
 

 

 

                     

 

               

  :משלחת לפוליןמתווה ראיון פתוח למשתתפי שם הכלי 

  :ןלא צויעל ידי:    , ןלא צויפותח בשנת 

  

 ם אשר עשו שימוש בכלי:קרן של רשימת מחקרי

 שם המחקר מק״ט
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למחקר 

 המלא

בית (. מסע לפולים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית משלחת השחר. 2017לוי, שרית ) טילוביץ

 הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.

                                                  `    

                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 

 

 

 

 

 

 

קבלת תמונה רחבה על החוויה וההשפעות של המשלחת לפולים על אנשים עם  מטרת הכלי 1

 . מוגבלות שכלית התפתחותית

 .חצי מובנהראיון  סוג כלי המחקר  2

 .( בוגרים עם מש״ה2017במחקר של טילוביץ לוי ) 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                         
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 מתווה שאלות לראיונות אישיים במסע לפולין

 וקלטו )במטרה לשלוח אותם לתמלול(הכל הראיונות  -

רוצה לדבר עם המרואיין על החוויות  שהחוקרתתחיל בדברי הסבר על מטרת המפגש ועל כך הכל ראיון  -

  .שלו במסע לפולין, במטרה ללמוד על הנושא

תנהל בסגנון של שיחה פתוחה, המאפשרת לאדם להביא בצורה מפורטת ככל שניתן את הכל ראיון  -

 .החוויות שלו ואת עולמו הפנימי סביב הנושא המדובר

 פתח בשאלה כללית המאפשרת שיח רציף ועשיר בפרטים ככל שניתן:נכל ראיון  -

 ה זוכר/ת שנסענו לפולין והשתתפנו במסע?  תוכל/י לספר לי על כך?את/

 במילות עידוד והכוונה, כמו: נעשה שימושע"פ הצורך 

"מה עוד?" "מה זה עשה לך?", "למה אתה חושב כך?" "תוכל לפרט?" "תוכל לתת דוגמא?", "למה התכוונת 

 כשאמרת..." וכד'. 

נעשה לאחר סיום הבאת תכנים מצד המרואיין / מיצוי הנושאים מבחינתו ובמידה ולא הועלו כל התכנים הרלבנטיים, 

 בשאלות הבאות: שימוש

 

 איך היה המסע בשבילך? .1

 דעתך המטרות של המסע לפולין? בשביל מה צריך לנסוע לשם?מה ל .2

 מה הרגשת במסע? .3

 איך היה לך עם שאר חברי המשלחת? .4

 איך היה לך עם הצוות במשלחת? .5

 אם יציעו לך לנסוע שוב עם משלחת השחר לפולין, היית/ה רוצה לנסוע? .6

 היית מציע/ה לחברים אחרים להשתתף במסע כזה? .7

 נעים/קשה??האם  היה במסע משהו לא  .8

 מה היה השיא מבחינתך במסע? .9

 את/ה חושב/ת שהמסע שינה אותך במשהו? .10

 היה משהו שהפתיע אותך במסע? .11

 מה למדת במסע שלא ידעת? .12

 מה לדעתך הלקחים שניתן ללמוד מהשואה? .13

 איך היה לחזור ארצה מפולין? .14

 לסיום, תוכל/י לסכם לי איך היה המסע מבחינתך? .15

 יש דברים שלא דיברנו עליהם ותרצה/י להוסיף?איון שלנו עומד להסתיים. יהר .16

 


