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בעיני מנהלי   , האזוריתלהעריך את תרומת הפרויקט החברתי שפותח במועצה  מטרת הכלי  1

לתרומת  שאלות פתוחות הנוגעות  10 לל ו כהמדריך יזם. הפרויקטים שליוו את המ

גבי האפשרויות  חוזקות והצלחות, וכן ל אתגרים, קשיים,  , לבעיני מנהל הפרויקטהפרויקט  

  עוסקות שאלות נוספות  2בנוסף, מסוג זה לפועל.  פרויקטים של מועצות אזוריות להוציא 

כניות חברתיות  ובשאלה האם לקול הקורא של קרן שלם יש ערך מוסף בעידוד קידום ת 

 עבור אוכלוסייה עם מש"ה ברשות וכן בהסתת משאבי כוח אדם עבור כך. 

 

 . מובנה ובו שאלות פתוחות   ראיון סוג כלי המחקר   2

3 
 אוכלוסיית היעד  

שפיתחו מיזמים חברתיים במסגרת הקול הקורא   אזוריותמנהלי פרויקטים במועצות 

 . 2017פיצה קרן שלם בשנת שה

 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 לראיון עם מנהלי הפרויקטים במועצות האזוריות

 

 לאיזה מועצה אזורית הפרויקט שהפעלת שייך?  .1

 באיזה אופן חווית את המיזם שפיתחתם מתחילתו ועד נקודה זו?   .2

מהי בעיניך תרומתו של הפרויקט לאוכלוסיות שהשתתפו בו? הן לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות שכלית   .3

 והן לאנשים ללא מוגבלות )במידה והיו כאלה בפרויקט שלכם(?  

ילות, קהילה שהסתובבה באזור הפעילות,  )כגון: מדריכי הפע – האם הייתה תרומה לאוכלוסיות נוספות  .4

 ועוד(  

עם צרכים    הלאוכלוסייהאם הייתה תרומה למועצה האזורית? )כגון מיצוב המועצה ככזו הנותנת מענה   .5

 מיוחדים, הגברת המוטיבציה לפיתוח מיזמים חברתיים נוספים, ועוד(.  

באיזו   -אנשים ללא מוגבלות במידה ופיתחתם פרויקט בו הפעילות משלבת גם אנשים עם מוגבלות וגם   .6

מהי   - מידה לדעתך הצליח השילוב בין האוכלוסיות? האם ראית תרומתה כלשהיא לשילוב? אם כן

 התרומה?  

מה היו האתגרים/מכשולים/קשיים עימם התמודדתם )ברמת המועצה, המשתתפים, ההיבטים הטכניים,   .7

 הארגוניים והניהוליים, וכד'(? וכיצד התמודדתם איתם?  

 לדעתך ניתן לקדם מועצות אזוריות נוספות לפתח ולהפעיל מיזמים שכאלו?  כיצד   .8

אילו משאבים דרושים בעיניך לרשויות/עו"סים על מנת להפעיל מיזמים שכאלו?   )נסה להתייחס לסוגים   .9

 במה תשקיע את הכסף?(.  -שונים של משאבים. במידה ואתה מציין משאבים "כספיים" 

 

 לקחים ו/או המלצות להמשך ...    נשמח לשמוע תובנות נוספות,  

 

 במהלך ראיון טלפוני עם מנהל הפרויקט:  שנשאלו שאלות נוספות 

כניות חברתיות וקהילתיות  ו א. האם לדעתם האפשרות שנפתחה ע"י קרן שלם, היוותה גורם מעודד ומאיץ לקידום ת

 ברשות?   מוגבלות שכליתלאוכלוסייה עם 

קרן שלם, תרמה להסתת משאבי כוח אדם לנושא אוכלוסיות עם צרכים  ב. האם לדעתם האפשרות שנפתחה ע"י  

 ?מיוחדים

 


