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תשובה   5תשובה  4תשובה  3תשובה  2תשובה  1תשובה  שאלה  עולמות תוכן  
6  

פרטים    
 דמוגרפיים 

                 שם ומשפחה  

פרטים    1
  דמוגרפיים 

           נקבה   זכר   מגדר 

פרטים    2
 דמוגרפיים 

            מספר    שנת לידה 

פרטים    3
 דמוגרפיים 

בן/ בני    לבד   עם מי אתה גר בבית?  
  משפחה  

מטפל  
  סיעודי 

בן/ בני  
משפחה  

ומטפל  
  סיעודי 

       

        לא  כן   האם אתה מוכר כניצול שואה?    מיצוי זכויות   4

האם הינך חבר/ה בעמותת    מיצוי זכויות   5
  ?חולים

        לא  כן 

האם ביטוח לאומי מעניק לך   מיצוי זכויות   6
  קצבה?

           לא  כן 

         *לא   כן  האם יש לך מספיק אוכל   ביטחון תזונתי   7
  אחר+   קורונה   חרדה  ניידות   כסף מה הסיבה לכך?   ביטחון תזונתי   8

  טקסט
  

האם אתה נאלץ לבחור בין אוכל    ביטחון תזונתי   9
לבין תשלומים על תרופות או  

  צרכים בסיסיים אחרים? 

לעיתים  
  קרובות 

לעיתים  
  רחוקות 

         לא נאלצתי 

אביזרים וציוד    10
 רפואי 

האם יש לך את כל הציוד הרפואי 
  הדרוש לך בבית 

יש את  
  כולם

יש את  
  םחלק

לא זקוק    ל אין בכל 
לציוד  
  רפואי 

   
 

ביטחון    11
 סביבתי 

האם יש לך אפשרויות  
 חימום/קירור  

         לא כן  
 

דניאל   בדידות  12
ראסל ועמיתיו  
מאוניברסיטת  

 קליפורניה 

אני מרוצה מהחברויות ומהקשרים 
  שיש לי 

מסכים  
  לגמרי 

לגמרי לא    לא מסכים  ניטראלי   מסכים 
  מסכים 

  

דניאל   בדידות  13
ראסל ועמיתיו  
מאוניברסיטת  

 ה קליפורני 

יש מספיק אנשים שאני מרגיש נוח 
  לבקש מהם עזרה בכל עת 

מסכים  
  לגמרי 

לגמרי לא    לא מסכים  ניטראלי   מסכים 
  מסכים 

  

דניאל   בדידות  14
ראסל ועמיתיו  
מאוניברסיטת  

 קליפורניה 

הקשרים שלי מספקים במידה  
  שהייתי רוצה שיהיו 

מסכים  
  לגמרי 

לגמרי לא    לא מסכים  ניטראלי   מסכים 
  מסכים 

  

תפיסת    15
  פיזי   -בריאות
SF12 

באופן כללי, איך אתה תופס את 
  ?מצב בריאותך

    מצוין   טוב מאוד   טוב   ככה ככה   חלש/ה 

תפיסת    16
    פיזי  -בריאות
SF12  

באיזו מידה מצב בריאותך מגביל  
אותך בפעילויות הדורשות מאמץ  

בינוני כגון: דחיפת שולחן,  
  ? שאיבת אבק, גינון והליכה

מגביל  
  מאוד 

מגביל  
  במעט 

        לא מגביל 

תפיסת    17
    פיזי  -בריאות
SF12  

בריאותך מגביל באיזו מידה מצב 
אותך בפעילות של טיפוס במדרגות  

  ?מספר קומות
  

מגביל  
  מאוד 

מגביל  
  במעט 

        לא מגביל 
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תפיסת    18
    פיזי  -בריאות
SF12  

במהלך החודש האחרון האם  
נתקלת בבעיות במהלך פעילות 
  ?יומיומית בגלל מצבך הבריאותי 

          לא  כן 

תפיסת    19
    פיזי  -בריאות
SF12  

החודש האחרון לא האם במהלך 
הספקת לעשות דברים שתכננת  

  לעשות בגלל מצבך הבריאותי? 

          לא  כן 

תפיסת    20
    פיזי  -בריאות
SF12  

האם במהלך החודש האחרון לא 
הספקת מה שרצית לעשות בגלל  

  ?הרגשה של עצבות או חרדה

          לא  כן 

תפיסת    21
    פיזי  -בריאות
SF12  

האם במהלך החודש האחרון לא 
מרוכז/ת בפעילויות כמו היית 

בעבר בגלל הרגשה של עצבות 
  ?או חרדה

          לא  כן 

תפיסת    22
    פיזי  -בריאות
SF12  

האם במהלך החודש האחרון  
סבלת מכאב שהפריע לך  

  ?בפעילות היומיומית 

בצורה    קצת   לא  
  בינונית 

בצורה    די הרבה 
  משמעותית 

  

תפיסת    23
  נפשי  -בריאות
SF12  

האם  במהלך החודש האחרון 
  ?הרגשת שליו/ה ורגוע/ה

חלק ניכר    רוב הזמן   כל הזמן 
  מהזמן 

חלק 
  מהזמן 

חלק מועט  
  מהזמן 

באף 
  רגע 

תפיסת    24
    נפשי  -בריאות
SF12  

במהלך החודש האחרון האם  
  ?הרגשת שיש לך כוח/ אנרגיה

חלק ניכר    רוב הזמן   כל הזמן 
  מהזמן 

חלק 
  מהזמן 

חלק מועט  
  מהזמן 

באף 
  רגע 

תפיסת    25
    נפשי  -בריאות
SF12  

האם הרגשת עצבות במהלך  
   ?החודש האחרון

חלק ניכר    רוב הזמן   כל הזמן 
  מהזמן 

חלק 
  מהזמן 

חלק מועט  
  מהזמן 

באף 
  רגע 

תפיסת    26
    נפשי  -בריאות
SF12  

האם מצבך הבריאותי 
הפריע/פגע בקיום פעילות  

 ?חברתית תקינה בחודש האחרון
(מפגש עם קרובים, חברים  

  וכיוב') 

חלק ניכר    רוב הזמן   כל הזמן 
  מהזמן 

חלק 
  מהזמן 

חלק מועט  
  מהזמן 

באף 
  רגע 

  ביטחון תזונתי   27
  באר שובע 

התרחשו , האם האחרונהבשנה 
אחד מהמקרים הבאים לך ולבני 

  ביתך המבוגרים 

קיצצתם  
במנת  
האוכל  
  שלכם 

ויתרתם על  
ארוחה  

  חמה

דילגתם על  
ארוחות  

בגלל שלא  
היה מספיק  
כסף לקניית  

  מזון 

בשנה  
האחרונה,  

אף אחד  
מהמקרים  

לא  
  התרחש 

    

  ביטחון תזונתי   28
  באר שובע 

תשובה כחולה בשאלה *מותנה ב 
  מעלה: 

בשנה האחרונה, כמה פעמים 
  התרחש המקרה שציינת? 

כמעט  
  בכל חודש 

במספר  
חודשים  

אבל לא כל  
  השנה 

  

רק בחודש  
אחד או  

  בחודשיים 

      

  ביטחון תזונתי   29
  באר שובע 

, האם האחרונהבמהלך השנה 
קרה שהיית רעב, אבל נאלצת  

זקוק לאכול פחות ממה שאתה 
, בגלל שלא היה לך מספיק לו

   כסף לקנות אוכל?

          לא  כן 

  ביטחון תזונתי   30
  באר שובע 

, האם האחרונהבמהלך השנה 
קרה שהיית רעב אבל לא אכלת, 
בגלל שלא היה לך מספיק כסף 

  לקנות אוכל? 

          לא  כן 

  ביטחון תזונתי   31
  באר שובע 

האם את.ה אוכל ארוחה שכוללת 
  ?מנה בשרית או דגים כל יום 

          לא  כן 

  ביטחון תזונתי   32
  באר שובע 

*מותנה בתשובה כחולה בשאלה 
  מעלה: 

  מה הסיבה? 

מצב 
  כלכלי 

  מצב נפשי/  כולת פיזית י
  רגשי 

חסר עורף  
  משפחתי 

חוסר בציוד  
(תנור/מיקרו 

  גל/אחר)
  טקסט + 
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  ביטחון תזונתי   33
  באר שובע 

          +טקסט  לא  כן   ?האם אתה מבשל לעצמך 

מהם הצרכים שהמטופל זקוק    צרכים   34
  : צרכים 3להם? יש לבחור עד 

עזרה 
הקשורה  

 לבית
(תיקונים  

  קלים)

בנוגע עזרה 
לאוריינות 
 דיגיטלית

לימוד  (
קניות  בסיסי, 

און ליין,  
  אינטרנט) 

עזרה 
  ניידותב
כניסה  (

  ויציאה
  מהבית וכו) 

עזרה 
בבירוקרטי

(טפסים,  ה
  אישורים

כולל רווחה 
  ) ובריאות

עזרה בנוגע 
לביטחון  
  תזונתי 

ה רעז
בנוגע 

ציוד  ל
  רפואי 
  אישי

מקל (
הליכה, 
תחבושו 

  ) ת וכו
עזרה   קבועות *הנגשות     

בנוגע 
להפגת 
 בדידות

(שיחות,  
מפגשים 
  חוזרים) 

עזרה בנוגע 
  להקניית ידע

(ניווט  
במערכת  
  הבריאות) 

        

אנא בחר.י בשלב בו את.ה    סיום1שלב   35
  נמצא.ת

  -1שלב 
יציאה  

לחיפוש  
  מענים 

  -2שלב 
סיום 

אינטייק, 
סיכום 
טיפול 

  והנגשות 

        

טיפול מוצלח    36
  בהנגשות 

צרכים שטיפלתי בהם והונגשו  
  בהצלחה למטופל 

תשובות  
  34לפי 

          

            טקסט  פירוט  -הנגשה  פירוט    37

טיפול    38
  בהנגשות 

צרכים שטיפלתי בהם אך הקשיש 
נמצא לא זכאי/לאחר בירור  

  פרטים אינו מעוניין בצורך זה  

תשובות  
  34לפי 

          

            טקסט  פירוט  -אי הנגשה  פירוט    39


