
 

 

 

                     

 

               

  :ולניתוח בישיבות לתצפיות, בין ארגוניות תדמויות מפתח בשותפויו עם לראיונות תדריךשם הכלי 

 רשומות

  :פרופ' שמעון שפירוו שנער-ד"ר ורד גולן, ד"ר קרולין גוטמןעל ידי:    , 2018פותח בשנת 

  

 ם אשר עשו שימוש בכלי:קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

(. תהליך ההתפתחות של מיזם לפיתוח 2018שנער, ו' ופרופ' שפירו, ש' )-ד"ר גולן  ;ד"ר גוטמן, ק'

יות. החוג לעבודה סוציאלית, המכללה שירותים לאנשים עם מוגבלויות כשותפות בין רשויות מקומ

 .חי-האקדמית תל
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 

 

 

 .מפתח בהתפתחות השותפותאיונות עם דמויות רנושאים ל מטרת הכלי 1

 ראיון עומק פתוח לא מובנה/ תצפית/ ניתוח רשומות. סוג כלי המחקר  2

3 

 אוכלוסיית היעד 

מנהלות השירותים הקהילתיים באגפי השיקום והטיפול באנשים עם מש"ה במשרד 

הרווחה, מנהלת השירות לאנשים עם אוטיזם, מרכזת האגף לאנשים עם מוגבלויות 

של משרד הרווחה, מפקחים אזוריים של שלושת השירותים הנ"ל, מנהלות  במחוז הצפון

המחלקות לשירותים חברתיים של המועצות האזוריות גולן, מבואות חרמון וגליל עליון, 

חי בפורום השותפות -ראשי המועצות האזוריות בעבר ובהווה, נציגת מכללת תל

מזרחי, מנהלת עמותת "כוכב", )בתפקיד כפול של חוקרת ונחקרת(, הנהלת אשכול גליל 

 מנהלת המיזם מטעם העמותה, ועוד.

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

 ותית והסובבים אותם.שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתח   

 
  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/1764
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


 

 

 רשומות ולניתוח בישיבות לתצפיות, בשותפות אישים עם לראיונות נושאים

 (וכדומה משתתפים, מצב, מקום) התצפית או( וכדומה תפקיד, ארגון) המרואיין על פרטים -

 .בשותפות תפקידם. אליה הצטרפות או השותפות לייסוד( וארגונו מרואיין של) מניעים -

 .מעכבים גורמים. השותפות הקמת את שאפשרו תנאים -

 בהם לטפל אמורה שהשותפות נושאים -

 אי לאנשים עם צרכים מיוחדים.פנ, דיור, תעסוקה כמו בתחומים והחסר היש – כיום השירותים מצב -

 . זה בחזון השותפות של ומקומה, מיוחדים צרכים עם לאנשים שירותים פיתוח בנושא חזון -

 .החזון הגשמת לסיכויי באשר ופסימיות אופטימיות -

 המחירים מה. להרוויח עשוי ארגון, כולל הארגון שלך, כל מה. השונים הארגונים של האינטרסים -

 עלולים לשלם. שונים שארגונים

 ..מהשותפים אחד כל של הצפויה התרומה, המשאבים, היכולות הערכת -

 ?הם מה כן ואם, שותפים בין תלות יחסי יש האם -

 כזה במעמד, בשותפות שתכללנה מוניציפאליות רשויות) השותפות של גיאוגרפיים גבולות לגבי העדפה -

 (..לה מחוצה שתשארנה וכאלה, אחר או

 ?השותפות תעסוק לא ובמה תעסוק במה. ונקציונלייםפ גבולות לגבי העדפה -

 .זה כל קרה ואיך, עיצב מי, הצטרף מי, יזם מי – השותפות של היסטוריה -

 ?השותפות על השפיע זה ואיך, השותפים הארגונים בפעילות שינויים הזמן במהלך היו האם -

? מתנגד מי? תומך מי: ריםאח בארגונים ידיעתו ולמיטב, המרואיין של בארגון ארגוניים פנים היבטים -

 .צפויים פנימיים קשיים

 .ארגונית-הפנים המערכת על השותפות של אפשריות השפעות -

 ?הם ומה, כתובים הסכמים יש האם: השותפות של פורמליזציה -

 ?היא מה כן ואם, משמעות לזה יש האם? מארח מי, בראש יושב מי, יוזם מי: ומעמד תפקידים -

-על או אזורי פעולה לשיתוף יותר רחב ממהלך חלק שהיא או, עצמה ניבפ עומדת הזאת השותפות האם -

 ?נכשלו או שהצליחו שותפויות של עבר ניסיון יש האם? אזורי

 ?השותפים ומבחינת, האוכלוסייה מבחינת השותפות של כהצלחה יחשב מה -

 בתצפיות גם להתקבל עשוי המידע אולם, לראיונות התייחסות תוך נוסחו דלעיל הסעיפים מרבית: הערה

 . בישיבות משתתפים בדברי למשל, רשומות ובניתוח

 


