
 

 

 

                     

 

               

  :שהתעניינו בפיתוח מיזם חברתי אך לבסוף לא פיתחו  ור נציגי מועצות אזוריות עב מדריך ראיוןשם הכלי

 פרויקט 

  :יחידת הערכה ומחקר –מכלול   על ידי:   ,  2019פותח בשנת 

  

 ם אשר עשו שימוש בכלי: קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

 523 . הערכת מיזמים חברתיים במועצות אזוריות(, 2020) קרן שלם   -יחידת הערכה ומחקר  –מכלול 

 למחקר המלא 

                                                         `     

 

                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 

 

 

 

 

 

  פרויקטים פתח ולהפעיל  מל  האזוריותבחינת הגורמים המקדמים והמעכבים את המועצות   מטרת הכלי  1

נפגשו  על החסמים בהם ללמוד בעיקר  זאת במטרה. חברתיים לאנשים עם מוגבלות

 . וכן על פתרונות אפשריים    הפרויקט בדרך להנעת 

 ראיון מובנה  סוג כלי המחקר   2

3 
 אוכלוסיית היעד  

לפיתוח    2017שהפיצה קרן שלם בשנת  קול הקורא  ב   ו שהתעניינאזוריות  המועצות  נציגי ה

 מיזמים חברתיים אך לבסוף לא פיתחו פרויקט.  

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

 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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 מדריך ראיון למועצות אזוריות שהתעניינו במיזם אך לבסוף לא פיתחו פרויקט

 

, הבנו  בקרב המועצות האזוריות  עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית,  לפתח מיזמים חברתיים  בניסיון

על מנת ללמוד טוב יותר על הקשיים ועל המתרחש  שברשות שלכם עלו קשיים להוציא לפועל מיזמים שכאלה. 

 במועצות האזוריות, נשמח אם תוכל/י לענות על מספר שאלות: 

 

 לאיזה מועצה אזורית הינך משתייך?  .1

אם אכן התעניינתם כמ.א. במיזם החברתי שהוצע על ידי הקול הקורא של קרן שלם )או בדרך אחרת(, אך   .2

האם תוכלו לנסות ולהסביר מה היו הסיבות   -בסופו של דבר משהו "נכשל" בתהליך ולא יצאתם לדרך 

לכלי  לכך? מהם המכשולים שעמדו בפניכם? )למשל חסך בכוח אדם, מבנים מתאימים, חוסר בתקציב כ 

 מספק להתחלת והמשכיות מיזמים אלו?( 

האם את/ה רואים הבדל בין עיריות/מועצות מקומיות לבין מועצות אזוריות באפשרות שלהם להפעיל   .3

 אם כן, מהו ההבדל בעיניך?  – מיזמים חברתיים לאוכלוסיית האנשים עם מש"ה 

מה יכול לדעתך לקדם   ועל?לפ  א בסופו של דבר צי  שהמיזםעל מנת   לדעתך ניתן היה לעשות משהו  האם .4

 הנעת פרויקטים אלו? 

 כיצד את/ה חושב/ת שאנו כקרן יכולים לסייע לכם לפתח ולהפעיל מיזמים כאלו?  .5

אילו משאבים דרושים לרשויות/עו"סים על מנת להפעיל מיזמים כאלו עבור אוכלוסיית האנשים עם   .6

במה   - ה והתייחסת למשאב הכספימוגבלות שכלית? )נסה/י להתייחס לסוגים שונים של משאבים. במיד

 תשקיעו את הכסף?(   

פתירים ואילו נראים לך כפתירים?  -נראים לך כבלתי  הפרויקטאילו מהחסמים שנתקלתם בהם בהנעת  .7

 מדוע?  

הפעיל מיזמים חברתיים  פתח וללמועצות אזוריות נות באמצעותם נוכל לעודד יש לך המלצות או רעיוהאם  .8

 ?  לאוכלוסייה הזו

 

 

 


