
 

 

 

                     

 

               

  :התפתחותית-בעלי המוגבלות השכליתאפוטרופוס עבור פרוטוקול ראיון מובנה לשם הכלי  

  :ד"ר חגי כץ וד"ר עוזי ששוןעל ידי:    , 4102פותח בשנת 

 

 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

. בשוק העבודה ת התפתחותיתשכלי מוגבלותשילוב אנשים עם (. 4102) ד"ר חגי כץ, ד"ר עוזי ששון
  אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
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 למחקר המלא

                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 

1 
 מטרת הכלי

לצד המוגבלויות שעובדים  בעליהעובדים עמדותיהם והתנסויותיהם של עקיף על בירור 
   התפתחותית-המוגבלות השכלית ללאהעובדים 

 ראיון מובנה סוג כלי המחקר  2

3 
 אוכלוסיית היעד 

המוגבלות  ללאהעובדים המוגבלויות שעובדים לצד  בעליהעובדים האפוטרופוסים עבור 
   התפתחותית-השכלית

 העובדים בעלי המוגבלות שכלית התפתחותיתעל  – עקיף אופי הדיווח  4

נה הכלימב 5  ;Mertens de Wilamrs, 2009תבסס על הפרדיגמה הטרנספורמטיבית )ההמחקר  
Stoecker, 2005 הגורסת כי יש לערב גישות מחקר איכותניות וכמותיות על מנת )

 להציע פתרון מחקרי לבעיות חברתיות.

 לא רלוונטי סוג סולם המדידה 6

מובנות שאלות  סוג הפריטים בכלי 7  

 שאלות 09 אורך הכלי  8

 רלוונטילא   מהימנות  9

 רלוונטי לא  תקיפות 11

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  מאגר כלי המחקרי  מחקר זה נלקח מתוך כל 

 שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.   

 
  הרלבנטי המחקר את שערך לחוקר לפנות מתבקש מחקר מכלי באחד להשתמש המעוניין כל       

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         
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 התפתחותית-עובדים בעלי המוגבלות השכליתאפוטרופוס עבור פרוטוקול ראיון מובנה ל

 מה הייתה עבודה קודמת? ______________________

 כמה זמן בעבודה הקודמת? ____________________

 האם השתתף בשיקום תעסוקתי?  כן/לא

 באיזו מסגרת?_______________________

 משך הזמן? ________________________

 

 גיל תחילת תעסוקה 

 באיזה גיל החל לעבוד בכלל, כולל תעסוקה שיקומית/נתמכת __________

 באיזה גיל החל לעבוד בתעסוקה רגילה ____________ 

 משפחה/דיור מוגן/מסגרת חוסה/דיור עצמאי באיזו מסגרת העובד חי? 

 האם יש עידוד לתעסוקה במסגרת המגורים? תמיכה רבה/בינונית/מעטה 

 מי מעודד? __________ 

 האם יש קונפליקט/ניגודים בנושא תעסוקה בסביבת המגורים? כן/לא

 __אם כן, האם תוכל/י לפרט מעט? _______________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 את כל המתאים  X-מי מסייע לעובד בנושאים הבאים ביחס לעבודתו? סמן ב

 אחר )נא לפרט( מקום העבודה עמותה הוסטל משפחה 

      הסעות לעבודה

      חיפוש עבודה

      קשר עם המעסיק

      תקשר עם הרשויו

 

 האם יש מסגרת אחרת המלווה בתעסוקה? כן/לא )פרוט:______________________________(

 האם יש מוגבלויות נוספות למוגבלות שכלית? כן/לא )פרוט:______________________________(

 מה היא רמת תפקוד לפי אבחון של ביטוח לאומי? נמוך/בינוני/גבוה

 

 


