
 

 

 

                     

 

               

   :שם הכלי 

 :משפחה חרדית  מ חוץ ביתי רביתי ובדיו רבדיו ם עם מש"הדאלחצי מובנה עומק מדריך ראיון  שם הכלי

 ( מותאם לאנשים עם מש"ה) מזדקנת

  :לא צויין על ידי:    , לא צויין פותח בשנת 

  

 ם אשר עשו שימוש בכלי: של רן ק רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

וגבלות  מהזדקנות המשפחה לצד האדם עם  (. 2021)  אלון זמיר "ר פרופ' טובה בנד וינטרשטיין וד

ר חוץ ביתי: צרכים מול משאבים מנקודת מבט  שכלית התפתחותית בחברה החרדית בדיור ביתי ובדיו

 אוניברסיטת חיפה.   למדעי הרווחה והבריאות,   לטהפקוה , הגרונטולוגי -הזקנה למדעי החוג  אקולוגית.

890-62-2018 

 למחקר המלא 
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                   םשל למאגר המחקרים של קרן  

 

 

 

 

 

 

סובייקטי מטרת הכלי  1 משמעויות  להעלות  למרואיינים  להתנהגויותיהם,  לאפשר  חייהם,  לחוויות  ביות 

 . מזדקנת משפחה חרדית מ ה משפחה עם מש"ני בכ תיהם ולתפיסות עולמם באשר לחייהם לאמונו

 ( מותאם לאנשים עם מש"ה) ק מובנה למחצהראיון עומ  סוג כלי המחקר   2

   (67וריו מעל גיל  אדם עם מש"ה ממשפחה חרדית מזדקנת )ה אוכלוסיית היעד   3

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

 שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.    

 
   הרלבנטי המחקר   את  שערך   לחוקר  נותלפ  מתבקש מחקר  מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל        

 . יוצרים זכויות  מבחינת בכלי  וש השימ  ישורא את   ולוודא                         
 

https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%96%d7%93%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%93-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%99/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%96%d7%93%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%93-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%99/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%96%d7%93%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%93-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%99/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%96%d7%93%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%93-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%99/
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


 

 

 ( המותאם לאנשים עם מש" ה )אדם עם מש"למדריך ראיון 

 ספר לי על המשפחה שלך?  •

 עם מי אתה גר?   •

 איפה אתה רוצה לגור?  •

 מי במשפחה חשוב לך? למה? מה אתם אוהבים לעשות ביחד? •

 מה נעים לך אצלכם בבית/ בדיור הקהילתי?  •

 ילתי? הקה   מה פחות נעים אצלכם בבית/ בדיור •

 במיוחד? איזה מצוות המשפחה שלך אוהבת  •

 מי במשפחה הכי עוזר לך?  •

 היית רוצה לפגוש את המשפחה יותר?  •

 אתה אוהב להיות מבוגר?  •

 כולם במשפחה שלך כבר מבוגרים, מה ההורים שלך עושים היום?   •

 קר אותך?  כשאמא ואבא יהיו זקנים, איפה תגור? עם מי אתה רוצה לגור? מי יבוא לב •

 אתה חושש מכך שההורים זקנים?  •

 איך השכנים מתייחסים אליך?  •

 איזה מצוות אתה אוהב לקיים? •

 מה את אוהב לעשות בשבת?  •

 מה אתה אוהב לעשות בחגים? •

 אתה הולך להתפלל בבית כנסת? •

 ם אליך בבית כנסת? איך מתנהגי •

 ה היית מבקש? אם היית יכול לבקש מהאנשים בבית כנסת משהו, מ  •

 אם היית יכול לבקש מהשכנים משהו , מה היית מבקש? •

 מה החלומות שלך?  •

 איזה דברים היית רוצה ואין לך? •

 האם יש תחומים שאתה טוב בהם? •

 האם יש תחומים שאתה פחות טוב בהם?  •

 


