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 פתח דבר

 

לייש� ולהערי� תוכניות , למטרה לפתחש� לו  – המרכז הלאומי לבריאות ולבטיחות ילדי� – ארגו� בטר�

הארגו� מסתמ� על נתוני� המצביעי� על כ� שרוב הפגיעות בילדי� . למניעת היפגעות ילדי� מתאונות

 .ניתנות לחיזוי ולמניעה

 

הופעלה כמפעל מיוחד אשר , "שי לבטיחות ילדי�שירות אי"התוכנית ח הנוכחי מסכ� את הפעלת הדו

משפחות שילד� לבנושא בטיחות הדרכות בתוכנית סופקו . שה בתי חולי� באר� בחמי2003�2005בשני� 

בה מצויה המשפחה להעלאת המודעות לסביבה שהטראומה  ותקופת האשפוז תו� ניצול ,אושפזנפגע ו

 .ת ולאימו� התנהגותיות בטוחותוהתנהגות מסכנלו

 

 :הייחודיות והחדשנות בתוכנית התבטאו בארבעה היבטי�

 ; בתקופת האשפוז–גישה מניעתית כבר בשלב הטיפול הראשוני  •

 ;מת� שירות זמי� לאוכלוסיית היעד הנמצאת בסיכו� להיפגעות •

 ;מת� שירות על ידי מומחי� בבטיחות ילדי� העוסקי� בנושא מניעת תאונות בלבד •

 . בטיחות ילדי�בנושא טלפוני או ביקור בית ניינות בקבלת ייעו�המש� הקשר ע� המשפחות שמעו •

 

נהלי�  בכל אחד מבתי  הבנות ופיתוחוחייבה תהלי� ארו� של הייתה מורכבת הפעלת המודל בבתי החולי� 

הסודיות סוגיית מ בקשיי� שחלק� נבעו ו נתקל, חיצוני לבית החולי�הגור� כנציגי , המפעילי�. החולי�

למרות הקשיי� בתחילת הדר� השירות פועל היו� .  מהסתייגות מצד צוותי המחלקותהרפואית וחלק�

 .מרכזי� רפואיי� באר� ועוד שניי� צפויי� להפעילו בקרובבשבעה 

 

% 97מצביעי� על שביעות רצו� גבוהה וגבוהה מאוד אצל שליווה את התוכנית ממצאי המחקר  

 על פי ב המשפחות טענו ששינו את התנהגות� רו.בלו הדרכה במהל� אשפוז ילד�ימהמשפחות שק

 היתה גבוהה מזו שבקרב המשפחות שלא קיבלו שלה�רמת הידע ונמצא ג� כי  ,ההמלצות שקיבלו בהדרכה

 מדינות וכמה,  זכתה להערכה רבהו התוכנית הוצגה בכנסי� בינלאומיי� מקצועיי� באר� ובעול� .הדרכה

� .יאות אצל�אותה להפעלה  במערכת הבר החלו להתאי� א

 

 על פעילותה ,לוט�� מיכל חמור"ייחוד לדבו,  ולמבצעיהברצוננו להביע את הערכתנו הרבה ליזמי התוכנית

  .  לית ארגו� בטר�"בתוכנית כיוזמת וכמנכ

 

שבמקביל לעבודתה מול המרכזי� הרפואיי� וצוותי ,  מנהלת התוכנית,דורו��רותי מייק' תודה מיוחדת לגב

מאגר זה . )מאגר אנונימי(הקימה מאגר ממוחשב לתרחישי היפגעות ילדי� � יזמה וההפעלה בכל אחד מה

 � .לפיתוח תוכניות מניעה עתידיותומהווה כלי , ידי השלוחות במרכזי� הרפואיי�במוז� היו� באופ� שוט

 

לובה בלי� מהפקולטה ' אפל וגב�ר אורנה בראו�"ידי דבההערכה המחקרית בוצעה במקצועיות רבה 

 המקצועי במהל� המשובהגמישות ואנו מודי� לה� על . י רווחה ובריאות באוניברסיטת חיפהללימוד



 

 בהתא� לצרכי� שסייעו לגיבוש מודל הפעלת השירות, לחברי ועדת ההיגויג� תודה  .הפעלת התוכנית

 . שליוותה את התוכנית מטע� הקר� למפעלי� מיוחדי�,  דבורה חיה יוס�' ולגב , בשטחשעלו

 

מטלות ות שותפי� לפעילות לא שגרתית זו נוס� על הלמרכזי� הרפואיי� שהסכימו להי תודה ,ולסיו�

 .המקצועיות שבמסגרת עבודת�

 

 

 מוראי�'שרית ביי�

 מנהלת הקר� למפעלי� מיוחדי�



 

 חברי ועדת ההיגוי

 

 

  המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדי� –בטר� 
 

 לית"מנכ, מיכל חמו לוט�' דר

 פ ומדיניות ציבורית"ל מו"סמנכ, לירי אנדי פינדלינג' גב

 מנהלת התוכנית , דורו��רותי מייק' גב

 מנהלת אג� קהילה, קלאודיה חיני� ארונובי�' גב

 יתוחראש תחו� מידע ופ, מיכל קליי�' גב

 רכזת תשתיות משאבי אנוש, שירה' גב

 �"ח רמב"הרכזת שלוחת בטר� בבי, ציונוב�גליה שפריר' גב

 �"ח רמב"הרכזת שלוחת בטר� בבי , שפיצר�הילה מעוז' גב

 ח העמק"רכזת שלוחת בטר� בבי, אהובה טל' גב

 ח הדסה"הרכזת שלוחת בטר� בבי, ליל� נעמ�' גב

 ח סורוקה"ה בטר� בבירכזת שלוחת, שימשי�מיכל זוהר' גב

 ח שניידר"הרכזת שלוחת בטר� בבי, דנה סורק' גב

 
 נציגי בתי החולי�

 �"ח רמב" ביה–מנהל טיפול נמר� , יוס��גדי בר' דר

 �"ח רמב" ביה–מנהל מיו� ילדי� , איתי שביט' דר

 �"ח רמב" ביה–מפקחת סיעודית , ענת דובובי' גב

 �"מבח ר" ביה–מתאמת טראומה , גילה היימס' גב

 ח העמק" ביה–כירוג ילדי� בכיר , דני ירדני' דר

 ח העמק" ביה–אחות אחראית כירוגית ילדי� , הדר ביכמ�' גב

 ח העמק" ביה–אחות אחראית כירוגית ילדי� , איריס אברה�' גב

 ח הדסה" ביה–מנהל טיפול נמר� ילדי� , עידו יציב' דר

 ח הדסה" ביה–כירוג , אית� גרוס' דר

 ח סורוקה" ביה–מנהל חטיבת הילדי� ,  ליפשי�מתי' פרופ

 ח סורוקה" ביה–אחות מפקחת חטיבת הילדי� , ענת גונ�' גב

 ח שניידר" ביה–מנהל מחלקה כירוגית ילדי� , נפתלי פרויד' דר

 ח שניידר" ביה–אחות אחראית כירוגית ילדי� , רחל גודינגר' גב

 ח שניידר" ביה–אחות אחראית כירוגית ילדי� , אירית רוט' גב

 
 המוסד לביטוח לאומי

 מנהלת הקר� למפעלי� מיוחדי�, מוראי�'שרית ביי�' גב

 רכזת תוכניות בקר� למפעלי� מיוחדי�, דבורה חיה יוס�' גב

  אוניברסיטת חיפה– ס לבריאות הציבור" בי– חוקרת, אפל� בראו�אורנה' דר

 ברסיטת חיפה אוני– ס לבריאות הציבור" בי–עוזרת המחקר , לובה בלי� ' גב



 

 תמצית

 

הדרכה  כללהפרויקט ". שירות אישי לבטיחות ילדי� ":טפרויקה החל בביצוע 'בטר�' ארגו� 2003בשנת 

 שלושה ב תחילההפרויקט הופעל. משפחות לילדי� המאושפזי� לאחר היפגעויותאודות מניעת היפגעויות ל

 'העמקמרכז רפואי ', )'שניידר'להל� (בפתח תקווה ' מרכז שניידר לרפואת ילדי� בישראל': בתי חולי�

�'מאייר': להל�(בחיפה ' �"קריה הרפואית רמב'ב' ייר בית החולי� לילדי�מא'ו) 'העמק': להל�(בעפולה 

בהמש� הצטרפו בתי .  משפחות בשלושה בתי חולי� בשלוש שני��2,400ס� הכול הודרכו כ. '�"רמב'

 .חולי� נוספי� לשירות

 

דבי� בוצעו בנוס� למתנההדרכות ' העמק'בית חולי� ב .י� מתנדב בבתי החולי� נית� באמצאותשירותה

  .על ידי הצוות הסיעודיג� 

 

 צוות מחקר מבית הספר לבריאות דייל ערכה חיצונית עה בוצעה פרויקטעל מנת להערי� את יעילות ה

' העמק', �"רמב'�'מאייר':  בלבד בתי חולי�שלושהההערכה התבצעה ב. חיפה הציבור באוניברסיטת

 של �40.7% ל22.6%צליח להגיע לבי� במש� שלוש השני� בה� נערכה ההערכה השירות ה .'שניידר'ו

 .  ובבית החולי� תלוי בשנה,המשפחות לילדי� המאושפזי�

 

. 'בטר�'פיתוח שיטות עבודה בבתי חולי� ובל הוקדשו לליבו� הבעיות ו של הפרויקטהשנתיי� הראשונות

ו� פעולה יתשל ולמצוא דרכי� ולי�החת  אשר יוכל להפעיל את הפרויקט בשטח בי,היה צור� למצוא צוות

י� הביע שביעות רצו� חולה הצוות הרב מקצועי בבתי סופו של דברב. יעיל ע� הצוות הרפואי וסיעודי

זאת לאחר הערכה ראשונית לא , כי לפרויקט ישנה חשיבות רבה,  בפרויקט וציי�� שותגבוהה מהיותו

 . חיובית והשקעת משאבי� בהעלאת מודעות הצוות לפרויקט

 

לא נמצאה , בר�. אתגר מרכזי לפרויקט זהווה יהבתי החולי� בי� י� גור� חיצוני למציאת נוסחת עבודה ב

י� ינ� ששמצד אחד בתי החולי� א. �אחרינוסחה מוצלחת היכולה לשמש דוגמא להפעלה בפרויקטי� 

,  ומצד שני כאשר עובד בית החולי� מקבל את האחריות על הפרויקט,לשת� פעולה ע� גורמי� חיצוניי�

 לכל מתזאת כיוו� שמחויבותו לבית החולי� קוד, א תמיד עומד בסדר עדיפות גבוה בעבודתוהפרויקט ל

בגיוס והפעלת המתנדבי� גבה מחיר יקר ולא עמד ' בטר�' נוס� לכ� השקעת הזמ� של צוות .פעילות אחרת

 . בכל הציפיות

 

כעבור ', בטר�'נדב כחלק מהערכת התוכנית נערכו ראיונות טלפוניי� ע� המשפחות שקיבלו הדרכה ממת

היוו קבוצת , שקיבלו את ההדרכה, המשפחות. חודש וחצי שנה לאחר קבלת ההדרכה בבית החולי�

 שבו משפחות  כקבוצת ביקורת'בית החולי� מאיר'על מנת להערי� את יעילות הפרויקט נבחר . התערבות

,  אנשי�415 רואיינו 2006�2004במהל� השני�  .'בטר�'לאחר היפגעות לא קיבלו הדרכה על ידי ארגו� 

המשפחות תשעי� ושבע אחוז מ .  משפחות שלא קבלו הדרכה�41 ו"שירות אישי"שקיבלו הדרכה במסגרת 

  האנשי�רוב .אשפוז� מההדרכה במהל�  וגבוהה מאדרצו� גבוהה שביעות ביעותשקבלו את השירות מ

ת טענו ששינו את ההתנהגות שלה�  מהמשפחו72% ,על פי דיווח עצמי). 67.5%(שרואיינו זכרו מסר אחד  



 

 באופ� כללי נמצא שבקבוצת ההתערבות רמת הידע היתה . 'בטר�' מתנדב על פי כל ההמלצות בהדרכה של

 . גבוהה יותר מאשר בקבוצת ההתערבות

 

שיטת ההדרכה באמצעות הכלי� שנבנו בפרויקט זה הינה מוצלחת בהעלאת מודעות וידע של  :המלצות

 השירות לחלק מפעילויות בית החולי� ולא כשירות מומל� להפו� את. ות ילדי�ההורי� בנושא בטיח

 בה המחלקה על ידי אחיות יופעל אשר הדרכה מער� בניית זאת נית� לעשות על ידי .חיצוני לבית החולי�

כולל התאמה תרבותית , בעיקר לערבית,  ההדרכה לשפות נוספות אתתרג� נוס� לכ� יש ל.הילד מאושפז

 . כל מגזר באוכלוסייהכה ל ההדרשל
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 מבוא

היפגעות בתאונות היא תופעה מרכזית בתחו� בריאות , מפותחותהמדינות ה כבכל, בישראל

 תאונות ה� הגור� העיקרי להיפגעות ולתמותה. ובבריאות ילדי� וצעירי� בפרט, הציבור בכלל

וה� , בשני המיני� ביהודי� ובלא יהודי�, בני שנה עד שלושי� וארבע, בקרב אנשי� צעירי�

 17�1בקרב ילדי� ובני נוער בני . )1 (פוטנציאליותי לנכות ולאובד� שנות חיי� הגור� העיקר

 .פגיעות ה� סיבת המוות הראשונה

 

). 2( 17�0 ילדי� בני �200מתוכ� כ,  היפגעותקבות בני אד� בע�2000בישראל נפטרי� בכל שנה כ

 עקב קשותרבי� מה� לוקי� בנכויות ובמוגבלויות  – אלפי� נפצעי� שירותעיתר על כ� 

 היפגעויות ,למעשה.  כבד על הנפגע ועל החברהג� נטל כלכליוות המת יוהיפגעו .היפגעות�

ת בתחושת ביטחונ� האישי וברווחת� של האזרחי� ומהווה מעמסה מהותית בבריאות ופוגע

החלו לראות בהיפגעות בתאונות בעיה בריאותית בעלת , כמו בעול� כולו,    בישראל).3(הציבור 

ההכרה הציבורית בחשיבות מניעת התאונות נבעה מההתפתחויות בעול� .  ציבוריתחשיבות

חשיבה זו אפשרה לחקור תאונות . מחלהכ  התאונהתפישתאלו הביאו לידי . בעשורי� האחרוני�

   .ולטפל בה� בתו� מערכת המושגי� המוכרת לרופאי� מתחו� המחלות הכרוניות והזיהומיות

 

אשר , הא חלק מהבעיה הרחבה של היפגעות בכלל האוכלוסייהיפגעות ילדי� בתאונות הי

מתוצאות הפגיעה יותר  תוצאותיה של פגיעה בגו� ילד חמורות , ברמה הגופנית:קשותה ותיתוצא

 וכ� העלויות של פגיעה בילדי� גבוהות יותר העלויות הרפואיות , ברמה הכלכלית;בגו� של מבוגר

,  ברמה הרגשית; בכושר השתכרות לזמ� ארו� יותרהעקב פגיע, בייחוד לטווח ארו�, המשקיות

    .תוסבל רב למשפחשהיפגעות של ילד גורמת , מיותר לציי�

 

 ילדי� �10,000 ל712ילדי� עמד על של געות היפ שיעור הפניות לחדר מיו� עקב 2003ספטמבר ב

די�  יל100,000 לכל 8 ושיעור התמותה �10,000 ל67 עמד עלשיעור האשפוז . באוכלוסיה

   .באוכלוסיה

 

שכ� היא חוסכת התמודדות של היחיד ושל החברה ע� , טיפול בנפגעעל מניעת התאונה עדיפה 

.  וכ� סבל וכאב פיזיי� ונפשיי�הוצאה מיותרת של משאבי�, רה יותרהתופעה בדרגה חמו

שכ� ההיפגעות בתאונות גורמת למוות של ילדי� , תאונות בילדי� ה� איו� חמור על בריאות�

 . )1 (יחדג� כל סוגי המחלות האחרות של ילדי� מ המותתבשיעור גדול יותר משיעור ה

 

. ת ניתנות למניעהיופגעוהי כי מרבית ה,הספרות המחקרית בעול� והניסיו� בשטח מלמדי�

 למנוע היפגעויות אלו פותחו במטרה. ו יעד בר מימושינהמה� ות והתמותה ויצמצו� ההיפגע

. ית� לפעול על מנת להפחית את שיעור ההיפגעויות של ילדי� ובני נועראסטרטגיות שונות בה� נ

  :האסטרטגיות הללו כוללות
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פיתוח ויישו� תוכניות ; אנשי מקצוע ומובילי דעת קהל, חינו� הורי� – חינו� והסברה. א

  .רפואיות וקהילתיות, חינוכיות,  לקידו� בטיחות ילדי� במסגרות רב גילאיותייחודיות

 

: לדוגמא. פעולות לשינוי סביבת הילד ושינוי מוצרי� להגברת הבטיחות – וי סביבה ומוצרשינ. ב

הנעת מקבלי ההחלטות ; מוסדות החינו� והיישוב לצורכי בטיחות הילד, החצר, התאמת הבית

  .להוסי� פרמטרי� של בטיחות בתכנו� עירוני

 

תקנות  ינתתק,  חוקי�חקיקתי יד שמירה על בטיחות הילדי� על –  מדיניות ציבוריתפיתוח. ג

יצירת  �  העצמה של נושא בטיחות הילדי�;סבסוד מוצרי� מקדמי בטיחות ;תקני� ואכיפת�ו

  .מנת להצליח� ומת� כלי� בידיה� עלשינוי מצד ארגוני� ואנשי� פרטיי�מחויבות לנושא ורצו� ל

 

,  מחקר תיאורטיביצוע, התבססות על מידע ונתוני� לקביעת אסטרטגיה – מחקר והערכה. ד

 .יישומי ומחקרי הערכה

 

מניעת היפגעויות צריכה להיות של  בנושא הדרכהכי , טועני� )Gardner, 2007(ושותפיו  דנרגר

הדרכות בנושא היפגעות ,  לגישתו.בני נוערוילדי� , חלק אינטגרטיבי מטיפול רפואי בתינוקות

. הילדלהתפתחות מות לעונות השנה וילדי� ומותאהרופא אצל ילדי� צריכות להיכלל בכל ביקור 

  בחינו� ההורי� אודות סכנות ההיפגעותמרכזיילדי� תפקיד הלרופא ש, סבורי�ג� אחרי� 

בהנחה שהיא מותאמת ,  את הסכנותנהקטית כזו מנעומה הדרככאשר , באמצעות� הדרכת�

עולה ע� פ פועלי� בשיתו�ה� כאשר , נמצא שהדרכת הרופאי� יעילה יותר .)4�7( לגיל הילד

� מסרי� ולפרסוהתקשורת המקומית ) גני� ובתי ספר(מוסדות חינו� , ארגוני� חברתיי�

 ).5(מזהירי� 

 

 בגי� חולי� בבתי ילדי� ואשפוז מיו� לחדרי פניות אודות בישראל היו� הקיימי� הנתוני� על פי

כשמתוכ� , אונהבת תהיפגעו עקב מיו� לחדרי פוני� ילדי� �187,000כי כ ,עולה בתאונות היפגעות

 המאושפזי� מהילדי� �10%כנוס� על כ� . החולי� בית במחלקות אשפוז ילדי� נזקקי� ל20,000

אותו הילד פונה  �לעיתיו ,הראשו� מהאשפוז שנה בתו� מתאונה כתוצאה מיו� לחדר שוב י�נופ

 ו�מי לחדר פניות אודות מידע  אי�.הראשו� מהאשפוז שנה בתו�לחדר המיו� יותר מפע� אחת 

 .)1 (שנפגע ילד של יות/אחי� של ואשפוזי�

ופעל ההפרויקט ". שירות אישי לבטיחות ילדי�" החל בביצוע פרויקט ''בטר�'' ארגו� 2003בשנת 

 'העמק' בית החולי�, בפתח תקווה' מרכז שניידר לרפואת ילדי� בישראל':  בתי חולי�שלושהב

�'מאייר': להל�( בחיפה '�"רמב'י� בתו� בית החול' מאייר'לילדי�  בית החולי�ובעפולה 

 הצטרפו 2005ובשנת בבאר שבע  'סורוקה' בית החולי� הצטר� לפרויקט 2004בשנת . )'�"רמב'

 בית החולי�,  בירושלי�'הדסה עי� כר�' בית החולי�: שלושה בתי חולי� נוספי�לפרויקט 
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 ,לדי�וישפחות מהודרכו במסגרת הפרויקט . בנצרת צרפתיה החולי�בית וברחובות  'קפל�'

 .  מניעת היפגעויותבנושא,  הללו עקב היפגעויות מתאונותהמאושפזי� בבתי חולי�

 

 על ידיהדרכה , מתנדבעל ידי הדרכה : בשירות מסוג זה יש שלוש אפשרויות לביצוע ההדרכות

 שתפקידו הבלעדי לערו� את ההדרכות תמורת ,איש מקצוע על ידיהדרכה  אוהצוות הסיעודי 

 . שכר

 

מבית הספר מחקר צוות  על ידיהערכה חיצונית בוצעה ל מנת להערי� את יעילות התוכנית ע

, '�"רמב�מאייר':  בתי חולי�שלושהההערכה התבצעה ב .לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה

  .'שניידר'ו 'העמק'

 

מטרות התוכנית כוללות יצירת . מטרות תוכנית ההתערבותל התא�ההערכה נבנתה בתוכנית 

 .שיעור האשפוזי� החוזרי� למיו�ו סביבת הילד, התנהגות,  ידע כגו�,ינוי במדדי�ש
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 "ילדי� לבטיחות אישי שירות"

 

 השירות תיאור

 בטיחות לקידו� )הדרכה (ייעו� נית� במסגרתו אשר ,שירות והינ" ילדי� לבטיחות אישי שירות"

, ולילדי� עצמ� ילדי�ה משפחותל ,להורי� נית� הייעו�. מכוונות בלתי תאונות מניעתלו ילדי�

 היפגעות להפחיתמטרת הייעו� . מכוונת בלתי בתאונה היפגעות עקב חולי� בבית מאושפזי�ה

 .  משפחהאותה מ ת/אחר ה/ילד של או ת/המאושפז ה/הילד של

 

 במיוחד' בטר�' ארגו� ידי על פותח אשר ,אישי סיכוני� ניהולל כלי על מבוססת יעו�יה שיחת

 .העול� מרחבי נוספות מדינות בו מתעניינות וכיו� ,חדשני הינו השירות. זה שירות עבור

 .ש� החולי� בבתי ולביצועו השירות להתאמת פיילוטי� מתקיימי� לנדיז�וובני באוסטריה

 

 כלשהו מסוג בתאונה ילד של אחת פגיעה בי� קשר יש כי ,ואה הפרויקט מאחורי העומד הרציונל

 ,סביבתי מכשל נובע זה קשר. סביבה/משפחה מאותה אחר בילד או ילד באותו נוספות לפגיעות

 תשומת חוסר או מודעות מחוסר הנובע ,התנהגותי כשלמ או ,בטוחה לפחות הסביבה את ההופ�

 .יחד משניה� או ,לב

 

� השירות פותח חולי� בית בכל. 'בטר�' ארגו� ידי על ,לכ� שהוכשרו ,יועצי� ידי על מבוצע הייעו

 של שלוחה קיימת בה� החולי� בבתי. החולי� בבית הפעולה ליכולות בהתא� צי�היוע והוגדרו

 �נמני היועצי� אחרי� חולי� בבתי. לכ� הוכשרו אשר ומתנדבות מתנדבי� ה� היועצי�' בטר�'

 . 'בטר�'על ידי  הכשרה עוברי� ה� זה במקרה ג� .החולי� בית צוותעל 

 

,  אשר ממונה על הקשר ע� בית החולי�,'ר�בט' של שלוחת  רכזתמתיקיבתי חולי� מרבית ב

 הדרכותהביצוע על הפעלת� ולעיתי� ג� , שמירה על הקשר ע� המתנדבי�, גיוס המתנדבי�

 .עצמ�

 

 הצטרפו השירות בנות. ' לאומישירות' בנות 'בטר�'ל הוקצו הרכזת בעבודת לסייע מנת עלבנוס� 

 תמיכה מבצעות ה�. י�החול בבית השוטפת בעבודתה לרכזת לסייע במטרה לשלוחה

 בביצוע השלוחות בי� מסוימי� שינויי� קיימי�( השלוחה בפעילות ולוגיסטית אדמיניסטרטיבית

 השלוחה מתנדבי מול השוטפת בעבודה תומכותו )בשלוחה העבודה אפשרויות פי על התהלי�

 ע�. עצמה הפרויקט רכזת השלוחה ביצעה את כל העבודה בשלוחה בבראשיתו של. והמחלקות

וכפתרו� לעומס הזה , העבודהומס לעמוד מול ע 'בטר�' ותלרכזהתעורר קושי הטמעת השירות 

 .  בנות שירות לאומי�באו לעזרת

 

 ,מחלקת הילדי� ע� יו� דימ בודקת השירות בתרכזת השלוחה או ש, הלי� העבודה הוא כזה

 לבצע נית� והא� אלו לילדי� הצפוי האשפוז זמ� ומה, היפגעות עקב שאושפזו ילדי� יש הא�

� מול סוציאלי בירור עקב למשפחה ייעו� לבצע שלא יבקשו שבו מצב ייתכ� (למשפחה ייעו
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 ת/המתנדב ע� קשר יוצרתרכזת ה או השירות בת, שבידיה הנתוני� פי על). זו משפחה

 את ת/מתנדבל מכינהבת שירות . המתאימי� הייעוצי� לגבי אותו ומנחה יו� לאותו ת/המשובצ

 מקלידה היא מכ� לאחר  .לאחר ביצוע הייעו�אות�  ואוספת ממנו לייעו� הנדרשי� �הטפסי סט

 . המידע למערכת הטפסי� את

 

 שצריכה משפחה יש הא� ,המחלקות מול בודקת השירות בת לפיו מנגנו� הוק� השלוחות ברב

 ת/המתנדב שכ� משמעותי שיפור מהווה זה תהלי�. לכ� בהתא� ת/למתנדב וקוראת ייעו� לקבל

 משפחה אי� א� שני ומצד אחד מצד המשפחה ואיתור הבירוקרטיה בנושאי לעסוק פחות צרי�

  .לחינ� בא לא ת/המתנדב הייעו� את לקבל שצריכה

 

�'בטר�'הייתה ' שירות לאומי'לה הוקצתה בת  הראשונה השלוחה :לשלוחות שירות בנות ציוות

 שירות בנות צוותו 2006 בספטמברו 'וקהסור'�'בטר�'ל שירות בנות הצטרפו מכ� לאחר. 'שניידר'

 מועסקת לא' העמק'�'בטר�' 'בשלוחת .'�"רמב'�'מאייר'�'בטר�''ו' הדסה�'בטר�' לשלוחות ג�

 .שירות בת

 

 בתי החולי� בה� מיוש� הפרויקט

, '�"רמב�מאייר' בית החולי�:  בתי חולי�שלושהמתחילת הפרויקט תוכנ� לבצע את ההערכה ב 

 החלו פיילוטי� וייעוצי� ראשוני� 2003בשנת . 'העמק' בית החולי�ו 'רשנייד' בית החולי�

בית  ב'בטר�' בשלוחת מיוש� השירות 2004מינואר . 'שניידר' בית החולי� ב'בטר�'בשלוחת 

באפריל  .'סורוקה' בית החולי� ב'בטר�' שלוחת ליישו�  הצטרפה2004במר� . 'העמק "החולי�

הצטר�  2005בינואר . '�"רמב�מאייר' בית החולי� ב'בטר�' הצטרפה ליישו� שלוחת 2004

 את לייש� החל הצרפתי החולי�  בית2005 באפריל .'הדסה עי� כר�' בית החולי�לפרויקט 

 החל 'קפל�' החולי� בית 2005 בנובמברו החולי� בית של החינוכי הצוות באמצעות השירות

 .האחיות צוות באמצעות השירות את לייש�

 השירות ייעוד

 .ממשפחת� אחרי� ילדי� ושל שנפגעו ילדי� של תינשנ היפגעות ומניעת בטיחות ו�קיד

 'בטר�' של ארגו� " אישי לבטיחות ילדי�שירות" מטרות

 עקב המאושפזי� ,וילדי� לילדי� הורי� בקרב היפגעות במניעת ומודעות ידע העלאת .1

 ;פגעותהי

 .נפגעו שילדיה� חותמשפ  בקרב בטיחות באביזרי ובשימוש בטוחה בהתנהגות עלייה .2

 ;באר� חולי� בבתי לסטנדרט השירות הפיכת .3

 ;ילדי� היפגעות למניעת החולי� בבתיוהסיעודי  הרפואי הצוות במודעות עלייה .4

 כלי לפיתוח וכבסיס סיכו� גורמי על למידה והפקת ניתוח לצרכי מידע מאגר הקמת .5

 .מניעה
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ות לידי� לאחר היפגעות  שמשפחקהילתית ולעבודה לתקשורת אישיי� לסיפורי� מקור .6

 .מוכנות לפרס� 

 

 .בדקו בתוכנית הערכה זוי י4�1מטרות 

 הייעו� כלי הדרכה עבור

 12נבנו בס� הכל . המשפחותשל  הדרכה  לכוו� את�� שמטרתטפסיכלי� ו בנה 'בטר�'ארגו� 

 גיל לקבוצות הותאמו �טפסי ה.השוני� ההיפגעות סוגי פי על היפגעות ראיו� טפסי� של סוגי

 ה שלערכ הרכיב 'בטר�'כ� צוות �כמו. גיל פי על ייעו� טפסי 8 הוגדרו השירות לצור�. שונות

 .להדגמה בטיחות אביזרי

 

אביזרי . בטיחות ואי בטיחות מצבי להצגת המחשה ואמצעי תמונות ערכתנוס� לכ� הורכבה 

 בה� �למקרי עזר כלי ומהווי� ורוסית ערבית, עבריתב כותרות כוללי� ההמחשה וההדרכה

 הסברה עלוניבמהל� ההדרכה חולקו  . או כאמצעי המחשהשפה בעיות עקב קשה התקשורת

 בהתאמה – לילדי� עבודה דפיכמו כ� חולקו . 'בטר�' ארגו� פרסומי מתו� – שוני� מסוגי�

 ,יותר הקטני� הילדי� את להעסיק ה� נועדו אלו דפי�. וערבית עברית ובשפות שוני� לגילאי�

 הגדולי� ילדי�עבור ה הבטיחות נושאי שתה� להמחו ,הייעו� בשיחת מצאי�נ הוריה� כאשר

 . דקות�20 כהערכניעו� ע� המשפחה ישיחת ה.  יותר

 מדריכי�/היועצי� הכשרת

מאורגנת  ההכשרה.  המבצעי� את ההדרכה, והאחיות המתנדבי�הוכשרו �הייעוצילצור� ביצוע 

 ארבעה מהל�ב ומבוצעת  לימודשעות 16 כוללת ההכשרהתוכנית . 'בטר� 'ארגו� ידי עלומועברת 

, השירות לביצוע יועצי�ל ת מוטיבציהיהקני: הינ� בהכשרה העיקריי� הנושאי�. מפגשי�

ת רכיש ,הגילאי� במגוו� ילדי� בטיחות בנושאי התמקצעות, ילדי� היפגעות של אפידמיולוגיה

 ע� הכרותו י�מסר העברתהדרכה ושיטות , וכליה השירות ערכת ע� עבודהל מיומנויות

 מתלווי�ו  עוברי� חונכות אישיתהיועצי� ההכשרהמ כחלק . מולה העבודה ותהליכי המחלקה

 יכולי� ה� בו לשלב עד משותפי� עוצי�יי לביצוע השלוחה לרכזות או/ו יותר וותיקי� ליועצי�

 צותהמל, בטיחות בנושאי שוטפי� עדכוני� מקבלי� היועצי�. עצמאי באופ� הייעו� את לבצע

 מיועצת – שלוחה אי� בה� החולי� ובבתי השלוחה מרכזות הייעו� וכלי המסר העברת ודרכי

  .אות� המלווה 'בטר�'

הדרכה/הייעו� תהלי�  

 את ה/לו לתת ותוישרהאפ ובירור במחלקה ת/המאושפז ה/הילד איתורתהלי� מתחיל מה

 רכזת ידי על או חההשלו של השירות בת ידי על מבוצע זה שלב 'בטר�' בשלוחות. השירות

לאחר מכ� בת שירות או רכזת שלוחת . המחלקהצוות  ידי על – אחרי� במקומות. השלוחה

כמו כ� בת שירות . למשפחה הייעו� מת� לפני ת/ליועצ המקרה אודות פרטי�  מוסרת'בטר�'
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 העזר ואמצעי ההיפגעות וסוג ה/הילד לגיל המתאימי� הטפסי� :הייעו� ערכתמכינה את 

 שלבי� שלושה כוללת שהדרכה/ לאחר מכ� מתבצעת שיחת הייעו�.הייעו� לשיחת �המתאימי

 :עיקריי�

 על ולמידה ה/אושפז בגינה התאונה נסיבות אודות משפחתו/והוריו ה/הילד ראיו� .1

, ברכב שימוש, מגורי� סגנו�, אדיקות, מגזר (המשפחה שלהרלבנטיי�  החיי� מאפייני

 ). ועוד המשפחה מאפייני

2. � במטרה הראיו� בשלב שנלמדו הנתוני� ועל הסיכוני� ניהול כלי על וססהמב ייעו

 . מהמשפחה ת/אחר ה/ילד של או ה/הילד של נוספת לתאונה הסיכו� את להקטי�

 'בטר�' לתפוצת להצטר� הייעו� למקבלי הצעהוהסכמה ליצירת קשר המשכי להערכה  .3

 לשמור במטרה ועדי�ומ חגי� לפני) בלבד ל"אדוב זה בשלב (בטיחות המלצות ולקבל

 . בטיחות המלצות קבלת של ערו� לה ולאפשר המשפחה ע� הקשר את

 

, הייעו� שיחות במהל� שמולאו ,הטפסי� נתוניאת   מזינה'בטר�'בת שירות של , הייעו�לאחר 

 . ייעודית מידע מערכת אל

 

זת בתחילת הדר� רכ,  רק בשנה האחרונה'בטר�'יש לציי� שבנות השירות הצטרפו לצוות 

 .השירות והמתנדבי� בצעו שלבי� אלו
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 הערכה

 מער� הערכה

בקבוצת התערבות נכללו משפחות  .קבוצת התערבות וקבוצת ביקורת הכולל, מער� ניסויי 

, 'ידרישנ' :חולי�ה יאשפוז בבתה אשר קיבלו הדרכה במהל� ,היפגעותשאושפזו עקב לילדי� 

היפגעות בבית שפזו בעקבות  אשר או,שפחותבקבוצת ביקורת נכללו מ. 'העמק'ו, '�"רמב�ירימא'

 ". לבטיחות ילדי�שירות אישי"פרויקט ה במסגרתולא קיבלו הדרכה בכפר סבא  'מאיר'חולי� 

 

 .'בטר�'ארגו�  על ידישפותחו הערכה נבנו על בסיס מטרות התוכנית ותאור התוכנית שלבי ה

 הערכת התהלי�

  החולי�ביתהערכת הטמעת השירות במער� הארגוני של . 1

 .בדיקת שיעור ההדרכות ביחס לכלל הילדי� המאושפזי� עקב היפגעויות    

 

 הערכת גיוס ועבודת מתנדבי�. 2

 .מספר שעות העבודה שלה� ותכיפות התחלופה, בדיקת מספר המתנדבי� שגויסו .א    

 .בדיקת רמת הידע והמיומנויות של המתנדבי� להדרי� את קהל היעד בסיו� הכשרת� .ב    

 

 בניית כלי להערכת ההכשרה של המתנדבי�

אשר , מניעת תאונות בילדי� שאלו� ידע בנושא בנו 'בטר�' בשלב ראשו� צוות הערכה יחד ע� 

ומטרתו הייתה להערי� את )  1/05( הראשוני� בסו� ההכשרה בקרב המתנדבי�כפיילוט  עברהו

 כי חלק ,נדבי� נמצא של המתהפ�לעל סמ� המשוב בע .כשרההידע של המתנדבי� לאחר הה

 לא תאמו את הנלמד בהכשרה עקב שינויי� שחלו �ברור וחלקבאופ� מהשאלות לא היו מנוסחות 

 החליט לשנות מספר 'בטר�'צוות ההערכה בשיתו� פעולה ע� צוות ,  לכ�.בהכשרה לאור� הדר�

פח נס( של המתנדבי� שרההכהשימוש להערכת שאלות בשאלו� והופק השאלו� הסופי בו נעשה 

2.(  

 

  ומתנדבי�'בטר�'ראיונות אישיי� ע� רכזי 

 להערכת ההכשרהראיונות עומק איכותניי� בטלפו� מלבד הערכה בשיטה הכמותית נערכו  

, מתנדבי� 6 וע� ,שירותאחראי� ל אשר היו ,'בטר�'רכזי שלוחות של  4ע� ותיאור הפעילות 

 .שסיפקו את השירות

 

 .י מהשירותרפואי והסיעודצוות ה� והיודרכהערכת שביעות הרצו� של המ .3

 .רותיהערכת רמות שביעות הרצו� של האחיות והרופאי� מהש .א    

  ביתמההדרכה ב) בני נועראו ני המשפחה ב, הורי�(המודרכי� הערכת שביעות הרצו� של  .ב    

 .החולי�        
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  שביעות רצו� עבור צוות המחלקהשאלו�בניית 

הערכת שביעות הרצו� של צוות המחלקה מהשירות שאלו�   בנו'בטר�'צוות הערכה יחד ע�   

צוות הרב מקצועי העובד  בקרב הטכפיילו עבר הוהשאלו�בשלב ראשו�  .'בטר�'הנית� על ידי 

 .במחלקה בה פועל השירות

 

 ,נמצא.  השאלו� לא הותא� למציאות בשטח,ובכתב של הצוות הרב מקצועיפה  בעללפי ההערות 

 מספיק ידע כדי צוותלא היה ל,  איכות ההדרכהה של הערכ: כגו�,ותימקורשעל חלק מהשאלות ה

 שאלו� חדש להערכת שביעות הרצו� של צוות נבנה , לכ�. עבודת המתנדבי�תלענות ולהערי� א

 בשאלו� נכללו שאלות בנושא מודעות איש). 3נספח ( 'בטר�'המחלקה מהשירות הנית� על ידי 

 .  ת/ת המאושפז למשפח'בטר�'ההדרכה של מתנדב ומת תרוצוות המחלקה אודות קיו� השירות 

 

 הערכת ביקורי הבית. 4

על  . מתו� כלל אוכלוסיית היעד של השירות, אשר בבית� נער� ביקור בית,בדיקת שיעור הילדי�

.  בעקבות היפגעותה/ אושפזה/ כלל ביקורי בית למשפחות בה� ילדשירותה, פי התכנו� המקורי

, בפועל. ה צרי� להראות למשפחה כיצד ליצור סביבה בטוחה לילדי�בביקור הבית המדרי� הי

 ',ממצאי� עיקריי�'פרוט בסעי� ראה ( יתיי הוא תוכנ� התברר כבעהביצוע השירות בצורה ב

 .)24וד עמ

 

 הערכת התוצאות

 ראיו� ראשו� נער�. זואשפ בזמ� האשר הודרכובני נוער הורי� או  ואינורסקר טלפוני בו נער� 

ראשו� המודרכי� ענו ה בראיו� .י� לאחר ההדרכה וראיו� שני כעבור חצי שנה מההדרכהחודש ימ

כעבור השני בראיו� . ושביעות רצו� מההדרכה  שינויי� סביבתיי�,שינוי התנהגות, שאלות ידעעל 

 ואלו 'בטר�'בטיחות מארגו� ל ה� זוכרי� כי קיבלו הדרכה הא� ,חצי שנה המודרכי� נשאלו

 .�זוכריה� מסרי� 

 

 נערכו ראיונות ע� הורי� : השוואה לקבוצת ביקורתכה נערעל מנת להערי� את יעילות ההדרכה

לא  בבית חולי� זה . בכפר סבא"מאיר" בית החולי�י� שאושפזו במחלקה הכירורגית בלדלי

  .אחיות העובדות במחלקה על ידי הראיונות נערכו .הפרויקטהופעל 

 

 ולכ� , מועדת הלסינקי מהמחלקה אואישורהשיג  לעלה בידינו לא 'ידרישנ' ו'העמק'בבתי חולי� 

יתה התנגדות לאפשר לגו� חיצוני יההסיבה לכ� .  הראיונות הטלפוניי�נית� היה לבצע אתלא 

 .לפנות למאושפזי� עקב שמירה על חיסיו� מידע רפואי

 

שימוש פסי� בה� נעשה הטמתכונת  לפי � הערכהשאלווריאציות של   תשעערכה בנההצוות ה

 .בה� הודרכו בנושאי�  רמות הידע של ההורי� והילדי�מדד את השאלו� .יעו�/בזמ� ההדרכה

אלו מסרי� המודר� כ� ו השאלו� כלל ג� שביעות רצו� מההדרכה ואימו� התנהגויות בטיחותיות

 ). 4נספח (שאלות דמוגרפיות ו הא� ביצע בעקבות ההדרכה שינויי�, זוכר
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 שאלותלהוציא החלק שכלל , יה זהה לשאלו� של קבוצת ההתערבותהקבוצת הביקורת לשאלו� ה

 ).5נספח ( שביעות רצו� מההדרכה אודות

 

 וקבוצת ביקורת כל תשובה נכונה קיבלה נקודה  בקבוצת התערבותרמת הידעאת על מנת לחשב 

 והציו�  הנכונותשאלותסכו� ה לאחר מכ� חושב . נקודות0אחת וכל תשובה לא נכונה קיבלה 

 כ� כל מרואיי� .100שאלות שנשאלו כפול  הס� כלע על ידי  מספר תשובות נכונות לחלק לנקב

  .100 עד 0קיבל ציו� בטווח של 

 

דיווח עצמי של ההורי� לגבי   נבדק על ידישל הורי הילדי�תנהגות הבטיחותית השינוי ה

 .שעברו שינוי בעקבות ההדרכה ,התנהגויות בטיחותיות ספציפיות

 

דיווח עצמי ב נבדקו ,ההורי�על ידי  ערכו בסביבת מגורי� של הילדנש ,סביבתיי�השינויי� ה

  .גורמי� סביבתיי� ספציפיי� הקיימי� בביתשינויי� בשל ההורי� לגבי 

  ההורי� לסקר הטלפוניהיענות

הרוב ".  שירות אישי"שקיבלו הדרכה במסגרת ,  אנשי�415 רואיינו 2006�2004במהל� השני� 

, 1נית� לראות בלוח . שאושפזו עקב היפגעות, רואייני� היו הורי� לילדי�המוחלט של המ

כמו כ� מסיבות ). 4.3%(שכמחצית מהמודרכי� נענו לראיו� ומעטי� סירבו לענות על השאלות 

 . רואיינו מודרכי� רבי�טכניות לא 

 

 .לא התקבלו נתוני� אודות היענות המשפחות לראיו�' מאיר'מבית החולי� 

 

 '�"רמב�מאייר'חולי� השרואיינו חודש לאחר האשפוז בבית ודרכי� מ: 1 לוח

 ס� כל שנה
משפחותה

  לראיו�נענו

 

 ו לענותרבס
 

 הי� תשובאטלפו� מספר אי� טעות במספר 
 

2004 135  64 )47%( 11) 8%( 33) 24%( 11) 8%( 16) 12%( 

2005 400  207 )51%( 21) 5%( 73)17.4%( 41) 9.8%( 58) 13.8%( 

2006 273 144 )52.7%( 4) 1.4%( 45) 16.2%( 38) 13.7%( 42) 15.1%( 

 )13.9% (116 )10.8% (90 )18.1% (151 )4.3% (36 )51.3%( 415 808הכול�ס
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 ממצאי� עיקריי�

 

 ערכת התהלי�ה .א

 

  בבתי החולי�שירות והטמעת התהלי� העבודה מול בתי החולי�הערכת 

בשלב ראשו� בתי החולי� . � מרכזי להצלחת הפרויקטשיתו� פעולה ע� בתי החולי� הינו פ

 אלא רק ,הערכה אישור עקרוני זה לא כלל את האספקטי� של האול�, שירותהסכימו להפעלת ה

הנתוני� מבתי את היה צור� לקבל  שירותע� תחילת ה. דרכת המשפחותאת האישור לביצוע ה

 .רכה עצמו וההעשירות בכדי לבצע את השירותהחולי� המשתתפי� ב

 : הנתוני� הדרושי� כללו

צוות /'בטר�'עובד /למתנדב קבלת מידע אודות הילדי� ביו� האשפוז ומסירת הפרטי� .1

  ;כדי לבצע את ההדרכהב סיעודי

 ;) שעות24לפחות (  בעקבות היפגעות בית החולי�ב כמות ואחוז הילדי� המאושפזי� .2

�פחות מ(קבות היפגעות  לאשפוז קצר בעבית החולי�כמות ואחוז הילדי� המאושפזי� ב .3

 ;) שעות24

 . אחרו�אשפוז המהשנה מהל� אשפוזי� חוזרי� של אותו הילד עקב היפגעויות נוספות ב .4

 

 חוסר שיתו� פעולההיה  וצוות ההערכה 'בטר�'אחת הבעיות המרכזיות בה נתקלו צוות ארגו� 

י� למסור מידע מעוניינהיו בתי חולי� לא  .מעלהלזכרי� בקבלת הנתוני� הנ מצד בתי חולי�

היו לכ� מספר . במחלקותיה�אושפזו ש ,היפגעותבעלי אבחנה של ילדי� מספר ואחוז האודות 

 : סיבות

 ולהעביר לשת� פעולהששות ו חמידע של בתי חולי�ה מערכות מטעמי סודיות וצנעת הפרט . א

   וג� עורכי ההערכה נתפשי� כגורמי�'בטר�' כאשר ארגו� ,נתוני� לגורמי� חיצוניי�

  .חיצוניי� לבית החולי�

אשפוזי� לקבל נתוני� מהימני� על מספר ה  טכניישנו קושיבחלק מבתי החולי� . ב 

בעלי כמה ילדי� ו , שהיו מאושפזי� בעקבות היפגעות,חוזרי� של הילדי�והאשפוזי� ה

 . שעות�24 למש� פחות מבית החולי�היפגעות אושפזו באבחנה של 

 

לא הצוות  עד היו� .של בתי חולי�ת ו משא ומת� ע� הנהלניהל  וצוות ההערכה'בטר�'ארגו� 

 לעיתי� .)אשפוזי� חוזרי� ואשפוזי� קצרי� ( ע� בתי חולי�בחלק מהנושאי� להסדר הגיע

ההנהלה  ואנשי המחשבי� וללא תמיכה 'בטר�'השגת הנתוני� תלויה ביחסי� אישיי� בי� רכז 

  משיגה חלק מהנתוני�'בטר�' תכזת שלוחר,  בבית חולי� מסוי�,לדוגמא. של בית החולי�

 שהצליחה לשכנע באופ� אישי את אחת הפקידות העובדות ברשומות של ,הדרושי�  על ידי כ�

 לאישור כאשר באופ� רשמי אי� ברשותה שו� אסמכתא,  לשת� עימה פעולהבית החולי�

 . בית החולי�מהנהלת 
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לקבל א� ישנו צור� ,  לצוותי המחלקות וצוות ההערכה וכ�'בטר�'לצוות  כ� לא היה ברור�כמו

 � לאחר השחרורראיוהלסינקי כדי לפנות טלפונית למשפחות הילדי� שהודרכו לאישור מוועדת 

 מצב .עדת הלסינקיוי� להגיש בקשה לורשאבית החולי� ב �יעובדש, רופאי�רק . בית החולי�מ

מלא ע� צוות הפעולה ה שיתו�תהלי� יצירת כיוו� שמ ,זה גר� לעיכוב גדול בעבודת ההערכה

  . אר� זמ� רבבבית החולי�

 

מכיוו� שרכזת , 'העמק' בית החולי�ב  נבדק'ת הלסינקיועד'תהלי� ההערכה נושא בתחילה 

הנושא ש הערכה הוהיית ,בית החולי� ה שלהנהלהצוות נמנית על  'העמק' בית החולי�ב 'בטר�'

ת על מנת להציג את הנושא בפני יחד ע� זא. שאר בתי חולי�ש� ביחס לביתר קלות יתקד� 

בית  נתקלה בהליכי� ביורוקרטי� של 'העמק' בית החולי� של 'בטר�'רכזת  ועדת הלסינקי 

 לא 'בטר�'רכזת .  חודשי�כמהת רק פע� בכנס מתועדת הלסינקי בה� העובדה ש, החולי�

 של רכזת �סיוהני. 'העמק' בית החולי� בועדת הלסינקי כילה להבי� ולהסביר את הנושא בפני שה

 ,הערכה לטפל בנושאה לקד� את הנושא באופ� עצמאי מנע מצוות 'העמק'  החולי�בית ב'בטר�'

עד היו� לא התקבל  . שנהיותר מהטיפול בנושא  נמש� . וכ� תהלי� קבלת האישורי� התעכב

 נתקל 'העמק'תהלי� שיתו� הפעולה ע� בית חולי� .  לביצוע הפרויקטועדת הלסינקי אישור מ

 . רבות ושיתו� הפעולה לא צלחתפרסונאליועיות בב

 

�מאייר' בית החולי�בילדי� �כירורגיתת בפגישת עבודה של צוות הערכה ע� מנהל מחלק

 ולכ� ,הראיונות ה� חלק מהמש� הטיפול וההדרכה של הילד בבית החולי� כי ,הוחלט '�"רמב

 , חולי�הבבית  ההערכה  אתקיי� לאפשרההחלטה זו . ועדת הלסינקי של אישור ב אי� צור�

 .הושקעו על מנת להגיע לשלב זהשזמ� רב ומאמצי� רבי� לאחר 

 

 להעביר שמות של העובדי על ההנהלאסרה ה 'שניידר'בית החולי� לילדי� ב 2004באוגוסט 

שהוגשה  ,ההנחיה באה בעקבות תלונת הורה. 'בטר�'מתנדבי� של להילדי� הנפגעי� לעובדי� ו

חיצוני לגור� מסוי�  העביר נתוני� על ילד בית החולי�בתלונה הייתה כי  הטענה .בית החולי�ל

. לא להעביר נתוני� לא� גור�ש, בית החולי�בעקבות תלונה זו הוחלט על  ידי . ולא אישור הוריל

ולאחר הפסקה ארוכה , לפתח שיטת עבודה חדשה  נאל�'בטר�'בעקבות החלטה זו צוות 

 נכנסי� לחדרי אשפוז ומציעי� הדרכה ג� למשפחות לאחר 'בטר�'יו� מתנדבי� של כ, בפעילות

ללא התייחסות מיוחדת , כלומר מוצעת הדרכה כללית לבטיחות. ג� למשפחות אחרותוהיפגעות 

נוס� לכ� צוות ההערכה לא קיבל אישור לפנות למשפחות . לאלו שנפגעו ומאושפזי� בשל כ�

 .'�"רמב'�'מאייר'המודרכות לאחר האשפוז כפי שנעשה ב

 

 

 מסקנות מתהלי� העבודה מול בתי החולי�

 נוס�  וצוות הערכה חיצוני,ההתערבות בתו� בית החולי� שמבצע את ,השילוב של צוות חיצוני

מצב זה נובע בחלקו . י שיתו� פעולה ע� בית החולי�יעיכב את העבודה וההערכה עקב קש
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חוסר לי� ובחלקו בעקבות נתוני� של בתי החווסודיות הבעקבות הקפדה על סודיות רפואית 

 . בפועלשיתו� פעולה 

 

 בדיקת שיעור ההדרכות ביחס לכלל הילדי� המאושפזי� עקב היפגעויות 

הודרכו מתו� כלל משפחותיה�  חושב כאחוז הילדי� ששירותשיעור ההדרכות שניתנו כחלק מה

 מספר בכל בתי חולי� היה קושי להשיג את המידע אודות. הילדי� שאושפזו עקב היפגעות

ולא נית� היה לקבל מידע על מספר הילדי� ,  שאושפזו בכל חודש בעקבות היפגעות,הילדי�

 ולכ� היה , שעות�24 שאושפזו יותר מ,ההדרכות ניתנו רק לילדי�.  שעות�24שאושפזו לפחות מ

,  שעות�24לאשפוז של יותר מ בית החולי�ב צור� בדיווח על מספר ואחוז הילדי� המאושפזי�

. פשר חישוב נכו� של אחוז המודרכי� מתו� כלל הילדי� שהיו צריכי� לקבל את השירותבכדי לא

הנתוני� המוצגי� ה� אחוז ההדרכות  ,זה לא נמסר על ידי בתי חולי�נתו� כיוו� שבר� מ

 .המחושב מתו� כלל המאושפזי� ללא התייחסות למש� האשפוז

 

 שעות הינו פחות או יותר �24פחות מההנחה היא שבכל בתי החולי� אחוז הילדי� המאושפזי� ל

  במעטשאחוז המשפחות המודרכות גבוהתכ� יא� י, זהה כ� שנית� להשוות בי� בתי החולי�

 .מהמוצג כא�

 

   מתו� כלל המאושפזי� עקב היפגעות,4200�6200 שבוצעו בשני� ,עור ההדרכותיש: 2לוח 

 2006 2005 2004 בית חולי�

 )77% (350 )66.6% (296 )56.6% (327 'העמק'

 )49.7% (359 )37.6% (409 )32.3% (233 '�"רמב'�'מאייר'

 )65.2% (158 )36.4% (148 )13.4% (115 'שניידר'

 )22.2% (350 )3.6% (177 )9.6% (139 'סורוקה'

 )40.7% (1217 )15.2% (1030 )22.6% (814 ס� הכול

 

 א� ,)'שניידר'ו '�"רמב'�'ירמאי' ,'העמק'(בלבד   ההערכה נערכה בשלושה בתי חולי�,אמנ�

 מופיעה ג� מידע על בית חולי� 2 בלוח , לכ�.נית� בעוד ארבעה בתי חולי�, כפי שהוסבר, השירות

אחוז המשפחות המודרכות את  לחשב לא נית�הנוספי� חולי� ה בתי תבשלוש .'סורוקה'

לל חסר מידע אודות כשכיוו� מ ,בהשוואה לכלל המשפחות המאושפזות עקב היפגעות

 :נתוני ההדרכות ה� כדלקמ�, באופ� כללי. המאושפזי�

 

 160 הודרכו 2006 משפחות ובשנת 177 הודרכו 2005שנת מהל�  ב'הדסה עי� כר�' בית החולי�ב

 .משפחות

 

 �93 כ2006 משפחות ובשנת �121 הודרכו כ2005במהל� שנת  בנצרת צרפתיה בית החולי�ב

 .משפחות
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 . משפחות שילדיה� נפגעו370 הודרכו 2006הל� שנת  במ ברחובות'קפל�' בית החולי�ב

 

  עבודת המתנדבי�ה שלהערכ

 גיוס ועבודת המתנדבי�

 בבתי שירות של רכזי ההמרכזיי� העיסוקי�מ � הכשרת� ושימור� הינ,גיוס המתנדבי�

 תקשורת כישורי ,רגישותבעלי  מתנדבי� ת דורשהדרכת המשפחות.  ובנות השירותהחולי�

 עול� התוכ� המקצועי בבטיחות ילדי� ללמוד אתמוכני� ה, בי� אישיות יותמיומנווהדרכה ו

 אינ� ,'בטר�' שפותחו ב, נוס� לכ� כלי ההדרכה. כלפיהולהדרי� את המשפחה ללא שיפוטיות

  . לכ�מיוחדות מיומנויותפשוטי� לשימוש ודורשי� מהמתנדבי� 

 

ת גילו לאחר מכ� שהשירות אינו רבי� מאלו שפנו להתנדב בשירות ועברו הכשרה במסגרת השירו

דר� קשיי� טכניי� שעלו ,  החל מהעומס הרגשי הכרו� בשירות,מתאי� לה� בשל סיבות מגוונות

חוסר שיפוטיות בומובנות קושי ב, קשיי� טכניי� בתפעול השירות, חלק מבתי החולי�בבעבודה 

ע� . סמסטר ועודחופשות , תקופות מבחני�, קשיי� אישיי� ומשפחתיי� למיניה�, תוהנדרש

י� המתמיד נית� לראות מספר מתנדבי� ותיקי� , השירותהפעלתלאחר  שני� שלוש כ,כיו�, זאת

 . לאור� שני�'בטר�'בהתנדבות ב

 

 לאופי והיכולות בבית בהתא�בכל שלוחה מנגנו� גיוס וניהול מתנדבי� נבנה  השני� במרוצת

תשומת לב מיוחדת שקעה אנרגיה ו הוה�באחד הדברי�  .ביצוע השירותלהחולי� ועל פי הנדרש 

�'מאייר' : החולי�יבתב הפרויקט ביצוע ה האחרונה שלבתקופ .דוברי ערבית גיוס מתנדבי� יהה

ובתקופות , הצליחו לגייס מתנדבי� דוברי ערבית, 'סורוקה' ו'הדסה עי� כר�', 'העמק', '�"רמב'

ת /כיו� יש מתנדב,  שידוע לנועד כמה. בית החולי�בכל ת ערבית /ת דובר/מסוימות היה מתנדב

 .'סורוקה'ו '�"רמב'�'מאייר': ת ערבית בבתי החולי�/דובר

 

 להל� המקומות .שוני� בכל בית חולי�רבי� וגורמי� ל פנו 'בטר�'על מנת לגייס מתנדבי� רכזי 

 :המרכזיי�

 ;ה/ה חבר/ה מביא/חבר, מפה לאוז� •

  .ל"ה ליעיברב בתי החולי� נעשתה פני •

במסגרתו סטודנטי� לרפואה " לביא" פנו השנה ג� לפרויקט 'הדסה' בית החולי�ב •

 . וסיעוד מתנדבי� בבית החולי�

 פניה למכללת דוד ילי� לגיוס סטודנטי� במסגרת חובת ה היית'הדסה' בית החולי�ב •

 .ממכללה זו התנדבו ג� סטודנטי� דוברי ערבית. התנדבות שיש בקורסי� מסוימי�

 .ה לעמותות שונות להעצמת נשי� בדואיות פני– 'סורוקה' בית החולי�ב •

   ;מודעות בעיתוני�פרסו�  •
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 בית החולי�וג� באתר השלוחה ב 'בטר�'קריאה להתנדבות דר� אתר האינטרנט של  •

 ;'�"רמב'

 ;ל"קריאה להתנדבות דר� אתר האינטרנט של שתי •

בית למשל ב, הסיעוד והחינו�, ה לעמותות שונות של פנסיונרי� מתחו� הרפואהיפני •

 פניה לעמותה להתנדבות הכ� היית�כמו, �"� פנו לארגו� גמלאי רמב" רמבהחולי�

 ;בחיפה

 .גיוס הפוני� עצמאית לבית החולי� •

 

 , דיווחו 'בטר�'רכזי  ."חבר מביא חבר "ההיית 'בטר�'רכזי  על ידיהשיטה היעילה ביותר שצוינה 

 .נמצא יעיל ביחס להשקעה 'בטר�'אתר האינטרנט של . יעילותלא נמצאו בעיתוני� מודעות ש

 

 וההתמדה, רותיהמתנדבי� לא תמיד הניבה פבגיוס רבה של רכזי השירות ההשקעה ה ,לסיכו�

כגו� שינוי ,  אישיותבדר� כלל  ה�התנדבותההסיבות לעזיבת . בעיתית ההייתשל המתנדבי� 

צוות  או קשיי הסתגלות לעבודה וליחס שינוי באורח החיי�, בעיות בריאות, מקו� עבודה

על מנת להתגבר על חלק מ� הקשיי� הקשורי� נות אישיי� ציינו כי ו בראי'בטר�'רכזי  .המחלקה

בחלק מהשלוחות על קבלת  הוחלט בהתאמת המתנדב לעסוק בשירות אישי לבטיחות ילדי�

ת מצטר� לייעו� של הרכזת או של / לאחר ראיו� ולאחר שהמועמד רקהמתנדב לשירות והכשרתו

 .  להתנדבורק לאחר שהוא חווה את הייעו� מתקבלת במשות� ההחלטהת ותיק /מתנדב

 

 וכתוצאה מכ� הופסק ,בעיה של חיסיו� מידע בפני המתנדבי�ה עלתה 'שניידר' ולי�חת הבבי

לאחר מכ� הצוות הונחה להעביר לשלוחה מידע לא מזוהה אודות . השירות למספר חודשי�

 ה הובילשיטת עבודה זו. אות�" לחפש"ריכי� המשפחות לה� יש לתת ייעו� והמתנדבי� היו צ

 . חלק מה�ועזיבה של  חוסר שביעות רצו� של המתנדבי�ל

 

 הכשרת מתנדבי�

 קורסי הכשרה

 א� ההערכה של ,בכל בתי חולי� בה� מופעל השירות האישיבוצעה הכשרת המתנדבי� 

 .'שניידר'ו 'העמק' ',�"רמב'�מאייר':  הבאי� בלבדחולי�ה בתי שלושתבנערכה ההכשרה 

  היהקורסה ,ד כל אח שעותארבע בני מפגשי�  ארבעה קורס ובובדר� כלל  כללההכשרהה

לעיתי� קרובות  ומצא כי ,שצוות הערכה נכח בחלק ממפגשי ההערכה ,�לציי יש . ברובויפרונטאל

��3000 כהקורסעלות הממוצעת של ה . בכל ארבעת המפגשי�ולא כל המתנדבי� נוכח . 

ג� שלב של חונכות של המתנדב בו המתנדב ב� ארבעת המפגשי� קורס וס� לההכשרה כללה בנ

 .צפה בהדרכות
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 'העמק' בית החולי� •

 אשר ,כמו כ� בחלק מהמפגשי� השתתפו אחיות.  מתנדבי��7 להכשרהנערכה  2003בדצמבר 

בית   ב2007נכו� לפברואר  .י� נוספקורסי� לא נערכו .מדריכות את המשפחות כחלק מעבודת�

 4פע� בשבוע למש� מתנדבת מה� כל אחת .  מתנדבותשתי  מדריכות בפועל'העמק' חולי�ה

 וג� צוות האחיות של המחלקה כירורגית ילדי�  'העמק' בית החולי�ג� רכזת השלוחה ב .שעות

 . המשפחותאתכות ימדר

 

  . מתנדבי�שני מתנדבי� וכיו� פועלי� 7לפחות ס� הכל גויסו 

 

 '�"מבר'�'מאייר' בית החולי� •

 :הכשרה למתנדבי�קורסי  3נערכו ס� הכל ב

 . מתנדבי�5  עבור2003הכשרה ראשונה ביוני 

 . מתנדבי�5  עבור2004הכשרה שנייה במאי 

 

של המדויק מספר ה צוות הערכה לא קיבל מידע אודות .2004נובמבר בהכשרה השלישית 

ת ההערכה לא עודכ� צוו. כיוו� שלא נערכה הרשמה מדויקתמ, ו בהכשרהשתתפתנדבי� שההמ

שבחלק מהמפגשי� השתתפו , ראוי לציי� . במועד אלא רק יותר מאוחרלגבי קיו� ההכשרה

 . אחיות בית החולי�

 

פע� כל אחת מתנדבת .  מתנדבות9 מדריכות' �"רמב'�מאייר' בית החולי� ב2007נכו� לפברואר 

 מבצעת הדרכות '�"רמב'�'מאייר' בית החולי�ג� רכזת השלוחה ב . שעות3בשבוע למש� 

 .משפחותל

 

 9נכו� לעכשיו ,  שני�3 מתנדבי� במהל� �20 גויסו כ'�"רמב'�'מאייר' בית החולי�ב לבס� הכו

  וחונכותקורס ההכשרה וחלק קיבלו הדרכהבחלק� השתתפו , מתנדבי� ממשיכי� להתנדב

  .אישית

 

 'שניידר' בית החולי� •

שתי מתנדבות ותיקות שעברו קוד� לכ�  מה� , מתנדבי�8ור ב ע הכשרההנערכ 2003באוגוסט 

שלושה מסיבות אישיות .  וכבר עבדו בהתנדבות עוד לפני תחילת הפרויקט'בטר�'הכשרה של 

 הפסיקה אחת 2004במהל� .  לא החלו כלל בהתנדבות, שסיימו את ההכשרה,מהמשתתפי�

 . המתנדבות הותיקות את ההתנדבות שלה

 

פע� כל אחת מתנדבת .  מתנדבותארבעמדריכות ' ניידרש' בית החולי�  ב2007נכו� לפברואר 

�'בטר�'של ג� רכזת השלוחה  .מתנדבת אחת מגיעה פעמיי� בשבוע. שעתיי�בשבוע במש� 

 .משפחותל מבצעת הדרכות 'שניידר'
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 מתנדבי� ממשיכי� 4,  שני�3 מתנדבי� במהל� 8לפחות  גויסו 'דרישני' בית החולי� בלבס� הכו

 .להתנדב

 

 הידע של המתנדבי�הערכת רמת 

 המתנדבי� ,הכשרה ולפני כניסת� לעבודההלאחר של המתנדבי� במטרה להערי� את רמת הידע 

 .התבקשו למלא שאלו� להערכת הידע שלה� בתו� ההכשרה

 

 .'העמק'ו' �"רמב'�'מאייר', 'שניידר ':בתי חולי�שלושת הועבר בהראשו� השאלו� 

  .'�"רמב'�'מאייר'בי� בבית החולי�  שאלוני� על ידי מתנד5 מולאו 9.06.03 �ב

 .'שניידר' שאלוני� על ידי מתנדבי� בבית החולי� 5 מולאו 21.07.03 �ב

 .81.8%  של רמת הידע בשאלו� זה בשני בתי החולי� הללו היהציו� הממוצעה

 . מתנדבי� נוספי� בבית החולי� עפולה7 הועבר שאלו� הידע בקרב 9.12.03 �ב

 

 .100 מתו� 80.75הציו� הממוצע של רמת הידע היה ,  שאלוני�17  מולאו�2003בס� הכל ב

 . הוחל שימוש בשאלו� ידע מעודכ�2004במאי 

 

 5כאשר חשוב לציי� כי בהכשרה עצמה השתתפו , � מילאו את שאלו� הידע"שני מתנדבי� ברמב

 מתנדבי� לא הסכימו למלא את 3: א� ההיענות למילוי שאלו� לא הייתה גבוהה, מתנדבי�

 .השאלו� עקב חוסר בזמ�  כי סדנא נערכה מעל הזמ� המוקצב

 

 ידעה� מילאו את שאלו� " מתנדבי� של רמב3עוד ו, נערכה סדנת הכשרה נוספת 2004בנובמבר 

 . המעודכ�

 

 84טווח הציוני� נע בי� ,  מתנדבי�22  הראשו� והשניעל השאלו� ענו 2005בס� הכל עד פברואר 

 . לא היו נכשלי�. 85.5%ע הינו הציו� הממוצכאשר , 96לבי� 

 

 הערכת ההכשרה על ידי המתנדבי� בראיונות עומק 

ארבעה מתו� חמשת המתנדבי� שרואינו עברו קורס הכשרה להתנדבות השירות אישי של 

על פי . ציינו כי הקורס תר� לה� רבות, 'בטר�'אשר הודרכו בקורס של , המתנדבי�. 'בטר�'

הדגמה על ידי , תהלי� ההדרכה, מטרות ההדרכה, 'בטר�'ארגו� בקורס נית� הסבר על , דיווח�

. כמו כ� הקורס סיפק את המידע הרלוונטי בנושא בטיחות. סימולציות ואי� לגשת למשפחה

במהל� ההדרכה קיבלה , מתנדבת אחת הודרכה באמצעות חונכות אישית על ידי רכזת השלוחה

הדרכות לפני שהתחילה להדרי� באופ� למדה להשתמש בטפסי� ונוכחה במספר , ידע רלוונטי

ההדרכה האישית תורמת רבות לכ� שמתנדב חדש יוכל להבי� מה עליו לעשות , לדבריה. עצמאי

 .ואי� לגשת נכו� יותר למשפחות

 

 .כי יש צור� לקיי� מספר ימי עיו� בשנה בה� יוכלו להתעדכ� בנושא, המתנדבי� ציינו
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 ג� לרתימת המתנדבי� לשירות וג� לידע המקצועי ההכשרה נתנה מענה טכני, מתנדבי�לדעת ה

לפני ביצוע  בנוס� לקורס ההכשרה המתנדבי� החדשי� צופי� בהדרכת המשפחות. שלה�

ת /חונכות למתנדב. מתאמני� על מילוי טפסי� ורק לאחר מכ� מדריכי� באופ� עצמאי, הדרכות

 . ת באופ� אישי/במספר מפגשי החניכה היו תלויי� בכל מתנד. ה הייתה הכרחית/החדש

 

 לסיכו� קורס ההכשרה

 :נקודות חוזק

 ;גיבוש ורתימת המתנדבי� �

 ;הענקת ידע מקצועי מסודר �

 ; להדרכהמוכני�הכלי� הקנית מיומנויות לשימוש ב �

 .כלי� מסודרי� להעברת מסר וביצוע ייעו�הקנית  �

 

 :נקודות חולשה

עבור מספר רב של  נית שעות בארבע מפגשי� יצרה בעיות ארגו16הכוללת הכשרה ארגו�  �

היענות . לדוגמא לכל מתנדב התאימו שעות שונות ושעות הבוקר היוו בעיה. אנשי�

בכל שעות ההכשרה בגלל חוסר יכולת להשתתפות  גבוהה ההמתנדבי� לא היית

 . בהגמשת השעות כ� שיתאימו לכול�

 ההשקעה בארגו� ההכשרה עבור מספר מצומצ� של מתנדבי� דרש משאבי זמ� רבי� �

 .מרכזת השלוחה

 

 חונכות אישית

שיטת גיוס  . אלא הדרכה אישית לכל מתנדב מתחיל, הכשרהכיו� כבר לא מקיימי� קורסי

 ,והכשרת מתנדבי� חדשי� שונתה בעקבות קושי לארג� יחד מספיק מתנדבי� באותו פרק זמ�

 הכשרה  שרצה להתגייס לפרויקט עבר,כל מתנדב חדש. אשר יצדיקו את ההשקעה בארגו� הקורס

 .אופ� ביצוע ההדרכהאת כאשר הדגש היה להדגי� , 'בטר�'פרטנית על ידי רכזת 
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   מתנדבי�של ראיונות עומקמהפעילות תיאור 

.  מתנדבי� וותיקי� משלושת בתי החולי�5כחלק מההערכה נערכו ראיונות עומק איכותניי� ע� 

 :הבאי�המתנדבי� העלו את הנושאי� 

 

 יבתב :העבודה שלה� מול הצוות במחלקה והדרכת המשפחותהמתנדבי� תארו את שיטת 

,  הצוות הסיעודי מיידע את המתנדבי� אודות ילדי�'העמק' ו''�"רמב'�'מאייר'' החולי�

, סיעודיתהלאחר מכ� המתנדב מעיי� בתיק החולה או באנמנזה .  לאחר היפגעותהמאושפזי�

לרוב . ות על מנת להציע את ההדרכהרלוונטיי� וניגש למשפחהמידע ה את הטפסי� ועלוני �מכי

  שילדיה�,פעמי� רבות משפחות אחרות. המשפחות מוכנות ומעוניינות לקבל את ההדרכה

כמו כ� ישנה חשיבות .  מבקשות להצטר� ולהקשיב להדרכה, היפגעותינהאשמאושפזי� מסיבה 

האשפוז לפחות יומיי� לאחר הינו  ,לדעת המתנדבי�אשר , להגיע למשפחה בעיתוי המתאי�

 .בית החולי�ב

 

 המתנדבי� מקבלי� הודעה מצוות הסיעודי של המחלקה אודות מספר 'שניידר' בית החולי�ב

ישנ� ,  מפאת סודיותש� המטופלנית� לא מכיוו� ש. בו מאושפז ילד לאחר ההיפגעות, החדר

 לכל כלומר הדרכה כללית המוצעת על ידי המתנדב, "הדרכת מניעה"מקרי� בה� מועברת 

מתוכנית המסטר בבית  (בדיווח של סטודנטית. המאושפזות בחדר לקבל את ההדרכה פחותהמש

,  משפחות15שמתו� , עלה, שהדריכה כמתנדבת במחלקה זו, )הספר לבריאות הציבור

לעומת . רק שתיי� סירבו לקבל הדרכה, המאושפזות עקב היפגעות אליה� פנתה בהצעת השירות

 כמו .  סירבו22,  משפחות29מתו� , אושפז עקב בעיה אחרתשילד� מ, זאת כאשר פנתה למשפחות

 חדש ינובמהל� ההדרכה המשפחות שהודרכו מציינות כי לרוב הידע א, על פי דיווח המתנדבי�כ� 

ולכ� התועלת בהדרכה שקיבלו טמונה בהפיכת , א� ה� אינ� יודעי� להשתמש בידע הזה, לה�

  .הידע לישי�

 

. שיש להרחיב את ההדרכה במסגרת בית החולי� ומחוצה לוהמתנדבי� ציינו , כלליבאופ� 

 ולהדרי� משפחות  האשפוז כי יש צור� להרחיב את הפרויקט מעבר למחלקות,מתנדבי� טענוה

המגיעי� , ילדי�החלק מ שהסיבה העיקרית לכ� היא. ות� במיו�שה הל�במכבר  ושילדיה� נפגע

כמו כ� . ת רק במחלקות האשפוזיתנמשו� שזו נ, לא הדרכהל משתחררי� הביתה ,מיו�ל

יש חשיבות רבה , לטענת�. הרצאות בבתי הספרתת להרחיב את הפרויקט ול ועציההמתנדבי� 

טר� בא� יש מעט מאוד מקומות בה� הורי� יכולי� לקבל הדרכה , למת� הסבר בנושא בטיחות

 .ההיפגעות

 

 היפגעות ממתנדב ולא למשפחה קל יותר לקבל הדרכה לאחר כי ,המתנדבי� ציינונוס� על כ� 

אנשי� חוששי� מפני ביקורת . מאוימי�פחות חשי� שאז אנשי� מפני , מאיש צוות רפואי

 לכ� פחות מהססי� לקבל הדרכה, והתערבות של גורמי� כמו עובדת סוציאלית או ביטוח לאומי

 . ממתנדב
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 מחסור קבעלא כל המשפחות מקבלות הדרכה ש היא ,ה על ידי מתנדבי�הועלתש, נוספתנקודה 

 באופ� א� מעט אנשי� מגיעי� להתנדב,  במתנדבי� שלועמשקי' בטר�'אמנ� ארגו� . במתנדבי�

 .מסוימות מחמיצות את ההדרכהמשפחות מכ�  וכתוצאה ,קבוע

 

  רכזי השלוחותשל ראיונות עומק מתאור הפעילות 

 ,נדבי� בפרויקטאודות כדאיות השילוב של המתלגבי דעת� נשאלו רואינו בראיו� עומק והרכזי� 

מספר עמדות הוצגו .  המתנדב הקשר ע�בהילקח בחשבו� ההשקעה העצומה בהכשרה ושימור

 :בנושא זה

 

צוות ה הוא להכליל את השירות במסגרת האחריות של , כנראה, כי הדבר הנכו� ביותר,צוי�

בהתחשב במשאבי� המצומצמי� השוטפי� א� .  של בית החולי�צוות הרווחה או יהסיעוד

על ידי של ההדרכה ביצוע בלעדי . היה זה נכו� להפעיל מתנדבי�, פעלת השירות לאור� זמ�לה

 משו� שהעומס הרגשי ,ותרכזת השלוחה היה גורר תחלופה גבוהה יותר בצוות רכזות השלוח

בבית ' בטר�'הרכזת עובדת למעשה כאד� בודד המועסק על ידי . שירות הוא כבדהכרו� במת� ה

  בקונסטלציה זו עדי� ליצור צוות הכולל.צוות העובד עימהמת מענה רגשי אינה מקבלו החולי�

 כל הקושי � כאשר הייעוצי� מבוצעי� ה� על ידי המתנדבי� וה� על ידי הרכזת ע,ג� מתנדבי�

 .שבתפעול מתנדבי�

 

 ,נראה. ת מלגהתמורסטודנטית בדואית  ' אישישירות'מסגרת ב מדריכה 'סורוקה' בית החולי�ב

ה� מבחינת  יש לבחו� התאמה של פתרו� כזה  לדעת�לפיכ�,  על פי הרכזי�ו� יעילזהו פתרש

צפויה תחלופה של המבצע בכל שנה זו בשיטה . יישו� וה� מבחינת משאבי� ג� לשלוחות אחרות

, לבחו� ג� שיטה המשלבת מתנדבי�יש . מול הסטודנט" חוזה"אקדמית וביצוע הייעוצי� תלוי ב

  .ודנטי� בתשלו�רכזת ותמיכה על ידי סט

 

, אחיות או 'בטר�' עובדי אשרבאופ� שונה מ משפחותה ידי על י�שנתפ מתנדבי� כי ,צוי� כ��כמו

משפחות האחיות נתפשות על ידי , כלומר .משפחותה י� אחרת על ידיקבלתמ המסרי�ולכ� ג� 

 .כת שיי� למערשאינו,  נתפש כאד� זר'בטר�'כאשר מתנדב , כדמות בעלת סמכות ומקצועיות

 

על  ולא ,הצוות הסיעודיעל ידי  הוא אלית לביצוע השירות יהשיטה האיד הרכזות  דעת ל ,לסיכו�

 קיימי� מחסומי� רבי� להכנסת השירות לעבודה ע� זאת. ארגו� חיצוני לבית החולי� ידי

 .  חשוב ודרוש ולכ� נראה שהפעלת המתנדבי� הוא ,הרוטינית של האחיות

 

 : חולי�הנהלות בתיקשורות ל,  קידו� השירותלגבי 'בטר�'על ידי רכזי שצוינו , נקודות נוספות

חות "נתוני� סדירי� ומלאי� אודות האשפוזי� בגי� היפגעות תאפשר הפקת דוגישה ל •

 .הנהלה מלאי� ונכוני� יותר
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 אודות מצבת הילדי� המאושפזי� בבית ממוחשבי� נגישות לנתוני� רצוי היה לאפשר •

 .החולי� בשל היפגעות

 לפי הגדרות , בבית החולי� ומתנדבי השירות כגורמי� מטפלי�'בטר�'גדרת שלוחת ה •

   .אפשר פניה ישירה למשפחות וכיסוי מלא יותר של השירותת, משרד הבריאות

 

כי , נית� לראות.  מסכ� את מספר המתנדבי� בכל בית חולי� ואת שעות הפעילות שלה�3לוח 

חולי� ה יבבת .'�"רמב'�'מאייר' היה בבית החולי� הכיסוי הרחב ביותר של עבודת המתנדבי�

שבבית  ,יש להתייחס לעובדה. ) שעות8 (ות זהו המתנדבי� היה שלעבודה שעות 'שניידר' ו'העמק'

  .ל שעות עבודת� בהדרכהשווח יאי� דא� על פי ש, דרי�מ ג� צוות האחיות 'העמק'חולי� 

 

 ילות שלה�מספר המתנדבי� בכל בית חולי� ושעות הפע: 3  לוח

ס� הכל שעות 
 הדרכה

שעות התנדבות 
 בממוצע למתנדב

 בית חולי� מבצעי הדרכות

 'העמק' צוות האחיות+   מתנדבות2  שעות פע� בשבוע4  שעות8

 '�"רמב'�'מאייר' רכזת השלוחה+   מתנדבות9  שעות פע� בשבוע3  שעות27

 'שניידר' רכזת השלוחה+   מתנדבות4 שעתיי� פע� בשבוע  שעות8

 

  המתנדבי�תפעילוה של הערכהסיכו� 

 נקודות חוזק

 המאפשרת לה� להדרי� בנושאי� , מקנה לה� רמת ידע גבוהה, המועברת למתנדבי�,ההכשרה

 אלא רק ,עצמההדרכה ההמהל�  רמת המיומנות שלה� בהנבדקע� זאת לא . ילדי�של בטיחות 

 .המודרכי�של ידע העקיפה דר� הערכת בצורה 

 

 יות עיקריותזוהו מספר בע

המתמידי�  התקשו לגיס מתנדבי� 'בטר�'ורכזי  שגויסו לא הספיק מספר המתנדבי� .1

 הזמ� ומאמ� לגיוס המתנדבי� גדולמבחינת כמות המשאבי� . בעבודה לאור� זמ�

לארגוני מתנדבי� פנו ג� רכזי השלוחות . אמ� המושקע תאמה את המוהתמורה לא תמיד

  .הניבו תוצאותא� אלו לא תמיד  ,)בית החולי�ארגו� הגמלאי� של , ל"יע(אחרי� 

 ,נשירת מתנדבי� נובעת מכמה סיבות. לאחר ההכשרה  בקרב המתנדבי�קיימת נשירה .2

אשר עקב בעיות בריאות או בעיות , כאשר המרכזית ביניה� היא שמדובר לרוב בפנסיונרי�

ליצור הינה הקושי עבודה ע� מתנדבי�  בבעיה מרכזית .אינ� מתמידי�משפחתיות 

 .  להתנדבות טווחת ארוכקצרה או מחויבות

 עצמו היה מוכרח להפסיק 'בטר�'בחלק מהמקרי� . של מתנדבי� מסוימי�אי התאמה  .3

את ההתנדבות המתנדב עקב תלונות של המשפחות אשר הצביעו על הביקורתיות 

 של המתנדבי� �עקב המספר המצומצ. המורגשת של המתנדב כלפי המשפחה המודרכת

 .  לפני תחילת ההכשרהמתנדב יתאי� לביצוע ההדרכותהדק א� ובסינו� ה  ער� לא'בטר�'
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ברות  עברית ו אינ� דהמודרכותחלק גדול מהמשפחות . מחסור במתנדבי� דוברי ערבית .4

מתנדבי� יש צור� בגיוס כ� ל,  על מנת להבי� את המסרי� של ההדרכהברמה מספיקה

חברה במספיק  מקובלתאינה עדיי�  ההתנדבות בבתי החולי� אול�. יתבדוברי ער

 .ערביתה

 

 השינויי� הבאי�יושמו בעקבות בעיות אלו 

תבקשו י , מתנדבי� המשתתפי� בקורסי הכשרה הבאי�,2005 מינואר 'בטר�'לפי החלטת 

 .להתחייב לתקופת התנדבות של שנה לפחות בתדירות של יו� בשבוע

 

 על מנת לזהות מועמדי� י� להתנדבותראיונות עומק ע� מועמד נערכי� לפני תחילת ההכשרה

 .  לער� שעותבי� באי� להתנדב פע� אחת בשבוע לשלושרב המתנד . שאינ� מתאימי�

 

 . שירות הליכית בכל ההמסייע, לאומי כל השלוחות בת שירותנוספה לבשנה האחרונה  ,אמורכ

 .לו ישפרו את יעילות העבודה מול המתנדבי�הלשינויי� שה ,יתכ�י

 

  הרפואי בבית החולי�ת רצו� של הצוותסקר שביעו

 מחויבי� לעבוד בשיתו� ע� צוות 'בטר�'השירות צוות המתנדבי� ורכזת את ל יהפע מנת ללע

 את במטרה לבחו�זו נבדקה  עבודה משותפת. בית החולי�בילדי� לכירורגית ההמחלקה 

דעות של הצוות נית� להערי� עבודה זו בעזרת רמת המו.  במער� בית החולי�'בטר�' השתלבות

 על ידי הקיי� ובעזרת רמת שביעות הרצו� שלה� מההדרכות הניתנות שירותלוהסיעודי הרפואי 

 .  המתנדבי� והרכזת

 

תחילת שנה וחודשיי� מ, 2004 ישל הצוות הרפואי הועבר במא סקר שביעות הרצו� הראשו�

 : בתי החולי�שלושתב ,הפעלת הפרויקט

 

 . ממחלקת כירורגית ילדי�אחיות �11הועבר השאלו� ל �30.05.04ב – 'העמק' בית החולי�. 1 

ורק לאחר מאמצי , תחילה האחיות הביעו חוסר רצו� לשת� פעולה. השאלו� לא הועבר לרופאי�

אחות אחת ג� . ה� הסכימו למלא את השאלו�, )האחות הכללית(אהובה טל ' השכנוע של גב

 6מתוכ� ,  אחיות10 של דבר בסקר השתתפו בסופו. לאחר דברי השכנוע לא הסכימה לשת� פעולה

שלוש האחיות האחרות עובדות רק לילות ואינ� מתמצאות בהדרכות . אחיות ענו על כל השאלות

, 4כפי שמתואר בלוח . ולכ� לא ענתה,  נוכחת בא� הדרכההאחות נוספת לא היית. המשפחות

  .רי�בינונית בכל הפרמט הייתה בית החולי� האחיות בשביעות הרצו� של

 

אול� האחות , הסקר אמור היה להיער� �24.05.04ב – '�"רמב'�'מאייר' בית החולי� .2

ידת שביעות הרצו� של הצוות מהשירות דהאחראית לא הסכימה להעביר את שאלוני ההערכה למ

ראיו� ע� נער� , למעשה. שהצוות אינו מודע לקיו� הפרויקט, לאחיות ולרופאי� במחלקה בטענה

  ישנ� מעט מאוד מתנדבי�,על פי דיווחה.  במעמד זהילדי�  במחלקה כירורגיתאחות אחראית
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. הדרכהמשו� שהיא מעול� לא צפתה בה� מבצעי� ,  לתת עליה� משובואי� לה אפשרות

. מתבצעות מעט מאוד הדרכות ביחס למספר הילדי� המאושפזי� בעקבות היפגעויות, לדבריה

 מרוצה כלל מזמינות ההיא לא היית. ה מאוד נמוכהשביעות הרצו� שלה מהפרויקט היית

, כמו כ� היא ציינה כי פעמי� רבות מגיעי� באותו יו� כמה מתנדבי� והדבר לא יעיל, המתנדבי�

א� באופ� מעשי היא לא ,  הרעיו� של התוכנית חשוב מאוד,לדבריה. אלא רק מפחיד את הילדי�

 .רואה כי הוא מתבצע במחלקה

 

 לאחיות ולעובדת הסוציאלית ממחלקת הועבר השאלו� �23.05.04ב – 'שניידר' בית החולי� .3

חו� מהרופא האחראי שני הרופאי� האחרי� העובדי� , לגבי הרופאי�. כירורגית ילדי�

 העובדת הסוציאליתעל השאלוני� ענו . 'בטר�'במחלקה לא היו מודעי� לפעילות ההדרכות של 

לכ� אי� , אמרו כי לא נכחו בא� הדרכה והשאר  ענו על כל השאלות בשאלו�3מתוכ�  , אחיות�6ו

 גבוהה בכל  שביעות הרצו� של האחיות הייתה,באופ� כללי .באפשרות� לענות על כל השאלות

 ).4לוח ( למעט זמינות המתנדבי�, הפרמטרי�

   

 )2004( לפי בית חולי� שירות מה והסיעודי הרפואיצוותהשביעות הרצו� של ממוצע : 4  לוח

 בית החולי�במהשירות ות הרצו� ממוצע שביע
 )גבוה�5, נמו��1(

 *'שניידר' **'העמק'

 נושא ההערכה

 זמינות המתנדבי� למת� הדרכה 3.8 3

 המסרי� של ההדרכה הובהרו כהלכה 5 3.4

 מידת התאמת ההדרכה למצב ספציפי 4.3 3

 הזמ� המוקדש להדרכה 5 3.2

 שמירה על פרטיות המודר� 4.8 3.2

 רכה כללית לגבי טיב ההדרכההע 4.5 3.2

 המקצועיות של המדרי� 4.7 3.8

 הכלי� בה� משתמש המדרי� 5 3.8

 . אנשי צוות3השאלות ענו כל על ,  אנשי צוות7השתתפו  בהערכה * 

   אחיות5השאלות ענו כל על ,  אחיות10השתתפו בהערכה ** 

 

 

לחזור על הסקר הוחלט  י� בקרב הצוותבינוניתי� על שביעות רצו� המלמד ,הממצאי�לאור 

ניסיו� לשפר תו�  ובישיבות צוות במחלקותיוצג  השירותשלאחר  , מאוחר יותר עד שנהכחצי שנה

  .את שיתו� הפעולה ע� הצוות הרפואי

 

 

  סקר שביעות רצו� שני

 . אחיות10 על השאלו� ענו .2005בינואר  '�"רמב'�'מאייר' בית החולי�ב נער�
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 . רופאי�שני  אחיות ו4על השאלו� ענו . 2005במר�  'קהעמ' בית החולי�בנער� 

 

 .  אחיות ושתי עובדות סוציאליות6על השאלו� ענו . 2005 במר� 'שניידר'נער� בבית החולי� 

  . הסקר הראשו�ע� שנוסח השאלו� עודכ� לאחר הניסיו� ,יש לציי�

 

ואי והסיעודי הרצו� של הצוות הרפהמפרט את ממוצע שביעות , 5בעמוד הבא מוצג לוח 

 .2005 בשנת מהשירות בשלושת בתי החולי�

 

 חולי�ה בתי  בשלושתשירות מהסיעודיה הרפואי וצוותהשביעות הרצו� של ממוצע : 5לוח 

)2005( 

 ממוצע שביעות רצו�
 גבוה מאוד�5נמו�                �1

 שאלה

***'שניידר'  בית חולי� '�"רמב'�'מאייר'* **'העמק'

 ות המתנדבי� למת� הדרכהזמינ 4.2 4 4.4

 שמירה על פרטיות המודרכי� 4.3 4.4 4.33

 הערכה הכללית לגבי טיב ההדרכה 4.5 4 4.6

 ההערכה לגישת המתנדבי� למשפח 4.3 4.8 4.83

  המתנדבי�להנימוס והאדיבות ש 4.4 4.8 4.83

 של המתנדבי�, להערכת�, הידע והבקיאות 4.2 4 4.66

 מתנדבי� להערות הצוותפתיחות ה 4.4 4.5 4.66

הכבוד שהמתנדבי� נותני� לעמדות  4.3 4.8 4.5

 ולאמונות של המודרכי�

עד כמה הינ� שבע רצו� משיתו� הפעולה  4.3 4.25 4.66

 'בטר�'בינ� ובי� מתנדבי 

עד כמה הינ� שבע רצו� משיתו� הפעולה  4.1 4.4 4.6

 'בטר�'בינ� ובי� עובדי 

  ענו על השאלו� ל�וכ, וות אנשי צ10השתתפו בהערכה * 

 על השאלותכל ענו  5,  אנשי צוות6השתתפו בהערכה  **

 על השאלות ענו  7,  אנשי צוות8השתתפו  בהערכה ***

 

 גבוהה בכל שלושת בתי החולי� וכ� ההיית שירות שבסקר השני רמת המודעות ל,נית� לראות

 .)4,5 ותלוח (לסקר הראשו� גבוהה בהשוואה ההיית שירותרמת שביעות הרצו� של הצוות מה

. ולכ� אי� משמעות לניתוח סטטיסטי, מספר המשיבי� היה מצומצ�' שניידר'בבית החולי� 

שנמדדה בסקר הראשו� לעומת הסקר , ההבדלי� בי� רמת שביעות הרצו�', העמק'בבית החולי� 

 ).>p 0.05(נמצאו מובהקי� , השני

 

 ,וות הרב מקצועי מודע לקיו� השירות האישי כי רוב הצ,ית� לראותנ 6מתו� הנתוני� בלוח 

 .'בטר�'ת פוגש לעיתי� קרובות את מתנדבי הצווו
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 התפלגות שביעות הרצו� של הצוות הרב מקצועי מהשירות בשלושת בתי החולי�: 6 לוח

)2005(  

 נושא ההערכה קטגוריה '�"רמב' �'מאייר' 'העמק' 'שניידר'

8) 100%( 

0 

5) 83%( 

1) 17%( 

10) 100%(  

0 

 במידה רבה

 במידה מועטה

מודעות לקיו� 

 שירות במחלקה

 )100%(ס " עו2

 )100%( אחיות 6

 )100%(אחיות  4

 )100%( רופאי� 2

3) 30%( 

7) 70%( 

 השתתפו

 לא השתתפו

השתתפות 

בסדנת בטיחות 

 'בטר�'של 

1) 12.5%( 

6) 75%( 

1) 12.5%( 

0 

3) 49%( 

1) 17%( 

1) 17%( 

1) 17%( 

5) 50%( 

4) 40%( 

0 

1) 10%( 

 כל הזמ�

 לעיתי� קרובות 

 לא פגש כלל

 לא רלוונטי

עד כמה פגשת 

במתנדבי 

 'בטר�'

 במחלקה

3) 37.5%( 

2) 25%( 

1) 12.5%( 

2) 25%( 

5) 85%( 

0 

0 

1) 15%( 

3) 30%( 

 

6) 60%( 

1) 100%( 

 תמיד

 לעיתי� קרובות 

 לעיתי� רחוקות

 לא רלוונטי

הצגה עצמית של  

המדריכי� לפני 

 ה צוות המחלק

8) 100%( 

0 

0 

3) 50%( 

1) 16%( 

2) 34%( 

7) 70%( 

3) 30%( 

0 

 תמיד

 לעיתי� קרובות 

 לא רלוונטי

הא� המדריכי� 

מבררי� ע� 

הצוות מיה� 

המשפחות אות� 

 יש להדרי�

8) 100%( 

0 

0 

3) 50%( 

1) 16%( 

2) 34%( 

8) 80%( 

0 

2) 20%( 

 במידה רבה

 במידה מועטה

 לא רלוונטי

התחשבות  

בהתנהלות 

וטפת של שה

ד מצהמחלקה 

 'בטר�'מתנדבי 

 

 צוות הסיעודי במחלקות התאור הפעילות בראיונות עומק ע� 

 ,בה, ישנו קושי לעבוד על פי שיטת עבודה החדשהכי , עלה 'שניידר'ב האחות האחראית בראיו�

 לצוות העובד במחלקה אסור להעביר שמות של הילדי� ,בית החולי�לפי הדרישה של הנהלת 

 את מספר החדר בו 'בטר�'צוות הסיעודי מוסר למתנדבי הולכ� , למתנדבי�פגעות לאחר הי

 נכנסי� לחדרי אשפוז ומציעי� הדרכה 'בטר�'מתנדבי . מאושפזי� הילדי� לאחר היפגעות

שיטת עבודה זו יוצרת קושי . "הדרכת מניעה" –למשפחות לאחר היפגעות ולמשפחות אחרות 

 ואחוז המשפחות המקבלות את ההדרכה לאחר היפגעות ,לערב את המתנדבי� בעבודת המחלקה

 .נמו� בהשוואה למספר המשפחות המאושפזות
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רופאי� ה . יותר את השירותות מכירוציאליותסבדות העוהאחיות וכי ה, מראיונות העומק עולה

 לא תמיד מזהה ומפנה  הרפואי של בית החולי�הצוותלכ� , פחות מתענייני�ג� פחות מכירי� ו

 שרות אפההיה עוזר א� היית.  לכל מקרי ההיפגעות)מתנדבי� או רכזת(ני השירות נותאת 

להסביר שוב ושוב את השירות , �הרלבנטייהרפואיי� להיכנס באופ� מסודר לישיבות הצוותי� 

 .ומטרותיו ולתת לצוות את נתוני הביצוע והתכני� בבית החולי� בו ה� עובדי�

 

שביעות רצו� הביעו  �הו,  חשיבות רבהשירותכי ל פה בעל בכתב ונו צייבבתי החולי� י�הצוות

 נו צייי�הצוות.   צור� להמשי� בביצוע ההדרכותקיי� ,לדעת�. שירותלגבוהה מהיות� שותפי� 

 עקב אותה א� אינ� מקבלות , שישנ� משפחות רבות אשר זקוקות להדרכה בנושא היפגעויות,ג�

לעיתי� הילדי� מאושפזי� , כ��כמו .ת ובעיקר מתנדבי� דוברי ערבי,מחסור במתנדבי�

  .אשר השירות בדר� כלל אינו מוצע לה�, )מיו� ועוד, טיפול נמר�, ילדי�(במחלקות אחרות 

 

 כאשר המחלקה ,זה קורה פחות.  הצוות מערי� את השירות ומקבל יפה את המתנדבי�ללכר� בד

 להעלות מקו�היה  .�במקרי� כאלו נוצרות אכזבות אצל המתנדבי. מלאה והצוותי� עמוסי�

את המודעות לחשיבות של תמיכת הצוות והסברת פני� בכל מצב למתנדבי� מצד אחד ומצד שני 

 . נהלי התנהגות ברורי� למתנדבי�אוהגדרת תקנו� 

 

 הטענה השירות מוער� מאוד ועיקר ,ה בפגישות מול ההנהלר� כללבד כי , ציינובנוס� האחיות

 המסר בהעברתהבעיה היא . שירותע� ה ליותר משפחות  לא מגיע'בטר�' מדוע ארגו�היא 

 הצוות  גבוה בקרבתמיכה בשירות לסדר העדיפויותבכדי להביא ללדרגי הביניי� לשיתו� פעולה 

 . הסובל מעומס ג� כ�

 

 לסיכו�

י�  בקרב הצוותבינונית  נרשמה שביעות רצו�שירותלאחר השנה וחצי הראשוני� לביצוע ה

שלא הושקעו מאמצי� שלא היה שיתו� פעולה מתאי� ו נראה .הרפואיי� בבתי החולי�

צטר� י 'בטר�'צוות  והוחלט שמסקנות הוסקו .סיעודיה ומספיקי� בשיתו� הצוות הרפואי

 שביעות הרצו� בשנה לאחרכ�  עקבותב .שירותלהעלאת המודעות ל במחלקות צוותהלפגישות 

 .מכ� עלתה בכל בתי החולי�

 

  הביתהערכת תהלי� ביצוע ביקורי

 לש� כ� נבדקה. בית לביקור מההסכתת  הדרכה צריכה ל ניתנתהל המשפחה בשלב ראשו�

 לא היה ברור מה תהיה היענות שירותלפני תחילת ה. ביקור הביתשל המשפחות ל ההיענות

 שישנ� מעט מאוד , נמצאשירות בתחילת הפעלת הבהערכה שנעשתה כבר. ההורי� לביקור הבית

ההסבר בדבר ביקור .  א:לכ�יכולות להיות מספר סיבות . ביקור ביתב תמעוניינומשפחות שהיו 

בביקורת של אנשי� זרי� על נרתעות  שהמשפחות ,יתכ�י.  או ב;הבית לא נעשה בצורה משכנעת

 .בית� הפרטי
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  אשר,ר� לבנות מער� של מתנדבי�וביצוע בפועל של ביקורי הבית היה צתכנו�  לבשלב השני

 קשה מאודנמצא כמשימה  ,עצמולכש הנושא של גיוס מתנדבי� בר�. תיבצעו את ביקורי הבי

 מעונייני� לא היו המתנדבי� הפעילי�וג� ,  מאגר מצומצ� של מתנדבי�קיי�, ראשית .לביצוע

 ולפעמי� ,ביקורי הבית לא היו בסביבת בית החולי�, שנית .לבצע את ביקורי בית או מסוגלי�

 ראו עצמ� כמתנדבי בית המתנדבי�. יע מאד למתנדבי�דבר אשר הפר, היה צרי� לנסוע רחוק

 . ולא רצו להתרחק מבית החולי�,החולי� בלבד

 

למרות זאת . בטר� לא הצליח להוציא לפועל את החלק של ביקורי הבית בשירות'בסופו של דבר 

ל השירות אמהלכי� אלו אינ� קשורי� . במספר מקומות כ� בוצעו מהלכי� לביצוע ביקורי בית

 מותב המקווברכמו כ�  .על הכלי� שפותחו עבור השירותברוב המקרי�  אבל נסמכי� ,לבפוע

 מקומות ביקורי בית נערכי� על ידי גופי� שלושה ב .'בטר�'הכשרת המבצעי� בוצעה על ידי 

 'בטר�'א� ה� מקבלי� מידע אודות ילדי� לאחר היפגעות מ, 'בטר�'קשורי� לארגו� שאינ� 

 : ת ביקור ביתופוני� אל המשפחה בהצע

 

 על פי קריטריוני� התואמי� את המנדט – במרכז(ביקורי בית על ידי אחיות בריאות הציבור . א

 ).של גו� זה

 במקרה של פניות למיו� עקב נפילות ללא 'העמק'בית חולי� ב(אחיות שירותי בריאות כללית . ב

 ).  קשר ע� השירות

 ולי�חת  ללא ביצוע השירות בבי'הר הצופי�הדסה 'ב(עוזרות לעובדות סוציאליות /סומכות. ג

 )למשפחות המטופלות על ידי אג� הרווחה, זה

 

 והארגוני� האחרי� שבצעו את ביקורי 'בטר�'צוות  על ידיכיוו� שביצוע ביקורי הבית לא נער� מ

 כפי לא נית� היה לבצע את ההערכה, ע הערכהוציהבית לא היו מעונייני� בצוות חיצוני לב

 .שתוכנ�
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 הערכת התוצאות .ב

 

 הערכת ההדרכות

כחודש , זואשפהמי שקיבל הדרכה במהל� ראיונות טלפוניי� ע� באמצעות ערכו נההדרכות 

קבוצת (  בכפר סבא'מאיר'ו) התערבותקבוצת  ('�"רמב'�'מאייר' מבית חולי� השחרורלאחר 

הורי� � מתוכ 85%מעל ,  מודרכי�345רואיינו בס� הכול , 7כפי שמתואר בלוח ). ביקורת

,  היו בני נוער שהודרכו ישירות15.2% �מתו� כלל המרואייני. שאושפזו עקב היפגעות, לילדי�

בשתי שני�  32�31 היה �המרואייניממוצע גיל . כאשר בקבוצת הביקורת היו רק שלושה בני נוער

בקבוצת כאשר ,  היו נשי�י�בשתי הקבוצות רוב המרואיינ. הביקורת וההתערבות :הקבוצות

רוב בשתי הקבוצות  . בקבוצת הביקורת80% היו נשי� לעומת מעל י�תערבות שני שלישהה

בקבוצת הביקורת יותר על א� ש, יהודי� עירוניי� שאינ� בעלי השכלה אקדמאית המרואייני�

 ,נראהככל ה, נובעי�אלו הבדלי� . יהודי� ויותר אקדמאי� בהשוואה לקבוצת ההתערבות

 .'מאיר' לעומת בית חולי� '�"רמב'�'מאייר'ת טיפול בבית חולי�  המקבל,ההאוכלוסיי מאפיינימ

 

 אשפוזשחרור מ חודש לאחר ה שרואיינה,המאפייני האוכלוסיי: 7  לוח

)n=42(קבוצת ביקורת  )n=303(קבוצת התערבות    

 

 שאלה

 

 

 קטגוריה

 

 תשובה

 ממוצע

(SD) 

 

 תשובה

 ממוצע

(SD) 

 

 רמת מובהקות

) (p 

גיל 

 המרואיי�

18�12 

52�19 

46) 15.2%( 

257) 84.8%( 

31.3 

(9.1) 

3) 7.7%( 

36) 92.3%( 

32.4 

)9.5( 

0.47 

 מי�

 

 זכר

 נקבה

115) 37.8%( 

189) 62.2%( 

 5) 12.5%( 

35) 87.5%( 

 0.001 

 השכלה

 

 אקדמאית

לא אקדמאית

57) 22.7%( 

194) 77.3%( 

 11) 31.4%( 

24) 68.6% ( 

 0.003 

 דת 

 

 יהודי

 מוסלמי

 נוצרי

 זידרו

148) 49.5%( 

89) 29.8%( 

35) 11.7%( 

27) 9%( 

 27) 67.5%( 

13) 32.5%( 

 0.014 

מקו� 

 מגורי�

 

 עיר

 כפר

 קיבו�/ מושב

157) 52.5%( 

120) 40.1%( 

22) 7.4%( 

 24) 58.5%( 

14) 34.1%( 

3) 7.3%( 

 0.8 

 

  ביותר הידע הנמוכהרמת. בס� הכול רמת הידע הייתה גבוהה מאד, 8כמו שנית� לראות בלוח 

 במשפחות של ילדי� בקבוצת ).91ממוצע ציו� (י שנתיי� עד שש נמצאה בקרב הורי� לילדי� בנ
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 ביותר הרמת הידע הגבוה. �90% קבלו ציו� נמו� מ� מהמרואייני40% של שנתיי� עד ארבעהגיל 

 .)100% (2�1נמצאה בקרב הורי� לילדי� בני 

 

  ובקבוצת ביקורת בקבוצת התערבות*רמת הידעשל התפלגות : 8  לוח

 %ממוצע ציו�  �90ציו� מתחת ל 90ציו� מעל 
מספר העוני� ס� 

גיל  הכל
קבוצת  הילד

התערבות
קבוצת 
ביקורת

קבוצת 
התערבות

קבוצת 
ביקורת

קבוצת 
התערבות

קבוצת 
ביקורת

קבוצת 
התערבות

קבוצת 
ביקורת

0.5�0 12 

)66.7%( 

1 

)66.7%(

6 

)33.3%( 

2 

)33.3%(
91.6 90.0 18 3 

1�0.5 18 

)81.8%( 
2) 25%(

4 

)18.2%( 
6) 75%(96.7 82.6 22 8 

2�1 30    

)100%( 

1 

)12.5%(
0 

7 

)87.5%(
100 79.8 30 8 

4�2 30  

)60%( 

1  

)20%( 

20  

)40%( 

4  

)80%( 
91 91.6 50 5 

6�5 25 

)61%( 

2 

) 50%( 

16 

)30.9%( 

2  

)50%( 
91 88.5 41 4 

9�7 37 

)80.4%( 

2 

)66.7%(

9 

)19.6%( 

1 

)33.3%(

94 93.3 46 3 

12�10 28  

)80%( 

4 

)66.7%(

7  

)20%( 

2 

)33.3%(
93.3 89.5 35 6 

15�13 33 

)84.6%( 

2  

)50%( 

6 

)15.4%( 

2  

)50%( 
95.5 77.7 39 4 

18�16 12 

)92.3%( 
0 

1  

)7.7%( 
0 98.7 0 13 0 

 100כפול  שאלות שנשאלו  לוס� הכתשובות נכונות חלקי  להכוס�   לפיהרמת הידע חושב* 

 

 

רמת הידע ). 77.7ציו� ממוצע  (13�15 נמצאה בקרב הורי� לילדי� בני  ביותררמת הידע הנמוכה

 .)93.3 (9�7 ביותר נמצאה בקרב הורי� לילדי� בני ההגבוה

 

לקבוצת ביקורת ידע נמו� ביקורת נראה כי הקבוצת  רמת הידע בי� קבוצת התערבות לבהשוואת 

ההבדל בידע בי� קבוצת ההתערבות לבי� קבוצת . גילה קבוצות רבבהשוואה לקבוצת התערבות ב

 . �2�1 וב1�0.5 בקבוצות הגיל ANOVAהביקורת נמצא מובהק סטטיסטית במבח� 

 

כיוו� שקבוצת מ ,יתסטטיסטמבחינה  לא נית� להסיק מסקנות חד משמעיתבשאר קבוצות הגיל 

  ).8לוח  (18�16י� בגיל משיב כמו כ� בקבוצת ביקורת לא היו ). אנשי�41(ביקורת קטנה ה
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 ) N=309(  בקבוצת ההתערבות מההדרכההמרואייני� שביעות הרצו� של תהערכ: 9  לוח

 
 ממוצע

(SD) 

במידה 
רבה 
 מאוד

)5( 

במידה 
 רבה

)4( 

במידה 
 בינונית

)3( 

במידה 
 נמוכה

)2( 

דה במי
נמוכה 
 מאוד

)1( 

 
 

 שאלה

2.51 

(1.57) 

34 

)11%( 

29 

)9.4%( 

82 

)26.5%( 

82 

)26.5%( 

82 

)26.5%( 

עד כמה מה שאמרו 

  היה חדש ל�,ל�

4.07 

(1.14) 

158 

 

)51.1%( 

62 

 

)20.1%( 

50 

 

)16.2%( 

31 

 

)10%( 

8 

 

)2.6%( 

, עד כמה אתה חושב

 הההדרכה הייתש

 נחוצה 

4.39 

(0.89) 

188 

 

)60.8%( 

71 

 

)23%( 

36 

 

)11.7%( 

11 

 

)3.6%( 

3 

 

)1%( 

 ,עד כמה אתה חושב

שההדרכה ניתנה 

 בזמ� המתאי�

4.75 

(0.54) 

247 

 

)79.9%( 

52 

 

)16.8%( 

8 

 

)2.6%( 

1 

 

)0.3%( 

1 

 

)0.3%( 

עד כמה היית שבע 

רצו� באופ� כללי 

 מההדרכה

4.53 

(0.8) 

214 

)69.3%( 

56 

)18.1%( 

31 

)10%( 

5 

)1.6%( 

3 

)1%( 

 ,ה אתה חושבעד כמ

שההדרכה הייתה 

 מותאמת למצבכ�

  

 יחד .המסרי� של ההדרכה לא היו חדשי�, מרואייני�רוב העבור  כי ,הסיק נית� ל9לוח על סמ� 

שהיו , רוב� דיווחוכמו כ� .  נחוצה ומותאמת למצב�ה כי הדרכה היית,וע� זאת רוב� חשב

  .מרוצי� מאד מההדרכה שקיבלו

 

  בקבוצת התערבות הצליחו לדווח עליה��שהמרואיינימספר המסרי� : 10  לוח

'בטר�'מספר המסרי� שהועברו על ידי   

ס� 
 הכול

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

מספר 
המסרי� 
שזוכרות 

 המשפחות

206 1 1 4 1 7 10 13 23 20 38 21 14 53 1 

29       4 4 7 5 4 3 2 2 

42 1 1 1 1 1 9 5 8 11 2 1 1  3 

26  1 2 5 1 6 3 4 3 1   4 

2  1     1    5 

305 2 4 7 7 9 25 26 39 41 46 26 18  ס� הכול 55
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המרואייני� ש,  כמו כ� נית� לראות).67.5% (מסר אחד רוב האנשי� שרואיינו זכרו , 10על פי לוח 

  . מההדרכהלא היו מסוגלי� לזכור מעל חמישה מסרי�

 

) 14% (6,  כי לא קיבלו שו� הדרכה,ציינו) 85.3% ( משפחות41 מתו� 35 ביקורתהבקבוצת 

 .מה� זכרו מה היו מסרי ההדרכה) 83.3% (�5משפחות קיבלו הדרכה בנושא בטיחות בטיפת חלב ו



 32

 

התנהגות � ודיווח על שינוי תריזכשכיחות ,  בקבוצת התערבותרי�וזכהמסרי� תאור ה: 11  לוח

  המסרתבעקבו

משפחות  המספר  מסרה
את שקיבלו 

 מסרה

משפחות המספר 
את שזוכרות 

 מסרה

מדווחות על המספר משפחות 
 מסרהשינוי בעקבות ביצוע 

 )35% (41 )85.4% (117 137 שימוש בכיסא בטיחות

 )47.6% (40 )81.5% (84 103 שימוש בחגורת בטיחות

 )53% (43 )67.5% (81  120 שימוש בקסדה

 )77.7% (14 )72% (18 25 לשמור על זהירות

 )17.5% (11 )56% (63 112 נת סורגי�התק

 )58.8% (10 )16.3% (17 104 הרחקת חומרי ניקיו�

לא להשאיר את הילד ללא 

 השגחה

100 50) 50%( 9) 18%( 

 )22.7% (12 )91.3% (53 58 משחק במקו� בטוח

 )50% (2 4 (100%)  4  בלבד�נהיגה ע� רישיו

 )30% (3 )41.7% (10 24 שחיה בנוכחות מציל

 )33.3% (2 )50% (6 12 חימו� לפני כל פעילות ספורט

 )40% (2 )26.3% (5 19 בישול רחוק מהילד

 )20% (1 )45.5% (5 11 כיסוי שקעי� לחשמל

 )50% (4 )13.5% (8 59 התקנת מעקה

 0 )30.7% (4 13 חיתו� נקניקיות

 )50% (2 )16% (4 25 הרחקת הילד מהתנור

בדיקת המי� לפני רחצת 

 תינוק

51 18) 35.3%( 1) 5.5%( 

 0 )6.2% (1 16 להתאי� צעצועי� לפי גיל

 0 )100% (5 5 להתאי� מאכלי� לפי גיל

 0 )25% (1 4 התקנת גלאי עש�

 0 )6.9% (2 29 קיבוע ארונות

 0 )45.5% (5 11 להרחיק פלטה של שבת

לא לתת לבשל לילדי� 

 עצמאית

7  1) 14.3%( 0 

 0 )50% (1 2 תלהדרי� בפני הרעלה מפטריו

 0 )14.3% (1 7 נהיגה ללא שתיית אלכוהול

 0 1 0 נעילת תרופות

 0 )11.1% (1 9 שימוש בהליכו�
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נושא שימוש במושב בטיחות בעת  בהיו, שניתנו במסגרת ההדרכה, ביותרהמסרי� הנפוצי� 

  כי המסרי�, נית� לראות. שימוש בקסדה בעת רכיבה והתקנת סורגי� בבית, נסיעה ברכב

, היו בנושא התאמת מאכלי� לגיל הילד למניעת חנק, ל משפחותבזיכרונ� שביותר שהוטמעו 

בנוגע לדיווח על ביצוע . בטיחותמושב שימוש ב ומשחק במקו� בטוח,  בלבד�נהיגה ע� רישיו

הרחקת חומרי כי שמירה על כללי הזהירות ו, נראה, שינוי בעקבות קבלת המסרי� מההדרכה

 . י� המובילי� לעניי� זה היו הנושאניקיו�

 

 

 ההדרכהמאימו� ההמלצות של דיווח על שיעור : 12 לוח 

 שאלה בחלק� רוב� כול�

206 

)71.6%( 

79 

)27.4%( 

3  

)1%( 

 אימו� ההמלצות של ההדרכה

 

 71.6% . ה� מאמצי� את ההמלצות שקיבלו במהל� ההדרכה, לדעת�, הא�,אנשי� נשאלו

 ).12 לוח(צות  ה� אמצו את כל ההמל,  כיהשיבו

 

 מועד ההדרכהלאחר חצי שנה של המודרכי� נות וראי

רוב� זכרו מסר , ממועד קבלת ההדרכה חצי שנה זכרו את ההדרכה ג� כעבור �רוב המרואייני

 ).13לוח (יש להדגיש שמדובר ביכולת העלאת נושא המסר עצמו ללא עזרה .  אחד או שני�

 

 )N=220( מההדרכה המסרי� תריזכשיעור הדיווח על : 13 'לוח

)י�ואחוז( מספרי� מוחלטי� קטגוריה שאלה

הדרכה את הא� אתה זוכר 

 ה/שקיבלת במהל� אשפוז הילד

 כ�

 לא

193) 87.7%( 

27) 12.3%( 

 מסר אחד מספר מסרי� שזוכר ההורה

 שני מסרי�

 שלושה מסרי�

 ארבעה מסרי�

65 ) 33.6%( 

93) 48.1%( 

29) 15%( 

6) 3.3%( 
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 דיו�

כלי פיתוח של יה ראשו� ההשלב ה.  כלל מספר שלבי�'בטר�'ארגו�  של " אישישירות"פרויקט 

 ,מושתתי� על העיקרו� שלכל משפחה מותאמת הדרכה על פי סוג הפגיעהה ,י�ההדרכה הייחוד

שיטה זו של התאמה אישית של ההדרכה למודר� נמצאה כשיטה . גיל הילד ומאפייני הרקע

ההמלצות של המחנכי� לבריאות ולכ� ,  חיוביות מההדרכההאפקטיבית ביותר לקבלת תוצאות

.  עומד בדרישות אלוה זשירות ,כאמור.  המותאמות אישית לכל מודר�,כיו� ה� לבנות הדרכות

אשר בעקבותיו ,  עבד בצורה שיטתית בה כל שלב עבר מבח� מקדי�'בטר�' ארגו� ,נוס� לכ�

 ברגע שנמצאו ממצאי� לא חיוביי� ,גמאלדו. ממצאי�ה הופקו לקחי� ונערכו שינויי� על פי

  בבתי חולי� השקיעו'בטר�'רכזות , סיעודי מהשירותהלגבי שביעות הרצו� של הצוות הרפואי ו

 ויחד ע� זאת העלו את שירותהצוות הסיעודי והרפואי לקיו� השל מודעות המאמצי� להעלאת 

, ית תוכניות איכותיותי בנ עמד בעקרונות שלשירותכ� שהתפעול של ה. שירותשביעות רצונ� מה

משו� כ� ג� תוכנית ההערכה אינה .  בכל שלב נער� משוב והתוכנית עוברת שינויי� בהתא��בה

  . המבוצע בפועלשירות לותלהערכה ועברה התאמהמקורית תואמת באופ� מוחלט את ההצעה 

 

 הראשו�: י�עיקרי נושאי� לשני" ילדי� לבטיחות אישי שירות "בפרויקט הדיו� את לחלק נית�

 הודרכו לוהכ ס�. החולי� בבתי ההדרכות ניתנו בה בשיטה עוסק והשני, ההדרכה בהצלחת עוסק

 פרויקט עבור במיוחד ופותח ההדרכה כלי. שני� בשלוש חולי� בתי שלושהב משפחות �2,400כ

בהדרכה  אתגר מהווה בהדרכה האחידות חוסר. ומשפחה ילד לכל האישית בהתאמה וייחוד� זה

 .הערכתה ובעצמה

 

 ההדרכות הערכת

 במידה רצו� שבעה הי שהודרכו המשפחות של) 98%(מוחלט ה שהרוב, לומר נית� כללי באופ�

 ההדרכה שבה מהזמ�ג�  רצו� שבע היה מוחלטה הרוב. מההדרכה מאד רבהבמידה  או רבה

 עלתה הפרויקט שבתחילת כיוו�מ, חשוב זה נושא. למצב ההדרכה של ומההתאמה ניתנה

 הנכו� הזמ� הינו ולמשפחה לילד קשה טראומה לאחר החולי� בבית הדרכה הא� ,לההשא

 לשמוע מוכנות יהיו לא המשפחותשו ,להדרכה יעילה אינה זו זמ� שתקופת חשש היה .להדרי�

 להוות היה יכול מתנדבה על ידי המשפחה של השיפוטיות נושא ג�. בטיחות על חדשי� מסרי�

 של הגדול הרוב ,בר� על פי הממצאי�. התאונה עמאירו צומצ�מ ימי� מספרבטווח של  בעיה

 ,כללי שבאופ� ,לציי� יש. מהמתאי האות ומוצאות ההדרכה את בשמחה מקבלות המשפחות

 התוצאות את לראות שיש כ� ,גבוהי� לרוב ה� בריאות משירותי רצו� שביעות שיעורי

 .זופרספקטיבה הב

 

. עצמה בהדרכה רבה חדשנות על דיווחו לא שפחותהמ א� ,הגבוה יתהיה הרצו� שביעות אמנ�

 כ�. עבור� חדשי� היו לא לה� שהועברו שהמסרי� ,טענו המשפחותמ רבעי משלושת יותר

 לשינויי� המודעות רמת בהעלאת אלא ,הידע רמת בהעלאת לא הוא שירותה שחשיבות שיתכ�

 את שאימצו דיווחו המשפחות של הגדול הרוב ואומנ�.  לבצע צריכה שהמשפחה ההתנהגותיי�
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 בהעלאת הוא המשפחה חיי של זה בשלב ההדרכה שהצלחת יתכ� ,ככלל. ההדרכה המלצות

 הוא שירותה ו שלחוזק. לילד� שקרה מהסוג תאונות למנוע שנית� ,לכ� המשפחות של המודעות

 תאונות למנוע נית� כיצד קונקרטיות מיומנויות או כלי� ניתני� המודעות להעלאת שבמקביל

 .למניעה האפשרויות על מידע רק ולא

 

 את מיצגי� שאינ� להניח ויש ,גבוהי� מההדרכה ההמלצות אימו� על הדיווח שאחוזי ,לציי� יש

 ,ההדרכה לאחר חזקה חברתית יהירצנוצרה ש ,להניח סביר. המשפחות של האמיתית ההתנהגות

 לא ,זה לדיווח תייחסלה ישש ,יתכ�י. מעלה כלפי מוטות שניתנו התשובות הטלפוני בסקר ולכ�

 .    הנדרש לשינוי גבוהה מודעות על אלא ,אמיתית בטיחותית התנהגות כאל

 

 נשאל המרואיי�. ההדרכה להצלחת יותר מדויק מדד מהווה למשפחה הזכורי� המסרי� בדיקת

 על לדווח צרי� היה המרואיי� כלומר. המסרי� לו הוקראומבלי ש זוכר הוא אות� המסרי� לגבי

ארגו� , על פי רוב .ההדרכה בטופס הרשו� לעומת נבדק הדיווח .בשפתו עצמ� מסרי� או המסר

הנחיה , כפי שנית� לראות. מנחה את אנשיו לסכ� את ההדרכה בשלושה מסרי� ולא יותר' בטר�'

משו� שהמרואייני� היו מסוגלי� לזכור עד חמישה מסרי� מההדרכה ולא , זו אכ� במקומה

 יותר לא העבירו היועצי�, המקרי� רובב .ויותר מסרי� שני זכרו מהמרואייני� �75%כ. יותר

 האשפוז לאחר כחודש נער� שהראיו� עוד מה ,במיוחד גבוה הינו זה שאחוז כ� ,מסרי� ארבעהמ

 על המסר בהעברת גבוהה הצלחה על מראה זיכרו� של זה גבוה אחוז. שפוזושישה חודשי� מהא

 . זו הדרכה בשיטת תאונות מניעת

 

 מסרי� זכרו 80% מעל .במכונית החגירה נושא היה היועצי� של בהדרכה ביותר השכיח אהנוש

. המסר קבלת לאחר השינוי את שביצעו דיווחו המסר את שקיבלו מאלו �35%כ רק א� ,אלו

 שביצעו דיווחו בטיחות חגורות וחגירת קסדות חבישת על הדרכה שקיבלו שזכרו מאלו כמחצית

 הרחקת, מהילד רחוק בישול כגו� זכרו לא שהמרואייני� מסוימי� נושאי� ישנ�. השינוי את

 . המידע להעברת נוספות בשיטות להשתמש שיש אולי מכא�. ועוד ניקיו� חומרי

 

 בממוצע.  גבוהה יתהיה) נפגעש הילדלרוב ההורי� של  (המרואייני� של הידע רמת ,כללי באופ�

. 90% מעל של בציו� הודרכו ה� עליה� תלשאלו הנכונות התשובות את ידעו מהמשפחות �80%כ

�4 הגיל וקבוצת 0�0.5 הגיל בקבוצת, לדוגמא. השונות הגיל קבוצות בי� שונה יתהיה זו התפלגות

 מסוימי� נושאי� שישנ� מכא�. ומעלה %90 של ציו� קיבלו מרואייני� של יותר נמו� אחוז 6

אנשי� התקשו לענות  2�1צת גיל בקבו. ההאוכלוסיי בקרב ידע פחות יש עליה� שוני� בגילאי�

 בחדר בארו� או לכיור מתחת נעול לא בארו� �ניקיו חומרי לשמור אפשרהא�  ,על השאלה

 הפרדה הא� , אנשי� התקשו לענות על השאלה4�2בקבוצת גיל . ענו לא נכו�) 24% (6 :האמבטיה

 ליד לשחק לא הילדי� את ללמד רק הוא שחשוב מה, חשובה לא החניה איזור לבי� החצר בי�

 היציאה הא� , אנשי� התקשו לענות על השאלה6�5בקבוצת גיל . ענו לא נכו�) 48.1% (13 :הרכב

 . בצורה נכונהלא ידעו לענות על השאלה ) 38.9% (7 :כיוו� לכל להיות יכולה מהרכב
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 בהשוואה הגיל קבוצות בכל יותר נמוכה תהיהי הידע רמת) 'מאיר' חולי� בית (הביקורת בקבוצת

 היה זה הבדל יחד הגיל קבוצות כל את מאחדי� כאשר. ההתערבות הופעלה בה� החולי� לבתי

 לילדי� הורי� (דומות לקבוצת בהשוואה הידע רמת את העלתה שההתערבות מכא�. מובהק

 .ההתערבות את קיבלו לא אשר ,)היפגעויות עקב שאושפזו

 

 רוב ול�א, המשפחות את כותמדרי �שה ,דיווחו 'מאיר' חולי�ה בית שאחיות ,לציי� יש

 יחד ע� זאת חלק מהמשפחות ציינו כי .ההדרכות קבלת על הטלפוני בראיו� דיווחו לא המשפחות

 שההדרכה ,להניח סביר ").טיפת חלב("זוכרות את ההדרכה שניתנה בתחנות לבריאות א� וילד 

 מעבר המשפחה �בזיכרו חקוקה נשארת עזר ואמצעי מפורט שאלו� בעזרת תימובנ בצורה שניתנת

בהחלט יתכ� שאופציה נוספת להדרכה זו הינה הדרכה . המחלקה אחות של סטנדרטית להדרכה

 .בטיפות החלב

 

 ,היפגעויות למניעת המשפחות של והמודעות הידע את העלו שההדרכות ,לומר נית� לסיכו�

 . יותר בטיחותיות התנהגויות לאימו� הביאו שג� יתכ�יו

 

 'בטר�' מתנדבי באמצעות שירותה הפעלת

. המאושפזי� למשפחות הדרכות שיספק ,החולי� לבית חיצוני ארגו� כניסת על מבוסס שירותה 

 למחלקות המגיעי� ,מתנדבי� באמצעות �תוא ומבצע להדרכות אחראי) 'בטר�' (החיצוני הארגו�

 צור� שיש ,אוה זו אסטרטגיה מאחורי העומד הרעיו�. הדרכהה את לתת בכדי החולי� יתבב

 אחרי� נושאי�מבלי ש ,זה לנושא רק מוקדש זמנו ואשר היפגעויות מניעתל המומחה בצוות

 הביא למחלקות המתנדבי� בהכנסת החולי� בית ע� הפעולה שיתו�. המוגבל ובזמנ מתחרי�

 כמעט קיי� היה לא אשר דבר ,היפגעויות למניעת הרפואיהסיעודי ו הצוות של המודעות העלאתל

 מהיותברוב�  שנובעי� ,מרובי� קשיי� בפני עמד זה פעולה שיתו� בהמש� בר�. כ� לפני

 ש� 'דרישני' חולי�ה בבית שיא לידי הגיע הדבר. החולי� לבית חיצוני גו� צגי�ימי המתנדבי�

 סודיות שמירת אי על החולי� בית כלפי טענות עקב חודשי� למספר ההדרכות נפסקו

 את מביאי� המאושפזי� ופרטיות ותזכוי שמירת של החוקי� על ההקפדה. המאושפזי�

 'בטר�' חולי� בית בכל לא ,אמנ�. השירות את לתת נית� לא בו למצב 'בטר�' של הפעילות

 .צו�ל יכולות ה� נתו� רגע בכל א� ,אלוכ בבעיות נתקלו והמתנדבי�

 

ויש  יעילה אינה המתנדבי� שהפעלת ,נית� להסיק שני� ארבעכ לאור� וההערכה המעקב מתו�

 בעיות מספר בעקבות הגענו זו למסקנה. ההדרכה להעברת ביותר הטובה השיטה אינהשלשער 

 : נתקלנו בה�

 ושימור בגיוסהלאומי  שירותה ובת 'בטר�' של השלוחה רכזת של הרב הזמ� השקעת .1

 בזיהוי ההשקעה את כוללת זו זמ� השקעת. שלה� העבודה לשעות יחסית המתנדבי�

 קשר בשמירת הזמ� השקעת, והכשרת� י�המתאימ הכישורי� בעלי המתנדבי�

 .וטיפוח�
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 .בעבודת� המתנדבי� של ההתמדה חוסר .2

 כל להדרכת להגיע בכדי השבוע תקופת לכל כיסוי ליצור זו שיטה של היכולת חוסר .3

 .המשפחות

 סודיות שמירת של בעיות נוצרות לכ� אי ,הרפואי מהצוות חלק אינ� המתנדבי�  .4

 .ההדרכות של היעיל הביצוע את בותכמע אלו בעיות .נגישות למאושפזי� ועוד, רפואית

 

 כחלק המטופלי� את להדרי� הסיעודי הצוות שתפקיד ,מציי� 'ממלכתי בריאותביטוח  חוק'

 המטפל מהצוות חלק מהווה אינו אשר ,אחר גו� כל או מתנדבי� הפעלת. עבודת� של ליאאינטגר

 מועבר) הדרכה כולל החוק תפיסת לפי אשר (הרפואי מהטיפול חלק בו מצב יוצר ,להדרכה

 ,לפעולות אחריות מעצמו מוריד הסיעודי הצוות בו מצב יוצר זה מסוג תקדי�. חיצוניי� לגורמי�

 להכניס נוספי� אינטרסנטי� גורמי�מצב זה יוצר ליגיטימציה ל לכ� נוס�. באחריותו שנמצאות

 לכל בו מצב להיווצר וליכ כ�.  נוספות בנושאי� אחרי�ספציפיות להדרכות שלה� הצוות את

 אחר ארגו� תקציב או מודעות, מיומנות, זמ� חוסר בגלל להדרי� מצליחות לא האחיות וב נושא

 ויכולות דרושות שההדרכות ,כ� על עוררי� אי�. ההדרכות את לתת עובדיו או מתנדביו את יביא

 ההדרכה נות� לבי� המטפל הצוות בי� הניתוק א�, המשפחות של והמודעות הידע את להעלות

 להדרכה המומלצי� לנושאי� מעבר ההדרכה והתאמת המשפחה ע� הכרות מאפשר אינו

 צריכות �הכשרת פי ועל היממה שעות בכל נמצאות, המשפחות את מכירות האחיות. למשפחה

 של והרקע דעות לעמדות ההדרכה להתאמת בותיחש נהיש .הדרכה מיומנויות בעלות להיות

 . והילד המשפחה על היחידה פגישתו שזו כיוו� לעשות המתנדב ביכולת אינו אשר ,דבר המשפחה

 

 האחיות בבית חולי� זה. 'העמק' חולי� בבית פרויקט בהפעלת למצוא נית� זו בגישה תמיכה

 מכל ביותר הגבוה משפחותה אחוז של הדרכתי כיסוי רמת מניב מתנדב שעות של קטנה ותוספת

 ע� מלא באופ� פעולה שית� לא ככל החולי� שבית פי לע א� . בכל שנות הפעילותהחולי� בתי

 בבתי. בהדרכות זמ� והשקיע הנושא את עצמו על לקח הסיעודי הצוות ,ההערכה וצוות 'בטר�'

 אחריות כל מעליו והוריד ההדרכות בביצוע עניי� הראה לא הסיעודי הצוות האחרי� החולי�

 מעל זו אחריות להורדת מערכתי גיבוי ית�נ 'בטר�' מתנדבי על ידי שירותה הפעלת בעצ�. בנושא

 .הסיעודי הצוות

 

 שני לכ� יש. ההדרכות עוצילב והזמ� הכישורי� את אי� הסיעודי צוותלש ,כנגד יטענו מנ�א

 מתאימי� כישורי� בעלי לבטיחות המומחי� מקצוע באנשי צור� יש אחד מצד :אספקטי�

 על ידי להתבצע יכולות עצמ� ההדרכות שני מצד א�, ההדרכה לביצוע והכלי� התכני� לפיתוח

 סוכרת חולה להדרי� לומדת שאחות כפי .אלו להדרכות הכשרה קבלת לאחר הסיעודי הצוות

 .  בטיחות על להדרי� כיצד ללמוד ג� יכולה היא

 

 למצוא יש א� ,זה לפרויקט �הייחודיי ההדרכה ילכ בהכנת מצוינת עבודה עשתה בהחלט 'בטר�'

 מספר. ההדרכות את הסיעודי הצוות של השוטפת לעבודה להכניס נית� בה� אחרי� פתרונות
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 הפיכת או להדרכות אחראיתכ מחלקה בכל אחות של תפקיד הגדרת :כגו� ,מותיקי אופציות

 נוס� לכ� נית� להדרי� את המשפחות במסגרות נוספות .אחות כל של מתפקידה לחלק הנושא

 בה� משפחות קיבלו הדרכה וההדרכה היתה טיפות החלב נמצאו כמסגרות. כגו� טיפות החלב

 . אפקטיבית כיוו� שהמשפחות דיווחו על המסרי� אשר קבלו ש�

 

 מסקנות

 אפקטיבי תאונות מניעת בנושאי היפגעות עקב המאושפזי� לילדי� משפחות הדרכת .1

  .תאונות למניעת והמודעות הידע בהעלאת

 , משאבי� רבי�תרשדו מתנדבי� באמצעות החולי� בבית ההדרכות הפעלת שיטת .2

 . לכסות את כל הצרכי� של המשפחות המאושפזותה מצליחהואינ

 מסוג זה אינו עונה על הצרכי� ארוכי הטווח של בית החולי� במיוחד לאור שירותמער�  .3

 .'חוק ביטוח בריאות ממלכתי'החוק שמירת זכויות הפרט ו

 

 המלצות

 .  חיצוני לבית החולי�שירות לחלק מפעילויות בית החולי� ולא כשירותהפיכת ה .1

  .הילד מאושפז בה המחלקה אחיות על ידי יופעל אשר הדרכה מער� יתיבנ .2

 התאמה תרבותית שלכולל , ערביתבעיקר ל, ההדרכה לשפות נוספותתרגו�  .3

  .אוכלוסייהמגזר בכל ההדרכה ל
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 הישגי� עיקריי�: 1נספח 

 

המרכז הרפואי : 'שירות אישי לבטיחות ילדי�'מיישמי� את   מרכזי� רפואיי� ברחבי האר�7

בית חולי� , המרכז הרפואי קפל�,  בית החולי� הדסה עי� כר�–מרכז הרפואי הדסה ה, סורוקה

בית החולי� , �" רמב–הקריה הרפואית לבריאות האד� , המרכז הרפואי העמק, ש שניידר"לילדי� ע

התעניינות . השירותנוספי� לייש� את  צפויי� שני בתי חולי� 2008במהל� שנת . הצרפתי בנצרת

 .מדינות שונות בעול�ב מי� נוספי� באר� ובתי חולמקיימת 

תמיכת הקר� למפעלי� מיוחדי� בביטוח הלאומי סייעה לפתח את  � המשכיות השירות .1

 �מעודכ� ומורחב ה� , השירות ממשי� לפעולכיו� . אותו בשלביו הראשוני�השירות ולהרי

 למחויבות הודותהדבר מתאפשר  .מבחינת תכני� ושיטות וה� היק� בתי החולי� המיישמי�

החולי� והירתמות� והודות למשרד הבריאות אשר כלל שירות זה במסגרת המיז� בתי 

 .'בטר�'המשות� ע� ארגו� 

 ).2007 לסו� נובמבר מעודכ�(עד כה במסגרת השירות   משפחות קיבלו ייעו�5,215מעל  .2

  החולי��בנית תשתית יועצי� לשירות בבתי .3

השירות תומ�  � מועילות השירות. ות ילדי�שי היפגעיתרחממוחשב לתיעוד הקמת מאגר  .4

 .ההערכהעל פי ממצאי  � באימו� שינויי� התנהגותיי� וסביבתיי�

  :תוצרי� נוספי� שפותחו בזכות השירות .5

  ייעוצי מניעה .א

  שירות איתור היפגעויות מחומרי� ומוצרי� מסוכני� .ב

  ביצוע ביקורי בית לשיפור בטיחות הבית לילדי� .ג

 השירות הוצג בכנסי� בינלאומיי� מקצועיי� באר� ובעול� וזכה :הישגי� בינלאומיי� .6

את כיו� זילנד מתאימות �מספר מדינות וביניה� אוסטריה וניו. ינות והערכה רבהילהתענ

  .השירות וכליו ליישו� במסגרת מערכות הבריאות אצל�

:התפלגות ייעוצי� שבוצעו על פי קבוצות גיל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התפלגות לפי קבוצות גיל

חמש עד שש 

שנים

12%

שנתיים עד 

ארבע

24%

שנה עד שנתיים

18%

שבע עד תשע 

שנים

13%

עשר עד 12 

שנים

10%

עד 15 שנים 13

8%
עד 18 שנים 15

1%

אפס עד חצי 

שנה

7%
חצי שנה עד 

שנה

7%
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:סוג היפגעות/ עו על פי מנגנו התפלגות ייעוצי� שבוצ  

 

: אשר נאספו במסגרת השירותדוגמא לתרחישי היפגעות  

  

 אמבטיהכוויות ממי� חמי� ב )1

בזמ� שהא� הלכה לטלפו� , תינוקת בת שנה וחצי הושארה לבדה ליד אמבטיית מי� רותחי� .א

 ; התינוקת נכנסה בעצמה לאמבטיה, המצלצל

המי� שיצאו מתוכו היו , ברז המי� החמי�נכוותה כשאימה פתחה את , 2.5 בת ילדה .ב

 ; רותחי�

לפתוח וניגשה  ,ע� אחיה ב� הארבעבאמבט ב� שנה  תהא� יצאה מהאמבטיה והשאירה תינוק .ג

 .  נכוותהאחותו הילד פתח את המי� החמי� ו,את הדלת

 .בנוכחות סבתה,  ילדה קפצה על ספה ונכוותה ממגה� ח� שהונח ש��מוצקי� חמי�  )2

תינוק ב� שנה ; דרכה על מבער גחלי� משו� שלא חשבה שהוא הובער, 11בת ילדה  � גחלי� )3

א� , חשבו שהאש כבויהבו במקו� ונפל ליד גחלי�  ר� ,לפיקניקתו משפחותשעה חודשי� יצא ע� 

 ; היו חמי� מאודהגחלי� 

י ילד ב� חמש וחצ; ונפגע בעינו, בהשגחת אימו,  משחק בזיקוק בגינה7 ילד ב� � נפצי� וזיקוקי� )4

בזמ� שאימו , הוא נכווה מפיצו�, יצא לטיול ע� משפחתו ושיחק ע� נפצי� שהתחממו בכיס

כאשר , בזמ� נסיעה במכונית, שהתחממו בכיסושיחק בקפצוני� תינוק ב� שנה וחצי ; השגיחה עליו

 ; אימו השגיחה עליו

 

 

התפלגות לפי סוג היפגעות

פגיעות בעלי חיים

2%

פגיעות ספורט

1% אלימות

1%

טביעה וכמעט טביעה

0%

פגיעות אחרות

3%

הרעלות

3%

חדירת גוף זר/חנק

4%

תאונות אופניים

6%

חבלה

10%

תאונות דרכים

11%

כוויות

17%

נפילות

42%



 45

 למתנדבי
שאלו� : 2נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA              חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

 "בילדי� תאונות  למניעת חולי��בבתי שירות של והטמעה פיתוח"

 

 )למתנדבי
 מיועד (בילדי
 תאונות מניעת:בנושא ידע שאלו�

  :הנכונה התשובה את בעיגול הק� אנא �

 ?מהי תאונה. 1

 פציעה, בפגיעה מתבטאות יושתוצאות, מכוו� בלתי, צפוי בלתי פתאומי  אירוע .1
 .במוות  ולעיתי� נכות

 .ומכוו� צפוי אירוע .2

 .נכות, פציעה, פגיעה .3

 
 ?תאונה על שמשפיעי�  הגורמי� מה�. 2

 .ומי� גיל רק .1

 .הילד נמצא בה פיסית סביבה, נפשי לח�, השנה עונות, חגי�, מי�, גיל .2

 .ברורי� אינ�  תאונה על שמשפיעי� הגורמי� .3

 .ופגיעות פיסית סביבה בי� קשר  אי� .4
 

 ?מה נכו� . 3

  .מיו� לחדר לפניה גור� אינ� נפילות .1

  .וילדי� קשישי� ה� בנפילה העיקריות הסיכו� קבוצות .2

 .שני� 3  לגיל מתחת ילדי� רק ה�  בנפילה העיקריות הסיכו�  קבוצות .3

 .חולי� בבתי לאשפוזי� אחת  מספר גור� מהוות  נפילות .4

 
 : ל  הסיכו� במאכלי� שוני� קשור.4

 .האוכל של צבע �א
 .מרק�, צורה, גודל�ב
 .האוכל כמות�ג
 .מי� ע� האוכל שילוב�ד

 

 :כאשר שמי� אותו במכונית צרי� , תינוק מגיל לידה עד חצי שנה. 5 

 .האוויר כרית מול אותו לשי� .1

 .הא� /*האבא בזרועות אותו להחזיק .2

 .מעלות 35 של זווית הנסיעה כוו� ע� בטיחות במושב אותו לשי� .3

 .אוויר כרית מול לא מעלות 45 של בזווית הנסיעה כוו� נגד אותו לשי� .4

 
 ?מה עליה לעשות, ומצלצל הטלפו�,כאשר א� רוחצת את התינוק באמבטיה. 6

 .דקות 2 על  יעלה לא שזה בתנאי לטלפו� לענות, לשניות להשאירו אפשר .1

  .לשניה אפילו באמבטיה לבד הילד את להשאיר אסור .2
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 .ולענות ללכת אפשר ואז, באמבטיה הילד את לשי�ו המי� את לשפו� .3

  .לענות וללכת, האמבטיה ליד אותו ולשי�  מהאמבטיה  הילד את להוציא .4

 

 ?כיצד שמי� תינוק ב� שנתיי� במושב הבטיחות ברכב. 7

 .של� העיניי� מול, ליד� הקדמי במושב .1

  .האחורי במושב, מאחור הנסיעה כוו� ע� .2

  .אותו שמי� אי� משנה לא .3

 .בטיחות מושב צרי� ולא אותו לחגור שראפ .4

 

 :דעת� לפי ביותר המתאי� במקו� x סמ� אנא 

 

 .לא נכו� / סמ� נכו� 
 לא נכו� 2 נכו� 1 'מס

   בילדי� הראשונה המוות סיבת ה� פגיעות 13

   לכוויה גורמי� מעלות 30 של בטמפרטורה חמי� נוזלי� 14

   הילדי� את שנחנ� מספיק בבית תאונות למנוע כדי 15

    מדרגותה ובסו� בהתחלת ושער ,מעקה להתקי� צרי� מהמדרגות נפילה למנוע כדי 16

   דרכי� בתאונת ותלמו סיכו� מפחיתי� לא בטיחות מושבי 17

   בה לטפל שנית� כמחלה תאונה להגדיר היו� אפשר 18

   ונעול גבוהה בארו�  שמי� תמיד ניקיו� חומרי 19

   לכיור מתחת ניקיו� חומרי לשי� אפשר 20

   תרופות תמיד מאחסני� במקרר 21

   לילדי� אותו לתת אסור הפיל� לקופסת שנכנס מה כל 22

   עי� עליה� לשי� רק אבל , הילדי� ליד לבשל אפשר 23

     ושלישית יהישנ דרגה לכוויה לגרו� יכול מעלות 80 של 'בטמפ תה 24

   בידיי� התינוק את  מחזיק כשאתה ח� חלב, תה, קפה לשתות אפשר 25

   עליו השגחה תו� , גזר , נקניק , ענבי�  לאכול לילד לתת אפשר 26

    הילדי� של המשחקי� לאיזור הרכב חנית מקו� בי� להפריד צרי� 27

   מ"ס 10 עד הוא המעקה שלבי בי� התקי� המרחק 28

   אנכי או אופקי זה א� בי� חשיבות יש המעקה שלבי לכוו� 29

   גומי שטיח לשי� כדאי  מהמקלחת ביציאה 30

   מ"ס 95�105 בי� הילד לול  של המעקה גובה 31

  היענות� על ל� מודי� אנו

 

 1  'מס
 לא נכו�
 בכלל

2 
לא 
נכו�

3 
נכו�

4 
לפעמי� 

 נכו�

5 
נכו� 
 מאוד

      למנעו אפשר שאי נמנע בלתי אירוע הינה תאונה 8

 הסביבה היא והורינו  אנחנו גדלנו שבה הסביבה 9
 שלנו לילדי� ביותר הבטוחה

     

 לומדי� מזה כי,בסכיני� לשחק לילדי� לתת רצוי 10
 .מסוכ�  שזה

     

 בטיחות אמצעי והתקנת,והמשפחות הילדי� חינו� 11
 .לילדי� הבטוחה הסביבה יוצרי� בבית

     

       התינוק במיטת צעצועי� לתלות  שלא רצוי 12
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 שביעות רצו� של הצוותשאלו� : 3 נספח

 

 

 ______________:  בית חולי�______                                                      תארי� 

_______________: מחלקה                                                                             

 

:לתוכנית הערכה פרויקט  

 "פיתוח והטמעה של  שירות בבתי�חולי� למניעת תאונות בילדי�".

 

 

 :'בטר�'שאלו�  הערכת שביעות הרצו� של צוות המחלקה מהשירות  הנית� על  ידי 

שאלו� זה נועד לבדוק את שביעות רצונ� מההדרכה הניתנת על ידי המתנדבי
 של 


לבד והמידע שיתקבל  בו לא ישמש לכל מטרה מ, השאלו� הינו אנונימי. בטר

 .שיפור ההדרכה

 

 

 ________:  אחר�ג  .ות/  אח�ב    ה/ רופא�א : מקצוע .1

              קבהנ /כר ז   :   מי� .2

 ._________     :ותק .3

 

 !.נא לסמ� בעיגול את התשובה המתאימה ביותר  לפי דעת�

 ?ת לקיו� השירות במחלקה/עד כמה הינ� מודע .4

 במידה רבה  �א

 במידה מועטה �ב

 השירות במחלקהלא שמעתי על קיו
  �ג

 

 '?בטר�'הדרכת בטיחות של / הא� השתתפת בסדנת  .5

 כ� �א

 לא �ב
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 :עד כמה פגשת  במתנדבי  בטר�  המדריכי�  במחלקת�  .6

 לא פגשתי בה
 בכלל �א

 לעיתי
 רחוקות �ב

 לעיתי
 קרובות �ג

 כל הזמ� �ד

 ת במשמרות יו
/לא רלבנטי לגבי משו
 שאיני עובד �ה

 

 :כי�שביעות   הרצו� מההדרכה ומהמדרי .7

  

א בכלל ל

ת /שבע

 רצו� 

לא 

ת /שבע

 רצו� 

ת /שבע

רצו� 

במידה 

 מסוימת 

ת /שבע

 רצו� 

ת /שבע

רצו� 

 מאוד

לא 

רלבנטי 

 לגבי

זמינות  המתנדבי� למת�  1

 ההדרכה 

1 2 3 4 5 0 

 0 5 4 3 2 1 כי�שמירה על פרטיות המודר 2

כללית לגבי טיב הערכת� ה 3

 ההדרכה

1 2 3 4 5 0 

 י� לגישת  המתנדבת�הערכ 4

 פחהלמש

1 2 3 4 5 0 

הנימוס  והאדיבות של  5

 י�המתנדב

1 2 3 4 5 0 

של , להערכת�, הידע והבקיאות 6

 המתנדבי�

1 2 3 4 5 0 

  להערותתנדבי�פתיחות המ 7

 הצוות

1 2 3 4 5 0 

 ני� נותי�הכבוד שהמתנדב 8

 כי�לעמדות ולאמונות של המודר

1 2 3 4 5 0 

ת רצו� /עד כמה הינ� שבע 9

עולה בינ� ובי� משיתו� הפ

 'בטר�'מתנדבי 

1 2 3 4 5 0 

ת רצו� /עד כמה הינ� שבע 10

  עובדימשיתו� הפעולה בינ� ובי� 

  בבית החולי�'בטר�'

1 2 3 4 5 0 
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 ?הא� המדריכי� מציגי� את עצמ� לפני צוות המחלקה ע� בוא� אליה .8

 תמיד �א

 לעיתי
 קרובות �ב

 לעיתי
 רחוקות �ג

 לעול
 לא �ד

 לא רלבנטי לגבי �ה

 

 ?ריכי� מבררי� ע� הצוות מיה� המשפחות אות� יש להדרי�הא� המד .9

 תמיד �א

 לעיתי
 קרובות �ב

 לעיתי
 רחוקות �ג

 לעול
 לא �ד

 לא רלבנטי לגבי �ה

 

 ?מתחשבי� בהתנהלות השוטפת של המחלקה' בטר�'הא� מתנדבי  .10

 .במידה רבה �א

 במידה מועטה �ב

 .בכלל לא �ג

 לא רלבנטי לגבי �ד

 

 :הערות

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

הפעולה שיתו� על רבה תודה  
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 'שאלו� התערבות א: 4נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

  :כניתלתו הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

  בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

 )שנה חצי עד לידה גיל(

 

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):י מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאל

 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

מה שלו� ? הדרכה של בטר� בזמ� האשפוז  אפשר לדבר ע� אחד מבני המשפחה אשר היה נוכח�

 ?עכשיו) ה/הילד(

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

. ת למשפחות שקבלו הדרכה בנושא מניעת תאונות בבית�שאלו� זה נועד  לשפר את רמת השירו

והמידע שיתקבל  לא ישמש לכל מטרה  מלבד הערכת ההדרכה שקבלה , השאלו� היינו אנונימי

 .המשפחה

 

 :)שאלות המיועדות  לכל סוגי הפגיעות(

 והדרי�) המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדי�(בזמ� אשפוז ילד�  הגיע אלי� עובד של בטר�  .1

 ?הא� אתה זוכר הדרכה זו,או הסביר ל� , אות�

 .לא: ב.        כ� : א

הגבוה ביותר  היא הער� 5כאשר , 5 סמ� את התשובה הנכונה ביותר לפי דעת� על סול� של 

 . היא הער� הנמו� ביותר�1ו
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במידה  

נמוכה 

 מאוד

במידה 

 נמוכה 

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה 

במידה 

רבה 

 מאוד

 5 4 3 2 1 ?   מה שאמרו ל� היה חדש ל�    עד כמה2 

 5 4 3 2 1 ת  שההדרכה הייתה נחוצה/ה חושב/  עד כמה את3  

 ת   שההדרכה ניתנה בזמ�/ה חושב/    עד כמה את4

        המתאי�               

1 2 3 4 5 

  מותאמת  הת שההדרכה  היית/ה חושב/   עד כמה את5

              למצבכ�                    

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1     עד כמה היית שבע רצו� באופ� כללי מההדרכה 6

 

  ?ההדרכה  נושאי  היו מה  ת/זוכר ה/את הא�. 7 

 .לא: 2.     כ�: 1

 

  המסרי�  רשימת את תוא�:                                     העיקריי� הדברי� היו מה. 8

 לא כ� )לצטט (המרואיי� דברי לפי המסרי� 

1  1 2 

2  1 2 

3  1 2 

4  1 2 

5  1 2 

 

 ?ל� שניתנו ההמלצות את  עשית  או אימצת כמה עד. 9

 .בכלל לא: 1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 . כול� .4

 ?       ההדרכה בעקבות בצעת שינויי� אילו .10

 

 :לגבי הדברי� שלא שנית.  11

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� .1

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�.12.>    �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1
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תשובה  שאלה ערכי� פרמטר

 נכונה 

תשובה 

לא 

 נכונה

לא 

רלוונטי

H 

 

 הזמ� כל להשגיח היא כוויות למניעת היחידה השיטה�1

 הילדי� על

2 1 0 SES 

 

L 

 לפני המי� טמפרטורת למדידת היעילה השיטה�2

 על במי� שניות �5ל האצבע טבילת היא התינוק רחיצת

 הטמפרטורה את לבדוק מנת

2 1 0 

A 10 1 2 לחלונות סורגי� להתקי� חשוב נפילה למנוע מנת על ETH 

J     

 /דתי

 חרדי

 הילדי� על שישמרו 8 מגיל ילדי� לעודד מאוד רצוי�1

 עצמאי� שיהיו מנת על הקטני�

 מידת דתיות 0 1 2

 

     לא דתי 

 יש

 

, הנסיעה כוו� נגד או ע� להיות יכול בטיחות מושב�1

 התינוק בגיל תלוי

 רכב 0 1 2

     אי�

 על או השידה על לרגע אפילו לבד תינוק להשאיר אסור�1 

  השגחה ללא ליפול התינוק עלול ממנו אחר משטח כל

 מסרי� נוספי� 0 1 2

 0 1 2 הרצפה על בישול אחרי גדולי� סירי� לשי� אפשר�2 

 

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ/ז מי�___________ גיל

 _____________מקצוע

 ____________השכלה

 ______________דת

  ______מגורי� מקו�

 ___________הערות

 

 

  פעולה שיתו� על רבה תודה                                                     

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                     
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 'בשאלו� התערבות : 4נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

 )שנה עד שנה חצי גיל(

 

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

מה שלו� ? הדרכה של בטר� בזמ� האשפוז ר לדבר ע� אחד מבני המשפחה אשר היה נוכח אפש�

 ?עכשיו) ה/הילד(

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

. שאלו� זה נועד  לשפר את רמת השירות למשפחות שקבלו הדרכה בנושא מניעת תאונות בבית�

 .שמש רק להערכת ההדרכה שקבלה המשפחהוהמידע  י, השאלו� היינו אנונימי

 

 :)שאלות המיועדות  לכל סוגי הפגיעות(

המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות (בזמ� אשפוז ילד�  הגיע אלי� עובד של בטר�  .1

 ?או הסביר ל� הא� אתה זוכר הדרכה זו, והדרי� אות�) ילדי�

 .לא: ב.        כ� : א

 

�הגבוה ביותר ו היא הער� 5 כאשר �5 על סול� של  סמ� את התשובה הנכונה ביותר לפי דעת

 . היא הער� הנמו� ביותר1

 

במידה  

נמוכה 

 מאוד

במידה 

 נמוכה 

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה 

במידה 

רבה 

 מאוד

 5 4 3 2 1 ?      עד כמה מה שאמרו ל� היה חדש ל�2 

 5 4 3 2 1 ת  שההדרכה הייתה נחוצה/ה חושב/  עד כמה את3  

 5 4 3 2 1המתאי�          ת   שההדרכה ניתנה בזמ�/ה חושב/כמה את    עד 4
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  מותאמת  הת שההדרכה  היית/ה חושב/   עד כמה את5

     למצבכ�                             

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1     עד כמה היית שבע רצו� באופ� כללי מההדרכה 6

 

 

  ?ההדרכה  נושאי  היו מה  ת/זוכר ה/את הא�. 7 

 .לא: 2.     כ�: 1

 

  המסרי�  רשימת את תוא�:                                     העיקריי� הדברי� היו מה. 8

 לא כ� )לצטט (המרואיי� דברי לפי המסרי� 

1  1 2 

2  1 2 

3  1 2 

4  1 2 

5  1 2 

 

 ?ל� שניתנו ההמלצות את  עשית  או אימצת כמה עד. 9

 .ל לאבכל: 1

 .בחלק� .5

 .רוב� .6

 . כול� .7

 )      בהתנהגות, כמו בבית(? ההדרכה בעקבות בצעת שינויי� אילו .11

 

 

 :ניתילגבי הדברי� שלא ש.  12

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� .2

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�.12.>    �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1
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תשובה  שאלהערכי� פרמטר 

 נכונה 

תשובה 

לא 

 נכונה

לא 

רלוונטי

H     SES 

L 

 

1�� לילדי� בהליכו� השימוש מאוד מומל

 שנה עד שנה חצי בגילאי�

2 

 

1 

 

0 

A 

 

 

 החלקה פסי את לשי� כדאי לא�1

 ביופי פוגע שזה כיוו� במדרגות

 הבית של ובאסתטיקה

2 

 

 

1 

 

 

0 ETH 

J     

 פרטי

A 

 ובמעלה בתחתית שערו מעקה�1

 לנפילות הסכנה את מפחיתי� המדרגות

2 1 0 

 פרטי

J 

 בצורה לעשות מומל� המעקה שלבי את�1

 לקרקע במקביל אופקית

2 1 0 

 סוג מגורי�

     דירה

 יש

 

 נגד או ע� להיות יכול בטיחות מושב�1

 התינוק בגיל תלוי ,הנסיעה כוו�

 רכב 0 1 2

     אי�

 ,נקניקיות לילדי� תלת מאוד חשוב�1 

 לאורכ� חתוכות ה� כאשר

2 

 

1 

 

0 

 בקופסת שנכנסי� קטני� צעצועי��2 

 לגיל מתחת לילדי� ג� לתת אפשר פיל�

 שנתיי�

2 1 0 

מסרי� 

 נוספי�

 3�� שחוט ,לכ� לדאוג מאוד מומל

 מנת על ארו� יהיה הקומקו� של החשמל

 בקלות מקומו את לשנות נית� שיהיה

2 1 0 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ         /          מי�  ז_______: גיל

 ___________מקצוע

 _________________      השכלה

 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                                             
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 'גשאלו� התערבות : 4נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 בבית תאונות מניעת: נושאב טלפוני  לסקר  שאלו�

 )שנתיי� עד שנה(

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

מה שלו� ? הדרכה של בטר� בזמ� האשפוז ני המשפחה אשר היה נוכח אפשר לדבר ע� אחד מב�

 ?עכשיו) ה/הילד(

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

. שאלו� זה נועד  לשפר את רמת השירות למשפחות שקבלו הדרכה בנושא מניעת תאונות בבית�

 .דרכה שקבלה המשפחהוהמידע  ישמש רק להערכת הה, השאלו� היינו אנונימי

 :)שאלות המיועדות  לכל סוגי הפגיעות(

המרכז הלאומי לבטיחות (בזמ� אשפוז ילד�  הגיע אלי� עובד של בטר�  .1

 ?או הסביר ל� הא� אתה זוכר הדרכה זו, והדרי� אות�) ולבריאות ילדי�

 .לא: ב.        כ� : א

�הגבוה ביותר ו היא הער� 5ר  כאש5 סמ� את התשובה הנכונה ביותר לפי דעת� על סול� של 

 . היא הער� הנמו� ביותר1

במידה  

נמוכה 

 מאוד

במידה 

 נמוכה 

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה 

במידה 

רבה 

 מאוד

 5 4 3 2 1 ?      עד כמה מה שאמרו ל� היה חדש ל�2 

 5 4 3 2 1 ת  שההדרכה הייתה נחוצה/ה חושב/  עד כמה את3  

 5 4 3 2 1המתאי�          ההדרכה ניתנה בזמ�ת   ש/ה חושב/    עד כמה את4

  מותאמת  הת שההדרכה  היית/ה חושב/   עד כמה את5

     למצבכ�                             

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1     עד כמה היית שבע רצו� באופ� כללי מההדרכה 6
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  ?ההדרכה  נושאי  היו מה  ת/זוכר ה/את הא�. 2 

 .לא: 2.     �כ: 1

 

  המסרי�  רשימת את תוא�:                                     העיקריי� הדברי� היו מה. 3

 לא כ� )לצטט (המרואיי� דברי לפי המסרי� 

1  1 2 

2  1 2 

3  1 2 

4  1 2 

5  1 2 

 

 ?ל� שניתנו ההמלצות את  עשית  או אימצת כמה עד. 4

 .בכלל לא .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 .� כול .4

 )      בהתנהגות, כמו בבית(? ההדרכה בעקבות בצעת שינויי� אילו .12

 

 :לגבי הדברי� שלא שנית.  11

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� .2

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�.12.>    �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

 

תשובה  שאלה ערכי� פרמטר 

 נכונה 

תשובה לא 

 כונהנ

לא 

 רלוונטי

H 

 

 

 עש� גלאי יתקינו בית שבכל צרי��1

 כל להשגיח היא כוויות למניעת היחידה השיטה�2

 הילדי� על הזמ�

2 

 

2 

1 

 

1 

0 

 

0 

SES 

L 1לפני המי� טמפרטורת למדידת היעילה השיטה� 

 במי� שניות �5ל האצבע טבילת היא התינוק רחיצת

 הטמפרטורה את לבדוק מנת על

2 1 0 

 Aכפרי מגורי�/ישובסוג 

 

 מפחיתי� המדרגות ובמעלה בתחתית ושער מעקה�1

 לנפילות הסכנה את

2 1 0 
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 Jכפרי

 

 מ"ס 20 נוהי המעקה שלבי בי� תקי� מרחק�1

 

2 1 0 

 סורגי� להתקי� חשוב נפילה למנוע מנת על�1 דירה

 לחלונות

2 1 0 

 חור�

 

 יומכשיר תנורי� ילדי� של יד� מהישג להרחיק יש�1

 או גדר החימו� מכשיר סביב ולשי� אחרי� חימו�

 יוכלו לא שילדי� כ� הגבוה במקו� הקיר על לתלותו

 בו ולגעת אליו להתקרב

 עונה 0 1 2

�     קי

 יש

 

 למוות הסיכו� את מורידי� בטיחות מושבי�1

 דרכי� מתאונות

   

 Aיש

 

 לפני המכונית מאחורי ילדי� שאי� לוודא רצוי�2

 לאחור הנסיעה

2 1 0 

 רכב

     אי�

 ומעמד שידות, ארונות לקיר לקבע מאוד חשוב�1 

 לטלוויזיה

2 1 0 

 מתחת נעול לא בארו� �ניקיו חומרי לשמור אפשר�2 

  האמבטיה בחדר בארו� או לכיור

2 1 0 

 השגחה ללא הרחצה בעת תינוק להשאיר אסור�3 

 לרגע אפילו

2 1 0 

 בקצה חמי� ומאכלי� משקאות להניח חשוב�4 

 אליה� להגיע  יוכל שילד כ� ,מפה על או השולח�

2 1 0 

 מסרי� נוספי�

 

 מנת על פתוחי� שקעי� בבית להשאיר רצוי לא�5 

 אליה� להגיע יוכל לא שילד

2 1 0 

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ         /          מי�  ז_______: גיל

 ___________מקצוע

 _____________      ____השכלה

 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

 

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

                                                                              ומקווי� שלא יקרה שוב אצלכ�
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 ' דשאלו� התערבות: 4נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

 )ארבע עד שנתיי� גיל(

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . טרת ההתקשרותויבהיר את מ,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

מה שלו� ? הדרכה של בטר� בזמ� האשפוז  אפשר לדבר ע� אחד מבני המשפחה אשר היה נוכח�

 ?עכשיו) ה/הילד(

 ?כל להקדיש לי כמה דקות מזמנ� הא� תו�

 

 ):התחלת השאלו�(�

. שאלו� זה נועד  לשפר את רמת השירות למשפחות שקבלו הדרכה בנושא מניעת תאונות בבית�

 .והמידע  ישמש רק להערכת ההדרכה שקבלה המשפחה, השאלו� היינו אנונימי

 :)שאלות המיועדות  לכל סוגי הפגיעות(

המרכז הלאומי לבטיחות (עובד של בטר� בזמ� אשפוז ילד�  הגיע אלי�  .1

 ?או הסביר ל� הא� אתה זוכר הדרכה זו, והדרי� אות�) ולבריאות ילדי�

 .לא: ב.        כ� : א

�הגבוה ביותר ו היא הער� 5 כאשר 5 סמ� את התשובה הנכונה ביותר לפי דעת� על סול� של 

 . היא הער� הנמו� ביותר1

במידה  

נמוכה 

 מאוד

במידה 

 נמוכה 

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה 

במידה 

רבה 

 מאוד

 5 4 3 2 1 ?      עד כמה מה שאמרו ל� היה חדש ל�2 

 5 4 3 2 1 ת  שההדרכה הייתה נחוצה/ה חושב/  עד כמה את3  

 5 4 3 2 1המתאי�          ת   שההדרכה ניתנה בזמ�/ה חושב/    עד כמה את4

  מותאמת ה הייתת שההדרכה /ה חושב/   עד כמה את5

     למצבכ�                             

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1     עד כמה היית שבע רצו� באופ� כללי מההדרכה 6
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  ?ההדרכה  נושאי  היו מה  ת/זוכר ה/את הא�. 2 

 .לא: 2.     כ�: 1

 

  המסרי�  רשימת את תוא�:                                     העיקריי� הדברי� היו מה. 3

 לא כ� )לצטט (המרואיי� דברי לפי המסרי� 

1  1 2 

2  1 2 

3  1 2 

4  1 2 

5  1 2 

 

 ?ל� שניתנו ההמלצות את  עשית  או אימצת כמה עד. 4

 .בכלל לא .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 . כול� .4

 )      בהתנהגות, בבית כמו(? ההדרכה בעקבות בצעת שינויי� אילו .5

 

 :שנית שלא הדברי� לגבי  .6

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� .2

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�.12.>    �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

 

תשובה  שאלה ערכי� פרמטר 

 נכונה 

תשובה לא 

 נכונה

לא 

 רלוונטי

H 

 

 עש� גלאי יהיה בית שבכל לדאוג מאוד חשוב�1

 על הזמ� כל להשגיח היא כוויות עתלמני היחידה השיטה�2

 הילדי�

2 

 

2 

1 

 

1 

0 

 

0 

SES 

L 1רחיצת לפני המי� טמפרטורת למדידת היעילה השיטה� 

 לבדוק מנת על במי� שניות �5ל האצבע טבילת היא התינוק

 הטמפרטורה את

2 1 0 

ETH A 

 

 0 1 2 הרצפה על בישול אחרי גדולי� סירי� לשי� אפשר�1
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J 1שהילדי� מנת על הקדמיי� כיריי� לע לבשל מאוד רצוי� 

 לאוכל להגיע יוכלו

2 1 0 

 Aכפרי

 

 

 את מפחיתי� המדרגות ובמעלה בתחתית ושער מעקה�1

 לנפילות הסכנה

 שחשוב מה, חשובה לא החניה איזור לבי� החצר בי� הפרדה�2

 הרכב ליד לשחק לא הילדי� את ללמד רק הוא

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

0 

 

 

0 

 סוג ישוב 

 0 1 2 לחלונות סורגי� להתקי� חשוב נפילה למנוע מנת לע�1 עירוני

 חור�

 

 חימו� ומכשירי תנורי� ילדי� של יד� מהישג להרחיק יש�1

 הקיר על לתלותו או גדר החימו� מכשיר סביב ולשי� אחרי�

 בו ולגעת אליו להתקרב יוכלו לא שילדי� כ� גבוה במקו�

 עונה 0 1 2

� 0 1 2 לרגע אפילו ברכב השגחה ללא ילד להשאיר אי��1 קי

 /דתי

 חרדי

מידת  0 1 2  שבת של ופלטה מייח� מהילדי� להרחיק חשוב�1

 דתיות

    לא דתי

 יש כללי

 

 מעל מבוגרי� לאנשי� רק חיונית מאחור  הבטיחות חגורת�1

  20 גיל

2 1 0 

 הנסיעה לפני המכונית מאחורי ילדי� שאי� לוודא רצוי�A 2יש

 לאחור

2 1 0 

 0 1 2 אחד בטיחות במושב תינוקות 2 להושיב נית��J 2יש

 רכב

     אי�

 0 1 2 לטלוויזיה ומעמד שידות ,ארונות לקיר לקבע מאוד חשוב�1 

 0 1 2 ריק השתיי בבקבוק ניקיו� חומרי לשמור אפשר�2 

מסרי� 

 נוספי�

 0 1 2 דקות לכמה באמבטיה לבד תינוק להשאיר אפשר�3 

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי אלותש כמה לשאול אפשר

 נ         /          מי�  ז_______: גיל

 ___________מקצוע

 _________________      השכלה

 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

 

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                                             
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 'שאלו� התערבות ה: 4נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

 "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח"

 

 ).שני� שש�חמש( בבית תאונות מניעת: בנושא וניטלפ  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

מה שלו� ? הדרכה של בטר� בזמ� האשפוז  מבני המשפחה אשר היה נוכח אפשר לדבר ע� אחד�

 ?עכשיו) ה/הילד(

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

. שאלו� זה נועד  לשפר את רמת השירות למשפחות שקבלו הדרכה בנושא מניעת תאונות בבית�

 לכל מטרה  מלבד הערכת ההדרכה שקבלה והמידע שיתקבל  לא ישמש, השאלו� היינו אנונימי

 .המשפחה

 :)שאלות המיועדות  לכל סוגי הפגיעות(

המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות (בזמ� אשפוז ילד�  הגיע אלי� עובד של בטר�  .1

 ?הא� אתה זוכר הדרכה זו,או הסביר ל� , והדרי� אות�) ילדי�

 .לא: ב.        כ� : א

�הגבוה ביותר ו היא הער� 5 כאשר 5לפי דעת� על סול� של  סמ� את התשובה הנכונה ביותר 

 . היא הער� הנמו� ביותר1

במידה  

נמוכה 

 מאוד

במידה 

 נמוכה 

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה 

במידה 

רבה 

 מאוד

 5 4 3 2 1 ?      עד כמה מה שאמרו ל� היה חדש ל�2 

 5 4 3 2 1 ת  שההדרכה הייתה נחוצה/ה חושב/  עד כמה את3  

 5 4 3 2 1המתאי�          ת   שההדרכה ניתנה בזמ�/ה חושב/   עד כמה את 4

  מותאמת  הת שההדרכה  היית/ה חושב/   עד כמה את5

     למצבכ�                             

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1     עד כמה היית שבע רצו� באופ� כללי מההדרכה 6
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  ?ההדרכה  נושאי  היו מה  ת/זוכר ה/את הא�. 2 

 .לא: 2.     כ�: 1

 

  המסרי�  רשימת את תוא�:                                     העיקריי� הדברי� היו מה. 3

 לא כ� )לצטט (המרואיי� דברי לפי המסרי� 

1  1 2 

2  1 2 

3  1 2 

4  1 2 

5  1 2 

 

 ?ל� שניתנו ההמלצות את  עשית  או אימצת כמה עד. 4

 .לא בכלל .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 .כול�  .4

 ?       ההדרכה בעקבות בצעת שינויי� אילו .5

 

 :שנית שלא הדברי� לגבי.  6

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� .6

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�.12.>    �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

תשובה  מסרי� ערכי� פרמטר

 נכונה

ה תשוב

לא 

 נכונה

 לא רלוונטי

H     SES 

 

L 

 מותר ישראל במדינת החוק פי על �1

 בבית לבד חמש מגיל ילד להשאיר

 

2 

 

1 

 

0 

A 

 

 לא החניה איזור לבי� החצר בי� ההפרדה�1

 את ללמד רק הוא שחשוב מה, חשובה

 הרכב ליד לשחק לא הילדי�

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

ETH 

J 1באתר לשחק 10 מגיל לילדי� מותר� 

 בסכנות להבחי� יכולי� ה� זה בגיל, בניה

2 1 0 
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 כפרי

 

 

 למקומות לטפס לילדי� לתת אפשר�1

 של השגחה תו�, מוגני� שאינ� גבוהי�

 מבוגר אד�

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

סוג 

 ישוב

 להתקי� חשוב נפילה למנוע מנת על�1 עירוני

 לחלונות סורגי�

2 1 0 

 ופלטה ייח�מ מהילדי� להרחיק חשוב�1חרדי/דתי

 שבת של

2 

 

1 

 

0 

 

מידת 

 דתיות

     לא דתי

 יש 

 

 

 נגד או ע� להיות יכול בטיחות מושב�1

 התינוק בגיל תלוי, הנסיעה כיוו�

 כיוו� לכל להיות יכולה מהרכב היציאה�2

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 רכב

     אי�

 החצייה לפני אחד לצד להסתכל מספיק�1 

 חציה במעבר

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

מסרי� 

 נוספי�

 לא בארו� ניקיו� חומרי לשמור שראפ�2 

 בחדר בארו� או לכיור מתחת נעול

 האמבטיה

2 1 0 

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 

 נ/ז מי�__________    גיל

 ______________מקצוע

 _____________השכלה

 ________________דת

 _________מגורי� מקו�

 _____________הערות

                                                    

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�
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 'שאלו� התערבות ו: 4נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות ניעתלמ חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 )שני� 7�9 גילאי�( בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

מה שלו� ? הדרכה של בטר� בזמ� האשפוז  אפשר לדבר ע� אחד מבני המשפחה אשר היה נוכח�

 ?עכשיו) ה/הילד(

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

. שאלו� זה נועד  לשפר את רמת השירות למשפחות שקבלו הדרכה בנושא מניעת תאונות בבית�

והמידע שיתקבל  לא ישמש לכל מטרה  מלבד שיפור ההדרכה שקבלה , אלו� היינו אנונימיהש

 .המשפחה

 :)שאלות המיועדות  לכל סוגי הפגיעות(

המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות (בזמ� אשפוז ילד�  הגיע אלי� עובד של בטר�  .1

 ? אתה זוכר הדרכה זו�או הסביר ל� הא, והדרי� אות�) ילדי�

 .לא:       ב.  כ� : א

�הגבוה ביותר ו היא הער� 5 כאשר 5 ציי� את התשובה הנכונה ביותר לפי דעת� על סול� של 

 . היא הער� הנמו� ביותר1

במידה  

נמוכה 

 מאוד

במידה 

 נמוכה 

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה 

במידה 

רבה 

 מאוד

 5 4 3 2 1 ?      עד כמה מה שאמרו ל� היה חדש ל�2 

 5 4 3 2 1 ת  שההדרכה הייתה נחוצה/ חושבה/  עד כמה את3  

 5 4 3 2 1ת   שההדרכה ניתנה בזמ� המתאי�         /ה חושב/    עד כמה את4

  מותאמת  הת שההדרכה  היית/ה חושב/   עד כמה את5

     למצבכ�                             

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 דרכה     עד כמה היית שבע רצו� באופ� כללי מהה6
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  ?ההדרכה  נושאי  היו מה  ת/זוכר ה/את הא�. 2

 .לא: 2.     כ�: 1

 

  המסרי�  רשימת את תוא�:                                     העיקריי� הדברי� היו מה. 3

 לא כ� )לצטט (המרואיי� דברי לפי המסרי� 

1  1 2 

2  1 2 

3  1 2 

4  1 2 

5  1 2 

 

 ?ל� שניתנו ההמלצות את  עשית  או אימצת הכמ עד. 4

 .לא בכלל. 1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 .כול�  .4

 ?       ההדרכה בעקבות בצעת שינויי� אילו .5

 

 :שנית שלא הדברי� לגבי.  6

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� .6

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�.12.>    �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

תשובה  מסרי�ערכי� פרמטר

 נכונה 

תשובה 

 לא נכונה

לא 

 רלוונטי

A 1מה, חשובה לא החניה איזור לבי� החצר בי� הפרדה� 

 הרכב ליד לשחק לא הילדי� את ללמד רק הוא שחשוב

2 1 0 ETH 

J 1�� את לעודד מנת על, מקו� בכל לשחק ילדי� לעודד מומל

 עצמאות�

2 1 0 

 שאינ� גבוהי� למקומות לטפס לילדי� לתת אפשר �1 כפרי 

 מבוגר אד� של השגחה תו�, מוגני�

סוג  0 1 2

 יישוב

 0 1 2 לחלונות סורגי� להתקי� חשוב נפילה למנוע מנת על �1עירוני

 מי�

 

 ריק השתיי בבקבוק ניקיו� חומרי לשמור אפשר �1 זכר 

 

2 1 0 
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 פיקוח ללא אוכל לבשל ומעלה שבע מגיל נותב לעודד יש�1 נקבה

 מבוגר איש  של

2 1 0 

 לפני הנהיגה כללי את ולהכיר קסדה לשי� חובה �1 יש

 אופניי� על שנוסעי�

2 1 0 

 

 

 

/אופניי�

קורקינט

�רולר/

 בליידס

     אי�

 תמיד חגורי� לנסוע חשוב �1 יש

 כיוו� לכל להיות יכולה מהרכב היציאה�2

2 

2 

1 

1 

0 

0 

 רכב

     אי�

מסרי� 

 נוספי�

 בהשגחת רק הכביש את יחצו ס"ביה בגיל שילדי� וירצ�1 

 המבוגר

2 1 0 

 

 

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ/ז מי�___________ גיל

 _____________מקצוע

 ____________השכלה

 ______________דת

  ______מגורי� מקו�

 ___________הערות

 

 

  פעולה שיתו� על רבה תודה                                                     

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                     
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 'שאלו� התערבות ז: 4נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 ).שני� 10�12( בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 

 ?דברע� מי אני  מ,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

מה שלו� ? הדרכה של בטר� בזמ� האשפוז  אפשר לדבר ע� אחד מבני המשפחה אשר היה נוכח�

 ?עכשיו) ה/הילד(

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

. שא מניעת תאונות בבית�שאלו� זה נועד  לשפר את רמת השירות למשפחות שקבלו הדרכה בנו

 .והמידע  ישמש רק להערכת ההדרכה שקבלה המשפחה, השאלו� היינו אנונימי

 :)שאלות המיועדות  לכל סוגי הפגיעות(

) המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדי�(בזמ� אשפוז ילד�  הגיע אלי� עובד של בטר�  .1

 ?או הסביר ל� הא� אתה זוכר הדרכה זו, והדרי� אות�

 .לא: ב .        כ�: א

�הגבוה ביותר ו היא הער� 5 כאשר 5 סמ� את התשובה הנכונה ביותר לפי דעת� על סול� של 

 . היא הער� הנמו� ביותר1

במידה  

נמוכה 

 מאוד

במידה 

 נמוכה 

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה 

במידה 

רבה 

 מאוד

 5 4 3 2 1 ?      עד כמה מה שאמרו ל� היה חדש ל�2 

 5 4 3 2 1 ת  שההדרכה הייתה נחוצה/ה חושב/ת  עד כמה א3  

 5 4 3 2 1המתאי�          ת   שההדרכה ניתנה בזמ�/ה חושב/    עד כמה את4

  מותאמת  הת שההדרכה  היית/ה חושב/   עד כמה את5

     למצבכ�                             

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 מההדרכה     עד כמה היית שבע רצו� באופ� כללי 6
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  ?ההדרכה  נושאי  היו מה  ת/זוכר ה/את הא� .2 

 .לא: 2.     כ�: 1

 

  המסרי�  רשימת את תוא�:                                     העיקריי� הדברי� היו מה. 3

 לא כ� )לצטט (המרואיי� דברי לפי המסרי� 

1  1 2 

2  1 2 

3  1 2 

4  1 2 

5  1 2 

 

 ?ל� שניתנו ההמלצות את  עשית  או אימצת כמה עד. 4

 .לא בכלל .1

 .בחלק� .2

  .רוב� .3

 .כול� .4

 

 )      בהתנהגות, בבית כמו(? ההדרכה בעקבות בצעת שינויי� אילו .5

 

 :שנית שלא הדברי� לגבי.  6

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� .6

 .הקרובה השנה חציב תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�.12.>    �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

 

תשובה  מסרי� ערכי� פרמטר

 נכונה

תשובה לא 

 נכונה

לא 

רלוונטי

 גבוהי� למקומות לטפס לילדי� לתת אפשר�1 כפרי

 מבוגר אד� של השגחה תו� ,מוגני� שאינ�

 הרכיבה כללי את ולהכיר קסדה לשי� חובה�2

 הסוסי� על שרוכבי� לפני

 סוג יישוב 0 1 2

 סורגי� להתקי� חשוב נפילה למנוע מנת על�1 עירוני

 לחלונות

2 1 0 
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 שיכול חפ� מכל להתרחק הילדי� הדרכת�1 זכר

 למניעת ביותר החשוב הדבר היא לו להזיק

 תאונות

 מי� 0 1 2

 לבשל,אש להדליק לא הילדי� את להדרי� יש�1 נקבה

 חמי� מוצקי� נוזלי� ע� בפעילות לעסוק או

 גרהמבו השגחת ללא במטבח

2 1 0 

 מוכרי� שאינ� צמחי� או פטריות לקטו� אי��A 1אביב

  להרעלה מחשש, אות� ולאכול

 עונה 0 1 2

� אפילו בישראל י� חו� בכל להתרח� מותר�1 קי

 מציל השגחת ללא

2 1 0 

     חור� 

 לפני הנהיגה כללי ולהכיר קסדה לשי� חובה�1 יש

 יי�אופנ על שנוסעי�

קו/אופניי� 0 1 2

רולב/רקינט

     אי� ליידס

 לאנשי� רק חיונית מאחור הבטיחות חגורת�1 יש

 20 גיל מעל מבוגרי�

 רכב 0 1 2

     אי�

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ         /          מי�  ז_______: גיל

 ___________מקצוע

 _________________      השכלה

 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

 

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                                             
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 'שאלו� התערבות ח: 4נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

 "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח"

 

 ).שני� 13�15( בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי מצב הילד 

 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

מה שלו� ? הדרכה של בטר� בזמ� האשפוז  אפשר לדבר ע� אחד מבני המשפחה אשר היה נוכח�

 ?עכשיו) ה/הילד(

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

. לו� זה נועד  לשפר את רמת השירות למשפחות שקבלו הדרכה בנושא מניעת תאונות בבית�שא

 .והמידע  ישמש רק להערכת ההדרכה שקבלה המשפחה, השאלו� היינו אנונימי

 :)שאלות המיועדות  לכל סוגי הפגיעות(

) המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדי�(בזמ� אשפוז ילד�  הגיע אלי� עובד של בטר�  .1

 ?או הסביר ל� הא� אתה זוכר הדרכה זו, והדרי� אות�

 .לא: ב.        כ� : א

�הגבוה ביותר ו היא הער� 5 כאשר 5 סמ� את התשובה הנכונה ביותר לפי דעת� על סול� של 

 . היא הער� הנמו� ביותר1

במידה  

נמוכה 

 מאוד

במידה 

 נמוכה 

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה 

במידה 

רבה 

 מאוד

 5 4 3 2 1 ?   כמה מה שאמרו ל� היה חדש ל�    עד2 

 5 4 3 2 1 ת  שההדרכה הייתה נחוצה/ה חושב/  עד כמה את3  

 5 4 3 2 1המתאי�          ת   שההדרכה ניתנה בזמ�/ה חושב/    עד כמה את4

  מותאמת  הת שההדרכה  היית/ה חושב/   עד כמה את5

           למצבכ�                       

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1     עד כמה היית שבע רצו� באופ� כללי מההדרכה 6
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  ?ההדרכה  נושאי  היו מה  ת/זוכר ה/את הא�. 2 

 .לא: 2.     כ�: 1

 

  המסרי�  רשימת את תוא�:                                     העיקריי� הדברי� היו מה. 3

 לא כ� )טטלצ (המרואיי� דברי לפי המסרי� 

1  1 2 

2  1 2 

3  1 2 

4  1 2 

5  1 2 

 

 ?ל� שניתנו ההמלצות את  עשית  או אימצת כמה עד. 4

 .לא בכלל .1

 .בחלק�. 2

 .רוב�. 3

 .כול�. 4

 )      בהתנהגות, בבית כמו(? ההדרכה בעקבות בצעת שינויי� אילו .5

 

 :שנית שלא הדברי� לגבי.  6

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� .7

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�.12.>    �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

 

תשובה  מסרי� ערכי� פרמטר

 נכונה

תשובה לא 

 נכונה

לא 

 רלוונטי

 גבוהי� למקומות לטפס לילדי� לתת אפשר�1 כפרי

 מבוגר אד� של השגחה תו� , מוגני� שאינ�

 הילד את להדרי� יש סוסי� על רכיבה בזמ��2

 קסדה לשי�

 סוג יישוב 0 1 2

 0 1 2 אידיאלי משחק מקו� אינו גרוטאות מגרש�1 עירוני

 מי� 0 1 2 ספורט פעילות כל לפני חימו� לעשות רצוי�1 זכר

 על להשגיח לתת 13 בני לילדי� חשוב�1 נקבה

 אצל� יפתח זה ה� כ� בבית הקטני� הילדי�

2 1 0 
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 הבטיחות נושא את

 נהעו     חור�

� ללא ג� בישראל י� חו� בכל להתרח� מותר�1 קי

 מציל השגחת

2 1 0 

 הנהיגה כללי את ולהכיר קסדה לשי� חובה�1 יש

 אופניי� על שנוסעי� לפני

ק/אופניי� 0 1 2

רו/ורקינט

     אי� לרבליידס

 לאנשי� רק חיונית מאחור הבטיחות חגורת�1 יש

 20 גיל מעל מבוגרי�

 רכב 0 1 2

     אי�

מסרי� 

 נוספי�

 סיכוני� לקחת לא ילדי� להדרי� צרי��1 

 בחיי�

2 1 0 

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ         /          מי�  ז_______: גיל

 ___________מקצוע

 _________________      השכלה

 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

 

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                                             
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 'שאלו� התערבות ט: 4נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה יקטפרו

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 ).שני� 16�18( בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):אלי מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמ

 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

מה שלו� ? הדרכה של בטר� בזמ� האשפוז  אפשר לדבר ע� אחד מבני המשפחה אשר היה נוכח�

 ?עכשיו) ה/הילד(

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

. רות למשפחות שקבלו הדרכה בנושא מניעת תאונות בבית�שאלו� זה נועד  לשפר את רמת השי

 .והמידע  ישמש רק להערכת ההדרכה שקבלה המשפחה, השאלו� היינו אנונימי

 :)שאלות המיועדות  לכל סוגי הפגיעות(

המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות (בזמ� אשפוז ילד�  הגיע אלי� עובד של בטר�  .1

 ?א� אתה זוכר הדרכה זואו הסביר ל� ה, והדרי� אות�) ילדי�

 .לא: ב.        כ� : א

�הגבוה ביותר ו היא הער� 5 כאשר 5 סמ� את התשובה הנכונה ביותר לפי דעת� על סול� של 

 . היא הער� הנמו� ביותר1

במידה  

נמוכה 

 מאוד

במידה 

 נמוכה 

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה 

במידה 

רבה 

 מאוד

 5 4 3 2 1   ?    עד כמה מה שאמרו ל� היה חדש ל�2 

 5 4 3 2 1 ת  שההדרכה הייתה נחוצה/ה חושב/  עד כמה את3  

 5 4 3 2 1המתאי�          ת   שההדרכה ניתנה בזמ�/ה חושב/    עד כמה את4

  מותאמת  הת שההדרכה  היית/ה חושב/   עד כמה את5

     למצבכ�                             

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ה היית שבע רצו� באופ� כללי מההדרכה     עד כמ6
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  ?ההדרכה  נושאי  היו מה  ת/זוכר ה/את הא�. 2

 .לא: 2.     כ�: 1

 

  המסרי�  רשימת את תוא�:                                     העיקריי� הדברי� היו מה. 3

 לא כ� )לצטט (המרואיי� דברי לפי המסרי� 

1  1 2 

2  1 2 

3  1 2 

4  1 2 

5  1 2 

 

 ?ל� שניתנו ההמלצות את  עשית  או אימצת כמה עד. 4

 .לא בכלל .1

 .בחלק�. 2

 .רוב�. 3

 .כול�. 4

 

 )      בהתנהגות, בבית כמו(? ההדרכה בעקבות בצעת שינויי� אילו. 5

       

 

 :ניתילגבי הדברי� שלא ש.  6

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� .2

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�.12.>    �לא: 2  . כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

 

תשובה  מסרי� ערכי� פרמטר

 נכונה

תשובה 

 לא נכונה

 לא רלוונטי

 להיות לא העיקר , במהירות לנהוג מותר�1 יש רישיו�

 אלכוהול השפעת תחת

2 1 0 

 מכוניתה מאחורי ילדי� שאי� לוודא רצוי�A 2יש רישיו�

 לאחור הנסיעה לפני

2 1 0 

 רכב

 לאנשי� רק חיונית מאחור הבטיחות חגורת�J 2יש רישיו�

 20 גיל מעל מבוגרי�

2 1 0 
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 ממשרד הסמכה כשקבלת רק לנהוג מותר�1 אי� רישיו�

 הרישוי

 הנוסעי� שג� להקפיד עלי� נהג בתור�2

 חגורי� יהיו מאחורה היושבי�

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

0 

 

 

0 

 הנהיגה כללי את ולהכיר קסדה לשי� חובה�1 שיו�יש רי

 אופנוע על שנוסעי� לפני

 אופנוע 0 1 2

     אי� רישיו�

 לבעלי רק הטרקטורו� על לנסוע מותר �1 כפרי

  �רישיו

 קסדה ע� רק סוסי� על לרכוב חשוב�2

 מתאימה

2 

 

2 

1 

 

1 

0 

 

0 

 סוג יישוב

     עירוני

 ילותפע כל לפני חימו� לעשות רצוי�1 זכר

  ספורט

 מי� 0 1 2

 בייביסיטר עושות שה� כ� ידי על בנות�1 נקבה

 גבוהה ובטיחות עצמאות בעלות

2 1 0 

 סיכוני� לקחת לא הטיול בזמ� מאוד חשוב�1 חרדי/דתי

 במצוקי�

 מידת דתיות 0 1 2

     לא דתי

 עונה     חור�

� ג� בישראל הי� חו� בכל להתרח� מותר�1 קי

  מציל השגחת ללא

2 1 0 

 

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ         /          מי�  ז_______: גיל

 ___________מקצוע

 _________________      השכלה

 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

 

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                                             
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 'לקבוצת בקורת אשאלו� : 5נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� ונותתא למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 .)ביקורת שאלו��שנה חצי עד לידה גיל( בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3ב א:2א� : 1

 ?עכשיו) ה/הילד(מה שלו� _______________? ת בעקבות/ ילדיכ� היה מאושפז�

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

 בנושאי שאלות כמה נשאל ולכ� הדרכה לקבל משפחות של הצור� את לבדוק מעונייני� אנו

 .בטיחות

 :נכוני� לא או נכוני� הבאי� המשפטי� לדעת� הא� תאמר אנא. 1

תשובה  שאלה ערכי� פרמטר

 נכונה 

תשובה 

לא נכונה

לא 

רלוונטי

H 

 

 היא כוויות למניעת היחידה השיטה�1

 על הזמ� כל להשגיח

 הילדי�

2 1 0 SES 

 

L 

 טמפרטורת למדידת היעילה השיטה�2

 טבילת היא התינוק רחיצת לפני המי�

 לבדוק מנת על במי� תשניו �5ל האצבע

 הטמפרטורה את

2 1 0 

A 

 

 להתקי� חשוב נפילה למנוע מנת על�1

 לחלונות סורגי�

2 1 0 ETH 

 

 J     

 /דתי

 חרדי

 

 8 מגיל ילדי� לעודד מאוד רצוי�1

 מנת על הקטני� הילדי� על שישמרו

 עצמאי� שיהיו

מידת  0 1 2

 דתיות

 

    לא דתי
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 יש

 

 נגד או ע� להיות יכול בטיחות מושב�1

 התינוק בגיל תלוי, הנסיעה כוו�

 רכב 0 1 2

     אי�

 לרגע אפילו לבד תינוק להשאיר אסור�1 

 ממנו אחר משטח כל על או השידה על

  השגחה ללא ליפול התינוק עלול

מסרי�  0 1 2

 נוספי�

 אחרי גדולי� סירי� לשי� אפשר�2 

 הרצפה על בישול

2 1 0 

 

  ?ילדי� בטיחות נושאב הדרכה קיבלת הא�. 2

    ?מההדרכה ת/זוכר ה/שאת המסרי� היו מה?________________ איפה     כ�.א

       ____________________________________________________� 

  לא.ב

 ת/זוכר לא.ג

  לא. 2כ�  . 1?  שנית יפגעו לא שילד� כדי לשנות שרצית דברי� היו הא� ילד� של האשפוז לאחר. 3

 ?________________________________________________ מה� הדברי� האלו�א� כ�. 4

 ?האלו השינויי� את  עשית  או אימצת כמה עד. 5

 .בכלל לא .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 . כול� .4

 :לגבי הדברי� שלא שנית.  6

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא�

 .הקרובה השנה בחצי תשנה תהא לדעת� הא� � לא א�. 7>   �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ/ז מי�___________ גיל

 _____________מקצוע

 ____________השכלה

 ______________דת

  ______מגורי� מקו�

 ___________הערות

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי� פעולה שיתו� על רבה תודה                                                     
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 'שאלו� לקבוצת בקורת ב: 5נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 .ביקורת�)שנה עד שנה חצי גיל( בבית תאונות מניעת: נושאב טלפוני  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

 ?עכשיו) ה/הילד(מה שלו� _______________? ת בעקבות/ היה מאושפז ילדיכ��

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

 בנושאי שאלות כמה נשאל ולכ� הדרכה לקבל משפחות של הצור� את לבדוק מעונייני� אנו

 .בטיחות

 :נכוני� לא או נכוני� הבאי� המשפטי� לדעת� הא� תאמר אנא

 

תשובה  שאלהערכי�פרמטר 

 נכונה 

תשובה 

 לא נכונה

לא 

 רלוונטי

הא� אתה 

מייש� 

 זאת

H      SES 

L 

 

 

1�� השימוש מאוד מומל

 חצי בגילאי� לילדי� בהליכו�

 שנה עד שנה

2 

 

1 

 

0  

A 

 

 

 פסי את לשי� כדאי לא�1

  במדרגות החלקה

 ביופי פוגע שזה כיוו�

 הבית של ובאסתטיקה

2 

 

 

1 

 

 

0  ETH 

J      

סוג 

 מגורי�

 פרטי

A 

 

 בתחתית ושער מעקה�1

  המדרגות ובמעלה

 לנפילות הסכנה את מפחיתי�

2 1 0  
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 Jפרטי

 

 מומל� המעקה שלבי את�1

 במקביל אופקית בצורה לעשות

 לקרקע

2 1 0  

      דירה

 יש

 

 

 להיות יכול בטיחות מושב�1

 תלוי ,הנסיעה כוו� נגד או ע�

 התינוק בגיל

 רכב  0 1 2

      אי�

 לילדי� לתת מאוד חשוב�1 

 חתוכות ה� כאשר נקניקיות

 לאורכ�

2 

 

 

1 

 

 

0  

 שנכנסי� קטני� צעצועי��2 

 ג� לתת אפשר פיל� בקופסת

 שנתיי� לגיל מתחת לילדי�

2 1 0  

מסרי� 

 נוספי�

 3�� לכ� לדאוג מאוד מומל

 הקומקו� של החשמל שחוט

 נית� שיהיה מנת על ארו� יהיה

 בקלות מקומו את ותלשנ

2 1 0  

 

  ?ילדי� בטיחות בנושא הדרכה קיבלת הא�. 2

 ת/זוכר ה/שאת המסרי� היו מה?_________________ איפה            כ�.א

 �?__________________________________________________________מההדרכה

  לא.ב

 ת/זוכר לא.ג

  לא. 2  כ�. 1?  שנית יפגעו לא שילד� כדי לשנות שרצית דברי� היו הא� ילד� של האשפוז לאחר. 3

 ?________________________________________________האלו הדברי� מה� �כ� א�. 4

 ?האלו השינויי� את  עשית  או אימצת כמה עד. 5

 .בכלל לא .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 . כול� .4

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� :שנית שלא הדברי� לגבי.  6

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�. 7>   �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1
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 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ         /          מי�  ז_______: גיל

 ___________מקצוע

 _________________      השכלה

 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

 

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                                                       
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 'שאלו� לקבוצת בקורת ג: 5נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 .ביקורת�)שנתיי� עד שנה( בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

גבי הוא יתחיל בכמה שאלות ל. ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

 ?עכשיו) ה/הילד(מה שלו� _______________? ת בעקבות/ ילדיכ� היה מאושפז�

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

 בנושאי שאלות כמה נשאל ולכ� הדרכה לקבל משפחות של הצור� את דוקלב מעונייני� אנו

 .בטיחות

 :נכוני� לא או נכוני� הבאי� המשפטי� לדעת� הא� תאמר אנא

 

תשובה  שאלה ערכי�פרמטר 

 נכונה 

תשובה 

לא 

 נכונה

לא 

רלוונטי

הא� אתה 

מייש� זאת 

H 

 

 

 

 גלאי יתקינו בית שבכל צרי��1

 עש�

 כוויות למניעת היחידה השיטה�2

הילדי� על הזמ� כל להשגיח היא

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

0 

 

 

0 

 SES 

L 1למדידת היעילה השיטה� 

 רחיצת לפני המי� טמפרטורת

 �5ל האצבע טבילת היא התינוק

 את לבדוק מנת על במי� שניות

 הטמפרטורה

2 1 0  

 Aכפרי

 

 ובמעלה בתחתית ושער מעקה�1

 סכנהה את מפחיתי� המדרגות

 לנפילות

סוג   0 1 2

 /ישוב

 מגורי�

  0 1 2 המעקה שלבי בי� תקי� מרחק�J 1כפרי
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 מ"ס 20 היינו 

 חשוב נפילה למנוע מנת על�1 דירה

 לחלונות סורגי� להתקי�

2 1 0  

 חור�

 

 של יד� מהישג להרחיק יש�1

 חימו� ומכשירי תנורי� ילדי�

 מכשיר סביב ולשי� אחרי�

 הקיר על לתלותו או גדר החימו�

 לא שילדי� כ� הגבוה קו�במ

 בו ולגעת אליו להתקרב יוכלו

 עונה  0 1 2

�      קי

 יש

 

 

 את מורידי� בטיחות מושבי�1

 דרכי� מתאונות למוות הסיכו�

    

 Aיש

 

 ילדי� שאי� לוודא רצוי�2

 הנסיעה לפני המכונית מאחורי

 לאחור

2 1 0  

 רכב

      אי�

 לקיר לקבע מאוד חשוב�1 

לטלוויזיה ומעמד שידות, רונותא

2 1 0  

 �ניקיו חומרי לשמור אפשר�2 

 או לכיור מתחת נעול לא בארו�

  האמבטיה בחדר בארו�

2 1 0  

 על לבד תינוק להשאיר אסור�3 

  אחר משטח כל על או השידה

 ללא ליפול התינוק עלול ממנו

 לרגע אפילו השגחה

2 1 0  

 משקאות להניח חשוב�4 

 השולח� בקצה חמי� ומאכלי�

 להגיע  יוכל שילד כ� ,מפה על או

 אליה�

2 1 0  

מסרי� 

 נוספי�

 

 שקעי� בבית להשאיר רצוי לא�5 

 יוכל לא שילד מנת על פתוחי�

 אליה� להגיע

2 1 0  
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  ?ילדי� בטיחות בנושא הדרכה קיבלת הא�. 2

 ת/זוכר ה/שאת המסרי� היו מה?_________________ איפה            כ�.א

 �__________________________________________________________?מההדרכה

  לא.ב

 ת/זוכר לא.ג

  לא. 2  כ�. 1?  שנית יפגעו לא שילד� כדי לשנות שרצית דברי� היו הא� ילד� של האשפוז לאחר. 3

 ?________________________________________________האלו הדברי� מה� �כ� א�. 4

 ?האלו השינויי� את  עשית  או תאימצ כמה עד. 5

 .בכלל לא .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 . כול� .4

 :לגבי הדברי� שלא שנית.  6

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא�

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�. 7>   �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ         /          מי�  ז_______: גיל

 ___________מקצוע

 _________________      השכלה

 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

 

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                                                        
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 'שאלו� לקבוצת בקורת ד: 5נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 .ביקורת�) ארבע עד שנתיי� גיל( בבית תאונות עתמני: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

 ?עכשיו) ה/הילד(מה שלו� _______________? ת בעקבות/פז ילדיכ� היה מאוש�

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

 בנושאי שאלות כמה נשאל ולכ� הדרכה לקבל משפחות של הצור� את לבדוק מעונייני� אנו

 .בטיחות

 :נכוני� לא או נכוני� הבאי� המשפטי� לדעת� הא� תאמר אנא

 

תשובה  שאלה כי�ערפרמטר 

 נכונה 

תשובה 

לא 

 נכונה

לא 

רלוונטי

הא� 

אתה 

מייש� 

 זאת

H 

 

 יהיה בית שבכל לדאוג מאוד חשוב�1

 עש� גלאי

 כוויות למניעת היחידה השיטה�2

 הילדי� על הזמ� כל להשגיח היא

2 

 

2 

1 

 

1 

0 

 

0 

 SES 

L 1למדידת היעילה השיטה� 

 רחיצת לפני המי� טמפרטורת

 �5ל האצבע טבילת היא התינוק

 את לבדוק מנת על במי� שניות

 הטמפרטורה

2 1 0  

ETH A 

 

 אחרי גדולי� סירי� לשי� אפשר�1

 הרצפה על בישול

 

2 1 0  
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J 1כיריי� על לבשל מאוד רצוי� 

 יוכלו שהילדי� מנת על הקדמיי�

 לאוכל להגיע

2 1 0  

 Aכפרי

 

 

 ובמעלה בתחתית ושער מעקה�1

 הסכנה את מפחיתי� המדרגות

 לנפילות

 איזור לבי� החצר בי� הפרדה�2

 הוא שחשוב מה, חשובה לא החניה

 ליד לשחק לא הילדי� את ללמד רק

 הרכב

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

0 

 

 

0 

סוג  

 ישוב 

 להתקי� חשוב נפילה למנוע מנת על�1 עירוני

 לחלונות סורגי�

2 1 0  

 חור�

 

 ילדי� של יד� מהישג להרחיק יש�1

 אחרי� חימו� ומכשירי תנורי�

 או גדר החימו� מכשיר סביב ולשי�

 כ� גבוה במקו� הקיר על לתלותו

 אליו להתקרב יוכלו לא שילדי�

 בו ולגעת

 עונה  0 1 2

� השגחה ללא ילד להשאיר אי��1 קי

 לרגע אפילו ברכב

2 1 0  

 /דתי

 חרדי

 מייח� מהילדי� להרחיק חשוב�1

  שבת של ופלטה

מידת   0 1 2

 דתיות

     לא דתי

 יש כללי

 

 חיונית מאחור  הבטיחות חגורת�1

 20 גיל מעל מבוגרי� לאנשי� רק

2 1 0  

 מאחורי ילדי� שאי� לוודא רצוי�A 2יש

 לאחור הנסיעה לפני המכונית

2 1 0  

 במושב תינוקות 2 להושיב נית��J 2יש

 אחד בטיחות

2 1 0  

 רכב

      אי�

 ,ארונות לקיר לקבע מאוד חשוב�1 

 לטלוויזיה ומעמד דותי

מסרי�   0 1 2

 נוספי�

 ניקיו� חומרי לשמור אפשר�2 

 ריק השתיי בבקבוק

2 1 0  
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 לבד תינוק להשאיר אפשר�3 

 דקות לכמה באמבטיה

2 1 0  

 

  ?ילדי� בטיחות בנושא הדרכה קיבלת הא�. 2

 ת/זוכר ה/שאת המסרי� היו מה?_________________ איפה            כ�.א

 �__________________________________________________?________מההדרכה

  לא.ב

 ת/זוכר לא.ג

  לא. 2  כ�. 1?  שנית יפגעו לא שילד� כדי לשנות שרצית דברי� היו הא� ילד� של האשפוז לאחר. 3

 ?________________________________________________האלו הדברי� מה� �כ� א�. 4

 ?האלו השינויי� את  יתעש  או אימצת כמה עד. 5

 .בכלל לא .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 . כול� .4

 :לגבי הדברי� שלא שנית.  6

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא�

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�. 7>   �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ         /        מי�  ז  _______: גיל

 ___________מקצוע

 _________________      השכלה

 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

 

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                                                        
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 'שאלו� לקבוצת בקורת ה: 5נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 .ביקורת�) שני� שש�חמש( בבית ותתאונ מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

 ?עכשיו) ה/הילד(מה שלו� ____________? ___ת בעקבות/ ילדיכ� היה מאושפז�

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

 בנושאי שאלות כמה נשאל ולכ� הדרכה לקבל משפחות של הצור� את לבדוק מעונייני� אנו

 .בטיחות

 :נכוני� לא או נכוני� הבאי� המשפטי� לדעת� הא� תאמר אנא

תשובה  מסרי� ערכי� פרמטר

 נכונה

תשובה 

לא נכונה

לא 

רלוונטי

הא� 

אתה 

מייש� 

 זאת

H      SES 

 

L 

 ישראל במדינת החוק פי על �1

 לבד חמש מגיל ילד להשאיר מותר

 בבית

2 1 0  

A 

 

 

 

 איזור לבי� החצר בי� ההפרדה�1

 שחשוב מה, חשובה לא החניה

 לא הילדי� את ללמד רק הוא

 הרכב ליד לשחק

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 ETH 

J 1לשחק 10 מגיל לילדי� מותר� 

 יכולי� ה� זה בגיל, בניה באתר

 בסכנות להבחי�

2 1 0  

סוג 

 ישוב

 כפרי

 

 לטפס לילדי� לתת אפשר�1

, מוגני� שאינ� גבוהי� למקומות

 

2 

 

1 

 

0 
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    מבוגר אד� של השגחה תו�

 חשוב נפילה למנוע מנת על�1 עירוני

 לחלונות סורגי� להתקי�

2 1 0  

 /דתי

 דיחר

 מייח� מהילדי� להרחיק חשוב�1

 שבת של ופלטה

2 

 

1 

 

0 

 

מידת  

 ותדתי

     לא דתי

 יש 

 

 

 

 

 להשתמש צור� אי� 6 מגיל�1

 הנסיעה בזמ� בטיחות במושב

 .במכונית

 להיות יכולה מהרכב היציאה�2

 כיוו� לכל

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 רכב 

      אי�

 פניל אחד לצד להסתכל מספיק�1 

 חציה במעבר החצייה

2 

 

1 

 

0 

 

מסרי�  

 נוספי�

 ניקיו� חומרי לשמור אפשר�2 

 או לכיור מתחת נעול לא בארו�

 האמבטיה בחדר בארו�

2 1 0  

 

  ?ילדי� בטיחות בנושא הדרכה קיבלת הא�. 2

 ת/זוכר ה/שאת המסרי� היו מה?_________________ איפה            כ�.א

 �_________________________________?_________________________מההדרכה

  לא.ב

 ת/זוכר לא.ג

  לא. 2  כ�. 1?  שנית יפגעו לא שילד� כדי לשנות שרצית דברי� היו הא� ילד� של האשפוז לאחר. 3

 ?________________________________________________האלו הדברי� מה� �כ� א�. 4

 ?אלוה השינויי� את  עשית  או אימצת כמה עד. 5

 .בכלל לא .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 . כול� .4

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� :שנית שלא הדברי� לגבי.  6

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�. 7>   �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1
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 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 

 נ/ז מי�__________    גיל

 ______________מקצוע

 _____________השכלה

 ________________דת

 _________מגורי� מקו�

 _____________הערות

                                                    

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי� הפעולה שיתו� על רבה תודה
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 'שאלו� לקבוצת בקורת ו: 5נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 )שני� 7�9 גילאי�( בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

תחיל בכמה שאלות לגבי הוא י. ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

מה שלו� ? הדרכה של בטר� בזמ� האשפוז  אפשר לדבר ע� אחד מבני המשפחה אשר היה נוכח�

 ?עכשיו) ה/הילד(

 ?ת מזמנ� הא� תוכל להקדיש לי כמה דקו�

 

 ):התחלת השאלו�(�

. שאלו� זה נועד  לשפר את רמת השירות למשפחות שקבלו הדרכה בנושא מניעת תאונות בבית�

והמידע שיתקבל  לא ישמש לכל מטרה  מלבד שיפור ההדרכה שקבלה , השאלו� היינו אנונימי

 .המשפחה

 :)שאלות המיועדות  לכל סוגי הפגיעות(

 בנושאי שאלות כמה נשאל ולכ� הדרכה לקבל משפחות של ר�הצו את לבדוק מעונייני� אנו

 .בטיחות

 :נכוני� לא או נכוני� הבאי� המשפטי� לדעת� הא� תאמר אנא

 

תשובה  מסרי� ערכי� פרמטר

 נכונה 

תשובה 

לא 

 נכונה

לא 

רלוונטי

הא� אתה 

מייש� 

 זאת

A 1לא החניה איזור לבי� החצר בי� הפרדה� 

 את ללמד רק הוא שחשוב מה, חשובה

 הרכב ליד לשחק לא הילדי�

2 1 0  ETH 

J 1��, מקו� בכל לשחק ילדי� לעודד מומל

 עצמאות� את לעודד מנת על

2 1 0  

 למקומות לטפס לילדי� לתת אפשר �1 כפרי סוג יישוב

 של השגחה תו�, מוגני� שאינ� גבוהי�

 מבוגר אד�

2 1 0  
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 להתקי� חשוב נפילה למנוע מנת על �1 עירוני

 לחלונות י�סורג

2 1 0  

 בבקבוק ניקיו� חומרי לשמור אפשר �1 זכר 

 ריק השתיי

2 1 0  

 לבשל ומעלה שבע מגיל בנות לעודד יש�1 נקבה

 מבוגר איש  של פיקוח ללא אוכל

2 1 0  

 כללי את ולהכיר קסדה לשי� חובה �1 יש

 אופניי� על שנוסעי� לפני הנהיגה

2 1 0  

 מי�

 /אופניי�

/קורקינט

�רולר

 בליידס

      אי�

 נגד או ע� להיות יכול בטיחות מושב�1 יש

 התינוק בגיל תלוי, הנסיעה כיוו�

כיוו� לכל להיות יכולה מהרכב היציאה�2

2 

 

2 

1 

 

1 

0 

 

0 

 רכב 

 

      אי�

מסרי� 

 נוספי�

 את יחצו ס"ביה בגיל שילדי� רצוי�1 

 המבוגר בהשגחת רק הכביש

2 1 0  

 

  ?ילדי� בטיחות בנושא הדרכה קיבלת הא�. 2

 ת/זוכר ה/שאת המסרי� היו מה?_________________ איפה            כ�.א

 �?__________________________________________________________מההדרכה

  לא.ב

 ת/זוכר לא.ג

  לא. 2  כ�. 1?  שנית יפגעו לא שילד� כדי לשנות שרצית דברי� היו הא� ילד� של האשפוז לאחר. 3

 ?________________________________________________האלו הדברי� מה� �כ� א�. 4

 ?האלו השינויי� את  עשית  או אימצת כמה עד. 5

 .בכלל לא .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 . כול� .4

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא� :שנית שלא הדברי� לגבי.  6

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה ת�לדע הא� � לא א�. 7>   �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1
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 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ/ז מי�___________ גיל

 _____________מקצוע

 ____________השכלה

 ______________דת

  ______מגורי� מקו�

 ___________הערות

 

 

  פעולה שיתו� על רבה תודה                                                     

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                     
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 'שאלו� לקבוצת בקורת ז: 5נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 .ביקורת�)שני� 10�12 (בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

 ?עכשיו) ה/הילד(מה שלו� _______________? ת בעקבות/ ילדיכ� היה מאושפז�

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

 בנושאי שאלות כמה נשאל ולכ� הדרכה לקבל משפחות של הצור� את לבדוק מעונייני� אנו

 .בטיחות

 :נכוני� לא או נכוני� הבאי� המשפטי� לדעת� הא� תאמר אאנ

תשובה  מסרי� ערכי� פרמטר

 נכונה

תשובה 

לא 

 נכונה

לא 

רלוונטי

הא� אתה 

מייש� זאת

 למקומות לטפס לילדי� לתת אפשר�1 כפרי

 של השגחה תו�, מוגני� שאינ� גבוהי�

 מבוגר אד�

 כללי את ולהכיר קסדה לשי� חובה�2

 אופניי� על שרוכבי� לפני הרכיבה

סוג יישוב  0 1 2

 להתקי� חשוב נפילה למנוע מנת על�1 עירוני

 לחלונות סורגי�

2 1 0  

 חפ� מכל להתרחק הילדי� הדרכת�1 זכר

 החשוב הדבר היא לו להזיק שיכול

 תאונות למניעת ביותר

 מי�  0 1 2

 להדליק לא הילדי� את להדרי� יש�1 נקבה

 �ע בפעילות לעסוק או לבשל,אש

 ללא במטבח חמי� מוצקי� נוזלי�

 המבוגר השגחת

2 1 0  
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 צמחי� או פטריות לקטו� אי��A1אביב

 מחשש, אות� ולאכול מוכרי� שאינ�

  להרעלה

 עונה  0 1 2

� בישראל י� חו� בכל להתרח� מותר�1 קי

 מציל השגחת ללא אפילו

2 1 0  

      חור� 

 כללי ולהכיר קסדה י�לש חובה�1 יש

 אופניי� על שנוסעי� לפני הנהיגה

/אופניי�  0 1 2

/קורקינט

�ררול

 בליידס

      אי�

 רק חיונית מאחור הבטיחות חגורת�1 יש

 20 גיל מעל מבוגרי� לאנשי�

 רכב  0 1 2

      אי�

 

  ?ילדי� בטיחות בנושא הדרכה קיבלת הא�. 2 

 ת/וכרז ה/שאת המסרי� היו מה?_________________ איפה            כ�.א

 �?__________________________________________________________מההדרכה

  לא.ב

 ת/זוכר לא.ג

  לא. 2  כ�. 1?  שנית יפגעו לא שילד� כדי לשנות שרצית דברי� היו הא� ילד� של האשפוז לאחר. 3

 ?________________________________________________האלו הדברי� מה� �כ� א�. 4

 ?האלו השינויי� את  עשית  או אימצת כמה עד. 5

 .בכלל לא .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 . כול� .4

  :לגבי הדברי� שלא שנית.  6

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא�

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�. 7>   �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

 

 ?בלבד קהסטטיסטי לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ         /          מי�  ז_______: גיל

 ___________מקצוע
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 _________________      השכלה

 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

 

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                                                       
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 'שאלו� לקבוצת בקורת ח: 5נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 .ביקורת �)שני� 13�15(בבית תאונות מניעת: בנושא ניטלפו  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):מצב הילד כדי ליצור קשר ראשוני לא פורמאלי 

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

 ?עכשיו) ה/הילד(מה שלו� _______________? ת בעקבות/מאושפז ילדיכ� היה �

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

 בנושאי שאלות כמה נשאל ולכ� הדרכה לקבל משפחות של הצור� את לבדוק מעונייני� אנו

 .בטיחות

 :נכוני� לא או נכוני� הבאי� המשפטי� לדעת� הא� תאמר אנא

תשובה  מסרי� ערכי� פרמטר

 נכונה

תשובה 

לא 

 נכונה

לא 

רלוונטי

הא� 

אתה 

מייש� 

 זאת

 לטפס לילדי� לתת אפשר�1 כפרי

, מוגני� שאינ� גבוהי� למקומות

 מבוגר אד� של השגחה תו�

 יש סוסי� על רכיבה בזמ��2

 קסדה לשי� הילד את להדרי�

 סוג יישוב  0 1 2

 מקו� אינו גרוטאות מגרש�1 עירוני

 ידיאליא משחק

2 1 0  

 כל לפני חימו� לעשות רצוי�1 זכר

 ספורט פעילות

 מי�  0 1 2

 לתת 13 בני לילדי� חשוב�1 נקבה

 בבית הקטני� הילדי� על להשגיח

 נושא את אצל� יפתח זה ה� כ�

 הבטיחות

2 1 0  
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 עונה      חור�

� י� חו� בכל להתרח� מותר�1 קי

 מציל השגחת ללא ג� בישראל

2 1 0  

 את ולהכיר קסדה לשי� חובה�1 יש

 על שנוסעי� לפני הנהיגה כללי

 אופניי�

 /ניי�אופ  0 1 2

 /קורקינט

רולרבליידס

      אי�

 חיונית מאחור הבטיחות חגורת�1 יש

 20 גיל מעל מבוגרי� לאנשי� רק

 רכב  0 1 2

      אי�

מסרי� 

 נוספי�

 לקחת לא ילדי� להדרי� צרי��1 

 בחיי� סיכוני�

2 1 0  

 

  ?ילדי� בטיחות בנושא הדרכה קיבלת הא�. 2

 ת/זוכר ה/שאת המסרי� היו מה?_________________ איפה            כ�.א

 �?__________________________________________________________מההדרכה

  לא.ב

 ת/זוכר לא.ג

  לא. 2  כ�. 1?  שנית יפגעו אל שילד� כדי לשנות שרצית דברי� היו הא� ילד� של האשפוז לאחר. 3

 ?________________________________________________האלו הדברי� מה� �כ� א�. 4

 ?האלו השינויי� את  עשית  או אימצת כמה עד. 5

 .בכלל לא .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 . כול� .4

 :לגבי הדברי� שלא שנית.  6

 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא�

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�. 7>   �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ         /          מי�  ז_______: גיל

 ___________מקצוע

 _________________      השכלה
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 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

 

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                                                        
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 'שאלו� לקבוצת בקורת ט: 5נספח 

 

 UNIVERSITY OF HAIFA                                               חיפה אוניברסיטת

 :לתוכנית הערכה פרויקט

  "בילדי� תאונות למניעת חולי� בבתי שירות של והטמעה פיתוח" 

 

 .ביקורת �)שני� 16�18(בבית תאונות מניעת: בנושא טלפוני  לסקר  שאלו�

הוא יתחיל בכמה שאלות לגבי . ויבהיר את מטרת ההתקשרות,  המראיי�  יזדהה בפני המשפחה(�

 ):שר ראשוני לא פורמאלי מצב הילד כדי ליצור ק

 ?ע� מי אני  מדבר,  שלו�

 ......אחר:6סבתא :5סבא :4ות /אח:3אב :2א� : 1

 ?עכשיו) ה/הילד(מה שלו� _______________? ת בעקבות/ ילדיכ� היה מאושפז�

 ? הא� תוכל להקדיש לי כמה דקות מזמנ��

 

 ):התחלת השאלו�(�

 בנושאי שאלות כמה נשאל ולכ� הדרכה קבלל משפחות של הצור� את לבדוק מעונייני� אנו

 .בטיחות

 :נכוני� לא או נכוני� הבאי� המשפטי� לדעת� הא� תאמר אנא

תשובה  מסרי� ערכי�פרמטר

 נכונה

תשובה 

לא 

 נכונה

לא 

רלוונטי

הא� 

אתה 

מייש� 

 זאת

 לא העיקר , במהירות לנהוג מותר�1יש רישיו�

 אלכוהול השפעת תחת להיות

2 1 0  

יש 

 Aרישיו�

 מאחורי ילדי� שאי� לוודא רצוי�2

 לאחור הנסיעה לפני המכונית

2 1 0  

יש 

 Jרישיו�

 חיונית מאחור הבטיחות חגורת�2

 20 גיל מעל מבוגרי� לאנשי� רק

2 1 0  

 רכב

אי� 

 רישיו�

 הסמכה כשקבלת רק לנהוג מותר�1

 הרישוי ממשרד

 שג� להקפיד עלי� נהג בתור�2

 היוי מאחורה היושבי� הנוסעי�

 חגורי�

 

2 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

0 

 

  0 1 2 את ולהכיר קסדה לשי� חובה�1יש רישיו� אופנוע
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 על שנוסעי� לפני הנהיגה כללי

 אופנוע

     אי� רשיו�

 רק הטרקטורו� על לנסוע מותר �1 כפרי

  �רישיו לבעלי

 ע� רק סוסי� על לרכוב חשוב�2

 מתאימה קסדה

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

0 

 

 

0 

סוג  

 יישוב

      עירוני

 כל לפני חימו� לעשות רצוי�1 זכר

 ספורט פעילות

 מי�  0 1 2

 עושות שה� כ� ידי על בנות�1 נקבה

 ובטיחות עצמאות בעלות בייביסיטר

  גבוהה

2 1 0  

 לקחת לא הטיול בזמ� מאוד חשוב�1חרדי/דתי

  במצוקי� סיכוני�

מידת   0 1 2

 דתיות

      לא דתי

 עונה      חור�

� הי� חו� בכל להתרח� מותר�1 קי

  מציל השגחת ללא ג� בישראל

2 1 0  

 

  ?ילדי� בטיחות בנושא הדרכה קיבלת הא�. 2

 ת/זוכר ה/שאת המסרי� היו מה?_________________ איפה            כ�.א

 �?__________________________________________________________מההדרכה

  לא.ב

 ת/זוכר לא.ג

  לא. 2  כ�. 1?  שנית יפגעו לא שילד� כדי לשנות שרצית דברי� היו הא� ילד� של האשפוז לאחר. 3

 ?________________________________________________האלו הדברי� מה� �כ� א�. 4

 ?האלו השינויי� את  עשית  או אימצת כמה עד. 5

 .בכלל לא .1

 .בחלק� .2

 .רוב� .3

 . כול� .4

 

 : שלא שניתלגבי הדברי�.  6
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 ?הקרובי� בשבועיי� לשנות בכוונת� יש הא�

 .הקרובה השנה בחצי תשנה אתה לדעת� הא� � לא א�. 7>   �לא: 2.   כ�: 1

 .לא: 2.  כ�: 1

 

 ?בלבד סטטיסטיקה לצרכי שאלות כמה לשאול אפשר

 נ         /          מי�  ז_______: גיל

 ___________מקצוע

      _________________ השכלה

 ____________________דת

 ____________מגורי� מקו�

 _________________הערות

 

  הפעולה שיתו� על רבה תודה

 אצלכ� שוב יקרה שלא ומקווי�                                                                                        

 

 



the project his/her first obligation is to the hospital's workload and not to the project. 

In addition, the time involved in the recruitment and upkeep of the volunteers by 

'Beterem's' staff was high and did not meet expectations.  

In order to evaluate the counseling itself, telephone interviews were carried out with 

families  one month and 6 months after hospitalization. The intervention included 

families that received counseling and the control included families that did not receive 

counseling (hospitalized at 'Meir medical center' in Kfar Saba). During 2004-2006, 

415 families were interviewed from the intervention group and 41 families were 

interviewed from the control group. The rate of satisfaction with the counseling was 

very high: 97% of families reported high and very high satisfaction. Most of the 

families remembered at least one message received during counseling (67.5%). 

Seventy two percent of the families reported that they changed their behavior after 

receiving the counseling by the volunteer. Generally, respondents in the intervention 

group had a higher level of knowledge about injury prevention than did the control 

group.  

 

Conclusions and recommendations: The method developed in this project for 

counseling was found to be effective in increasing awareness and knowledge of 

parents regarding injury prevention. The counseling should be incorporated into the 

daily routine work of the nursing staff  in the hospitals and should not be an externally 

run service. This could be accomplished by training nurses in the hospital to deliver 

the counseling to the families. In addition, there is a need to culturally adapt and 

translate the counseling for other ethnic groups such as the Arab population. 



 

Abstract 

 

The project Individual child injury prevention service, initiated during 2003 by 

Beterem, included counseling about injury prevention to families of children 

hospitalized after injury. The project was initiated in three hospitals: 'Schneider's 

Children's Medical Center' in Petach Tikva, 'Haemek Medical Center' in Afula, and 

'Maier's Children's Hospital' in Rambam, Haifa. During three years 2,400 families 

were counseled in these three hospitals. In the next a few years other hospitals joined 

the project; however, they were not evaluated. 

 

In all the hospitals the service was provided by volunteers. At "Haemek' Medical 

Center, in addition to the volunteers, nursing staff provided counseling.  

 

In order to evaluate the success of the project, an external evaluation was performed 

by a research group from the School of Public Health at the Haifa University. The 

evaluation was performed on the three first above-mentioned hospitals. During the 

three years of evaluation (2004-2006) the service reached between 22.6% to 40.7% of 

the families with children hospitalized due to injuries, the exact figure depending on 

the year and hospital. 

 

The first two years of the project were dedicated to developing the methods of 

counseling and working within the hospitals. There was a need to find the appropriate 

team that could run the projects in each hospital and ways to cooperate with the 

medical and nursing teams in the hospital. The initial evaluation of staff satisfaction 

was not positive; however, after investing in increasing staff awareness of the project, 

satisfaction increased. The staff reported that they thought the project was very 

important and were very happy to be a part of it.  

 

The major challenge in this project was to find a way for an external organization to 

work within the hospital. However, no ideal model for working within the hospital 

was found. On the one hand, the hospitals are not enthusiastic about working with 

external organizations, and on the other hand, when an employee of the hospital runs 
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