
 

 

 

                     

 

               

  :במגזר החרדי בעל המוגבלות ת/בנם/בתם הבוגרואיי בנושא ניש אמהותעבור ראיון עומק שם הכלי 

  :פרופ' נטע זיוחיה גרשוני בהנחיית: על ידי:     2018פותח בשנת 

 

  

 ם אשר עשו שימוש בכלי:קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

. היבטים ביקורתיים -בלויות במגזר החרדימוג עםם של נשים הזכות לנישואי(. 2018חיה גרשוני )

 ית פרופ' נטע זיו.בהנחי סיטת תל אביב.אוניבר -דמיםמרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתק
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ואת  ,החרדית בקהילהבנישואי נשים עם מוגבלות לחשוף את הפרקטיקות המצויות  מטרת הכלי 1

 את הזירה.התהליכים המעצבים ורמטיביות, השחקנים המערכות הנו

 ראיון עומק סוג כלי המחקר  2

 עם מוגבלויות. לבוגרים/בוגרות תאימהו אוכלוסיית היעד  3

 חקר שמטרתו של קרן שלם התומכת במ 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 מושהשי אישור את ולוודא                         
 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1851
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


 

 

 שאלון להורים

שכלית או נפשית בחברה שלנו. מעניין  כותבת מחקר בנושא נישואים של אנשים עם מוגבלות: אני לת גיוסאש

  בעיקר על הדרך בה מחליטים אם להינשא או לא.  אותי לדעת

לבוגר/ת עם מוגבלויות )שנישא/ה / שלא נישא/ה(, והייתי רוצה שתספרי  אם: הגעתי אליך בתור שאלת מסגרת

בשו, מה המחשבות, ביחס לאפשרות של בנך/בתך להינשא, מתי הן התג תהתלבטויו/חשבותלי אם היו לך מ

 . ואיך פעלת

 אשמח לדעת קצת רקע עליך, כמה ילדים יש לך, מה את עושה...  •

 ספרי לי על בנך /בתך. מה מיקומו במשפחה? באילו תחומי חיים את מבחינה שיש לו מוגבלות? •

ם להינשא. האם היו לך מחשבות/התלבטויות הנושא שמעניין אותי הוא השלב בו מתקבלת החלטה א •

 על זה?לי לספר  מוכנה את בקשר לאפשרות שבנך/בתך יכנסו למסגרת של נישואין? האם

 שאלות משנה:

 את יכולה להיזכר בפעם הראשונה שחשבת על זה באופן מעשי? •

 ל / שהיה יכול לגרום לך לשנות את דעתך? פעם חשבת על זה אחרת? יש משהו שיכו •

ונים לקחת בחשבון כשבחרת בהחלטה? )מיקוד: תכונות, יכולות תקשורת, אפשרויות אלו נת •

 כלכליות, לחץ של הצעיר/ה, של הסביבה, אפשרויות תמיכה של ההורים, של גורמים אחרים(

קוד: בני זוג, בני משפחה, בכל הקשור לנישואים? )מי האם יש סביבך אנשים שמעורבים בשיקוליך •

 (, הצעיר/ה עצמו/הנוכית, שדכניםאנשי מקצוע, מסגרת חי

 באיזה אופן הם השפיעו עליך? דוגמאות... •

מבחינת ההשפעה שלהם על ההחלטה? התפקיד? את רואה הבדל בין האנשים השונים שהזכרת?  •

 מבחינת החשיבות?

 מה גרם להבדל?את מכירה הורים שהגיעו לבחירה שונה? את יכולה לשער  •

ושא? ספרי על זה )מיקוד: מה היה הגורם ליצירת הקשר, מה תורנית בנהאם היית בקשר עם דמות  •

 נאמר, כיצד השפיע על קבלת ההחלטות(.

 איך את מרגישה כיום עם החלטה זו? •

 


