה/לימודים; חברה/פנאי; ומשפחה/בית, ומבוסס על שאלון קיים

 Cronbach's)הגרסה העברית הנוכחית של השאלון נמצאה כבעלת מהימנות פנימית גבוהה 

α=.78) . 

 מדדים שהופיעו בגרסה הראשונה ולא מופיעים בגרסה השנייה: .ג

 )17(פירוט בעמ' העצמה והחלמה   -

 )18על התפקוד (פירוט בעמ'  השפעת המחלה -

 שונים (שאלון איש צוות)הערכת תפקודו והשתלבותו של המתמודד בתחומי חיים  -

 מדדים המופיעים בגרסה השנייה בלבד: .ד

. 1ומורכב משני תתי מדדים:  נבנה ע״י צוות הפרויקט, מדד זה  – מיומנויות ותמיכותיכולות, 

, המקדמות את צרכן השירות פעולות מסוימותהיכולת והאפשרות לבצע  – מיומנות (כלים)

המידה בה הצרכנים  - מקצועית/ הכוונת צוות השיקוםתמיכה . 2לו.  רצויההתוצאה ה לעבר

מקבלים תמיכה וסיוע (על פי דיווחם), בהשגת יעדים בתחומי חיים שונים, מאנשי הצוות 

(עבור המדד יכולות ומיומנויות: המהימנות הפנימית של כלי זה נמצאה טובה  המלווים אותם.

Cronbach’s α=.75 :ועבור המדד תמיכות ,Cronbach’s α=.76).( 

 ההחלמה האישי לתהליך, ומתייחס 15קייםמדד זה מבוסס על שאלון  – ניהול מחלה והחלמה

. 1תתי מדדים:  3 –מדד זה מורכב מ . נפשית מגבלה/ קושי עם המתמודד האדם של והייחודי

סעיף זה מורכב מתשובות הצרכנים אודות הידע שלהם לגבי המגבלה/ המחלה   - ניהול מחלה

הם מתמודדים, דרכי ההתמודדות שלהם עמה ושימוש יעיל בטיפול תרופתי הנפשית עמה 

סעיף זה מורכב מדיווח הצרכנים אודות מעורבותם של  - תמיכות טבעיות. 2 הצורך. עתב

בסעיף זה מוצגות תשובות   - חומרת המגבלה/ המחלה. 3אחרים משמעותיים בחייהם.  

                                                      
 
14  Sheehan, 2008Sheehan & ; Sheehan, 1983 .SDS –Sheehan Disability Scale  
15 Mueser, Salyers, McGuire, Reyes, & Cunningham, 2005 
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נפשית ו/ או צורך באשפוז בבית חולים הצרכנים אודות החרפת תסמיני המגבלה/ המחלה ה

 Cronbach’sהמהימנות הפנימית של כלי זה נמצאה בינונית (ניהול מחלה: .לבריאות הנפש

α=.67  :החלמה ,Cronbach’s α=.56.( 

 מדדי צריכת שירותים והיסטוריה בריאותית .3
 
 על סמך הנתונים שהתקבלו ממרכז ההערכה של משרד הבריאות נבנו המשתנים הבאים: 

  שירותי שיקום:

צרכני השירותים סווגו כצורכים את השירותים השונים לפי נתוני משרה"ב על צריכת שירותים 

 והצלבת מידע זה עם תאריכי מילוי השאלונים.

 ודיור מוגן לפי הקיבוץ הבא: דיור  תומכת,, קהילה בתחום הדיור: הוסטל כוללני ומתוגבר

ין לבודדים, ודיור מוגן מתוגבר יין ודיור מוגן לווימוגן רגיל ודיור מוגן לבודדים, דיור מוגן לוו

 ודיור מוגן מתוגבר לבודדים. 

 האוס-וקלאב מפעל מוגן, בתחום התעסוקה: תעסוקה נתמכת, מועדון תעסוקתי. 

 מבלים -ומועדון חברתי עמיתים, תי למבוגרים,בתחום הפנאי והחברה: מועדון חבר

 אחרת. 

 מכינה (?)בתחום ההשכלה: השכלה וליווי השכלה והשכלה אקדמית נתמכת ,  

 החל מסבב ג׳ במחוזות הצפון והמרכז גם שירותי ו ,בנוסף, נכללו שירותי סמך, חונכות

 תיאום טיפול.

 אוכלוסייה .4
 

נכות  40%המתמודדים עם מגבלה נפשית (בעלי  18בפרויקט השתתפו מבוגרים מעל גיל 

נפשית ומעלה) וצורכים שירותי שיקום פסיכיאטריים בישראל (המכונים "שירותי סל שיקום"), 

 ) (מכאן והלאה: "צרכני שירותים"). 2000כנגזרת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה (
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 מלאים שאלון דיווח עצמימשתתפים: צרכני שירותים המ

לא נכללו בפרויקט (לפי המלצת הועדה המקצועית) מסגרות אשר מתמקדות בטיפול פיזי 

ושמות פחות דגש שיקומי/פסיכיאטרי, וכן מסגרות של בתי אבות. בנוסף, לא נכללו צרכני "סל 

וז שיקום" אשר נמצאו באחד מהמצבים הבאים בעת הניסיון לביצוע ההערכה: הימצאות באשפ

או חוסר יכולת קוגניטיבית בסיסית הנדרשת בכדי לענות על שאלון ו/או לחתום על טופס 

הסכמה. כמו כן לא נכללו צרכני סל שיקום אשר הביעו סירוב למילוי השאלון, וצרכני סל שיקום 

שמימון השירותים אותם הם צורכים אינו מגיע ממשרד הבריאות אלא ממקורות אחרים, כגון 

ן (אחוז נמוך ביחס לצרכני סל שיקום המקבלים שירותים הממומנים ע"י ממשרד משרד הביטחו

 הבריאות). 

עברית, מתוך שאיפה להגיע לכלל המתמודדים בארץ, השאלון מועבר בשפות שונות, כולל: 

 , לצד שפות נוספות בהתאם לצורך.רוסית, אנגלית וערבית

 םמשתתפים: אנשי צוות הממלאים שאלון על צרכני שירותי

מתוך רצון לספק תמונה רחבה ומידע משלים, איש הצוות בעל ההיכרות הקרובה ביותר עם 

('שאלון איש צוות'), בסמיכות זמנים למילוי  צרכן השירותעל המתמודד התבקש למלא שאלון 

השאלון על ידי צרכן השירות עצמו. במקרים בהם יותר מאיש צוות אחד מילא שאלון עבור צרכן 

 השירות, נכלל השאלון של אחד מאנשי הצוות באופן אקראי. 
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 היבטים אתיים. 5
 

להשתתפותם לחתום  צרכני שירותים אשר הסכימו להשתתף בפרויקט, נתבקשו כתנאי מקדים

על טופס הסכמה מדעת. ההחתמה נעשתה ע"י צוות השיקום במסגרת עצמה. טופס ההסכמה 

בעבור מתמודדים להם ממונה אפוטרופוס נוצר טופס  החתום נשלח למשרד הבריאות בדואר.

הסכמה מדעת שכלל הן את הבקשה לחתימתו של המתמודד והן את הבקשה לחתימתו של 

 האפוטרופוס. 

ונים, כמו גם התהליך בכללותו, קיבלו אישור של ועדת האתיקה האוניברסיטאית, כמו השאל

 גם של ועדת הלסינקי של משרד הבריאות.

 16הליך .6
 

בשלב מקדים של פיילוט להערכת ישימות, ובחינת  2012בחודש אפריל הפרויקט הארצי החל 

צרכנים והן מאנשי ההן מ הכלים ותהליכי איסוף הנתונים. תחילת איסוף הנתונים לפרויקט,

 .2013החל באפריל , מלוויםהצוות ה

שירותי סל שיקום, לאחר שלב מקדים של היכרות הנתונים מתבססים על מידע שנאסף מצרכני 

 עם כל מחוז ואפיוניו הייחודיים.

לקחת חלק לאחר הצגת הפרויקט בכל אחד מהמחוזות ממשיך צוות המקצועי של הפרויקט 

ולהדגיש את יתרונות הפרויקט וכן את האופן בו ניתן להיטיב בשימוש בפורומים מחוזיים 

מפגשים של צוות המקצועי של הפרויקט עם  בתוצריו. מעבר לכך, לאורך הפרויקט מתקיימים

מנהלים מקצועיים של ארגונים, נותני שירותי "סל שיקום" ועם רכזים בתוך השירותים לצורך 

פגשים שותפים עם נציגי סל שיקום (הן במטה והן , לצד מביצוע הדרכות בנושא הפרויקט

 במחוזות).

: איסוף הנתונים נעשה בשני אופנים (שני סוגי תמיכות סוגי תמיכות בעת איסוף הנתונים

לצרכני השירותים בעת מילוי השאלון): תמיכה ע"י איש הצוות מתוך המסגרת השיקומית 

                                                      
 
מידע מפורט על הליך הפרויקט מופיע בדו״ח סיכום שלב א. ניתן למצוא את הדו״ח בכתובת:  16

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/result_mental_rehab.pdf 
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 תמיכה ע"י אדם חיצוני מצוות הפרויקט"), ותמיכה פנימיתהמלווה את המשתקם באופן אישי ("

אחוזי התמיכות הפנימיות עם תחילתו של  ").תמיכה חיצונית, ("שעבר הכשרה מתאימה

, עם החלטת הועדה 2014, כאשר מגמה זו השתנתה החל מינואר 10%הפרויקט עמדו על עד 

 . , כחלק מהטמעת הפרויקט בשטחהמקצועית לעבות את התמיכות הפנימיות

: עבור משתתפים אשר ניסו למלא את השאלון אך התקשו בכך בשל קשיים וצרשאלון מק

שונים (קוגניטיביים, קשיי ריכוז ועוד), הוכנה גרסה מקוצרת של השאלון. גרסה זו הכילה תחומי 

תוכן זהים לגרסה המקורית של השאלון, אך מספר פריטים מועט ושפה קונקרטית יותר. יש 

מתוך כלל השאלונים שמולאו לאורך נים בגרסת אורך מלא בלבד. לציין כי דו"ח זה כולל שאלו

 הינם שאלונים מקוצרים.  17% –הפרויקט, כ 
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. מאפייני רקע ופרטים 1שער 
 יםדמוגרפי
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 מאפייני האוכלוסייה 1.1
 

 הטבלאות הבאות מציגות את מאפייני הרקע הדמוגרפי של צרכני השירותים הנכללים בדו"ח זה. 

 התפלגות מאפייני האוכלוסייה

  N % 

 20% 1468 צפון *מחוז
 15% 1051 1חיפה  

 10% 746 2חיפה 

 9% 623 1תל אביב 

 11% 772 2תל אביב 

 10% 754 מרכז צפון

 9% 625 מרכז דרום

 17% 1210 ירושלים

  7249 סה"כ

 56% 4053 זכר מגדר*
 44% 3242 נקבה

  7295 סה"כ

 קבוצות גיל*
, 46.08(ממוצע: 

 )12.94ס"ת: 

 35עד 
1158 25% 

36-55 
3078 49% 

56+ 
1710 27% 

  6346 סה"כ

 66% 4213 כללית *קופת חולים
 18% 1156 מכבי

 6% 383 לאומית
 9% 590 מאוחדת

  6343 סה"כ

 58% 4178 רווק מצב משפחתי**

 21% 1537 גרוש

 16% 1126 נשוי

 3% 184 אלמן

 2% 159 בזוגיות מעל חצי שנה

  7184 סה"כ

 14% 888 שנות לימוד 8עד  השכלה**

 48% 2945 שנות לימוד 9-12בין 

 15% 923 לימודי תעודה

 12% 743 תעודת בגרות

 9% 557 תואר ראשון ומעלה 

  6186 סה"כ
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 התפלגות מאפייני האוכלוסייה (המשך)

 
  N % 

האם אתה עובד/ מתנדב 
  במסגרת מסוימת?**

 68% 4864 כן

 32% 2246 לא

  7110 סה"כ

האם אתה לומד (השלמה 
לבגרויות, קורס מקצועי, 

 ** לימודיי ערב)?

 14% 838 כן

 86% 5179 לא

  6017 סה"כ

 
עקב פערים  7295ה"ב. הסה"כ שונה מ רמאגר הנתונים של מרכז ההערכה במש* מתוך 

מתוך השאלון של צרכני דיווח על נתוני גיל במידע בתחומים שונים. לא ניתן היה להשלים 
 השירותים עקב פערים משמעותיים במידע על שנת לידה גם בשאלונים.

לוי השאלון ושיוך המסגרת לפי חוברות סיווג צרכני השירותים למחוזות בוצע על בסיס מקום מי**
 סל שיקום.

 עקב פערים במידע בתחומים שונים. 7295הסה"כ שונה מ  .*** מתוך שאלוני צרכני השירותים
 
 

), ורובם 56%מהטבלה עולה כי מרבית צרכני השירותים הנכללים בדו"ח זה הם גברים (

נים). התפלגות הגילאים מראה כי ) אינם חיים בזוגיות (רווקים, גרושים או אלמ82%המוחלט (

ומעלה.  56הם בני  27% -ו  55עד  36) בני 49%, כמחציתם (35הם צעירים עד גיל  25%

שנות לימוד, ורובם המוחלט  12) הם בעלי השכלה בסיסית של 62%מרבית צרכני השירותים (

ם ציינו שה 14%) במסגרת כלשהי. מכלל המשיבים רק 68%עובד בשכר או בהתנדבות (

 נמצאים במסגרת לימודית כלשהי. 
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 . מאפייני צריכת שירותים במהלך החודש של מילוי השאלון1.2
 

הטבלאות הבאות כוללות מידע אודות השירותים אותם צורכים המשתתפים בדו"ח זה. בחלק 

מתמודדים עבורם קיימים נתונים עבור צריכת  5,897זה נעשה שימוש בתת מדגם כללי של 

  שירותים במהלך החודש של מילוי השאלון בתקופת הדו"ח.

 

 % N  סוג השירות

 דיור
 

 40% 1637 הוסטל כוללני/מתוגבר
דיור מוגן מתוגבר ומתוגבר 

 לבודדים
974 

24% 
 23% 943 דיור מוגן רגיל ולבודדים

 13% 514 דיור מוגן לווין ולווין לבודדים

 100% 4068 סה"כ

 58% 2374 מפעל מוגן  תעסוקה
 16% 660 מועדון תעסוקתי
 26% 1084 תעסוקה נתמכת

 100% 4118 סה"כ 

 81% 1474 מועדון חברתי למבוגרים פנאי וחברה
 5% 87 מועדון חברים
 2% 39 מבלים אחרת-מועדון חברתי

 12% 214 תכנית עמיתים 

 100% 1814 סה"כ 

 93% 214 השכלה + ליווי השכלה השכלה
 7% 15 השכלה אקדמאית נתמכת

 100% 229 סה"כ 

שירותי סמך 
 וחונכות

 57% 427 חונכות
 43% 319 שירותי סמך

 100% 746 סה"כ 

תיאום 
 טיפול

 תיאום טיפול
139 

100% 

 100% 139 סה"כ 

 
 

מצרכני  40% -מהטבלאות לעיל עולה כי מכלל צרכני השירותים אשר מלאו שאלונים, כ

בדיור המוגן. מכלל הצורכים  60% -וכ ,הצורכים שירותי דיור מתגוררים בהוסטליםהשירותים 

נמצאים במפעל מוגן. מועדון חברתי למבוגרים נמצא כסוג שירות  58% -שירותי תעסוקה, כ

 מכלל המקבלים שירותי פנאי וחברה).  80% -הפנאי השכיח (קרוב ל
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 אבחנות ואשפוזים – בריאות נפשית מאפייני 1.3
 

ב מידע מתוך הטבלאות הבאות מציגות נתונים מסוכמים של צרכני השירותים עבורם הוצל

ה"ב. חלק זה כולל נתונים של מאפייני אשפוזים ואבחנות בקרב תת רמאגרי הנתונים של מש

צרכני השירותים עבורם קיימים נתונים בתחומים אלה בתקופה אליה  3401מדגם כללי של 

מתייחס הדו"ח. סיווג האבחנות נעשה לפי האבחנה שניתנה לצרכן בעת האשפוז האחרון, לפי 

-ICD–), כאשר קודים בודדים סווגו לקבוצות לפי עץ הסיווג של קידוד ה ICD-10קודי אבחנה (

10  . 

 אבחנות

שיעור צרכני שירותים בעלי אבחנות 
 הבאות*: 

מספר צרכני 
  השירותים

אחוז מכלל 
צרכני 

 השירותים*

 75.10% 2554 סכיזופרניה 
 11.20% 381 הפרעות מצב רוח 

 4.56% 155 הפרעת אישיות 
 1.38% 47 הפרעה נפשית ע"ר אורגני

 0.53% 18 פיגור שכלי
 1.23% 42 התמכרויות

 6% 204 מחלות נפש נוספות
 אבחנות.* האחוזים בטבלה זו מתייחסים לתת המדגם עבורו קיימים נתונים לגבי 

 **הקטגוריה: מחלות נפש נוספות מתייחסת למחלות כגון: אלצהיימר, דמנציה והפרעת התפתחות.
 

). קבוצת אבחנות נוספת שהייתה 75%-קבוצת האבחנות השכיחה ביותר היא סכיזופרניה (כ

 ).11%שכיחה בקרב הצרכנים הייתה הפרעות מצב רוח (

 

 אשפוזים

משך האשפוז הכולל (אשפוז במוסדות לבריאות הנפש) המדדים אשר סוכמו כאן מציגים את 

 של כל אדם בטווח של עשרים השנים שקדמו למילוי השאלון.

 % N משך אשפוז כולל 
 68.5 2329 חודשים 6עד 

 17.6 599 חודשים 6-12
 8.9 303 חודשים 12-24
 3.9 134 חודשים 24-48

 1.1 36 + חודשים48

 100 3401 סה"כ
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כשני שליש מצרכני השירות עולה כי , נתוני משרד הבריאות המבוססת על לעיל,מהטבלה 

מצרכני  18%חודשים בעשרים השנים שקדמו למילוי השאלון,  6) היו מאושפזים עד 69%(

חודשים בעשרים השנים שקדמו למילוי השאלון. יתר  12-ל 6השירות היו מאושפזים בין 

 ים השנים שקדמו למילוי השאלון.המשיבים היו מאושפזים במשך למעלה משנה בעשר
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 נתונים דמוגרפיים על פי מחוזות 1.4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ירושלים 2ת״א  1ת״א  מרכז צפון מרכז דרום 2חיפה  1חיפה  צפון 

 N % N % N % N % N % N % N % N % 

 59 709 54 420 58 360 53 398 56 352 58 434 56 592 52 767 זכר מגדר*

 41 501 46 352 42 263 47 356 44 273 42 312 44 459 48 701 נקבה

  1210  772  623  754  625  746  1051  1468 סה"כ

 קבוצות גיל*

 , 46.42 :ממוצע

 12.70 ס"ת:

 31 352 31 212 19 107 21 132 34 161 22 144 20 183 21 263 35עד 

36-55 660 53 445 48 329 50 205 43 314 49 285 51 318 46 519 46 

56+ 326 26 302 33 185 28 107 23 198 31 163 29 159 23 270 24 

  1141  689  555  644  473  658  930  1249 סה"כ

 56 633 55 379 61 339 70 449 65 307 75 493 69 641 77 966 כללית *קופת חולים

 12 137 30 208 27 151 19 124 17 82 11 73 23 215 13 165 מכבי

 8 89 8 55 5 28 5 29 6 29 7 43 4 35 6 75 לאומית

 25 280 7 47 7 37 7 42 12 55 7 49 4 37 3 43 מאוחדת

  1139  689  555  644  473  658  929  1249 סה"כ

 מצב משפחתי**

 

 

 

 

 57 684 62 472 63 390 61 451 61 378 60 439 60 618 50 727 רווק

 20 243 19 146 22 134 22 163 18 111 21 150 23 234 24 348 גרוש

 20 236 14 107 10 61 12 85 16 101 13 95 12 122 21 306 נשוי

 2 29 3 19 2 15 3 19 2 12 3 24 3 29 2 35 אלמן

 בזוגיות

 )מעל חצי שנה(
32 2 33 3 23 3 15 2 23 3 16 3 17 2 0 0 

  1192  761  616  741  617  731  1036  1448 סה"כ
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 ירושלים 2ת״א  1ת״א  מרכז צפון מרכז דרום 2חיפה  1חיפה  צפון 

   % N % N % N % N % N % N % N % 

 15 174 12 78 12 61 14 96 16 85 18 108 11 92 17 187 שנות לימוד 8עד  השכלה**

 45 524 53 345 48 255 53 343 47 259 54 316 45 368 48 521 שנות לימוד 9-12בין 

 16 179 15 102 15 79 12 77 16 85 13 74 18 144 15 174 לימודי תעודה

 10 116 12 80 15 82 14 92 12 67 11 62 14 111 12 131 תעודת בגרות

 13 145 8 51 10 57 7 49 8 43 4 23 11 89 8 93 תואר אקדמאי

  1138  656  534  657  539  583  804  1106 סה"כ

 76 443 75 245 81 218 78 275 82 189 74 293 76 398 68 490 סכיזופרניה אבחנה

משך אשפוז כולל 

 (בשנים)

 83 489 91 296 86 232 86 304 89 204 79 315 88 458 88 628 עד שנה

 16 92 9 29 14 37 14 48 9 26 20 80 12 62 12 83 שנים 1-4

 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 1 0 5 + שנים4

  586  325  269  353  230  398  521  716 סה"כ

 

.ון*משך אשפוז כולל בשנים מסתמך על משך האשפוז הכולל (אשפוז במוסדות לבריאות הנפש) של כל אדם בטווח של עשרים השנים שקדמו למילוי השאל
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מהטבלאות עולה כי ישנם הבדלים בין המחוזות במאפיינים הדמוגרפים של צרכני השירותים. 

הינו ) ובמחוז צפון שיעור הגברים 59%הגבוה ביותר (הינו במחוז ירושלים שיעור הגברים 

), 33%הגבוה ביותר (הינו + 56שיעור המבוגרים בני ה  1). במחוז חיפה 52%הנמוך ביותר (

). מרבית צרכני 23%הנמוך ביותר (הינו שיעור המבוגרים  2רום ותל אביב ובמחוזות מרכז ד

והשיעור הנמוך  1) הוא במחוז תל אביב 63%השירותים רווקים, כאשר השיעור הגבוה ביותר (

 8). מבחינת השכלה, שיעור בעלי ההשכלה הנמוכה ביותר (עד 50%ביותר הוא במחוז צפון (

). שיעור צרכני 11%( 1), והנמוך ביותר במחוז חיפה 18%( 2שנות לימוד) נמצא במחוז חיפה 

), 82%השירותים שלהם נרשמה אבחנה של סכיזופרניה הוא הגבוה ביותר במחוז מרכז דרום (

). המחוז עם שיעור צרכני השירותים בעלי ההיסטוריה 68%והנמוך ביותר במחוז צפון (

זו למשך כולל של שנה אחת אושפ %91( 2האשפוזית הקצרה ביותר הוא מחוז תל אביב 

 2בעשרים השנים שקדמו למילוי השאלון), והמחוז עם השיעור הנמוך ביותר הוא מחוז חיפה 

)79%.( 
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הערכת תחומי חיים ותחומי שירות ע״י . 2 שער

, חיפה 1צרכני השירותים במחוזות: צפון, חיפה 

 –ומרכז דרום 2, ת"א 1צפון, ת"א  , מרכז2

 השוואה בין סבב א לסבב ב
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תחומים ל בסבב א׳ לתשובותיהם בסבב ב׳ ביחס תשובות צרכני השירותיםת השוואה בין בשער זה מוצג

 השונים שנסקרו: איכות חיים, תפקוד, קביעת מטרות, העצמה והחלמה, שינויים ומצב בריאותי. 

 . מטרות ויעדים 2.1

 

 המתמודדים שדיווחו כי יש להם מטרות אותן רצו להשיג בשנה האחרונהשיעור 

 סבב ב סבב א

3659 )82%( 4971 )84%( 

 

תחומים בהם הוצבו מטרות. מכיוון שצרכני ל השוואה בין סבב א׳ לסבב ב׳ בנוגעהטבלה הבאה מציגה 

הצרכנים השירותים התבקשו לציין עד שני תחומם בהם הם הציבו לעצמם מטרות, הטבלה כוללת את מספר 

 . מיםתחואחד מהבכל  שהציבו מטרות

 

 מטרות ויעדים: הערכת צרכני השירותים

 מספר צרכני  תחום
 השירותים 

שהציבו מטרה 
 סבב א - בתחום

מכלל אחוז  
 צרכני השירותים

שדיווחו כי הציבו 
 - לעצמם מטרה

 סבב א

מספר צרכני 
השירותים 

שהציבו מטרה 
 סבב ב - בתחום

אחוז  מכלל 
 צרכני השירותים

שדיווחו כי הציבו 
 - לעצמם מטרה

 סבב ב

 44% 2198 40% 1461 תעסוקה

 16% 960 19% 694 בריאות הנפש

 15% 790 18% 666 לימודים

 19% 775 17% 624 זוגיות

 12% 749 16% 586 מגורים

 11% 565 15% 535 פנאי

 16% 813 14% 529 בריאות גופנית

 9% 593 11% 405 קשרים חברתיים

 16% 425 10% 354 כלכלי

 6% 299 7% 204 משפחה

 6% 309 6% 263 אחר
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מבחינת שיעור הצבת תחום התעסוקה הוא התחום המוביל הן בסבב א׳ והן בסבב ב׳, מטבלה זו עולה כי 

 הציבו מטרות בתחום זה). כי מכלל המתמודדים מדווחים  כשליש עד קרוב למחציתהמטרות (

, ואילו בסבב ב התחומים: זוגיות, הלימודיםובריאות הנפש  לאחר תחום התעסוקה צוינו בסבב א התחומים

ספח לפרק זה,  טבלאות נתונים נוספים מופיעים בנ בריאות גופנית, בריאות נפשית והתחום הכלכלי.

 .2.1.2ו  2.1.1
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 המידה בה הושגו התכניות/ המטרות שהוצבו -מטרות ויעדים: הערכת צרכני השירותים 

שיעורי השגת המטרות בכל תחום. צרכני השירותים התבקשו ל ת השוואה בין סבב א׳ לב׳ בנוגעבטבלה מוצג

הכולל  האזכוריםזאת, הטבלה כוללת את מספר לציין עד שני תחומים בהם הם הציבו לעצמם מטרות. לאור 

 התחומים מופיעים בטבלה על פי שכיחות האזכורים בסבב ב, בסדר יורד. של מטרות בכל תחום.

 סבב ב סבב א  

 מספר   
 אזכורים*

כלל  מתוך %
  האזכורים*

מספר 
 - אזכורים*

מתוך כלל  %
 האזכורים*

 

%24 523 31% 444 הושגה לא המטרה תעסוקה  

%36 777 35% 511 בחלקה הושגה המטרה  

%40 864 34% 498 הושגה המטרה  

  2164  1453 סה"כ אזכורים*

%21 195 23% 157 הושגה לא המטרה בריאות הנפש  
%55 522 53% 365 בחלקה הושגה המטרה  
%24 229 24% 163 הושגה המטרה  

  946  685 סה"כ אזכורים*

%33 266 39% 202 הושגה לא המטרה בריאות  

%47 376 44% 228 בחלקה הושגה המטרה גופנית  

%20 158 18% 94 הושגה המטרה   

  800  524 סה"כ אזכורים* 

%38 278 41% 269 הושגה לא המטרה לימודים  

%22 251 34% 225 בחלקה הושגה המטרה  

%39 253 25% 169 הושגה המטרה  

  782  663 סה"כ אזכורים*

%60 464 63% 388 הושגה לא המטרה זוגיות  

%21 160 22% 137 בחלקה הושגה המטרה   

%19 145 15% 93 הושגה המטרה   

  769  618 סה"כ אזכורים* 

%38 284 48% 278 הושגה לא המטרה מגורים  
%22 166 22% 130 בחלקה הושגה המטרה  
%29 292 30% 176 הושגה המטרה  

  742  584 סה"כ אזכורים*

%28 163 31% 125 הושגה לא המטרה חברתייםקשרים   
%47 274 41% 166 בחלקה הושגה המטרה  
%25 145 28% 111 הושגה המטרה  

  582  402 סה"כ אזכורים*

 פנאי
 
 

%27 150 35% 184 הושגה לא המטרה  
%40 222 32% 171 בחלקה הושגה המטרה  
%33 185 33% 174 הושגה המטרה  

  557  529 סה"כ אזכורים*

%42 175 51% 179 הושגה לא המטרה כלכלי  

%41 174 33% 114 בחלקה הושגה המטרה  

%17 71 16% 57 הושגה המטרה  

  420  350 סה"כ אזכורים*

%19 55 29% 59 הושגה לא המטרה משפחה  

%44 130 36% 73 בחלקה הושגה המטרה  

%37 109 35% 70 הושגה המטרה  

  294  202 סה"כ אזכורים*

אליהם הייתה התייחסות האם המטרה הושגה ובאיזו מידה *אזכורים= מתוך כלל האזכורים כמטרה ראשונה או שניה 

 (במלואה / בחלקה
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 טבלה מסכמת –שיעור השגת המטרות בסבב א לעומת סבב ב 

 סבב ב סבב א 

שיעור הדיווחים על אי השגת  טווח
 המטרות

 -(בתחום בריאות הנפש) ל 23%בין 
 (בתחום הזוגיות) 63%

 60% -(בתחום המשפחה) ל 19%בין 
 (בתחום הזוגיות)

התחומים בהם דווח בשיעור גבוה על 
 במלואן השגת המטרות

 )35%משפחה (

 )34%תעסוקה (

 )40%תעסוקה (

 )39%לימודים (

התחומים בהם דווחו השיעורים 
 הנמוכים ביותר של השגת המטרות

 במלואן

 )15%זוגיות (

 )16%כלכלי (

 )17%זוגיות (

 )19%כלכלי (

 . איכות חיים 2.2

אודות ) ירוק(ב ) לעומת סבב בכחולבסבב א (ב שירותהתשובות צרכני  מוצגת השוואה ביןבתרשים הבא 

תפיסת איכות החיים שלהם בתחומים שונים: עבודה, קשר עם בני משפחה, מגורים, פעילות בשעות הפנאי, 

 מצב חברתי, בריאות נפשית, בריאות גופנית, ומצב כלכלי. ציוני כלל הפריטים שוקללו גם לציון ממוצע אחד. 

 

 שירותיםהאיכות חיים: הערכת צרכני 

 

 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

תעסוקה קשר עם 
בני  

המשפחה

מגורים פעילויות  
בשעות  
הפנאי

מצב חברתי בריאות  
נפשית

בריאות  
גופנית

מצב כלכלי איכות חיים  
ציון  -

ממוצע כללי

-איכות חיים ע״פ דיווחי הצרכנים 
השוואה בין סבב א לסבב ב

סבב א סבב ב
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 כי קיים דמיון בין הערכות צרכני השירותים את איכות חייהם בסבב א ובסבב ב. מהתרשים עולה 

התחום ממנו צרכני השירות מרוצים במידה הגבוהה ביותר הוא תעסוקה, והתחום ממנו הם מרוצים במידה 

 הנמוכה ביותר הוא מצב כלכלי.

 . 5.0 מתוך 3.5  הן בסבב א והן בסבב ב הינובסה"כ, ציון איכות החיים הממוצע 

 .2.2.5 -  2.2.1לפרק זה בטבלאות נספח ב מופיעיםנתונים מפורטים 

הציון הממוצע של . 14% –ובסבב ב כ  ,מכלל צרכי השירות דיווחו כי הם לומדים 12% -כבסבב א כי  יצוין

, 4.0 –ו  4.1גבוה יחסית לתחומים אחרים (ציון ממוצע  הלימודיםשביעות הרצון מאיכות החיים בתחום 

 ).5.0מתוך בהתאמה, 
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 . תפקוד2.3

 ) לעומת סבב בכחולבסבב א (ב שירותהתשובות צרכני  מוצגת השוואה ביןבתרשים הבא 

תחומים שונים: שימוש בשירותים עשרה אודות תפיסתם את רמת תפקודם ב) ירוק(ב

פסיכיאטריים, טיפוח עצמי, תפקוד בעבודה, ניידות בחיי היום יום, מיומנויות משק בית, 

לימודים, ניהול כספים, תפקוד בקהילה, תפקוד חברתי, והתמודדות עם קשיים בחיי היום יום. 

 אחד.כללי ציוני הפריטים שוקללו גם לציון ממוצע 

 

 תפקוד: הערכת צרכני שירותים 

כי קיים דמיון בין הערכות צרכני השירותים את רמת תפקודם בסבב א ובסבב מהתרשים עולה 

ב. התחומים שדורגו כגבוהים ביותר הם שימוש בשירותים פסיכיאטריים וטיפוח עצמי, 

 ברתי.עם קשיים בחיי היום יום ותפקוד ח תוהתחומים שדורגו כנמוכים ביותר הם התמודדו

מתוך  3.2  , ובסבב ב הינו4.0מתוך  3.3בסבב א הוא הממוצע  רמת התפקודבסה"כ, ציון 

 .2.3.4 – 2.3.1מס'  אותטבל לפרק זהלנתונים מפורטים ראה נספח . 4.0

 

  

1.0

2.0

3.0

4.0

שימוש  
בשירותים  

פסיכיאטריים  

טיפוח עצמי  תפקוד  
בעבודה

ניידות בחיי  
היום יום  

תפקוד  
בלימודים

ניהול כספים  תפקוד  
בקהילה 

ניהול  
מיומנויות  
משק בית 

תפקוד  
חברתי 

התמודדות 
עם קשיים  

בחיי היום יום  

ציון  -תפקוד 
ממוצע כללי

-רמת התפקוד ע״פ דיווחי הצרכנים 
השוואה בין סבב א לסבב ב

סבב א סבב ב
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 . העצמה והחלמה 2.4

 בתחומי) ירוק(ב ) לעומת סבב בכחולבסבב א (ב חלק זה מתאר את תשובות צרכני השירות

תהליך של מעבר ממצב פסיבי, למצב פעיל יותר של תחושת שליטה בחיים, בגורל  -העצמה 

תהליך אישי וייחודי של האדם המתמודד עם קושי/ מגבלה נפשית.  - החלמהוובסביבה, 

התהליך כולל היכרות מחודשת עם העצמי, התפתחות, צמיחה אישית ומציאת משמעויות 

 בחיים, גם בנוכחותם של סימפטומים נפשיים.

בתחום זה בשאלון, התבקשו צרכני השירות לדרג עד כמה הם מסכימים עם משפטים שונים 

"מאד לא  – 1כגון: יש לי תקווה לגבי העתיד שלי (ראה תחום החלמה בשאלון).  הציון נע בין 

כך שציון גבוה יותר מעיד על תחושות העצמה והחלמה גבוהות  ,"מסכים מאד" 5 -מסכים" ל

  ירות.יותר של צרכני הש

 

כי קיים דמיון בין הערכות צרכני השירותים את רמת תפקודם בסבב א ובסבב מהתרשים עולה 

ביותר הוא: "כשאני מצליח להתגבר על מכשולים, זה עוזר לי ללמוד  כגבוהההיגד שדורג ב. 

ך ביותר הוא: "אני יכול להשפיע על תחומים משמעותיים בחיי".  כנמוולגדול". ההיגד שדורג 

  .05.מתוך  3.8 , הן בסבב א והן בסבב ב, הואכ, ציון ההעצמה והחלמה הממוצעבסה"

 .2.4.5 – 2.4.1נתונים מפורטים מופיעים בנספח לפרק זה, טבלאות 

 

 . בריאות גופנית 2.5

צרכני השירות נשאלו האם הם סובלים מבעיות בריאותיות ומהי מידת חומרתן.  ,בתחום זה

 בנוסף, צרכני השירות נשאלו על קידום הבריאות הגופנית בחייהם ושימוש בשירותי 

 :מופיעות בתרשימים הבאים בסבב א ובסבב ב של צרכני השירות יהםהבריאות. תשובות
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                 האם אתה סובל מבעיות בריאותיות      

 

 תדירות שימוש בשירותי בריאות

 

יותר משליש מצרכני השירות ציינו כי הם סובלים הן בסבב א והן בסבב ב,  מהתרשימים עולה כי

כמו כן, למעלה ממחצית במידה מתונה או חמורה מבעיות בריאותיות (בריאות פיזית). 

דיווחו כי הם משתמשים תמיד בשירותי בריאות, כאשר הם זקוקים  הצרכנים, בשני הסבבים,

 להם. 

 מידת המעורבותבנוסף לנתונים המוצגים בגרפים לעיל, להלן תשובות צרכני השירות לגבי 

 שלהם עצמם ו/או של אנשי הצוות בקידום בריאותם הגופנית בחודש האחרון:

 סבב ב סבב א 

 63% 59% בריאותך הגופנית?האם אנשי הצוות שותפים בקידום 

 61% 69% האם את/ה מבצע פעולות לקידום בריאותך הגופנית?

 67% 67% הם את/ה מצמצם/ת פעולות הפוגעות בבריאותך הגופנית?

 2.5.4 – 2.5.1ח לפרק זה, טבלאות פסנתונים נוספים מופיעים בנ
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 . שינויים 2.6

 שינוייםהאודות  בסבב א ובסבב ב השירותתשובות צרכני מוצגת השוואה בין בטבלה הבאה 

 שלהערכתם חלו בחצי השנה האחרונה בחייהם בתחומים שונים. 

 

 שינויים: הערכת צרכני שירותים

 

, בארבעה מתוך חמשת התחומים שהוערכו הן בסבב א והן בסבב במהתרשים לעיל עולה כי 

צוינו שינויים לטובה בקרב כמחצית עד כשני שליש מהמשיבים (תהליך ההחלמה, תפקוד כללי, 

או פחות צוינו שינויים לרעה בתחומים אלו.  12%איכות חיים ובריאות נפשית), ורק בקרב 

הן בסבב א והן בסבב  ,במצבם שינוי לרעההתחום בו אחוז גבוה מצרכני השירות דיווחו על 

 ).20% -בריאות גופנית (כ :הוא ב,

 2.6.4 – 2.6.1ח לפרק זה, טבלאות נתונים מפורטים מופיעים בנספ

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
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 . השפעת המחלה 2.7

 ) לעומת סבב בכחולבסבב א (ב תשובות צרכני השירותמוצגת השוואה בין בתרשים הבא 

 אודות תפיסתם את השפעת המחלה הנפשית על חיי היום יום שלהם.  ) ירוק(ב

 השפעת המחלה: הערכת צרכני שירותים

  

 

 

 

 

 

 

כי המחלה פוגעת  ציינו יםצרכני השירותבשני הסבבים, למעלה ממחצית  מהתרשים עולה כי

נתונים מפורטים מופיעים בנספח לפרק זה, טבלה מס׳  בהם במידה בינונית עד רבה.

2.7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

20%

30%

40%

50%

ללא השפעה במידה מועטה במידה בינונית במידה רבה

סבב א סבב ב
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  השפעת סימפטומים על התפקודהעדר . 2.8

 ) לעומת סבב בכחולבסבב א (ב תשובות צרכני השירותמוצגת השוואה בין בתרשים הבא 

באיזו מידה הסימפטומים השפיעו על תפקודם בתחומים שונים בחודש ביחס לשאלה  ) ירוק(ב

 האחרון. 

 על התפקוד. נמוכה יותרבתרשים זה מציינים השפעה  גבוהיםציונים 

 השפעת סימפטומים על התפקוד: הערכת צרכני שירותיםהעדר 

 

 

 

 

 

 

 

לגבי מידת השפעת הסימפטומים  בסבב ב הצרכניםדירוגי  ,מהתרשים עולה כי באופן כללי

מעט גבוהים יותר (כלומר: הסימפטומים משפיעים יותר) בהשוואה לדירוגי הצרכנים בסבב 

 א.

 .5.0מתוך  3.5, ובסבב ב: 5.0מתוך  3.8: בסבב א ציון כללי

 .2.8.4 – 2.8.1נתונים מפורטים מופיעים בנספח לפרק זה, בטבלאות 

 

 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

לימודים/ עבודה /  חיי משפחה 
תחומי אחריות  

בבית

/  חיי חברה 
פעילויות בשעות  

הפנאי

השפעת 
-הסימפטומים 

ציון כללי

סבב א סבב ב
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 ויעדים. מטרות 2.1
 2.1.1  טבלה מס'

 סבב ב סבב א  האם היו לך תכניות ו/או מטרות שרצית להשיג השנה?

 N % N % 

 84.1 4971 81.7 3659 כן
 15.9 941 18.3 820 לא

 100.0 5912 100.0 4479 סה"כ

 

 סבב ב סבב א המידה בה הושגו התכניות/ המטרות שהוצבו

 N % N % 

 31.2 2718 37.9 2425 הושגה לא המטרה

 38.6 3366 35.7 2283 בחלקה הושגה המטרה
 30.2 2629 26.4 1693 הושגה המטרה

 100.0 8713 100.0 6401 סה"כ אזכורים*

 .*צרכני השירותים התבקשו לציין שתי תכניות/ מטרות ולכן מספר האזכורים הוא סכום כלל המטרות שהוגדרו
 

 . איכות חיים2.2
 2.2.1  טבלה מס'

 מאוד N סבב א
 לא

 מרוצה

 לא
 מרוצה

 מרוצה
 במידה
 בינונית

 מרוצה מרוצה
 מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   
 1.16 3.85 35.9 31.6 19.3 7.6 5.6 4035 *עד כמה אתה מרוצה מהעבודה/ פעילות התנדבותית?

3. 12.8 25.2 29.3 18.2 14.5 4492  ?ממצבך הכלכלי עד כמה אתה מרוצה 04 1.24 

3. 18.9 32.2 28.1 13.2 7.6 4463 ממצבך החברתי?  העד כמה אתה מרוצ 42 1.16 

 1.15 3.85 36.0 31.8 19.0 7.8 5.4 4261 עד כמה אתה מרוצה מהקשר שלך עם בני משפחתך? 

3. 21.7 34.0 26.2 12.3 5.9 4456 עד כמה אתה מרוצה מהפעילויות שלך בשעות הפנאי?  53 1.13 

3. 18.9 30.7 26.2 15.0 9.1 4454  הנפשית?עד כמה אתה מרוצה מבריאותך  35 1.21 

 1.23 3.25 17.1 29.4 25.0 17.8 10.7 4475  עד כמה אתה מרוצה מבריאותך הגופנית?

 1.14 3.82 33.0 35.0 18.6 7.8 5.5 4485  עד כמה אתה מרוצה מהמגורים שלך?

 73. 3.51      4501 מדד מסכם –חיים השביעות רצון מאיכות 

 
 

 מאוד N סבב ב
 לא

 מרוצה

 לא
 מרוצה

 מרוצה
 במידה
 בינונית

 מרוצה מרוצה
 מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   

 1.15 3.8 35.5 31.4 20.3 7.3 5.5 4934 *עד כמה אתה מרוצה מהעבודה/ פעילות התנדבותית?

 1.21 3.0 11.4 25.2 30.5 18.4 14.5 5952  ?ממצבך הכלכלי עד כמה אתה מרוצה

 1.16 3.3 17.3 30.6 29.4 14.7 7.9 5910 ממצבך החברתי?  מרוצהעד כמה אתה 

 1.21 3.8 33.8 29.8 21.1 8.6 6.5 5774 עד כמה אתה מרוצה מהקשר שלך עם בני משפחתך? 

 1.15 3.4 18.7 32.2 28.0 14.0 7.2 5926 עד כמה אתה מרוצה מהפעילויות שלך בשעות הפנאי? 

 1.21 3.3 17.7 29.3 27.9 15.2 10.0 5955  הנפשית?עד כמה אתה מרוצה מבריאותך 

 1.21 3.2 15.5 27.5 28.2 17.9 10.8 5969  עד כמה אתה מרוצה מבריאותך הגופנית?

 1.12 3.8 32.0 34.9 20.7 7.0 5.4 5976  עד כמה אתה מרוצה מהמגורים שלך?

 .74 3.5      6014 מדד מסכם –חיים השביעות רצון מאיכות 

בדה כי אינם עובדים או ושירותים שציינו כי אינם עובדים או מתנדבים, התבקשו לציין את מידת שביעות רצונם מהע צרכני*
 .מתנדבים
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 2.2.2  טבלה מס'

אתה לומד, ו במידה
עד כמה אתה מרוצה 

 מהלימודים?

N לא מאוד 
 מרוצה

 לא
 מרוצה

 במידה מרוצה
 בינונית

 מרוצה מרוצה
 מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   

 1.0 4.1 44.5 33.8 13.3 4.9 3.4 609 סבב א

 1.2 4.0 43.6 30.2 13.5 6.6 6.2 838 סבב ב

 
 

 2.2.3  טבלה מס'

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –חיים השביעות רצון מאיכות  סבב א

 72. 3.54 2615 זכר מגדר

 76. 3.47 1933 נקבה

 70. 3.54 810 35עד  קבוצות גיל

36-55 1857 3.53 .74 

56+ 1119 3.51 .70 

 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –חיים השביעות רצון מאיכות  סבב ב

 74. 3.49 3308 זכר מגדר

 75. 3.40 2706 נקבה

 72. 3.49 1137 35עד  קבוצות גיל

36-55 2515 3.47 .73 

56+ 1119 3.46 .74 

 
 2.2.4 טבלה מס' 

 ס"ת ממוצע N מסכםמדד  –חיים השביעות רצון מאיכות  סבב א

 76. 3.44 913 שירות אחד 

 71. 3.56 1716 שירותים 2 
 74. 3.40 1328 שירותים ויותר 3 

 
 ס"ת ממוצע N מדד מסכם –חיים השביעות רצון מאיכות  סבב ב

 76. 3.36 1491 שירות אחד 

 71. 3.50 2149 שירותים 2 

 72. 3.68 861 שירותים ויותר 3 
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 2.2.5 טבלה מס' 

 

        סבב א

פריטי שאלון 
 איכות חיים

 מרכז דרום מרכז צפון 2ת"א  1ת"א  2חיפה  1חיפה  צפון

 4.17 4.10 3.98 4.05 4.01 3.94 3.96 עבודה
 3.14 3.08 3.11 2.96 3.18 2.99 3.02 מצב כלכלי

 3.55 3.46 3.41 3.27 3.61 3.43 3.48 מצב חברתי
קשר עם בני 

 המשפחה
3.80 3.90 3.91 3.79 3.90 3.81 3.95 

פעילויות 
 בשעות הפנאי

3.52 3.52 3.69 3.47 3.54 3.60 3.65 

 3.54 3.36 3.38 3.35 3.45 3.36 3.36 בריאות נפשית
 3.34 3.24 3.37 3.14 3.36 3.21 3.24 בריאות גופנית

 3.92 3.83 3.94 3.72 3.78 3.81 3.86 מגורים

 3.57 3.52 3.54 3.50 3.61 3.50 3.47 ממוצע כללי

 

        סבב ב

פריטי שאלון 
 איכות חיים

 מרכז דרום מרכז צפון 2ת"א  1ת"א  2חיפה  1חיפה  צפון

 3.83 3.92 3.95 3.93 4.07 3.85 3.75 עבודה

 3.07 3.09 2.92 3.09 3.18 2.99 2.94 מצב כלכלי
 3.41 3.44 3.28 3.33 3.59 3.39 3.33 מצב חברתי

קשר עם בני 
 המשפחה

3.74 3.74 3.82 3.79 3.73 3.74 3.80 

פעילויות 
 בשעות הפנאי

3.39 3.45 3.59 3.39 3.43 3.49 3.42 

 3.35 3.36 3.32 3.29 3.38 3.35 3.32 בריאות נפשית
 3.27 3.17 3.15 3.26 3.32 3.18 3.19 בריאות גופנית

 3.81 3.86 3.74 3.86 3.95 3.81 3.78 מגורים

 3.49 3.50 3.44 3.49 3.60 3.46 3.42 ממוצע כללי
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 . תפקוד2.3
 2.3.1 טבלה מס' 

מתקשה  N סבב א
מאוד 

 בתפקוד

רוב הזמן 
מתקשה 
 בתפקוד

רוב הזמן 
מתפקד 

 טוב

מתפקד 
 טוב

 ס"ת ממוצע

  %   

 .96 3.10 42.9 32.6 16.2 8.4 4456 ניהול מיומנויות משק בית
 99. 3.14 47.1 29.4 13.7 9.8 4425 ניהול כספים

 .94 3.36 61.2 22.2 8.4 8.2 4441 ניידות בחיי היום יום
 .95 2.97 34.7 36.6 20.1 8.7 4375 התמודדות עם קשיים בחיי היום יום

 .70 3.57 66.8 25.1 6.1 2.0 4435 לבוש ומראה מותאם, טיפוח עצמי
שימוש בשירותים פסיכיאטריים באופן 

 שעוזר לי
4376 2.9 5.1 22.2 69.8 3.59 72. 

 1.02 2.99 40.4 29.4 18.8 11.4 4380 תפקוד חברתי
 1.01 3.10 45.9 28.9 14.9 10.4 4395 תפקוד בקהילה
 .78 3.44 58.8 30.1 7.7 3.4 3504 תפקוד בעבודה

 .95 3.15 44.3 35.3 11.1 9.3 720 תפקוד בלימודים

 57. 3.25     4469 מדד מסכם –תפקוד 

 
 

מתקשה  N סבב ב
מאוד 

 בתפקוד

רוב הזמן 
מתקשה 
 בתפקוד

רוב הזמן 
מתפקד 

 טוב

מתפקד 
 טוב

 ס"ת ממוצע

  %   

 94. 3.02 36.9 36.2 18.6 8.1  ניהול מיומנויות משק בית

 98. 3.08 42.7 32.4 14.5 10.3  ניהול כספים
 94. 3.34 20.3 21.9 9.9 7.9  ניידות בחיי היום יום

 92. 2.90 29.6 39.9 21.4 9.1  היום יום התמודדות עם קשיים בחיי
 73. 3.49 61.1 29.1 7.4 2.4  לבוש ומראה מותאם, טיפוח עצמי

שימוש בשירותים פסיכיאטריים באופן 
 שעוזר לי

 3.2 6.4 25.6 64.8 3.52 .73 

 1.02 2.87 33.8 32.4 20.9 12.9  תפקוד חברתי
 1.00 3.02 41.2 31.3 16.7 10.8  תפקוד בקהילה
 82. 3.34 52.1 34.4 9.0 4.5  תפקוד בעבודה

 1.04 2.97 39.0 33.7 13.1 14.2  תפקוד בלימודים

 59. 3.17    5957  מדד מסכם –תפקוד 

 
 2.3.2  טבלה מס'

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם –תפקוד  סבב א

 55. 3.26 2615 זכר מגדר

 58. 3.23 1933 נקבה

 51. 3.27 810 35עד  קבוצות גיל

36-55 1857 3.26 .55 

56+ 1119 3.24 .59 

 
 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם –תפקוד  סבב ב

 57. 3.19 3278 זכר מגדר

 61. 3.15 2679 נקבה

 53. 3.21 1124 35עד  קבוצות גיל

36-55 2501 3.20 .57 

56+ 1480 3.11 .62 
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 2.3.3  טבלה מס'

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –תפקוד  סבב א

 60. 3.18 913 שירות אחד 
 55. 3.27 1716 שירותים 2 
 60. 3.22 1328 שירותים ויותר 3 

 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –תפקוד  סבב ב

 63. 3.01 1483 שירות אחד 
 55. 3.22 2147 שירותים 2 
 51. 3.25 864 שירותים ויותר 3 

  
 

 2.3.4  טבלה מס'

 

        סבב א

 מרכז דרום מרכז צפון 2ת"א  1ת"א  2חיפה  1חיפה  צפון תפקודפריטי שאלון 

 3.22 3.1 3.13 3.02 3.25 3.14 3.09 ניהול מיומנויות משק בית

 3.15 3.23 3.16 3.15 3.09 3.14 3.12 ניהול כספים

 3.48 3.4 3.43 3.42 3.25 3.43 3.3 ניידות בחיי היום יום

התמודדות עם קשיים בחיי 
 יום היום

2.98 3.03 2.93 2.92 3.02 3.03 2.96 

 3.52 3.52 3.48 3.51 3.61 3.63 3.66 טיפוח עצמי

שימוש בשירותים 
 פסיכיאטריים

3.56 3.58 3.55 3.61 3.63 3.62 3.62 

 3.1 2.99 2.99 2.93 3.06 2.98 3.09 תפקוד חברתי

 3.26 3.14 3.2 2.96 3.13 3.11 3.07 תפקוד בקהילה

 3.55 3.47 3.44 3.35 3.45 3.47 3.45 תפקוד בעבודה

 3.32 3.28 3.28 3.21 3.26 3.28 3.26 סה"כ
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        סבב ב

 מרכז דרום מרכז צפון 2ת"א  1ת"א  2חיפה  1חיפה  צפון שאלון תפקוד פריטי

 3.10 3.02 2.99 2.97 3.09 3.12 3.00 ניהול מיומנויות משק בית

 3.17 3.08 3.01 3.07 3.09 3.14 3.06 ניהול כספים

 3.52 3.39 3.42 3.37 3.26 3.40 3.25 ניידות בחיי היום יום

התמודדות עם קשיים בחיי 
 היום יום

2.87 3.07 2.86 2.89 2.93 2.91 2.96 

 3.50 3.52 3.45 3.45 3.50 3.53 3.52 טיפוח עצמי

שימוש בשירותים 
 פסיכיאטריים

3.51 3.57 3.41 3.50 3.53 3.52 3.62 

 2.93 2.91 2.90 2.84 2.97 2.91 2.87 תפקוד חברתי

 3.14 3.07 3.05 3.02 3.04 3.08 2.99 תפקוד בקהילה

 3.37 3.39 3.38 3.28 3.30 3.43 3.33 תפקוד בעבודה

 3.25 3.20 3.18 3.15 3.17 3.24 3.14 סה"כ

 
 . העצמה והחלמה2.4

 2.4.1  טבלה מס'

לא  N סבב א
מסכים 

 בכלל

לא 
 מסכים

מסכים 
במידה 
 בינונית

מסכים  מסכים
 מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   
 1.14 3.61 24.9 33.1 26.7 9.0 6.3 4006 אני יכול להשפיע על תחומים משמעותיים בחיי 

 1.15 3.84 34.1 34.2 18.7 7.1 5.9 4408  יש לי תקווה לגבי העתיד שלי 

יש לי יכולות שעוזרות לי להשיג את המטרות שלי 
  בחיים 

3983 4.8 7.3 24.3 35.5 28.1 3.75 1.09 

כשאני מצליח להתגבר על מכשולים, זה עוזר לי 
 ללמוד ולגדול 

3976 2.8 4.7 14.7 40.2 37.5 4.05 98. 

 1.10 3.80 30.3 36.5 20.4 8.0 4.8 4019  אני מרגיש שמקבלים אותי כמו שאני 

להתמודד עם  אני עובד קשה כדי למצוא דרכים
  בעיות שיש לי בחיים 

3995 4.9 9.1 18.6 34.4 32.9 3.81 1.13 

 77. 3.81      4024 מדד מסכם  –העצמה והחלמה 
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לא  N סבב ב
מסכים 

 בכלל

לא 
 מסכים

מסכים 
במידה 
 בינונית

מסכים  מסכים
 מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   

 1.13 3.62 25.1 32.7 27.9 8.1 6.2 5295 אני יכול להשפיע על תחומים משמעותיים בחיי 

 1.11 3.83 32.8 34.0 21.3 6.9 5.0 5867  יש לי תקווה לגבי העתיד שלי 

יש לי יכולות שעוזרות לי להשיג את המטרות 
  שלי בחיים 

5322 4.8 7.7 25.1 34.2 28.2 3.73 1.09 

כשאני מצליח להתגבר על מכשולים, זה עוזר 
 לי ללמוד ולגדול 

5285 2.7 4.7 16.0 38.6 38.0 4.05 .98 

 1.10 3.75 28.6 35.9 22.2 8.3 5.0 5327  אני מרגיש שמקבלים אותי כמו שאני 

להתמודד  אני עובד קשה כדי למצוא דרכים
  עם בעיות שיש לי בחיים 

5306 4.0 8.5 21.0 33.3 33.2 3.83 1.10 

 78. 3.80      5346 מדד מסכם  –העצמה והחלמה 

 
 2.4.2 טבלה מס' 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –העצמה והחלמה  סבב א

 76. 3.80 2615 זכר מגדר

 78. 3.83 1933 נקבה

 70. 3.99 810 35עד  קבוצות גיל

36-55 1857 3.82 .76 

56+ 1119 3.70 .77 

 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –העצמה והחלמה  סבב ב

 77. 3.77 2932 זכר מגדר

 79. 3.83 2414 נקבה

 74. 3.92 1057 35עד  קבוצות גיל

36-55 2250 3.83 .76 

56+ 1273 3.69 .71 

 
 2.4.3  טבלה מס'

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם –העצמה והחלמה  סבב א

 77. 3.76 913 שירות אחד 
 77. 3.81 1716 שירותים 2 
 83. 3.84 1328 שירותים ויותר 3 

 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם –העצמה והחלמה  סבב ב

 76. 3.73 1326 שירות אחד 
 77. 3.84 1926 שירותים 2 
 74. 3.81 782 שירותים ויותר 3 
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 2.4.5  טבלה מס'

        סבב א

 2ת"א  1ת"א  2חיפה  1חיפה  צפון פריטי שאלון העצמה והחלמה
מרכז 
 צפון

מרכז 
 דרום

 3.79 3.6 3.6 3.6 3.62 3.62 3.54 אני יכול להשפיע על תחומים משמעותיים בחיי

 3.91 3.75 3.86 3.78 3.96 3.87 3.81 יש לי תקווה לגבי העתיד שלי

יש לי יכולות שעוזרות לי להשיג את המטרות 
 שלי בחיים

3.69 3.72 3.74 3.75 3.81 3.77 3.89 

כשאני מצליח להתגבר על מכשולים, זה עוזר לי 
 ללמוד ולהתפתח

4.04 4.05 4.08 4.03 4.13 4 4.02 

 3.89 3.78 3.82 3.8 3.78 3.82 3.84 אני מרגיש שמקבלים אותי כמו שאני

אני עובד קשה כדי למצוא דרכים להתמודד עם 
 בעיות שיש לי

3.8 3.77 3.79 3.84 3.85 3.87 3.81 

 3.89 3.80 3.85 3.80 3.83 3.81 3.79 סה"כ

 

        סבב ב

 2ת"א  1ת"א  2חיפה  1חיפה  צפון פריטי שאלון העצמה והחלמה
מרכז 
 צפון

מרכז 
 דרום

 3.71 3.62 3.64 3.63 3.64 3.58 3.64 יכול להשפיע על תחומים משמעותיים בחייאני 

 3.91 3.77 3.88 3.82 3.81 3.84 3.84 יש לי תקווה לגבי העתיד שלי

יש לי יכולות שעוזרות לי להשיג את המטרות שלי 
 בחיים

3.72 3.75 3.70 3.76 3.76 3.71 3.80 

מצליח להתגבר על מכשולים, זה עוזר לי כשאני 
 ללמוד ולהתפתח

4.09 4.08 3.96 4.05 4.13 3.99 4.07 

 3.78 3.81 3.79 3.78 3.78 3.84 3.71 אני מרגיש שמקבלים אותי כמו שאני

אני עובד קשה כדי למצוא דרכים להתמודד עם 
 בעיות שיש לי

3.89 3.77 3.74 3.89 3.94 3.85 3.83 

 3.85 3.79 3.85 3.82 3.76 3.81 3.81 סה"כ
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 . בריאות גופנית2.5
 2.5.1  טבלה מס'

 %  N  סבב א

האם אתה סובל מבעיות 
 בריאותיות? 

 36.1 1583 לא סובל
 26.4 1158 סובל במידה קלה

 23.6 1035 סובל במידה מתונה
 13.9 612 סובל במידה חמורה

 100.0 4388 סה"כ
אני משתמש בשירותי בריאות 
(קופת חולים וכו'...) כשאני לא 

מרגיש טוב, או בעקבות המלצת 
 רופא 

 2.9 129 אף פעם

 10.2 449 לעיתים רחוקות

 29.3 1290 לפעמים

 57.5 2532 תמיד

 100.0 4400 סה"כ

 

 %  N  סבב ב

האם אתה סובל מבעיות 
 בריאותיות? 

 30.9 1803 לא סובל
 28.4 1655 סובל במידה קלה

 27.8 1620 סובל במידה מתונה
 13.0 758 סובל במידה חמורה

 100.0 5836 סה"כ
אני משתמש בשירותי בריאות 
(קופת חולים וכו'...) כשאני לא 

מרגיש טוב, או בעקבות המלצת 
 רופא 

 1.9 111 אף פעם

 8.6 505 לעיתים רחוקות

 26.7 1572 לפעמים

 62.8 3690 תמיד

 100.0 5878 סה"כ

 
 2.5.2  טבלה מס'

 %  N  סבב א

בחודש האחרון, אני עושה פעילות 
 לקידום בריאותי הגופנית 

 33.1 1341 אף לא פעם אחת
 13.8 611 פעם או פעמיים בחודש

 19.9 921 כל שבוע לפחות
 33.2 1516 מספר פעמים בשבוע

 100.0 4389 סה"כ
בחודש האחרון, אני מצמצם/מפחית 
 פעולות הפוגעות בבריאותי הגופנית 

 34.0 1284 אף לא פעם אחת
 12.6 536 פעם או פעמיים בחודש

 19.6 773 כל שבוע לפחות
 33.8 1286 מספר פעמים בשבוע

 100.0 3879 סה"כ

 

 %  N  סבב ב

בחודש האחרון, אני עושה פעילות 
 לקידום בריאותי הגופנית 

 29.3 1697 אף לא פעם אחת
 17.3 1001 פעם או פעמיים בחודש

 23.5 1360 כל שבוע לפחות
 29.9 1734 מספר פעמים בשבוע

 100.0 5792 סה"כ
בחודש האחרון, אני 

מצמצם/מפחית פעולות הפוגעות 
 בבריאותי הגופנית 

 33.3 1691 אחת אף לא פעם
 16.7 847 פעם או פעמיים בחודש

 21.0 1066 כל שבוע לפחות
 29.0 1471 מספר פעמים בשבוע

 100.0 5075 סה"כ
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 2.5.4  טבלה מס'

בחודש האחרון, עובדי השיקום שותפים  סבב א
 בקידום בריאותי הגופנית

N % 

 58.5 2526 כן 

 41.5 1790 לא 

 100.0 4316 סה"כ 

 

בחודש האחרון, עובדי השיקום שותפים  סבב ב
 בקידום בריאותי הגופנית

N % 

 62.9 3613 כן 

 37.1 2130 לא 

 100.0 5743 סה"כ 

 
 

 . שינויים2.6
 2.6.1טבלה מס' 

 N סבב א
שינוי 
שלילי 
 גדול

שינוי 
שלילי 

 קל

אין 
 שינוי

שינוי 
חיובי 

 קל

שינוי 
חיובי 
 גדול

 ס"ת ממוצע

  %   
שינוי באיכות האם היה 

חייך בחצי השנה 
 האחרונה?

3859 4.9 5.2 31.2 31.8 26.8 3.70 1.07 

האם היה שינוי בתפקודך 
הכללי בחצי השנה 

 האחרונה?
3890 3.7 5.8 34.8 30.8 24.8 3.67 1.03 

האם היה שינוי בתהליך 
ההחלמה שלך בחצי השנה 

 האחרונה?
3851 2.9 4.2 29.5 34.3 29.2 3.83 99. 

היה שינוי בבריאותך האם 
הגופנית בחצי השנה 

 האחרונה?
3862 8.7 12.2 46.1 19.3 13.6 3.17 1.09 

האם היה שינוי בבריאותך 
הנפשית בחצי השנה 

 האחרונה?
3865 4.5 7.7 40.1 25.2 22.6 3.54 1.06 

 79. 3.58      3955 מדד מסכם –שינויים 

 

 N סבב ב
שינוי 
שלילי 
 גדול

שינוי 
 שלילי קל

אין 
 שינוי

שינוי 
חיובי 

 קל

שינוי 
חיובי 
 גדול

 ס"ת ממוצע

  %   
האם היה שינוי באיכות חייך 

 בחצי השנה האחרונה?
5120 4.6 5.9 29.9 33.6 26.1 3.70 1.05 

האם היה שינוי בתפקודך 
הכללי בחצי השנה 

 האחרונה?
5139 3.8 6.1 34.4 33.7 22.0 3.63 1.01 

האם היה שינוי בתהליך 
ההחלמה שלך בחצי השנה 

 האחרונה?
5108 2.4 4.5 29.6 36.6 26.9 3.81 .96 

האם היה שינוי בבריאותך 
הגופנית בחצי השנה 

 האחרונה?
5214 7.9 14.7 45.7 19.6 12.1 3.13 1.06 

האם היה שינוי בבריאותך 
הנפשית בחצי השנה 

 האחרונה?
5147 5.0 8.6 39.7 27.5 19.3 3.47 1.05 

 79. 3.54      5353 מדד מסכם –שינויים 
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 2.6.2  טבלה מס'

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –שינויים  סבב א

 75. 3.59 2615 זכר מגדר
 84. 3.56 1933 נקבה

 77. 3.78 810 35עד  קבוצות גיל
36-55 1857 3.59 .76 

56+ 1119 3.41 .79 

 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –שינויים  סבב ב

 76. 3.54 2935 זכר מגדר
 82. 3.54 2418 נקבה

 77. 3.74 1046 35עד  קבוצות גיל
36-55 2257 3.55 .77 

56+ 1281 3.38 .77 

 
 2.6.3 טבלה מס' 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם –שינויים  סבב א

 78. 3.45 913 שירות אחד 
 77. 3.59 1716 שירותים 2 
 85. 3.58 1328 שירותים ויותר 3 

 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם –שינויים  סבב ב

 81. 3.42 1327 שירות אחד 
 76. 3.58 1923 שירותים 2 
 72. 3.68 782 שירותים ויותר 3 

 
 
 

 2.6.4 טבלה מס' 

         סבב א

פריטים שאלון 
 שינויים

מרכז  2ת"א  1ת"א  2חיפה  1חיפה  צפון 
 צפון

מרכז 
 דרום

 10% 13% 5% 9% 9% 10% 12% שינוי שלילי איכות חיים

 27% 31% 31% 33% 33% 35% 30% ללא שינוי

 64% 56% 63% 58% 58% 55% 57% שינוי לטובה

 8% 11% 6% 10% 9% 9% 10% שינוי שלילי תפקוד כללי

 32% 37% 36% 35% 35% 38% 32% ללא שינוי

 60% 52% 57% 54% 57% 53% 58% שינוי לטובה

תהליך 
 ההחלמה

 7% 8% 5% 8% 7% 7% 7% שינוי שלילי

 29% 31% 30% 28% 33% 33% 27% ללא שינוי

 64% 62% 65% 64% 60% 60% 67% שינוי לטובה

 18% 22% 21% 21% 20% 22% 18% שינוי שלילי גופנית בריאות

 50% 49% 49% 47% 46% 43% 44% ללא שינוי

 32% 29% 30% 31% 34% 35% 38% שינוי לטובה

 12% 12% 9% 13% 14% 11% 12% שלילי שינוי בריאות נפשית

 37% 44% 41% 39% 38% 43% 38% ללא שינוי

 51% 44% 50% 48% 49% 46% 51% שינוי לטובה
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         סבב ב

פריטים שאלון 
 שינויים

מרכז  2ת"א  1ת"א  2חיפה  1חיפה  צפון 
 צפון

מרכז 
 דרום

 10% 11% 10% 11% 10% 9% 12% שינוי שלילי איכות חיים

 29% 31% 28% 28% 27% 39% 29% ללא שינוי

 62% 58% 62% 61% 63% 52% 59% שינוי לטובה

 8% 10% 10% 10% 9% 9% 12% שינוי שלילי תפקוד כללי

 32% 34% 31% 33% 39% 45% 34% ללא שינוי

 60% 56% 59% 58% 52% 37% 54% שינוי לטובה

 6% 8% 6% 8% 8% 5% 7% שינוי שלילי תהליך ההחלמה

 30% 30% 28% 28% 31% 39% 27% ללא שינוי

 65% 62% 66% 64% 62% 56% 66% שינוי לטובה

 21% 21% 23% 22% 22% 24% 24% שינוי שלילי גופנית בריאות

 47% 46% 45% 47% 41% 51% 44% ללא שינוי

 32% 33% 32% 31% 37% 25% 32% שינוי לטובה

 13% 11% 13% 15% 10% 12% 15% שינוי שלילי בריאות נפשית

 40% 42% 37% 41% 41% 49% 38% ללא שינוי

 47% 47% 50% 44% 49% 39% 47% שינוי לטובה

 
 

 . השפעת המחלה2.7
 2.7.1טבלה מס' 

אין  N סבב א
 מחלה

וגעת לא פ
 כלל

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

  % 

עד כמה אתה מרגיש 
שהקושי/המחלה/המגבלה הנפשית 

 יום? -פוגעת ביכולות שלך בחיי היום

4041 4.4 20.1 20.4 28.5 15.8 15.2 

 
אין  N סבב ב

 מחלה
 לא פוגעת

 כלל
במידה  

 מועטה
במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה  
רבה 
 מאוד

  % 

עד כמה אתה מרגיש 
שהקושי/המחלה/המגבלה הנפשית 

 יום? -פוגעת ביכולות שלך בחיי היום

5471 5.6 17.3 20.6 30 18 15 

 

 השפעת סימפטומים של המגבלה הנפשית על התפקודהעדר . 2.8
 2.8.1טבלה מס' 

 כלל לא N סבב א
במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   

פגיעה/ השפעת הסימפטומים 
 על עבודה ו/או לימודים

3724 41.9 17.1 20.0 12.2 8.8 3.71 1.35 

פגיעה/ השפעת הסימפטומים 
על חיי החברה ו/או פעילויות 

 בשעות הפנאי
3911 43.1 15.6 19.5 13.0 8.8 3.71 1.36 

פגיעה/ השפעת הסימפטומים 
על חיי המשפחה ו/או תחומי 

 אחריות בבית
3902 46.3 15.9 18.3 10.9 8.6 3.80 1.35 

 –השפעת סימפטומים העדר 
 מדד מסכם

3925      3.74 1.18 
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 של סימפטומים על תפקוד בתחומים השונים גבוהה/ רבה*הערה: ציון נמוך מבטא השפעה 
 

 2.8.2טבלה מס' 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם – השפעת סימפטומיםהעדר  סבב א

 1.16 3.78 2270 זכר מגדר

 1.22 3.67 1655 נקבה

 1.15 3.65 741 35עד  קבוצות גיל

36-55 1627 3.71 1.18 

56+ 907 2.08 1.15 

 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  – השפעת סימפטומיםהעדר  סבב ב

 1.19 3.60 2837 זכר מגדר

 1.25 3.46 2357 נקבה

 1.22 3.44 1024 35עד  קבוצות גיל

36-55 2200 3.52 1.21 

56+ 1226 3.68 1.21 

 

 2.8.3טבלה מס' 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם – השפעת סימפטומיםהעדר  סבב א 

 1.22 3.65 913 שירות אחד 
 1.15 3.79 1716 שירותים 2 
 1.10 3.73 1328 שירותים ויותר 3 

 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם – השפעת סימפטומיםהעדר  סבב ב

 1.25 3.44 1290 שירות אחד 

 1.18 3.63 1879 שירותים 2 
 1.17 3.56 764 שירותים ויותר 3 

 

  

 כלל לא N סבב ב
במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   

פגיעה/ השפעת הסימפטומים 
 על עבודה ו/או לימודים

4982 35.0 19.2 21.6 13.0 11.2 3.53 1.37 

פגיעה/ השפעת הסימפטומים 
על חיי החברה ו/או פעילויות 

 בשעות הפנאי
5187 35.6 17.3 20.6 15.2 11.4 3.50 1.39 

פגיעה/ השפעת הסימפטומים 
על חיי המשפחה ו/או תחומי 

 אחריות בבית
5176 38.5 17.4 19.8 13.5 10.8 3.59 1.38 

 –השפעת סימפטומים העדר 
 מדד מסכם

5194      3.53 1.22 
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2.8.4טבלה מס' 

סבב א

מרכז דרוםמרכז 2ת"א 1ת"א 2חיפה 1חיפה צפוןהשפעת העדר פריטים שאלון 

 3.73.85 3.8 3.59 3.8 3.86 3.69עבודה / לימודים

 3.88 3.77 3.85 3.62 3.84 3.8 3.7חיי חברה/ פעילויות בשעות הפנאי

 4.01 3.86 3.82 3.71 3.88 3.95 3.74תחומי אחריות בבית חיי משפחה/

 3.91 3.78 3.82 3.64 3.84 3.87 3.71 סה"כ

סבב ב

מרכז דרוםמרכז 2ת"א 1ת"א 2חיפה 1חיפה צפוןהשפעת העדר פריטים שאלון 

 3.603.55  3.53 3.60 3.66 3.73 3.45עבודה / לימודים

 3.60 3.60 3.44 3.53 3.63 3.71 3.44חיי חברה/ פעילויות בשעות הפנאי

 3.67 3.67 3.48 3.64 3.72 3.82 3.54חיי משפחה/ תחומי אחריות בבית

 3.60 3.62 3.47 3.58 3.67 3.75 3.47 סה"כ

ם.ימפטומים על תפקוד בתחומים השונינמוכה של ס*הערה: ציון נמוך מבטא השפעה 
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הערכת תחומי חיים ותחומי שירות . 3שער 

, 1במחוזות: צפון, חיפה אנשי הצוות ע״י 

ומרכז  2, ת"א 1, מרכז צפון, ת"א 2חיפה 

 –דרום

 השוואה בין סבב א לסבב ב
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 בסבב א ובסבב באנשי הצוות  השוואה בין תשובות

תחומים ל אנשי הצוות בסבב א׳ לתשובותיהם בסבב ב׳ ביחסתשובות ת השוואה בין בשער זה מוצג

, בריאות גופנית, שינויים, השפעת הסימפטומים השונים שנסקרו: קביעת מטרות, איכות חיים, תפקוד

 על התפקוד והערכת התקדמות הצרכנים בשנה האחרונה.

הדגיש שאינו זהה לכמות שאלוני צרכנים כך יש לציין את כמות שאלוני אנשי צוות בסבבים השונים ול

שבפרק זה מובאים רק שאלוני צרכנים שלהם שאלון איש צוות מוצמד וזה המקור לפערים מהפרק 

 הקודם

 . מטרות ויעדים3.1

 שיעור אנשי הצוות שדיווחו כי צרכני השירות הציבו לעצמם מטרות בשנה האחרונה

 סבב ב סבב א

2597 )92%( 4875 )90%( 

הטבלה הבאה מציגה את התחומים בהם הוצבו מטרות. מכיוון שאנשי הצוות התבקשו לציין עד שני 

תחומים בהם הצרכנים הציבו לעצמם מטרות, הטבלה כוללת את מספר האזכורים הכולל של מטרות 

בכל תחום. בנוסף, בטבלה מוצג שיעור ציון כל תחום ע"י צרכני השירותים עצמם וההבדל בין דיווחי 

 רכני השירותים לדיווחי אנשי הצוות.צ

 *מטרות ויעדים: הערכת אנשי הצוות אל מול הערכת צרכני השירותים

 תחום
 סבב ב  סבב א

הבדל  אנשי צוות שירותיםהצרכני 
 יחסי

הבדל  אנשי צוות שירותיםה צרכני
 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר יחסי

2 2198 17%- 58.0% 1,501 41.2% 951 תעסוקה %5.9  2791 30.5% -5% 

 3% 8.7% 799 11% 960 7% 12.8% 331 19.7% 455 נפשיתבריאות 

 2% 7.1% 649 9.3% 790 4% 14.6% 377 18.7% 432 לימודים

 2% 6.7% 612 9% 775 7% 10.4% 271 17.6% 405 זוגיות

 0% 8.4% 773 8.8% 749 2% 14.3% 371 15.8% 364 מגורים

 0% 9.7% 887 9.6% 813 2%- 16.8% 436 15.1% 348 בריאות גופנית

 3%- 9.3% 850 6.7% 565 1%- 16.2% 420 15.1% 348 פנאי

 0% 6.7% 611 7.0% 593 2%- 12.8% 331 11.0% 254 קשרים חברתיים

 0% 5.4% 491 5.0% 425 3% 9.7% 279 9.0% 208 כלכלי

 1% 3.2% 294 3.5% 299 1%- 6.4% 165 5.8% 133 משפחה

 .מכיוון שניתן היה להגדיר יותר ממטרה אחת 100%. מספר המטרות בתחום עולה על העבור כל מטר*אחוז 
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כשליש לפחות תחום התעסוקה הוא התחום המוביל (הן בסבב א והן בסבב ב, מהטבלה לעיל עולה כי 

ותים. עוד מכלל המטרות שצוינו) מבחינת שיעור הצבת המטרות לפי דיווחי אנשי הצוות ודיווחי צרכני השיר

, בהשוואה בהגדרת המטרות בין צרכני השירותים לאנשי הצוות בפעריםצמצום בסבב ב חל עולה כי 

בין אנשי הצוות לצרכנים,  -17%. כך, בתחום התעסוקה נמצא פער של לפערים בהגדרת המטרות בסבב א

ית וזוגיות הצטמצמו בלבד. באופן דומה, גם בתחומים בריאות נפש  5%- –ואילו בסבב ב הצטמצם הפער ל 

 הפערים כך שבסבב ב דיווחי אנשי הצוות על הצבת מטרות דומים יותר לדיווחי הצרכנים.

 

  *המידה בה הושגו התכניות/ המטרות -מטרות ויעדים: הערכת אנשי הצוות 

 סבב ב סבֿב א  

  
 צוות

מספר 
 % אזכורים

 צרכנים
מס' 

 % אזכורים

 צוות
מספר 
 % אזכורים

 צרכנים
מס' 

 % אזכורים

 לימודים

%38 278 28% 182 41% 177 27% 103 הושגה לא המטרה  

%22 251 37% 234 34% 150 34% 126 בחלקה הושגה המטרה  

%39 253 35% 223 25% 108 39% 146 הושגה המטרה  

  782  639  435  375 סה"כ אזכורים*

 משפחה

%19 55 20% 57 22% 37 26% 34 הושגה לא המטרה  

%44 130 57% 166 51% 84 36% 48 בחלקה הושגה המטרה  

%37 109 23% 66 27% 45 38% 50 הושגה המטרה  

  294  289  166  132 סה"כ אזכורים*

 מגורים

%38 284 31% 234 48% 175 32% 119 הושגה לא המטרה  

%22 166 31% 236 22% 81 31% 114 בחלקה הושגה המטרה  

%29 292 39% 297 29% 106 37% 138 הושגה המטרה  

  742  767  362  371 סה"כ אזכורים*

 תעסוקה

%24 523 24% 660 29% 276 23% 356 הושגה לא המטרה  

%36 777 41% 1130 36% 341 42% 644 בחלקה הושגה המטרה  

%40 864 35% 978 35% 334 34% 523 הושגה המטרה  

  2164  2768  951  1523 סה"כ אזכורים*

קשרים 
 חברתיים

%28 163 27% 163 30% 100 28% 70 הושגה לא המטרה  

%47 274 57% 343 53% 175 43% 109 בחלקה הושגה המטרה  

%25 145 17% 101 17% 56 30% 75 הושגה המטרה  

  582  607  331  254 סה"כ אזכורים*

 פנאי
 
 

%27 150 23% 192 26% 110 36% 127 הושגה לא המטרה  

%40 222 46% 384 45% 189 35% 124 בחלקה הושגה המטרה  
%33 185 32% 265 29% 123 29% 103 הושגה המטרה  

  557  841  422  354 סה"כ אזכורים*

בריאות 
 הנפש

%21 195 19% 153 21% 96 19% 62 הושגה לא המטרה  
%55 522 65% 509 55% 247 63% 209 בחלקה הושגה המטרה  
%24 229 16% 127 24% 109 18% 59 הושגה המטרה  

  946  789  452  330 סה"כ אזכורים*

 זוגיות

%60 464 58% 354 61% 244 58% 155 הושגה לא המטרה  

%21 160 25% 155 24% 95 26% 69 בחלקה הושגה המטרה  

%19 145 16% 99 16% 64 17% 45 הושגה המטרה  

  769  608  403  269 סה"כ אזכורים*

בריאות 
 גופנית

 

%33 266 25% 218 30% 131 38% 132 הושגה לא המטרה  

%47 376 58% 503 54% 238 45% 155 בחלקה הושגה המטרה  

%20 158 18% 162 16% 72 17% 59 הושגה המטרה  

  800  883  441  346 סה"כ אזכורים*

 כלכלי

%42 175 34% 164 31% 87 52% 108 הושגה לא המטרה  

%41 174 52% 254 52% 144 31% 64 בחלקה הושגה המטרה  

%17 71 14% 66 17% 47 17% 34 הושגה המטרה  

  420  484  278  206 סה"כ אזכורים*
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מוצגים שיעורי השגת המטרות לפי סוגי המטרות השכיחים. מכיוון שאנשי הצוות התבקשו לציין  לעילבטבלה  *

עד שני תחומים בהם הצרכנים הציבו לעצמם מטרות, הטבלה כוללת את מספר האזכורים הכולל של המטרות 

(היעדר הכולל בכל תחום בטבלה זו לעומת הטבלה הקודמת נובעים ממידע חסר  N -בכל תחום. הבדלים ב

 , או מהצבת שתי מטרות באותו תחום ע"י אנשי צוות/ צרכנים.ציון האם המטרה הושגה או לא)

הטבלה לעיל מציגה את התחומים העיקריים בהם אנשי הצוות ציינו כי הצרכנים הציבו לעצמם מטרות, 

הן בסבב  ,בסה"כ, מכלל המטרות אותן ציינו אנשי הצוות, נמצא על פי דיווחיהם. ןואת שיעור השגת

הן  נמצא, מהמטרות הושגו או הושגו בחלקן. ע"פ דיווחי המתמודדים 73%א והן בסבב ב, כי 

 מהמטרות הושגו או הושגו בחלקן. 63%כי  בסבב א והן בסבב ב

אנשי הצוות  על שיעור השגת המטרות הגבוה ביותר (מעל שליש דווח ע״י התחומים בהם , בסבב א

התחום היחיד  ,ימודים, משפחה, מגורים ותעסוקה. בקרב המתמודדיםמהמטרות הושגו במלואן) הם: ל

בו דווח כי מעל שליש מהמטרות הושגו במלואן הוא תעסוקה. התחומים בהם אנשי הצוות מדווחים על 

מהמטרות הושגו במלואן) הם: בריאות הנפש,  20%שיעור השגת מטרות הנמוך ביותר (מתחת ל 

מתמודדים צוינו התחומים: כלכלי, הכלכלי. לעומת זאת, בקרב זוגיות, בריאות גופנית והתחום ה

 בריאות  גופנית, זוגיות וקשרים חברתיים כתחומים בהם שיעור השגת המטרות הוא הנמוך ביותר.

מבחינת שיעור המטרות שהושגו במלואן, קיימת התאמה חלקית בין דיווחי אנשי הצוות למתמודדים 

 ופנית ומצב כלכלי.תעסוקה, פנאי, בריאות ג :בתחומים

השגת המטרות הגבוה ביותר (מעל שליש  אנשי הצוות על שיעורדווח ע״י התחומים בהם בסבב ב, 

, התחומים בהם דווח בקרב המתמודדיםמגורים, לימודים ותעסוקה.  מהמטרות הושגו במלואן) הם:

אנשי הצוות  התחומים בהםעל שיעור השגת המטרות הגבוה ביותר הם תעסוקה, לימודים ומשפחה. 

קשרים  מהמטרות הושגו במלואן) הם: 20%מדווחים על שיעור השגת מטרות הנמוך ביותר (מתחת ל 

מתמודדים הלעומת זאת, בקרב חברתיים, בריאות הנפש, בריאות גופנית, זוגיות והתחום הכלכלי. 

 זוגיות וכלכלי. צוינו התחומים

חלקית בין דיווחי אנשי הצוות למתמודדים  מבחינת שיעור המטרות שהושגו במלואן, קיימת התאמה

 בריאות גופנית.ו בתחומים פנאי
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 םאיכות חיי 3.2

 אנשי הצוותאיכות חיים: הערכת 

בסבב א, התחום שדורג כגבוה ביותר ע״י אנשי הצוות הוא מגורים, ואילו בסבב ב מהתרשים עולה כי 

קשר עם בני המשפחה. התחומים שדורגו כנמוכים ביותר, הן בסבב א והן בסבב ב, הם מצב חברתי  –

, הן בסבב א והן בסה"כ, ציון איכות החיים הממוצע לפי דירוג אנשי הצוותופעילויות בשעות הפנאי. 

  .5.0מתוך  3.1 הוא בסבב ב,

 

 

 ממוצעהבדלים יחסיים בציון ה –איכות חיים: הערכת אנשי צוות 

  סבב ב  סבב א 

הערכת איכות חיי צרכני 
 השירותים בתחום:

אנשי  םצרכני
 צוות

הבדל 
 יחסי

אנשי  םצרכני
 צוות

הבדל 
 יחסי

 -21% 2.8 3.4 30%- 2.7 3.5 פעילויות בשעות הפנאי

 19%- 3.2 3.8 24%- 3.3 4.1  עבודה בשכר / התנדבות

 18%- 2.8 3.3 21%- 2.8 3.4  קשרים חברתיים

 12%- 3.4 3.8 12%- 3.4 3.8   משפחההעם בני  קשר

 3%- 3.1 3.2 7%- 3.0 3.2 בריאות גופנית 

 6%- 3.1 3.3 6%- 3.1 3.3  בריאות נפשית

 23%- 3.1 3.8 6%- 3.6 3.8  מגורים

 0% 3.0 3.0 0% 3.0 3.0  כלכלימצב 

 –חיים השביעות רצון מאיכות 
 מדד מסכם 

3.5 3.1 -13% 3.5 3.1 -13% 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

/ עבודה
פעילות 

התנדבותית

מצב כלכלי קשרים 
חברתיים

קשר עם בני  
המשפחה

פעילויות  
בשעות הפנאי

בריאות  
נפשית  

בריאות גופנית מגורים   שביעות רצון  
מאיכות חיים  

מדד מסכם –

3.3
3.0

2.8

3.4

2.8

3.1 3.1

3.6

3.13.2
3.0

2.8

3.4

2.8

3.1 3.1 3.1 3.1

-הערכת אנשי הצוות את איכות חיי הצרכנים 
השווואה בין סבב א לסבב ב 

סבב א סבב ב
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אנשי הצוות העריכו את איכות החיים של צרכני השירותים הן בסבב א והן בסבב ב, מהטבלה עולה כי 

הבדל בממוצע), למעט התחום  13%כנמוכה יחסית לדירוג צרכני השירות עצמם בכל התחומים (

 הכלכלי שהוערך בממוצע באופן דומה ע"י אנשי הצוות וצרכני השירותים. 

(דירוג אנשי הצוות נמוך ב  הוא: פעילות בשעות הפנאיבסבב א התחום בו נמצא הפער הגדול ביותר 

מדירוג  23%, ואילו בסבב ב, תחום המגורים (דירוג אנשי הצוות נמוך ב מדירוג צרכני השירותים) 30%

 . הצרכנים)

 .3.1מס׳  הפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

 . תפקוד3.3

 צוותהאנשי  תפקוד: הערכת

 הגבוהההיא  על ידי אנשי הצוות תפקוד צרכני השירותים מהתרשים עולה כי התחום בו הערכת

 כנמוך ושדורג מיםימוש בשירותים פסיכיאטריים. התחוהוא: ש ,בסבב א והן בסבב בהן  ,ביותר

 התמודדות עם קשיים בחיי היום יום. תפקוד חברתי ו: בסבב א והן בסבב ב, הםביותר, הן 

  4.0מתוך  3.0 –, ובסבב ב 4.0מתוך  2.9 הוא הצוותציון התפקוד הממוצע לפי דירוג אנשי בסבב א, 

 

  

1.0

2.0

3.0

4.0

מיומנויות  
משק בית 

ניהול כספים  ניידות בחיי  
היום יום  

התמודדות 
עם קשיים  

בחיי היום יום  

טיפוח עצמי  שימוש  
בשירותים  

פסיכיאטריים  

תפקוד  
חברתי 

תפקוד  
בקהילה 

תפקוד  
בעבודה 

מדד  –תפקוד 

מסכם 

2.9 2.8

3.3

2.6

3.1

3.4

2.6
2.8

3.1
2.9

2.8 2.8

3.3

2.6

3.1

3.4

2.6

2.9

3.1
3.0

-הערכת אנשי הצוות את רמת תפקוד הצרכנים 
השוואה בין סבב א לסבב ב

סבב א סבב ב
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 הבדלים יחסיים בציון הממוצע –תפקוד: הערכת צרכני שירותים ואנשי צוות 

  סבב ב  סבב א 

  הערכת תפקוד צרכני השירותים
 בתחום:

אנשי  םצרכני
 צוות

הבדל 
 יחסי

אנשי  םצרכני
 צוות

הבדל 
 יחסי

 11.5%- 2.6 2.9 15.4%- 2.6 3.0 תפקוד חברתי 

 11.5%- 2.6 2.9 15.4%- 2.6 3.0 התמודדות עם קשיים בחיי היום יום 

 לבוש ומראה מותאם, טיפוח עצמי 
3.6 3.1 -16.1% 

3.5 3.1 -12.9% 

 14.3%- 2.8 3.2 ניהול כספים 
3.1 2.8 -10.7% 

 6.5%- 3.1 3.3 9.7%- 3.1 3.4 תפקוד בעבודה 

 7.1%- 2.8 3.0 10.3%- 2.9 3.2 תפקוד בלימודים 

 2.9%- 3.4 3.5 5.9%- 3.4 3.6 שימוש בשירותים פסיכיאטריים 

 3.4%- 2.9 3.0 10.7%- 2.8 3.1 תפקוד בקהילה

 7.1%- 2.8 3.0 6.9%- 2.9 3.1 ניהול מיומנויות משק בית 

3.0- 3.3 3.4 ניידות בחיי היום יום %5  3.3 3.3 0% 

 6.7%- 3.0 3.2 13.8%- 2.9 3.3 מדד מסכם  –תפקוד 

 

אנשי הצוות העריכו את תפקודם של צרכני השירותים כנמוכה יחסית לדירוג צרכני מהטבלה עולה כי 

  בממוצע). 7% -, ובסבב בהבדל בממוצע 14%בסבב א = השירות עצמם בכל התחומים (

(דירוג אנשי  , טיפוח עצמילבוש ומראה מותאםהתחום בו נמצא הפער הגדול ביותר הוא: בסבב א, 

(דירוג אנשי הצוות  סבב ב' דומה בתוצאותיו לסבב א'), מדירוג צרכני השירותים 16%הצוות נמוך ב 

 ).מדירוג צרכני השירותים 13%נמוך ב 

 - התחום בו נמצא הפער הקטן ביותר הוא: ניידות בחיי היום יום (דירוג אנשי הצוות נמוך בבסבב א, 

 (דרוג אנשי הצוות זהה לדרוג הצרכנים).כמו גם בסבב ב , מדירוג צרכני השירותים) 3%

ככלל, בסבב ב הפערים בין דירוגי אנשי הצוות לדירוגי הצרכנים קטנים יות בהשוואה לפערי הדירוגים 

 בסבב א. 

 .3.2מס׳  הפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל
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 צוותהבריאות גופנית: הערכת אנשי  3.4
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מצרכני השירותים  40% כמעט כי , הן בסבב א והן בסבב ב, מהתרשימים עולה כי אנשי הצוות דיווחו

 גופנית.סובלים במידה מתונה עד חמורה מבעיות בריאות 

מצרכני השירותים  50% -מבחינת שימוש בשירותי בריאות, בסבב א דיווחו אנשי הצוות כי כ 

מהצרכנים עושים  24%, ואילו בסבב ב דווח ע״י אנשי כי רק משתמשים בשירותי בריאות באופן תדיר

 זאת. 

מצרכני השירותים לא פועלים לקידום בריאותם  29% -כ אנשי הצוות ציינו כי, בסבב א דיווחו כמו כן

 פועלים רק לעיתים רחוקות (פעם או פעמיים בחודש) לקידום בריאותם הגופנית. 15% - הגופנית וש

מצרכני השירותים לא פועלים לקידום בריאותם  37%בסבב ב, לעומת זאת, דיווחו אנשי הצוות כי 

 פועלים רק לעיתים רחוקות. 27% –הגופנית, וש 

מצרכני השירותים לא פועלים כלל לצמצום פעולות  33%  - אנשי הצוות ציינו גם שכלבסוף, בסבב א 

פועלים רק לעיתים רחוקות (פעם או פעמיים בחודש) לצמצום  14% - הפוגעות בבריאותם הגופנית וש

מצרכני  41%ב, לעומת זאת, דווח ע״י אנשי הצוות כי בסבב  פעולות הפוגעות בבריאותם הגופנית.

עושים זאת  26% –השירותים אינם פועלים כלל לצמצום פעולות הפוגעות בבריאותם הגופנית, וש 

 לעיתים רחוקות בלבד. 
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 שינויים   3.5

 – מילוי השאלוןשקדמה לשנה השינויים: הערכת אנשי צוות לגבי שינויים בחצי 

 בין סבב א לסבב בהשוואה 

בסבב ב אנשי הצוות דיווחו ברוב התחומים על שינויים משמעותיים לטובה. בנוסף, עולה כי תרשים מה

 הן בסבב א והם בסבב ב לא דווח ע״י אנשי הצוות על שינויים משמעותיים לרעה.

, 5.0מתוך  3.3הוא:  דיווח אנשי הצוות בסבב אממוצע לשינויים בחיי צרכני השירותים לפי הציון ה

 5.0מתוך  4.0 :ואילו בסבב ב
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8%

12%

7%
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6%
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15%

8%
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42%

10%

40%

7%

66%

14%
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11%

52%

82%
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53%

87%

15%

75%

26%

81%

שינוי לרעה ללא שינוי שינוי לטובה



 

 
 

72 

 הבדלים יחסיים בציון הממוצע –שינויים: הערכת צרכני שירותים ואנשי צוות 

 סבב ב סבב א 

הערכת שינויים בחיי 
צרכני השירותים 

 בתחום:

 צרכני
 השירותים

אנשי 
 צוות

הבדל 
 יחסי

צרכני 
 השירותים

אנשי 
 צוות

הבדל 
 יחסי

5.3 6%- 3.5 3.7 בריאות נפשית  3.9 %10  

6.3 6%- 3.4 3.6 תפקוד כללי  4.1 %12  

8.3 6%- 3.6 3.8 תהליך ההחלמה  4.2 10% 
 10% 4.1 3.7 7%- 3.0 3.2 איכות חיים

1.3 13%- 3.1 3.5 בריאות גופנית  7.3  16% 

%10 4.0 3.6 10%- 3.3 3.5 מדד מסכם –שינויים   

ה גבוהה יותר מזו לשינויים (לטובה) הית הערכת צרכני השירותים ביחסבסבב א מהטבלה עולה כי 

ואילו בסבב ב הערכת אנשי הצוות ביחס לשינויים ), 13%-עד  6%- (הבדל של של אנשי הצוות 

 .)16%עד  10%ל של הבד(מזו של הצרכנים  גבוהה יותר(לטובה) הייתה 

 .3.3מס׳  הפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

 השפעת המחלה  3.6

 הבדלים יחסיים בקטגוריות - צוות ההשפעת המחלה: הערכת אנשי 

 רבה מאוד/במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה/כלל לא  

 35% 38% 27% סבב א

%26 סבב ב  %39  %34  

 

מצרכני  73% –כי המחלה פוגעת ב העריכואנשי הצוות  הן בסבב א והן בסבב במהטבלה עולה כי 

 במידה בינונית עד רבה מאוד. השירותים 

 .4.3מס׳  הפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל
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  ם על התפקודסימפטומי השפעתהעדר  3.7

 צוותההשפעת סימפטומים על התפקוד: הערכת אנשי העדר 

על התפקוד של  סימפטומיםשפעת העדר הת אנשי הצוות את הוהערכקיים דמיון ב מהתרשים עולה כי

בסה"כ, ציון ממוצע להשפעת הסימפטומים על צרכני השירותים  בסבב א ובסבב ב.צרכני השירותים 

 5.0מתוך  3.3 –, ובסבב ב 5.0מתוך  3.4, בסבב א הואלפי דירוג אנשי הצוות 

 –על התפקוד: הערכת צרכני שירותים ואנשי צוות  סימפטומיםהעדר השפעת 
 הבדלים יחסיים בציון הממוצע

הערכת השפעת 
סימפטומים על 

תפקוד צרכני 
השירותים 

 בתחום:

צרכני 
 השירותים

אנשי 
 צוותה

 הבדל יחסי
צרכני 

 השירותים
אנשי 

 צוותה
הבדל 
 יחסי

 5%- 3.4 3.5 9%- 3.4 3.7 עבודה/ לימודים
 9%- 3.2 3.5 9%- 3.5 3.8 חיי משפחה

 4%- 3.4 3.6 12%- 3.3 3.7 חיי חברה / פנאי

 3.7 3.4 -9% 3.5 3.3 -5% 

 

הנפשיים הסימפטומים כך שצרכני השירותים דיווחו על י הן בסבב א והן בסבב ב, מהטבלה עולה כ

של אנשי הצוות (בסולם זה בוצע היפוך של קידוד תם במידה פחותה מההערכ  םמשפיעים על תפקוד

התחום בו נמצא עם זאת, בסבב ב הפערים קטנים יותר. הציונים וציון גבוה מבטא השפעה פחותה). 

תפקוד  –, ואילו בסבב ב חיי חברה/ פעילות בשעות הפנאיתפקוד בהוא: בסבב א הפער הגדול ביותר 

 בבית/חיי משפחה.

 .3.5מס׳  הפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

לימודים/עבודה חיי  
פעילויות  /חברה

בשעות הפנאי

חיי  
תפקוד  /משפחה

בבית

השפעת  
-הסימפטומים 

ציון ממצוע כללי

3.4 3.3 3.5 3.43.4 3.2 3.4 3.3

-דיווחי הצוות לגבי העדר השפעת הסימפטומים 
השוואה בין סבב א לסבב ב

סבב א סבב ב
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 בתחומי התפקוד השונים הערכת הישגיו של צרכן השירות 3.8

בתחום זה נתבקשו אנשי הצוות לדרג את הישגיו של צרכן השירות בתחומים: עבודה ולימודים, דיור, 

 הצלחה מלאה.: 5לבין  ,לא מבצע פעולות לעבר שינוי/שיפור :1פנאי וחברה. סולם התשובות נע בין 

 

 בתחומי תפקוד שונים: הערכת אנשי צוותהישגיו של צרכן השירות 

 

אנשי הצוות מעריכים שהצרכנים מתקדמים עד מצליחים הן בסבב א והן בסבב ב, זה עולה כי  תרשיםמ

 עבודה/לימודים ודיור מדורגים התחומיםחלקית בתחומי החיים השונים המופיעים בתרשים, כאשר 

 .ביותר הוא תחום הפנאי והחברה התחום בו ההישגים הם הנמוכיםאילו גבוהים ביותר, וכ

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

לימודים/עבודה דיור חברה/פנאי ציון  -השתלבות 
ממצוע כללי

3.3 3.3
2.7

3.13.3 3.2
2.8

3.1

השוואה בין סבב א לסבב ב-הערכת השגי צרכני השירות 

סבב א סבב ב
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 . איכות חיים3.1
 

 38טבלה מס' 

 סבב ב סבב א סבב א

 N ס"ת ממוצע N ס"ת ממוצע 

 1.10 3.24 5449 1.08 3.26 2839 עבודה/ פעילות התנדבותית

 95. 3.04 5455 0.96 2.99 2758 מצב כלכלי

 1.05 2.81 5514 1.06 2.84 2842 מצב חברתי

 1.06 3.42 5267 1.03 3.41 2663 קשר עם בני משפחה

 1.09 2.76 5472 1.10 2.75 2763 פעילויות בשעות הפנאי
 86. 3.13 5498 0.90 3.11 2830 בריאות נפשית

 98. 3.10 5499 1.01 3.05 2822 בריאות גופנית

 61. 3.62 5479 0.92 3.60 2779 מגורים

 61. 3.13 5529 0.62 3.12 2824 מדד מסכם  –שביעות רצון מאיכות חיים 

*צרכני השירותים שציינו כי אינם עובדים או מתנדבים, התבקשו לציין את מידת שביעות רצונם מהעבודה כי אינם עובדים 
 או מתנדבים

 
 39טבלה מס' 

 סבב ב סבב א 
 N ס"ת ממוצע N ס"ת ממוצע 

 1.21 3.04 1090 1.17 3.05 608 לימודים

 

 . תפקוד3.2
 

 40טבלה מס' 

 סבב ב סבב א 
 N ס"ת ממוצע N ס"ת ממוצע 

 96. 2.84 5375 0.92 2.85 2711 מיומנויות משק בית 

 96. 2.79 5401 0.95 2.80 2711 ניהול כספים 

 91. 3.29 5454 0.89 3.33 2810  ניידות בחיי היום יום
 80. 2.64 5434 0.80 2.58 2800 התמודדות עם קשיים בחיי היום יום 

 89. 3.13 5476 0.90 3.10 2846 טיפוח עצמי 
 78. 3.37 5428 0.74 3.36 2775 שימוש בשירותים פסיכיאטריים 

 95. 2.58 5458 0.94 2.61 2812 תפקוד חברתי 
 95. 2.88 5466 0.94 2.83 2778 תפקוד בקהילה 
 83. 3.12 4172 0.86 3.06 2341 תפקוד בעבודה 
 1.00 2.86 812 0.99 2.91 416  תפקוד בלימודים

    0.58 2.94 2804 מדד מסכם  –תפקוד 
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 . שינויים3.3
 

 טבלה מס׳ 41

 N סבב א
שינוי 
שלילי 
 גדול

שינוי 
שלילי 

 קל

אין 
 שינוי

שינוי 
חיובי 

 קל

שינוי 
חיובי 
 גדול

 ס"ת ממוצע

  %   
בחצי  הצרכן האם היה שינוי באיכות חיי

 השנה האחרונה?
3859 4.9 5.2 31.2 31.8 26.8 3.70 1.06 

של הכללי  והאם היה שינוי בתפקוד
 בחצי השנה האחרונה?הצרכן 

3890 3.7 5.8 34.8 30.8 24.8 3.67 1.02 

 מה שלהאם היה שינוי בתהליך ההחל
 בחצי השנה האחרונה? הצרכן

3851 2.9 4.2 29.5 34.3 29.2 3.82 .99 

של הגופנית  והאם היה שינוי בבריאות
 בחצי השנה האחרונה?הצרכן 

3862 8.7 12.2 46.1 19.3 13.6 3.17 1.09 

של הנפשית  והאם היה שינוי בבריאות
 בחצי השנה האחרונה?הצרכן 

3865 4.5 7.7 40.1 25.2 22.6 3.53 1.06 

 79. 3.58      4018 מדד מסכם –שינויים 

 

 N סבב ב
שינוי 
שלילי 
 גדול

שינוי 
שלילי 

 קל

אין 
 שינוי

שינוי 
חיובי 

 קל

שינוי 
חיובי 
 גדול

 ס"ת ממוצע

  %   
בחצי  הצרכן האם היה שינוי באיכות חיי

 השנה האחרונה?
4267 5.1 3.4 9.7 38.6 43.2 4.11 1.05 

של הכללי  והאם היה שינוי בתפקוד
 בחצי השנה האחרונה?הצרכן 

4479 4.4 2.7 9.7 43.3 39.9 4.12 .99 

 האם היה שינוי בתהליך ההחלמה של
 בחצי השנה האחרונה? הצרכן

4666 4.4 1.9 6.7 40.8 46.1 4.22 98. 

של הגופנית  והאם היה שינוי בבריאות
 בחצי השנה האחרונה?הצרכן 

5071 7.1 4.0 14.2 61.3 13.2 3.70 .99 

של הנפשית  והאם היה שינוי בבריאות
 בחצי השנה האחרונה?הצרכן 

4963 7.1 4.0 14.2 61.6 13.2 3.94 .93 

 76. 4.03      5238 מדד מסכם –שינויים 

 

 . השפעת המחלה3.4
 42טבלה מס' 

 N  המחלה
לא פוגעת 

 כלל

המחלה 
פוגעת 
במידה 
 מועטה

המחלה 
פוגעת 
במידה 
 בינונית

המחלה 
פוגעת 
במידה 

 רבה

המחלה 
פוגעת 
במידה 

 רבה מאוד

  % 

 9.3 25.5 38.3 23.0 3.8 2841 סבב א

 8.4 25.6 39.3 22.1 4.6 5431 סבב ב

 

 השפעת סימפטומים של המגבלה הנפשית על התפקודהעדר . 3.5
 43טבלה מס' 

 סבב ב סבב א 

 N ס"ת ממוצע N ס"ת ממוצע 

 1.37 3.53 4982 1.22 3.38 2683  מודים/ליעבודה
 1.39 3.50 5187 1.23 3.27 2699  פעילויות בשעות הפנאי /חיי החברה

 1.38 3.59 5176 1.19 3.46 2640  תחומי אחריות בבית/חיי המשפחה

 1.03 3.32 5317 1.07 3.35 2716 מדד מסכם   –השפעת סימפטומים העדר 

 .של סימפטומים על תפקוד בתחומים השונים רבה/ גבוהה*הערה: ציון נמוך מבטא השפעה 
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. הערכת תחומי חיים ותחומי שירות 4שער 

 סבב א מחוז ירושלים – צרכני השירות
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בשער זה מוצגים סיכומי תשובות צרכני השירותים בתחומים השונים שנסקרו: איכות חיים, תפקוד, 

 קביעת מטרות, העצמה והחלמה, שינויים ומצב בריאותי. 

 . מטרות ויעדים 4.1

אותן רצו להשיג  ) דיווחו כי יש להם מטרות79%( 934 ),1179שענו על שאלה זו (מכלל צרכני השירות 

בשנה האחרונה. הטבלה הבאה מציגה את התחומים בהם הוצבו מטרות. מכיוון שצרכני השירותים 

התבקשו לציין עד שני תחומם בהם הם הציבו לעצמם מטרות, הטבלה כוללת את מספר הצרכנים 

 התחומים. שהציבו מטרות בכל אחד מ

 

 מטרות ויעדים: הערכת צרכני השירותים

מספר צרכני השירותים שהציבו  תחום
 מטרה בתחום

אחוז  מכלל צרכני השירותים 
 שדיווחו כי הציבו לעצמם מטרה*

 35% 326 תעסוקה
 23% 213 בריאות גופנית
 20% 189 בריאות נפשית

 18% 165 לימודים
 13% 117 זוגיות

 12% 115 קשרים חברתיים
 11% 102 מגורים

 9% 85 פנאי

 7% 69 משפחה
 5% 51 אחר

 5% 49 כלכלי

 אחת ממטרה יותר להגדיר היה שניתן מכיוון 100% על עולה בתחום המטרות מספר. מטרה כל עבור אחוז *

 35% -מטבלה זו עולה כי תחום התעסוקה הוא התחום המוביל מבחינת שיעור הצבת המטרות (כ

מכלל המתמודדים מדווחים שהציבו מטרות בתחום זה). אחריו צוינו התחומים בריאות הגופנית 

 ובריאות נפשית. 
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 המידה בה הושגו התכניות/ המטרות שהוצבו -מטרות ויעדים: הערכת צרכני השירותים 

בטבלה מוצגים שיעורי השגת המטרות בכל תחום. צרכני השירותים התבקשו לציין עד שני תחומים בהם הם 

 . הכולל של מטרות בכל תחום האזכוריםהציבו לעצמם מטרות. לאור זאת, הטבלה כוללת את מספר 

 אחוז מתוך כלל האזכורים* מספר אזכורים*  

 20% 63 הושגה לא המטרה תעסוקה

 46% 146 בחלקה הושגה המטרה

 34% 106 הושגה המטרה

  315 סה"כ אזכורים*

 18% 37 הושגה לא המטרה בריאות גופנית

 62% 130 בחלקה הושגה המטרה 
 20% 43 הושגה המטרה 
  210 סה"כ אזכורים* 

 13% 24 הושגה לא המטרה בריאות נפשית
 67% 123 בחלקה הושגה המטרה
 20% 36 הושגה המטרה

  183 סה"כ אזכורים*

 29% 48 הושגה לא המטרה לימודים

 53% 87 בחלקה הושגה המטרה

 17% 28 הושגה המטרה

  163 סה"כ אזכורים*

 46% 53 הושגה לא המטרה זוגיות

 34% 40 בחלקה הושגה המטרה 
 20% 23 הושגה המטרה 

  116 סה"כ אזכורים* 

 קשרים חברתיים
 

 15% 16 הושגה לא המטרה
 55% 60 בחלקה הושגה המטרה
 30% 33 הושגה המטרה

  109 סה"כ אזכורים*

 23% 23 הושגה לא המטרה מגורים
 35% 36 בחלקה הושגה המטרה
 42% 43 הושגה המטרה

  102 סה"כ אזכורים*

 פנאי
 
 

 15% 12 הושגה לא המטרה
 51% 42 בחלקה הושגה המטרה
 34% 28 הושגה המטרה

  82 אזכורים*סה"כ 

 18% 12 הושגה לא המטרה משפחה

 52% 34 בחלקה הושגה המטרה

 30% 20 הושגה המטרה

  66 סה"כ אזכורים*

 25% 12 הושגה לא המטרה כלכלי

 56% 27 בחלקה הושגה המטרה

 19% 9 הושגה המטרה

  48 סה"כ אזכורים*

תה התייחסות האם המטרה הושגה יאליהם הי*אזכורים= מתוך כלל האזכורים כמטרה ראשונה או שניה 
 ובאיזו מידה (במלואה / בחלקה)

 



 

 
 

81 

(בתחום  46%(בתחום בריאות הנפש) ל  13%מכלל המטרות, המתמודדים מציינים שלא השיגו בין 

הזוגיות) מתוך המטרות שהם הציבו לעצמם. התחום בו השיעורים הגבוהים ביותר של מתמודדים ציינו 

). התחום בו השיעורים הנמוכים ביותר של 42%הוא: מגורים ( באופן מלא את המטרה  כי השיגו

 ). 17%מתמודדים ציינו כי השיגו בו את מטרותיהם הוא: תחום הלימודים (

 .4.1.1 - 4.1.2מס׳  אותפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

 . איכות חיים 4.2

צרכני שירות אודות תפיסת איכות החיים שלהם בתחומים  1140בתרשים הבא מסוכמות תשובות 

שונים: עבודה, קשר עם משפחת המוצא, קשר עם הילדים, מגורים, זוגיות, פעילות בשעות הפנאי, 

טים שוקללו גם לציון ממוצע מצב חברתי, בריאות נפשית, בריאות גופנית, ומצב כלכלי. ציוני כלל הפרי

 אחד. 

 שירותים איכות חיים: הערכת צרכני

 

ביותר הוא: קשר  הגבוההמהתרשים עולה כי התחום בו הערכת איכות החיים של צרכני השירות היא 

 ביותר הוא: זוגיות.  כנמוךעם משפחת המוצא. התחום שדורג 

 . 5.0מתוך  3.3בסה"כ, ציון איכות החיים הממוצע =  

 .4.2.1 - 4.2.3מס׳  אותפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל
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 . תפקוד4.3

שירות אודות תפיסתם את רמת תפקודם צרכני  1179 יהם שלהבא מסוכמות תשובות בתרשים

בעשרה תחומים שונים: שימוש בשירותים פסיכיאטריים, טיפוח עצמי, תפקוד בעבודה, ניידות בחיי 

היום יום, מיומנויות משק בית, לימודים, ניהול כספים, תפקוד בקהילה, תפקוד חברתי, והתמודדות עם 

 .כללים לציון ממוצע קשיים בחיי היום יום. ציוני כל הפריטים שוקללו ג

 

 תפקוד: הערכת צרכני שירותים 

 

ביותר הם: ניידות בחיי היום  כגבוהמהתרשים עולה כי התחומים בהם התפקוד של המשיבים דורג 

 .חברתיביותר הוא: תפקוד  כנמוךיום, שימוש בשירותים פסיכיאטריים וטיפוח עצמי. התחום שדורג 

  5.0מתוך  3.7בסה"כ, ציון התפקוד הממוצע =  

 . 4.3.1 - 4.3.2מס׳  אותפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

 

 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ניידות בחיי  
היום יום

שימוש  
בשירותים  
פסיכיאטריים

טיפוח עצמי ניהול כספים תפקוד  
בעבודה

תפקוד  
בקהילה

ניהול  
מיומנויות  
משק בית

התמודדות  
עם קשיים  
בחיי היום  

יום

תפקוד  
חברתי

ציון  -תפקוד 
ממוצע כללי
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 בריאות גופנית  4.4

בתחום זה, צרכני השירות נשאלו האם הם סובלים מבעיות בריאותיות ומהי מידת חומרתן. בנוסף, 

הבריאותי, האם הם מקדמים את הבריאות הגופנית צרכני השירות נשאלו כיצד הם מעריכים את מצבם 

 בחייהם ושימוש בשירותי הבריאות. תשובותיהם של צרכני השירות מופיעות בתרשימים הבאים:

 

  ?הגופנית כיצד היית מעריך את מצב בריאותך                ת?ות בריאותיוהאם אתה סובל מבעי 

) ציינו כי הם סובלים מבעיות בריאות 38%השירות (מהתרשימים עולה כי יותר משליש מצרכני 

דיווחו כי הם  34%במידה הפוגעת בתפקודם מדי פעם או במידה הפוגעת בתפקודם באופן חמור. 

 מעריכים את מצב בריאותם הגופנים כגרוע או לא כל כך טוב. 

 

עודף  לה) הן:ומע 10%בעיות הבריאות הספציפיות עליהן דווח ע״י צרכני השירות בשיעור גבוה (

), עייפות כרונית 18%), בעיות ראייה (18%), בעיות גב (22%), כולסטרול/שומנים בדם (27%משקל (

, לחץ )15%), בעיות במערכת העיכול (15%סוכרת (), 16%פגיעה בזיכרון/ביכולת הריכוז (), 18%(

 .)10%), אלרגיה (11%, הפרעה בבלוטת התריס ()13%בעיות בתנועה (), 13%דם גבוה (

 .771= דיווחו על בעיות בריאות ספציפיותשמספר צרכני השירות  *

 

בנוסף לנתונים המוצגים בגרפים לעיל, להלן תשובות צרכני השירות לגבי מעורבותם, בקידום 

 בריאותם הגופנית בחודש האחרון:

 . שבועמצרכני השירות דיווחו כי הם עושים פעילות גופנית לפחות פעם ב 220 (19%) -

 ) מצרכני השירות דיווחו כי אינם עושים פעילות גופנית כלל.41%( 461 -

 בשבוע.  לפחות פעם) מצרכני השירות דיווחו כי הם מקפידים על תזונה בריאה 61%( 438 -
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 ) מצרכני השירות דיווחו כי אינם מקפידים על תזונה בריאה כלל.28%( 206 -

 גופניות):ביקורי רופאים, מיון ואשפוזים (בעקבות בעיות בריאות 

 בעקבות בעיות גופניות.  לרופאיםמצרכני השירות דיווחו כי פנו בשנה האחרונה ) %82( 560 -

בעקבות בעיות בריאות  לחדר מיוןמצרכני השירות דיווחו כי פנו בשנה האחרונה  )%32( 238 -

   גופניות.

 בשנה האחרונה בעקבות בעיות בריאות גופניות. אושפזומצרכני השירות דיווחו כי  )%26( 193  -

 : עישון

 מעשנים. אינםמצרכני השירות על פי דיווח הצרכנים  )%68( 567 -

 סיגריות ביום. 10 -מצרכני השירות מעשנים מעל ל )25%( 207 -

 טיפולי שיניים מטעם סל שיקום: 

 . מצרכני השירות  דיווחו כי הם זקוקים לטיפולי שיניים )56%( 464 -

 מצרכני השירות דיווחו כי הם מקבלים טיפול שיניים מטעם סל שיקום. מתוכם,  )32%(  249 -

 .לפחות במידה בינוניתדיווחו כי הם מרוצים מהשירות  )%72( 180 -

 .4.4.1 – 4.4.6מס׳  אותפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

 . ניהול מחלה והחלמה4.5

 .1188מספר צרכני השירות שענו על חלק זה= 

 .5מתוך  3.5הוא:  ״הכללי ״ניהול מחלה והחלמה המדדהציון הממוצע הכללי שהתקבל במחוז זה עבור 

סעיף זה מורכב מתשובות הצרכנים אודות הידע שלהם לגבי המגבלה/ המחלה הנפשית   - ניהול מחלה -

 הצורך.עמה הם מתמודדים, דרכי ההתמודדות שלהם עמה ושימוש יעיל בטיפול תרופתי בעת 

 .5מתוך  4.08זה הוא: לסעיף הציון הממוצע הכללי 

 סעיף זה מורכב מדיווח הצרכנים אודות מעורבותם של אחרים משמעותיים בחייהם.   - תמיכות טבעיות -

 .5מתוך  2.87זה הוא:  לסעיףהציון הממוצע 

בסעיף זה מוצגות תשובות הצרכנים אודות החרפת תסמיני המגבלה/   - חומרת המגבלה/ המחלה -

 המחלה הנפשית ו/ או צורך באשפוז בבית חולים לבריאות הנפש.
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 .5מתוך  3.56 זה הוא:  לסעיףהציון הממוצע 

 .4.5.1 – 4.5.2מס׳  אותפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

 . שינויים 4.6

צרכני השירות אודות השינויים שלהערכתם חלו בחצי השנה  752בטבלה הבאה מסוכמות תשובות 

 האחרונה בחייהם בתחומים שונים. 

 שינויים: הערכת צרכני שירותים

 שינוי לטובה ללא שינוי שינוי לרעה תחום 

 42% 51% 7% תעסוקה
 39% 56% 6% חברה
 19% 75% 6% זוגיות

 28% 64% 8% משפחה
 51% 40% 9% איכות חיים

 20% 75% 5% לימודים
 49% 40% 11% בריאות נפשית

 44% 46% 11% תפקוד

 במצבם הוא: איכות חיים . שיפורהתחום בו אחוז גבוה מצרכני השירות דיווחו על 

 .שינויים לרעהלא נמצא תחום בו דווח בשיעור גבוה על 

 .)57%הוא: התחום החברתי ( רצון לעשות שינויהתחום בו דווח בשיעור הגבוה ביותר על 

 .4.6.1 – 4.6.2מס׳  אותפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

 . יכולות מיומנויות ותמיכות4.7

היכולת והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, המקדמות את האדם לעבר  – מיומנות (כלים) 4.7.1

, בתחומי חיים מחוזהצרכני מ 765הטבלה הבאה מפרטת את רמת המיומנות של  .התוצאה הרצויה לו

 שונים, על פי דיווחיהם בשאלון.  

 –אין לי מיומנויות  תחום
 מיומנויות נמוכות

 מיומנויות גבוהות מיומנויות בינוניות

 49% 28% 23% תעסוקה

 49% 29% 22% חברה

 41% 26% 33% זוגיות

 50% 30% 20% משפחה

 42% 26% 33% לימודים
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הם: משפחה, חברה ותעסוקה.  מיומנויות גבוהותהתחומים בהם דווח בשיעור הגבוה ביותר על 

 הם: זוגיות ולימודים. מיומנויות נמוכות/העדר מיומנויותהתחומים בהן דווח בשיעור הגבוה ביותר על 

 

סיוע מקבלים תמיכה ו מצרכני המחוז 764המידה בה  - תמיכה מקצועית/הכוונת צוות השיקום 4.7.2 

 (על פי דיווחם), בהשגת יעדים בתחומי חיים שונים, מאנשי הצוות המלווים אותם. 

אין לי תמיכה/סיוע  תחום
 מקצועי

יש לי תמיכה במידה 
 מועטה/בינונית

יש לי תמיכה 
 רבה/רבה מאוד

 49% 25% 26% תעסוקה

 46% 25% 29% משפחה

 45% 27% 29% חברה

 36% 22% 42% לימודים

 34% 24% 43% זוגיות

 

 הוא: תעסוקה. קבלת תמיכה/סיוע מקצועיהתחום בו דווח בשיעור הגבוה ביותר על 

 הם: זוגיות ולימודים. העדר תמיכה/סיוע מקצועיהתחומים בהם דווח בשיעור הגבוה ביותר על 

 .4.7.1 – 4.7.4מס׳  אותפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

 התפקוד העדר השפעת סימפטומים על  4.8

בתחום זה התבקשו צרכני השירות לדרג באיזו מידה הסימפטומים של המחלה/ המגבלה הנפשית 

 .העדר השפעההשפיעו על תפקודם בתחומים שונים, בחודש האחרון. ציון גבוה משמעותו 

 .715מספר צרכני השירות שענו על חלק זה= 

 העדר השפעת סימפטומים על התפקוד

 

 

 

 

 



 

 
 

87 

 5.0מתוך  3.4הוא:  למידת השפעת הסימפטומים על התפקוד הכללי שניתןהציון הממוצע 

 = הסימפטומים לא משפיעים כלל) 5= הסימפטומים משפיעים במידה רבה,  1( 
 

 .4.8.1 – 4.8.2מס׳  אותפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

 לשעבר "קרן שיקום") (סיוע פרטני   4.9

 . אינם מכירים את השירותדיווחו כי  המחוזמצרכני ) %50( 385

צרכנים דיווחו כי הם מרוצים מה 76%צרכנים דיווחו כי פנו לקבלת סיוע פרטני. ) %20( 155

 .לפחות במידה בינוניתמהשירות 

 .4.9.1פירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבלה מס׳ 
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 . מטרות ויעדים4.1
 1.14.טבלה מס'  

 % N  האם היו לך תכניות ו/או מטרות שרצית להשיג השנה?

 79.2 934 כן

 20.8 245 לא

 100.0 1179 סה"כ

 
 2.14.טבלה מס'  

  
 % מספר אזכורים המידה בה הושגו התכניות/ המטרות שהוצבו

 21.1 325 הושגה לא המטרה

 52.3 806 בחלקה הושגה המטרה

 26.6 409 הושגה המטרה

 100.0 1540 אזכורים*סה"כ 

 *צרכני השירותים התבקשו לציין שתי תכניות/ מטרות ולכן מספר האזכורים הוא סכום כלל המטרות שהוגדרו.
 

 . איכות חיים4.2
 1.24.טבלה מס'  

 N לא מאוד 
 מרוצה

 לא
 מרוצה

 מרוצה
 במידה
 בינונית

 מרוצה מרוצה
 מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   
עד כמה אתה מרוצה מהעבודה/ 

35.3 24.0 24.5 25.9 14.4 11.3 1051 פעילות התנדבותית?   1.29 

עד כמה אתה מרוצה, באופן כללי, 
 1.22 2.93 12.0 19.5 34.5 18.3 14.9 1152  ?ממצבך הכלכלי

עד כמה אתה מרוצה, באופן כללי 
23.3 19.4 23.1 29.8 16.4 11.3 1102 ממצבך החברתי?   1.25 

עד כמה אתה מרוצה ממצבך בתחום 
 1.49 2.75 17.9 16.3 19.8 15.2 30.8 803 הזוגיות?

עד כמה אתה מרוצה מהקשר שלך 
 0.94 4.06 38.8 36.8 16.1 8.3 0 758 עם בני משפחתך? 

עד כמה אתה מרוצה ממערכת 
 1.30 3.60 31.5 28.1 19.2 11.1 10.1 416 היחסים שלך עם ילדיך?

עד כמה אתה מרוצה מהפעילויות 
31.3 22.5 22.9 28.6 15.3 10.7 1142 שלך בשעות הפנאי?   1.27 

עד כמה אתה מרוצה מבריאותך 
  הנפשית?

1180 13.1 15.2 32.4 25.5 13.9 12.3  1.21 

עד כמה אתה מרוצה מבריאותך 
  הגופנית?

765 10.8 15.8 35.9 23.7 13.7 14.3  1.17 

מהמגורים עד כמה אתה מרוצה 
  שלך?

1185 7.0 10.0 25.7 30.2 27.2 61.3  1.18 

  –שביעות רצון מאיכות חיים 
 מדד מסכם 

1140      3.28 .74 

הערה: צרכני שירותים שציינו כי אינם עובדים או מתנדבים, התבקשו לציין את מידת שביעות רצונם מהעבודה כי 
 אינם עובדים או מתנדבים.
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 2.24.טבלה מס'  

 N לא מאוד 
 מרוצה

 לא
 מרוצה

 מרוצה
 במידה
 בינונית

 מרוצה מרוצה
 מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   

אם אתה לומד, עד כמה אתה מרוצה 
 1.39 2.81 16.0 16.4 24.9 18.0 24.7 482  *מהלימודים?

   צרכנים שציינו כי הם לומדים. סעיף זה מתייחס לשביעות רצון מהלימודים רק בקרב*
 

 3.24.טבלה מס'  

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –שביעות רצון מאיכות חיים  

 73. 3.24 662 זכר מגדר

 76. 3.33 478 נקבה

 75. 3.27 325 35עד  קבוצות גיל

36-55 492 3.28 .72 

56+ 258 3.32 .78 

 

 . תפקוד4.3
 1.34.טבלה מס'  

 N 
כלל 
 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאוד

 ס"ת ממוצע

  %    

 1.23 3.51 26.5 27.2 23.9 15.1 7.2 1161 ניהול מיומנויות משק בית 

 1.24 3.65 30.9 28.9 22.8 9.1 8.3 1137 ניהול כספים 

 1.12 4.07 46.3 29.9 12.3 7.3 4.2 1166  ניידות בחיי היום יום

התמודדות עם קשיים בחיי 
 היום יום 

1143 5.2 15.0 29.2 30.0 20.6 3.46 1.13 

לבוש ומראה מותאם, טיפוח 
 עצמי 

1169 1.7 6.6 18.2 32.6 40.9 4.04 1.00 

שימוש בשירותים פסיכיאטריים 
  באופן שעוזר לי

1131 3.3 5.4 14.4 35.7 41.2 4.06 1.03 

 1.29 3.33 22.1 27.5 22.5 16.9 11.0 1133 תפקוד חברתי 

 1.26 3.52 26.6 29.4 22.0 13.0 9.0 1138 תפקוד בקהילה 

 1.20 3.64 28.7 31.4 22.6 10.1 7.3 944 תפקוד בעבודה 

 1.46 2.97 19.9 19.9 22.8 12.4 25.0 372 בלימודיםתפקוד 

 79. 3.70      1179 מדד מסכם  –תפקוד 

 
 2.34.טבלה מס'  

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם –תפקוד  

 74. 3.18 689 זכר מגדר

 73. 3.25 490 נקבה

 73. 3.33 345 35עד  קבוצות גיל

36-55 503 3.17 .71 

56+ 265 3.16 .76 
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 . בריאות גופנית4.4
 1.44.טבלה מס'  

  N  % 

בחודש האחרון, אני עושה פעילות 
דקות  30ספורטיבית לפחות 

 ברציפות 

 40.2 465 לא
 12.0 139 פעמים בחודש 1-2בין 

 19.5 225 פעם בשבוע
 28.3 327 מספר פעמים בשבוע

 100.0 1156 סה"כ
בחודש האחרון, אני שומר/מקפיד 

 על תזונה נכונה 
 28.4 207 כלל לא

 39.6 81 לעיתים רחוקות
 13.6 99 לעיתים קרובות

 46.8 341 תמיד

 100.0 728 סה"כ

 
 2.44.טבלה מס'  

  N  % 

האם בשנה האחרונה, בעקבות 
בעיות בריאות גופניות, בקרת 

אצל רופא משפחה/רופא מומחה 
 אחר 

 18.0 123 לא
 38.7 264 פעמים 1-3בין 
 22.1 151 פעמים 4-6בין 

 21.2 145 פעמים או יותר 7
 100.0 683 סה"כ

האם בשנה האחרונה היית בחדר 
מיון כללי בעקבות מחלה/כאב 

 גופני 

 67.7 499 לא
 16.0 118 פעמים 1-3בין 
 2.0 15 פעמים 4-6בין 

 14.2 105 פעמים או יותר 7

 100.0 737 סה"כ

האם בשנה האחרונה אושפזת 
 בעקבות מחלה/כאב גופני 

 73.9 546 לא

 11.8 87 פעמים 1-3בין  
 0.9 7 פעמים 4-6בין  
 13.4 99 פעמים או יותר 7 

 100.0 739 סה"כ 

 
 3.44.טבלה מס'  

  N  % 

 67.7 567 לא מעשן  הרגלי עישון, בשנה האחרונה, אני: 
 7.5 63 קופסה ביוםמעשן עד חצי 

 12.4 104 מעשן עד קופסה ביום
 12.3 103 מעשן מעל קופסה ביום

 100.0 837 סה"כ

 
 4.44.טבלה מס'  

  N  % 

 56.2 464 כן   האם אתה זקוק לטיפולי שיניים: 
 43.8 361 לא 

 100.0 825 סה"כ

 
 5.44.טבלה מס'  

  N  % 

 31.5 249 כן   האם אתה מקבל טיפולי שיניים: 
 68.5 542 לא 

 100.0 791 סה"כ
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 6.44.טבלה מס'  

  N  % 

עד כמה אתה מרוצה מטיפול השיניים 
 אותו אתה מקבל? 

 15.2 35 כלל לא 
 8.7 20 במידה מועטה
 23.8 55 במידה בינונית

 34.2 79 במידה רבה
 18.2 42 במידה רבה מאוד

 100.0 231 סה"כ

 
 

 ניהול מחלה והחלמה. 4.5
 4.5.1טבלה מס' 

 N 
כלל 
 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   

 1.4 3.00 13% 31% 20% 14% 21% 688 ידע על התמודדות ודרכי טיפול

 1.1 3.51 21% 32% 30% 11% 5% 756 התמודדות עם הקושי הנפשי בחיי היום יום

 80. 4.74 87% 7% 0.9% 2% 2% 1106 בתרופותשימוש יעיל 

 1.4 3.02 20% 22% 20% 18% 20% 1160 מעורבות קרובים בטיפול

קבלת שרות במסגרת בה צרכנים נותני 
 שירות

688 49% 23% 14% 11% 4% 1.99 1.2 

 1.5 3.80 52% 14% 11% 10% 14% 707 היעדר החמרת סימפטומים בשנה האחרונה*

 82. 4.68 83% 9% 4% 2% 2% 738 בשל המצב הנפשיהיעדר אשפוזים *

 68. 3.5      1188 מדד מסכם – ניהול מחלה והחלמה

 יותר טובהבריאות נפשית משמעותו  אלו יםציון גבוה בפריט*
 

 4.5.2טבלה מס' 
 ס"ת ממוצע N מדד מסכם –מחלה והחלמה  ניהול 

 67. 3.5 688 זכר מגדר

 69. 3.5 499 נקבה

 60. 3.5 348 35עד  גילקבוצות 

36-55 512 3.5 .72 

56+ 261 3.5 .69 

 
 

 שינויים 4.6
 16.4.טבלה מס' 

 N תחום
 שינוי
 לרעה

ללא 
 שינוי

שינוי 
 לטובה

 ס"ת ממוצע

 % 

 64. 2.42 51% 40% 9% 748 איכות חיים 

 66. 2.32 44% 46% 11% 737 תפקוד כללי

 60. 2.34 42% 51% 7% 730 תעסוקה

 57. 2.33 39% 56% 6% 749 חברה

 48. 2.13 19% 75% 6% 700 זוגיות

 48. 2.15 20% 75% 5% 682 לימודים

 57. 2.20 28% 64% 8% 752 משפחה

 68. 2.38 49% 40% 11% 746 בריאות נפשית

 35. 2.27     768 מדד מסכם –שינויים 

 
 26.4.טבלה מס'  
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 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –שינויים  

 33. 2.26 455 זכר מגדר

 36. 2.28 313 נקבה
 35. 2.33 243 35עד  קבוצות גיל

36-55 320 2.25 .35 
56+ 165 2.19 .31 

 

 מיומנויות ותמיכות 4.7
 4.7.1טבלה מס'  

 מיומנויות

N במידה  כלל לא
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   

 1.21 3.35 21% 28% 25% 15% 12% 678 תעסוקה

 1.19 3.45 21% 25% 26% 14% 14% 672 חברה

 1.32 3.04 14% 20% 22% 17% 26% 581 זוגיות

 1.20 3.48 23% 23% 25% 15% 14% 641 משפחה

 1.28 3.11 13% 22% 22% 20% 23% 544 לימודים

 90. 3.30      728 מדד מסכם –מיומנויות 

 טבלה מס'  4.7.2

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –מיומנויות  

 88. 3.28 455 זכר מגדר
 93. 3.36 310 נקבה

 79. 3.47 243 35עד  קבוצות גיל
36-55 319 3.28 .91 

56+ 163 3.13 .99 

 
 

 3.7.4טבלה מס'  

 תמיכות

N במידה  כלל לא
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   

 1.28 3.31 21% 28% 25% 15% 12% 678 תעסוקה

 1.31 3.22 21% 25% 26% 14% 14% 672 חברה

 1.39 2.78 14% 20% 22% 17% 26% 581 זוגיות

 1.33 3.24 23% 23% 25% 15% 14% 641 משפחה

 1.34 2.83 13% 22% 22% 20% 23% 544 לימודים

 99. 3.11      764 מדד מסכם –תמיכות 

 
 

 4.7.4טבלה מס'  

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם  –מיומנויות  

 98. 3.08 454 זכר מגדר
 1.0 3.17 310 נקבה 

 91. 3.27 242 35עד  קבוצות גיל

36-55 319 3.09 .98 

56+ 163 2.94 1.1 
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 . השפעת הסימפטומים של המגבלה הנפשית על התפקוד4.8

 4.8.1טבלה מס' 

 N 
כלל 
 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאוד

 ס"ת ממוצע

  %   

פגיעה/ השפעת הסימפטומים על 
 עבודה ו/או לימודים

538 15% 13% 22% 19% 32% 3.39 1.41 

פגיעה/ השפעת הסימפטומים על 
חיי החברה ו/או פעילויות בשעות 

 הפנאי
686 14% 16% 21% 17% 32% 3.37 1.41 

הסימפטומים על פגיעה/ השפעת 
חיי המשפחה ו/או תחומי אחריות 

 בבית
686 12% 15% 19% 19% 36% 3.52 1.40 

 1.23 3.43      712 מדד מסכם –השפעת סימפטומים 

 *הערה: ציון נמוך מבטא השפעה גבוהה/ רבה של סימפטומים על תפקוד בתחומים השונים
 

 28.4.טבלה מס' 

 ס"ת ממוצע N מדד מסכם –השפעת סימפטומים  

 1.24 3.48 419 זכר מגדר

 1.24 3.48 293 נקבה

 1.21 3.29 228 35עד  קבוצות גיל

36-55 300 3.41 1.21 

56+ 148 3.68 1.26 

 

 סיוע פרטני ("קרן שיקום") 4.9
 19.4.טבלה מס' 

  N % 

האם פנית לסיוע 
פרטני ("קרן 

 שיקום")?

 20% 155 כן

 30% 236 לא
 50% 385 השירות איני מכיר את

  776 סה״כ 

עד כמה אתה מרוצה 
מהשירות של סיוע 

 פרטני?

 19% 28 כלל לא מרוצה

 5% 8 במידה מועטה
 29% 43 במידה בינונית

 25% 37 במידה רבה

 21% 31 במידה רבה מאוד 

  155 סה״כ 
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. הערכת תחומי חיים ותחומי שירות ע"י 5שער 

 סבב א מחוז ירושלים –אנשי הצוות 
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 אנשי הצוות תשובות 

תחומים למצב המתמודדים ב אנשי הצוות בסבב א׳ במחוז ירושלים ביחסתשובות ות בשער זה מוצג

, בריאות גופנית, השפעת הסימפטומים על השונים שנסקרו: קביעת מטרות, איכות חיים, תפקוד

התרשימים והטבלאות להלן מציגים את נתוני  התפקוד והערכת התקדמות הצרכנים בשנה האחרונה.

צרכני שירותים  1142צרכני השירותים בהשוואה לנתוני אנשי הצוות. חלק זה כולל נתונים לגבי 

 עבורם התקבל מידע מאנשי הצוות המלווים אותם.

 . מטרות ויעדים5.1

הציבו לעצמם ) השיבו כי המתמודדים 89%( 974, )1098שאלה זו ( כלל אנשי הצוות שענו עלמ

 בשנה האחרונה מטרות אותן רצו להשיג.

. מכיוון סימנו אנשי הצוות שהצרכנים הציבו לעצמם מטרותהטבלה הבאה מציגה את התחומים בהם 

שאנשי הצוות התבקשו לציין עד שני תחומים בהם הצרכנים הציבו לעצמם מטרות, הטבלה כוללת 

נוסף, בטבלה מוצג שיעור ציון כל תחום ע"י את מספר האזכורים הכולל של מטרות בכל תחום. ב

 צרכני השירותים עצמם וההבדל בין דיווחי צרכני השירותים לדיווחי אנשי הצוות.

 *מטרות ויעדים: הערכת אנשי הצוות אל מול הערכת צרכני השירותים

 הבדל יחסי שירותיםה צרכני צוותהאנשי  תחום
 % שכיחות % שכיחות

%28.3 520 תעסוקה  326 %22.0  -6.3% 

%6.8 124 נפשיתבריאות   188 %12.7  5.9% 
%8.0 147 לימודים  164 %11.1  3.1% 

%6.4 117 זוגיות  117 %7.9  1.5% 
%7.5 138 מגורים  101 %6.8  -0.7% 

%12.5 230 בריאות גופנית  212 %14.3  1.8% 
%9.0 166 פנאי  84 %5.7  -3.3% 

%6.1 112 קשרים חברתיים  108 %7.3  1.2% 
%5.2 96 כלכלי  47 %3.2  -2.0% 

%3.9 72 משפחה  68 %4.6  0.7% 
%1.0 18 פעילות התנדבותית  17 %1.1  0.1% 

 .מכיוון שניתן היה להגדיר יותר ממטרה אחת 100%. מספר המטרות בתחום עולה על ה*אחוז עבור כל מטר   

 

התעסוקה הוא התחום תחום בקרב הצרכנים, הן בקרב אנשי הצוות והן מהטבלה לעיל עולה כי 

קיימים מכלל המטרות שצוינו) מבחינת שיעור הצבת המטרות. עוד עולה  לפחות כחמישיתהמוביל (

פערים בין דיווחי אנשי הצוות לדיווחי הצרכנים מבחינת שיעור הצבת המטרות בתחומים השונים. 

ור גבוה יותר של הפערים הגדולים ביותר נמצאו בתחום התעסוקה, בו אנשי הצוות דיווחו על שיע

בו אנשי הצוות דיווחו על שיעור  –מטרות בהשוואה לדיווחי הצרכנים, ובתחום הבריאות הנפשית 

 נמוך יותר של מטרות.
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 *המידה בה הושגו התכניות/ המטרות -מטרות ויעדים: הערכת אנשי הצוות 

 

 צרכנים צוות
 

 % אזכורים מס' % אזכורים׳ מס

 לימודים

%23 33 הושגה לא המטרה  48 30% 

%48 51 בחלקה הושגה המטרה  87 54% 

%29 9 הושגה המטרה  27 17% 

  162  144 סה"כ אזכורים*

 משפחה

%23 16 הושגה לא המטרה  12 18% 

%64 45 בחלקה הושגה המטרה  34 52% 

%13 9 הושגה המטרה  19 29% 

  65  70 סה"כ אזכורים*

 מגורים

%26 35 הושגה לא המטרה  22 22% 

%40 54 בחלקה הושגה המטרה  36 36% 

%34 45 הושגה המטרה  43 43% 

  101  134 סה"כ אזכורים*

 תעסוקה

%19 95 הושגה לא המטרה  63 20% 

%52 264 בחלקה הושגה המטרה  146 46% 

%30 151 הושגה המטרה  106 33% 

  317  510 סה"כ אזכורים*

קשרים 
 חברתיים

%27 30 הושגה לא המטרה  16 16% 

%63 70 בחלקה הושגה המטרה  56 55% 

%10 11 הושגה המטרה  30 29% 

  102  111 סה"כ אזכורים*

 פנאי
 
 

%22 36 הושגה לא המטרה  12 15% 

%43 71 בחלקה הושגה המטרה  42 52% 

%35 58 הושגה המטרה  27 33% 

  81  165 סה"כ אזכורים*

בריאות 
 נפשית

%16 20 הושגה לא המטרה  23% 13% 

%70 87 בחלקה הושגה המטרה  123% 68% 

%14 17 הושגה המטרה  36% 20% 

  182%  124 סה"כ אזכורים*

 זוגיות

%50 57 הושגה לא המטרה  53 46% 

%36 41 בחלקה הושגה המטרה  40 34% 

%13 15 הושגה המטרה  23 20% 

  116  113 סה"כ אזכורים*

בריאות 
 גופנית

 

%24 55 הושגה לא המטרה  37 18% 

%64 145 בחלקה הושגה המטרה  129 62% 

%12 26 הושגה המטרה  43 21% 

  209  226 סה"כ אזכורים*

 כלכלי

%33 33 הושגה לא המטרה  12 26% 

%55 51 בחלקה הושגה המטרה  25 54% 

%10 9 הושגה המטרה  9 20% 

  46  93 סה"כ אזכורים*

פעילות 
 התנדבותית

 6% 1 28% 5 הושגה לא המטרה
 59% 10 39% 7 בחלקה הושגה המטרה

 35% 6 33% 6 הושגה המטרה

  17  18 סה"כ אזכורים*

 
מוצגים שיעורי השגת המטרות לפי סוגי המטרות השכיחים. מכיוון שאנשי הצוות התבקשו לציין עד שני תחומים בהם הצרכנים הציבו  לעילבטבלה  *

הכולל בכל תחום בטבלה זו לעומת הטבלה הקודמת  N -לעצמם מטרות, הטבלה כוללת את מספר האזכורים הכולל של המטרות בכל תחום. הבדלים ב

 , או מהצבת שתי מטרות באותו תחום ע"י אנשי צוות/ צרכנים.(היעדר ציון האם המטרה הושגה או לא)נובעים ממידע חסר 
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הטבלה לעיל מציגה את התחומים העיקריים בהם אנשי הצוות ציינו כי הצרכנים הציבו לעצמם מטרות, 

 76%כי  בסה"כ, מכלל המטרות אותן ציינו אנשי הצוות, נמצא על פי דיווחיהם. ןואת שיעור השגת

מהמטרות הושגו או  79%כי  נמצא, מהמטרות הושגו או הושגו בחלקן. ע"פ דיווחי המתמודדים

 הושגו בחלקן.

שליש מהמטרות כ( שיעור השגת המטרות הגבוה ביותראנשי הצוות על דווח ע״י התחומים בהם 

 ,המתמודדים. בקרב , פנאי ופעילות התנדבותיתתעסוקה ,לימודים, מגוריםהושגו במלואן) הם: 

, משפחה, תעסוקהכי כשליש או יותר מהמטרות הושגו במלואן הם: מגורים, פנאי,  דווחהתחומים בהם 

שיעור השגת מטרות . התחומים בהם אנשי הצוות מדווחים על קשרים חברתיים ופעילות התנדבותית

, זוגיות, פניתנפשית, בריאות גומהמטרות הושגו במלואן) הם: בריאות  20%(מתחת ל הנמוך ביותר 

התחום היחיד בו דווח כי מתמודדים הוהתחום הכלכלי. לעומת זאת, בקרב משפחה, קשרים חברתיים 

 מהמטרות הושגו במלואן הוא לימודים. 20% –מתחת ל 

מבחינת שיעור המטרות שהושגו במלואן, קיימת התאמה חלקית בין דיווחי אנשי הצוות למתמודדים 

ככלל, נמצא פער בין דיווחי אנשי הצוות לבין דווחי הצרכנים,  .תנדבותיתופעילות ה תעסוקה :בתחומים

 כאשר אנשי הצוות דיווחו על שיעורים נמוכים יותר של השגת מטרות במלואן. 

 .5.1.1 – 5.1.2מס׳  אותפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל
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 איכות חיים 5.2

 אנשי הצוותאיכות חיים: הערכת 

 מגורים. התחום שדורג כנמוךהתחום שדורג כגבוה ביותר ע״י אנשי הצוות הוא מהתרשים עולה כי 

, ולפי 5.0מתוך  2.9 הוא בסה"כ, ציון איכות החיים הממוצע לפי דירוג אנשי הצוות. זוגיות הואביותר 

  .5.0מתוך  3.3 –דירוג צרכני השירות 

 .5.2.1 – 5.2.2מס׳  אותבטבלפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה 

 הבדלים יחסיים בציון הממוצע –איכות חיים: הערכת אנשי צוות 

 הבדל יחסי צרכנים צוות הערכת איכות חיי צרכני השירותים בתחום:

86.2 פעילויות בשעות הפנאי  3.30 -13.3% 
 3.6%- 3.34 3.22 עבודה בשכר / התנדבות

 14.3%- 3.22 2.76 קשרים חברתיים

 20.0%- 3.60 2.88 הילדיםקשר עם 

 13.4%- 3.74 3.24 קשר עם בני המשפחה
 17.6%- 2.73 2.25 זוגיות

 1.0% 3.13 3.16 בריאות גופנית
 0.0% 3.11 3.11 בריאות נפשית

 0.6% 3.60 3.62 מגורים
 2.7%- 2.92 3.00 מצב כלכלי

 11.2%- 3.30 2.93 מדד מסכם  –שביעות רצון מאיכות החיים 

חיי הצרכנים כנמוכה בהשוואה אנשי הצוות העריכו את איכות במרבית התחומים  עולה כי מהטבלה

  .להערכת צרכני השירותים

מדירוג  20%ב  נמוך(דירוג אנשי הצוות  קשר עם הילדיםהתחום בו נמצא הפער הגדול ביותר הוא: 

 .צרכני השירותים)

1.00

2.00

3.00

4.00

קשר עם 
בני  

המשפחה

קשר עם 
הילדים

מגורים תעסוקה פעילויות  
בשעות  
הפנאי

קשרים  
חברתיים

בריאות  
גופנית

בריאות  
נפשית

כלכלי זוגיות איכות  
ציון  -חיים 

ממוצע  
כללי

-איכות חיים 

השוואה בין תשובות אנשי הצוות לתשובות הצרכנים

צוות צרכנים
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 . תפקוד5.3

 צוותהאנשי  תפקוד: הערכת

במרבית התחומים, אנשי הצוות העריכו את רמת התפקוד של הצרכנים כנמוכה מהתרשים עולה כי 

התפקוד של צרכני  הם אנשי הצוות העריכו אתב מיםהתחויותר בהשוואה להערכות צרכני השירות. 

. וטיפוח עצמי ימוש בשירותים פסיכיאטרייםשניידות בחיי היומיום, : הם ביותר כגבוההשירותים היא 

 . תפקוד חברתי: הוא ביותר כנמוךשדורג  םהתחו

  .5.0מתוך  3.7, ולפי דירוג הצרכנים: 5.0מתוך  3.2 הוא ציון התפקוד הממוצע לפי דירוג אנשי הצוות

 .5.3.1מס׳  הפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

 הבדלים יחסיים בציון הממוצע –תפקוד: הערכת צרכני שירותים ואנשי צוות 

  הערכת תפקוד צרכני השירותים
 בתחום:

 הבדל יחסי צרכנים אנשי צוות

 9.3%- 4.1 3.7  ניידות בחיי היומיום

 3.8% 3.5 3.7  שימוש בשירותים פסיכיאטריים

 5.9%- 3.6 3.4  טיפוח עצמי

 33.7%- 4.0 3.0 ניהול כספים 

 4.2%- 3.3 3.2 תפקוד בעבודה 

3.  ניהול מיומנויות משק בית 0 4.1 -36.1% 

3.  תפקוד בקהילה 0 .3 4 -13.0% 

3. 2.8 התמודדות עם קשיים בחיי היומיום 7 -30.8% 

2.  תפקוד חברתי 6 .3 5 -32.9% 

 15.4%- 3.7 3.2 מדד מסכם  –תפקוד 

 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ניהול  
מיומנויות  
משק בית  

ניהול כספים   ניידות בחיי  
היום יום  

התמודדות  
עם קשיים  

בחיי היום יום  

טיפוח עצמי   שימוש  
בשירותים  

פסיכיאטריים  

תפקוד  
חברתי

תפקוד  
בקהילה

תפקוד  
בעבודה

ציון  -תפקוד 
ממוצע כללי

-תפקוד 
השוואה בין תשובות אנשי הצוות לתשובות הצרכנים

צרכנים צוות
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יחסית לדירוג צרכני  ךכנמואנשי הצוות העריכו את תפקודם של צרכני השירותים מהטבלה עולה כי 

התחומים, למעט בתחום שימוש בשירותים פסיכיאטריים, בו אנשי הצוות העריכו בכל השירות עצמם 

  ).4% –בהשוואה להערכת צרכני השירותים (פער של כ  גבוה תפקוד הצרכנים כמעט יותר

 36%(דירוג אנשי הצוות נמוך ב  ניהול מיומנויות משק ביתהתחום בו נמצא הפער הגדול ביותר הוא: 

 ).מדירוג צרכני השירותים

מדירוג  %4 - (דירוג אנשי הצוות נמוך בתפקוד בעבודה התחום בו נמצא הפער הקטן ביותר הוא: 

  ).צרכני השירותים
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 בריאות גופנית: הערכת אנשי צוות 5.4

                                                                                                                

מצרכני השירותים סובלים במידה מתונה  40% -קרוב ל ש, מהתרשימים עולה כי אנשי הצוות דיווחו

 גופנית.עד חמורה מבעיות בריאות 

אינם מבצעים פעילות מצרכני השירותים  70% כי דיווחואנשי הצוות מבחינת הרגלי קידום בריאות, 

מצרכני השירותים אינם מקפידים על תזונה נכונה כלל או  50%גופנית כלל או רק לעיתים רחוקות, וכי 

 רק לעיתים רחוקות.

 מצרכני 24%מצרכני השירותים זקוקים לטיפולי שיניים, וכי  37%כמו כן דווח ע״י אנשי הצוות כי 

 השירותים מעשנים חצי קופסא או יותר ביום.  

 .5.4.1 – 5.4.6מס׳  אותבטבלפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

לא סובל

סובל במידה קלה

סובל במידה מתונה

סובל במידה חמורה

טוב מאוד

טוב

לא כל כך טוב

גרוע

כן

לא 

לא יודע

כלל לא

פעמיים בחודש-פעם

פעם בשבוע

מספר פעמים בשבוע

כלל לא

פעמיים בחודש-פעם

פעם בשבוע

מספר פעמים בשבוע

מעל לקופסא ביום

עד קופסא ביום

עד חצי קופסא ביום

לא מעשן כלל

ם 
א

ה
ד 

ד
מו

ת
מ

ה
ת  

יו
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מ
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  ניהול מחלה והחלמה  5.5

 5.0מתוך  3.5הציון הממוצע הכללי שניתן לתחום זה ע״י אנשי הצוות הוא: 

 ציון זה מורכב מתתי התחומים הבאים:

  5מתוך  3.7: שניתן להיבט זה ע"י אנשי הצוות הוא הכללי הממוצע הציון -ניהול מחלה  -

 .5מתוך  2.5 :שניתן להיבט זה ע"י אנשי הצוות הוא הממוצע הציון -תמיכות טבעיות  -

 .5מתוך  4.3 :שניתן להיבט זה ע"י אנשי הצוות הוא הממוצע הציון -מחלה מגבלה/ החומרת ה -

 .5.5.1 - 5.5.3מס׳  אותפירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבל

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

ידע על המגבלה הנפשית ועל דרכי התמודדות וטיפול

התמודדות עם הקושי הנפשי בחיי היומיום

שימוש יעיל בתרופות

מעורבות קרובים בטיפול  

קבלת שירות במסגרת בה צרכנים נותני שירות

העדר החמרת סימפטומים בשנה האחרונה

העדר אשפוזים בשל המצב הנפשי

ה
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  ם על התפקודסימפטומי השפעתהעדר  5.6

 צוותההשפעת סימפטומים על התפקוד: הערכת אנשי העדר 

 

 .5.0מתוך  3.1לפי דירוג אנשי הצוות הוא השפעת סימפטומים על צרכני השירותים העדר ציון ממוצע ל

 .5.6.1׳ פירוט נוסף מופיע בנספח לפרק זה בטבלה מס

 

 –על התפקוד: הערכת צרכני שירותים ואנשי צוות  סימפטומיםהעדר השפעת 
 הבדלים יחסיים בציון הממוצע

 
הערכת השפעת סימפטומים על 
 תפקוד צרכני השירותים בתחום:

 הבדל יחסי צרכני השירותים אנשי הצוות

 7%- 3.4 3.2 עבודה/ לימודים
 12%- 3.5 3.2 חיי משפחה

 9%- 3.4 3.0 חיי חברה / פנאי

 3.1 3.5 -11% 

  םמשפיעים על תפקודהנפשיים הסימפטומים כך שצרכני השירותים דיווחו על י מהטבלה עולה כ

של אנשי הצוות (בסולם זה בוצע היפוך של קידוד הציונים וציון גבוה מבטא תם במידה פחותה מההערכ

 המשפחה.חיי השפעת הסימפטומים על התחום בו נמצא הפער הגדול ביותר הוא: השפעה פחותה). 

 

 

 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

לימודים/תעסוקה פעילויות  /חיי חברה
בשעות הפנאי

חיי משפחה העדרת השפעת 
ציון  -סימפטומים 

ממוצע כללי

צוות צרכנים
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 מטרות ויעדים .5.1
 5.1.1טבלה מס'   

 % N  השנה? רות אותן רצה להשיגתכניות ו/או מט למתמודדהאם היו 

 89% 974 כן

 11% 124 לא

  1098 סה"כ

 

 5.1.2טבלה מס'  

  
 % מספר אזכורים המידה בה הושגו התכניות/ המטרות שהוצבו

 23% 445 הושגה לא המטרה

 53% 955 בחלקה הושגה המטרה

 23% 415 הושגה המטרה

  *1815 סה"כ אזכורים*

 ולכן מספר האזכורים הוא סכום כלל המטרות שהוגדרו. ,לציין שתי תכניות/ מטרות ניתן היה*

 איכות חיים 5.2 

 12.5.טבלה מס' 

 ס"ת ממוצע N תחום

22.3 1069 עבודה/ פעילות התנדבותית  1.03 
00.3 1102 מצב כלכלי  .96 

76.2 1112 מצב חברתי  1.03 

 1.22 2.25 679 זוגיות
 1.21 2.88 365 קשר עם הילדים

24.3 1053 קשר עם בני משפחה  1.08 
86.2 1092 פעילויות בשעות הפנאי  1.10 

13.1 1106 בריאות נפשית  .96 
 1.05 3.16 1110 בריאות גופנית

 94. 3.62 1097 מגורים

 55. 2.93 1110 מדד מסכם  –חיים השביעות רצון מאיכות 

 
 22.5.טבלה מס' 

 N ס"ת ממוצע 

 1.16 2.70 569 לימודים

 

 . תפקוד5.3
 13.5.טבלה מס' 

 N ס"ת ממוצע 

 1.20 2.98 1056 מיומנויות משק בית 

 1.14 3.02 1064 ניהול כספים 
 1.05 3.69 1103  ניידות בחיי היום יום

 97. 2.79 1094 התמודדות עם קשיים בחיי היום יום 
 1.09 3.42 1105 טיפוח עצמי 

 92. 3.65 1070 שימוש בשירותים פסיכיאטריים 
 1.11 2.64 1097 תפקוד חברתי 

 1.08 3.04 1092 תפקוד בקהילה 
 1.05 3.17 846 תפקוד בעבודה 
 1.22 2.76 288  תפקוד בלימודים
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 71. 3.14 1118 מדד מסכם –תפקוד 

 

 בריאות גופנית. 5.4
 14.5.  טבלה מס'

  N % 

האם המתמודד סובל 
 מבעיות בריאותיות?

 37% 381 לא סובל כלל
 26% 273 במידה שאינה פוגעת בתפקודו

 31% 321 במידה הפוגעת בתפקודו מידי פעם

 6% 59 במידה הפוגעת בתפקודו באופן חמור

  1034 סה״כ 

מעריך את כיצד היית 
מצב בריאותו 
הגופנית של 
 המתמודד?

 17% 188 טוב מאוד

 51% 560 טוב
 18% 306 כך טוב-לא כל
 4% 46 גרוע

  1100 סה״כ 

 
 

 24.5.  טבלה מס'

 N % 

 מבצע המתמודדבחודש האחרון, 
דקות  30ספורטיבית לפחות  פעילות

  ברציפות

 56% 586 כלל לא
 14% 148 פעמים בחודש-פעם

 15% 157 פעם בשבוע

 15% 155 מספר פעמים בשבוע

  1049 סה"כ

המתמודד מקפיד על בחודש האחרון, 
  תזונה נכונה

 36% 358 כלל לא
 14% 144 פעמיים בחודש-פעם

 17% 173 פעם בשבוע
 32% 323 מספר פעמים בשבוע

  998 סה"כ

 
 34.5.טבלה מס'  

  N  % 

הרגלי עישון, בשנה האחרונה, 
 המתמודד: 

 69% 743 לא מעשן 
 7% 72 מעשן עד חצי קופסה ביום

 13% 140 מעשן עד קופסה ביום
 11% 116 מעשן מעל קופסה ביום

  1071 סה"כ

 
 44.5.  טבלה מס'

  N  % 

 האם המתמודד זקוק 
  לטיפולי שיניים:

 37% 375 כן  
 56% 561 לא 

 7% 67 לא יודע

  1003 סה"כ

 
 54.5.  טבלה מס'

  N  % 

 האם המתמודד מקבל 
  טיפולי שיניים מטעם סל שיקום:

 22% 199 כן  
 67% 607 לא 

 11% 104 לא יודע

  910 סה"כ

 
 64.5.  טבלה מס'

  N  % 

 15% 28 כלל לא 
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עד כמה המתמודד מרוצה מטיפול 
  השיניים אותו הוא מקבל?

 (אם הוא מקבל).

 14% 26 במידה מועטה
 33% 61 במידה בינונית

 26% 47 במידה רבה
 11% 21 במידה רבה מאוד

  183 סה"כ

 
 

 ניהול מחלה והחלמה 5.5
 15.5.טבלה מס' 

 N במידה  כלל לא
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 ס״ת ממוצע

    %     

עד כמה המתמודד יודע על 
הסימפטומים, דרכי 

 התמודדות ותרופות? 

1094 5% 23% 36% 29% 8% 3.12 1.00 

באיזו מידה המתמודד 
נוטל את התרופות כפי 

 שנכתב לו במרשם?

1014 2% 2% 2% 11% 80% 4.77 .77 

באיזו מידה אנשים קרובים 
למתמודד מעורבים 
בהיבטים שונים של 

 ?הטיפול הנפשי

1085 14% 18% 26% 30% 12% 3.07 1.23 

 
 25.5.טבלה מס' 

 N  המתמודד
אינו מכיר 
שירותים 
 מסוג זה

המתמודד 
מכיר 

שירותים 
מסוג זה 
אך אינו 
מעוניין 

 בהם

המתמודד 
מעוניין 

בשירותים 
 מסוג זה

המתמודד 
מקבל 
שירות 

במסגרת 
 מסוג זה

המתמודד 
מקבל 
מספר 

שירותים 
 מסוג זה

 ס״ת ממוצע

% 

המתמודד מקבל האם 
שירות במסגרת בה יש 

 צרכנים נותני שירות?

1010 50% 28% 6% 13% 3% 2.0 1.19 

 
 35.5.טבלה מס' 

  N  בחודש
 האחרון

במהלך 
שלושת 

החודשים 
 האחרונים

בחצי 
השנה 

 האחרונה

בשנה 
 האחרונה

כלל לא 
(בשנה 

 האחרונה)

 ס"ת ממוצע

 % 

מתי בפעם 
 האחרונה חלה

הישנות של 
 סימפטומים?

 

1023 10% 13% 11% 13% 54% 3.9 1.42 

 
מתי בפעם האחרונה 

אושפז המתמודד בשל 
מצבו הנפשי או בשל 
שימוש בחומרים כמו 

 סמים או אלכוהול?

1059 2% 3% 4% 7% 85% 4.7 .80 
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 השפעת סימפטומים של המגבלה הנפשית על התפקודהעדר . 5.6
 

 5.6.1טבלה מס' 

 N  במידה
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 ס"ת ממוצע כלל לא

% 

פגיעה/ השפעת הסימפטומים על 
 עבודה ו/או לימודים

952 14% 13% 22% 19% 32% 3.2 1.22 

פגיעה/ השפעת הסימפטומים על 
חיי החברה ו/או פעילויות בשעות 

 הפנאי
1036 13% 16% 21% 17% 32% 3.0 1.17 

פגיעה/ השפעת הסימפטומים על 
המשפחה ו/או תחומי אחריות חיי 

 בבית
946 12% 15% 19% 19% 36% 3.2 1.16 

 1.05 3.1  1095 מדד מסכם –השפעת סימפטומים 

 של סימפטומים על תפקוד בתחומים השונים גבוהה/ רבה*הערה: ציון נמוך מבטא השפעה 
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סבב א'  . מדדי תוצאה לפי סוגי שירותים6שער 

  מחוז ירושלים
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 . הוסטלים6.1

 איכות חיים .6.1.1

צרכני שירות אודות תפיסת איכות החיים שלהם בתחומים  286בתרשים הבא מסוכמות תשובות 

שונים: עבודה, קשר עם משפחת המוצא, קשר עם הילדים, מגורים, זוגיות, פעילות בשעות הפנאי, 

ומצב כלכלי. ציוני כלל הפריטים שוקללו גם לציון לימודים מצב חברתי, בריאות נפשית, בריאות גופנית, 

 ממוצע אחד. 

 הערכת צרכני שירותיםאיכות חיים: 

 

: קשר הואביותר  הגבוהההערכת איכות החיים של צרכני השירות היא  בומהתרשים עולה כי התחום 

 : זוגיות. הואביותר  ךכנמו. התחום שדורג בני המשפחהעם 

 .5.0מתוך  3.4בסה"כ, ציון איכות החיים הממוצע =  

 

 

 

 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

קשר עם 
בני  

המשפחה

מגורים מצב  
חברתי

תעסוקה פעילויות  
בשעות  
הפנאי

קשר עם 
הילדים

בריאות  
גופנית

בריאות  
נפשית

מצב כלכלי לימודים זוגיות   תפיסת  
איכות חיים  

ציון כללי-
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 תפקוד .6.1.2

צרכני שירות אודות תפיסתם את רמת תפקודם בעשרה  296בתרשים הבא מסוכמות תשובותיהם של 

תחומים שונים: שימוש בשירותים פסיכיאטריים, טיפוח עצמי, תפקוד בעבודה, ניידות בחיי היום יום, 

מיומנויות משק בית, לימודים, ניהול כספים, תפקוד בקהילה, תפקוד חברתי, והתמודדות עם קשיים 

 וקללו גם לציון ממוצע כללי.בחיי היום יום. ציוני כל הפריטים ש

 

 תפקוד: הערכת צרכני שירותים 

 

: שימוש בשירותים ואביותר ה כגבוההתפקוד של המשיבים דורג  ומהתרשים עולה כי התחום ב

  .בלימודיםביותר הוא: תפקוד  כנמוךפסיכיאטריים. התחום שדורג 

 .5.0מתוך  3.7בסה"כ, ציון התפקוד הממוצע = 

 

 

 

 

 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

שימוש  
בשירותים  
פסיכיאטריים

טיפוח עצמי ניידות בחיי  
היום יום

תפקוד  
בעבודה

ניהול  
מיומנויות  
משק בית

ניהול כספים תפקוד  
בקהילה

התמודדות  
עם קשיים  

בחיי היום יום

תפקוד  
חברתי

תפקוד  
בלימודים

ציון  -תפקוד 
כללי



 

 
 

113 

 שינויים. 6.1.3

צרכני השירות אודות השינויים שלהערכתם חלו בחצי השנה  187בטבלה הבאה מסוכמות תשובות 

 האחרונה בחייהם בתחומים שונים. 

 שינויים: הערכת צרכני שירותים

 שינוי לטובה ללא שינוי שינוי לרעה תחום 

 45% 49% 6% תעסוקה

 38% 55% 7% חברה

 14% 81% 6% זוגיות

 29% 62% 9% משפחה

 54% 40% 6% איכות חיים

 18% 79% 3% לימודים

 54% 37% 9% בריאות נפשית

 49% 43% 8% תפקוד

 

במצבם הם: איכות חיים ובריאות  שיפורהתחומים בהם אחוז צרכני השירות הגבוה ביותר דיווח על 

 . נפשית

 .שינויים לרעהתחום בו דווח בשיעור גבוה על  לא נמצא
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 יכולות מיומנויות ותמיכות. 6.1.4

היכולת והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, המקדמות את האדם לעבר  – מיומנות (כלים) 1.4.16.

, בתחומי חיים מחוזהטבלה הבאה מפרטת את רמת המיומנות של צרכני ה .התוצאה הרצויה לו

 צרכנים 173מתבסס על תשובותיהם של שונים, על פי דיווחיהם בשאלון.  

 –אין לי מיומנויות  תחום

 מיומנויות נמוכות

 מיומנויות גבוהות מיומנויות בינוניות

 52% 25% 23% תעסוקה

 48% 26% 26% חברה

 36% 21% 43% זוגיות

 55% 25% 20% משפחה

 40% 26% 35% לימודים

 

 . משפחה ותעסוקה הם: מיומנויות גבוהותהתחומים בהם דווח בשיעור הגבוה ביותר על 

 .זוגיות: ואה מיומנויות נמוכות/העדר מיומנויותדווח בשיעור הגבוה ביותר על  והתחום ב

 

המידה בה הצרכנים מקבלים תמיכה וסיוע (על פי  - תמיכה מקצועית/הכוונת צוות השיקום 2.4.16. 

 דיווחם), בהשגת יעדים בתחומי חיים שונים, מאנשי הצוות המלווים אותם. 

 צרכנים 168מתבסס על תשובותיהם של 

אין לי תמיכה/סיוע  תחום

 מקצועי

יש לי תמיכה במידה 

 מועטה/בינונית

יש לי תמיכה 

 רבה/רבה מאוד

 51% 26% 23% תעסוקה

 50% 22% 28% משפחה

 44% 26% 30% חברה

 34% 23% 43% לימודים

 31% 20% 49% זוגיות

 

 .ומשפחה : תעסוקהםה קבלת תמיכה/סיוע מקצועידווח בשיעור הגבוה ביותר על  הםם במיהתחו

 : זוגיות.ואה העדר תמיכה/סיוע מקצועידווח בשיעור הגבוה ביותר על  והתחום ב
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 . העדר השפעת סימפטומים על התפקוד6.1.5

בתחום זה התבקשו צרכני השירות לדרג באיזו מידה הסימפטומים של המחלה/ המגבלה הנפשית 

 העדר השפעה.השפיעו על תפקודם בתחומים שונים, בחודש האחרון. ציון גבוה משמעותו 

 

 העדר השפעת סימפטומים על התפקוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.0מתוך  3.6הוא:  למידת השפעת הסימפטומים על התפקוד הציון הממוצע הכללי שניתן

 = הסימפטומים לא משפיעים כלל) 5= הסימפטומים משפיעים במידה רבה,  1( 
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 . דיורים מוגנים6.2

 איכות חיים .6.2.1

צרכני שירות אודות תפיסת איכות החיים שלהם בתחומים  459בתרשים הבא מסוכמות תשובות 

שונים: עבודה, קשר עם משפחת המוצא, קשר עם הילדים, מגורים, זוגיות, פעילות בשעות הפנאי, 

ומצב כלכלי. ציוני כלל הפריטים שוקללו גם לציון לימודים מצב חברתי, בריאות נפשית, בריאות גופנית, 

 ממוצע אחד. 

 רכת צרכני שירותיםאיכות חיים: הע

 

: קשר הואביותר  הגבוהההערכת איכות החיים של צרכני השירות היא  בומהתרשים עולה כי התחום 

 : זוגיות. הואביותר  ךכנמו. התחום שדורג בני המשפחהעם 

 .5.0מתוך  3.3בסה"כ, ציון איכות החיים הממוצע = 
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ציון כללי-
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 תפקוד .6.2.2

צרכני שירות אודות תפיסתם את רמת תפקודם בעשרה  296בתרשים הבא מסוכמות תשובותיהם של 

תחומים שונים: שימוש בשירותים פסיכיאטריים, טיפוח עצמי, תפקוד בעבודה, ניידות בחיי היום יום, 

מיומנויות משק בית, לימודים, ניהול כספים, תפקוד בקהילה, תפקוד חברתי, והתמודדות עם קשיים 

 וקללו גם לציון ממוצע כללי.בחיי היום יום. ציוני כל הפריטים ש

 

 תפקוד: הערכת צרכני שירותים 

 

. ניידות בחיי היום יום: ואביותר ה כגבוההתפקוד של המשיבים דורג  ומהתרשים עולה כי התחום ב

  .בלימודיםביותר הוא: תפקוד  כנמוךהתחום שדורג 

 .5.0מתוך  3.7בסה"כ, ציון התפקוד הממוצע = 
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 . שינויים6.2.3

צרכני השירות אודות השינויים שלהערכתם חלו בחצי השנה  298בטבלה הבאה מסוכמות תשובות 

 האחרונה בחייהם בתחומים שונים. 

 שינויים: הערכת צרכני שירותים

 שינוי לטובה ללא שינוי שינוי לרעה תחום 

 38% 54% 8% תעסוקה

 39% 56% 5% חברה

 22% 72% 6% זוגיות

 29% 65% 7% משפחה

 52% 40% 8% איכות חיים

 19% 75% 6% לימודים

 54% 37% 9% בריאות נפשית

 49% 40% 11% תפקוד

 

 . : בריאות נפשיתואבמצבם ה שיפוראחוז צרכני השירות הגבוה ביותר דיווח על  והתחום ב

 .שינויים לרעהתחום בו דווח בשיעור גבוה על  לא נמצא
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 ותמיכות. יכולות מיומנויות 6.2.4

היכולת והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, המקדמות את האדם לעבר  – מיומנות (כלים) 1.4.26.

, בתחומי חיים שונים, מחוזהטבלה הבאה מפרטת את רמת המיומנות של צרכני ה .התוצאה הרצויה לו

 צרכנים 275מתבסס על תשובותיהם של על פי דיווחיהם בשאלון.  

 –אין לי מיומנויות  תחום

 מיומנויות נמוכות

 מיומנויות גבוהות מיומנויות בינוניות

 46% 32% 22% תעסוקה

 52% 27% 21% חברה

 40% 26% 35% זוגיות

 47% 33% 19% משפחה

 44% 25% 32% לימודים

 

 . חברה :ואה מיומנויות גבוהותדווח בשיעור הגבוה ביותר על  והתחום ב

 הם: זוגיות ולימודים. מיומנויות נמוכות/העדר מיומנויותדווח בשיעור הגבוה ביותר על  םהתחומים בה

 

המידה בה הצרכנים מקבלים תמיכה וסיוע (על פי  - תמיכה מקצועית/הכוונת צוות השיקום 2.4.26. 

מתבסס על תשובותיהם דיווחם), בהשגת יעדים בתחומי חיים שונים, מאנשי הצוות המלווים אותם. 

 צרכנים 264 של

אין לי תמיכה/סיוע  תחום

 מקצועי

יש לי תמיכה במידה 

 מועטה/בינונית

יש לי תמיכה 

 רבה/רבה מאוד

 49% 27% 25% תעסוקה

 46% 27% 27% משפחה

 47% 27% 27% חברה

 41% 22% 38% לימודים

 35% 27% 38% זוגיות

 

, חברה : תעסוקהםה מקצועיקבלת תמיכה/סיוע דווח בשיעור הגבוה ביותר על  הםם במיהתחו

 .ומשפחה

 הם: זוגיות ולימודים. העדר תמיכה/סיוע מקצועיהתחומים בהם דווח בשיעור הגבוה ביותר על 
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 . העדר השפעת סימפטומים על התפקוד6.2.5

הסימפטומים של  שבה מידההצרכני שירות אודות  290בתרשים הבא מסוכמות תשובותיהם של 

המחלה/ המגבלה הנפשית השפיעו על תפקודם בתחומים שונים, בחודש האחרון. ציון גבוה משמעותו 

 העדר השפעה.

 

 העדר השפעת סימפטומים על התפקוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.0מתוך  3.3הוא:  למידת השפעת הסימפטומים על התפקוד הציון הממוצע הכללי שניתן

 = הסימפטומים לא משפיעים כלל) 5במידה רבה, = הסימפטומים משפיעים  1(
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 . מפעלים מוגנים6.3

 איכות חיים .6.3.1

צרכני שירות אודות תפיסת איכות החיים שלהם בתחומים  340בתרשים הבא מסוכמות תשובות 

שונים: עבודה, קשר עם משפחת המוצא, קשר עם הילדים, מגורים, זוגיות, פעילות בשעות הפנאי, 

ומצב כלכלי. ציוני כלל הפריטים שוקללו גם לציון  לימודים מצב חברתי, בריאות נפשית, בריאות גופנית,

 ממוצע אחד. 

 הערכת צרכני שירותיםאיכות חיים: 

 

: קשר הואביותר  הגבוהההערכת איכות החיים של צרכני השירות היא  בומהתרשים עולה כי התחום 

 : זוגיות. הואביותר  ךכנמו. התחום שדורג בני המשפחהעם 

 .5.0מתוך  3.3בסה"כ, ציון איכות החיים הממוצע = 
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 תפקוד .6.3.2

צרכני שירות אודות תפיסתם את רמת תפקודם בעשרה  296בתרשים הבא מסוכמות תשובותיהם של 

תחומים שונים: שימוש בשירותים פסיכיאטריים, טיפוח עצמי, תפקוד בעבודה, ניידות בחיי היום יום, 

מיומנויות משק בית, לימודים, ניהול כספים, תפקוד בקהילה, תפקוד חברתי, והתמודדות עם קשיים 

 וקללו גם לציון ממוצע כללי.בחיי היום יום. ציוני כל הפריטים ש

 

 תפקוד: הערכת צרכני שירותים 

 

שימוש בשירותים : ואביותר ה כגבוההתפקוד של המשיבים דורג  ומהתרשים עולה כי התחום ב

  .בלימודיםביותר הוא: תפקוד  כנמוך. התחום שדורג פסיכיאטריים

 .5.0מתוך  3.7בסה"כ, ציון התפקוד הממוצע = 
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 שינויים. 6.3.3

צרכני השירות אודות השינויים שלהערכתם חלו בחצי השנה  298בטבלה הבאה מסוכמות תשובות 

 האחרונה בחייהם בתחומים שונים. 

 שינויים: הערכת צרכני שירותים

 שינוי לטובה ללא שינוי שינוי לרעה תחום 

 54% 41% 5% תעסוקה

 41% 54% 5% חברה

 15% 80% 5% זוגיות

 32% 61% 6% משפחה

 54% 41% 5% איכות חיים

 18% 77% 5% לימודים

 56% 36% 9% בריאות נפשית

 47% 45% 8% תפקוד

 

 . : בריאות נפשיתואבמצבם ה שיפוראחוז צרכני השירות הגבוה ביותר דיווח על  והתחום ב

 .שינויים לרעהתחום בו דווח בשיעור גבוה על  לא נמצא
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 מיומנויות ותמיכות. יכולות 6.3.4

היכולת והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, המקדמות את האדם לעבר  – מיומנות (כלים) 1.4.36.

, בתחומי חיים מחוזהטבלה הבאה מפרטת את רמת המיומנות של צרכני ה .התוצאה הרצויה לו

 צרכנים 202מתבסס על תשובותיהם של שונים, על פי דיווחיהם בשאלון.  

 –מיומנויות אין לי  תחום

 מיומנויות נמוכות

 מיומנויות גבוהות מיומנויות בינוניות

 58% 27% 16% תעסוקה

 52% 28% 20% חברה

 39% 26% 35% זוגיות

 57% 24% 19% משפחה

 36% 30% 34% לימודים

 

 .תעסוקה ומשפחההם:  מיומנויות גבוהותהתחומים בהם דווח בשיעור הגבוה ביותר על 

 הם: זוגיות ולימודים. מיומנויות נמוכות/העדר מיומנויותדווח בשיעור הגבוה ביותר על  םהתחומים בה

 

 

המידה בה הצרכנים מקבלים תמיכה וסיוע (על פי  - תמיכה מקצועית/הכוונת צוות השיקום 2.4.36. 

מתבסס על תשובותיהם דיווחם), בהשגת יעדים בתחומי חיים שונים, מאנשי הצוות המלווים אותם. 

 צרכנים 197של 

אין לי תמיכה/סיוע  תחום

 מקצועי

יש לי תמיכה במידה 

 מועטה/בינונית

יש לי תמיכה 

 רבה/רבה מאוד

 56% 25% 19% תעסוקה

 49% 23% 28% משפחה

 46% 26% 28% חברה

 31% 24% 45% לימודים

 30% 24% 46% זוגיות

 

 הוא: תעסוקה. קבלת תמיכה/סיוע מקצועיהתחום בו דווח בשיעור הגבוה ביותר על 

 הם: זוגיות ולימודים. העדר תמיכה/סיוע מקצועיהתחומים בהם דווח בשיעור הגבוה ביותר על 
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 . העדר השפעת סימפטומים על התפקוד6.3.5

הסימפטומים של  שבה מידההצרכני שירות אודות  214בתרשים הבא מסוכמות תשובותיהם של 

המחלה/ המגבלה הנפשית השפיעו על תפקודם בתחומים שונים, בחודש האחרון. ציון גבוה משמעותו 

 העדר השפעה.

 

 העדר השפעת סימפטומים על התפקוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.0מתוך  3.3הוא:  למידת השפעת הסימפטומים על התפקוד הציון הממוצע הכללי שניתן

 = הסימפטומים לא משפיעים כלל) 5במידה רבה, = הסימפטומים משפיעים  1(
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