
 

 

 

                     

 

               

   :מובנה לבחינת השינוי שחל בתחושות האישה עם מש"ה לאחר החשיפה לאתר "לילך"  -ראיון חצי שם הכלי 

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

  

 ם אשר עשו שימוש בכלי: קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

  -תרומתו של אתר "לילך" מחקר הערכה בנושא: (, 2019יחידת הערכה ומחקר )  –מכלול 

 . קרן שלם  הנגשת ידע בתחום בריאות האישה, 
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 למחקר המלא 

                                                    `     

                   למאגר המחקרים של קרן שלם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, מתוך  אתר "לילך" לאישהלנסות לעמוד באופן "פתוח", גמיש ואיכותני על תרומת  מטרת הכלי  1

 דבריה שלה )השינוי שחל בידע ובתחושות שלה כלפי הביקור אצל רופא הנשים(. 

 . מובנה ובו שאלות פתוחות -חצי שאלון  סוג כלי המחקר   2

 בקהילה. נשים עם מש"ה המתגוררות במסגרות הדיור  אוכלוסיית היעד   3

 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                         
 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1936
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1936
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1936
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1936
http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 אתר 'לילך ' תרומת הערכת   –עם האישה/דיירת ראיון תדריך ל 

 

 מסגרת:_______________________________ תאריך: _____________________

 

מקבלת השירות )לצורך התאמה לתשובותיה הקודמות(:  תעודת הזהות של  הספרות האחרונות של  4

____________   

 

שראית והאתר שבנינו עבורך. נודה לך מאוד אם   הסרטוניםמטרת השיחה שלנו להבין יותר לגבי התרומה של 

 תעני לנו על מספר שאלות. 

 שאלות מנחות לראיון: 

 . האם את חושבת שהסרטונים חשובים? 1

 מדוע את חושבת שהסרטונים חשובים?  -. אם ענתה כן2

 חשובים? ם לא מדוע את חושבת שהסרטוני -אם ענתה לא    

 . תנסי להסביר לי מה הסרטונים האלה ניסו להסביר לנו 3

 . מה לא ידעת קודם על הבדיקות של רופא נשים? 4

 הבדיקות של רופא נשים?  מה את יודעת עכשיו על      

 לך תור לבדיקה אצל רופא נשים?    . תנסי להסביר לי כיצד הסרטונים האלה יעזרו לך כאשר יהיה5

  למה זה חשוב לך?  -? אם כןאתךשלך תצפה בסרטונים ביחד   האם זה חשוב לך שהמדריכה/משהי מהמשפחה . 6

מי חשוב לה כי יצפה עמה בסרטונים ומדוע? איזה   -)*הערה למדריכה: אנא בקשי מהדיירת להרחיב על תשובתה

 חשיבות יש בכך עבורה?( 

 . האם תספרי לחברות שלך על הסרטונים? מה תספרי להן?7

 

 

 

 

 

 

 

 


