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 שאלות לראיונות 

 

 שאלות עבור ראיונות עם מנהלי בתי ספר:

מה אתה יודע על בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית? )הערה למראיין: אם לא יודע,  .1

  אז לספר לו על הלקות בקצרה(.

מהן לדעתך מטרות השילוב של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במערך  .2

 חינוך בישראל?ה

 מהם לדעתך היתרונות בשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך?  .3

 מהם לדעתך החסרונות בשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך?  .4

 כלית התפתחותית?היכן יצא לך לפגוש ילדים או בוגרים עם מוגבלות ש .5

היכן לדעתך ניתן לשלב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית עם סיום לימודיהם  .6

 של משרד החינוך?  במערך החינוכי

כיצד לדעתך צריך להתבצע תהליך שילובם של בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  .7

 בחברה? 

בוגרים עם מוגבלות שכלית מי הם לדעתך הגורמים שצריכים לקבוע היכן ומתי ישולבו  .8

 בחברה? 

מהם לדעתך הקריטריונים העיקריים שצריכים להנחות את קובעי המדיניות בעת שיבוץ  .9

 מוגבלות שכלית התפתחותית בתוכניות השילוב השונות?  בוגרים עם

האם לדעתך אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית צריכים ויכולים להשתלב במערכת  .10

: אם הם אומרים לא, להגיד יש כאלה שטוענים שכן, תן לי את  )הערה למראיין החינוך?

 נקודת מבטם לדעתך, למה הם חושבים ככה?( 

מה לדעתך התועלת שניתן להפיק משילובם של בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  .11

במערכת החינוך? )הערה למראיין: אם הוא מתקשה למצוא נקודות לתשובה: הורים, 

 .  מורים, תלמידים וכו(

מהו לדעתך תפקידו של מנהל בית הספר בקביעת מדיניות השילוב של בוגרים עם  .12

 מוגבלות שכלית התפתחותית?

באיזה מצבים ניתן לדעתך לשלב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במערך   .13

 החינוך? 

 באיזה תפקידים ניתן יהיה לדעתך לשלבם במערך החינוך? .14

 וגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך?מהם לדעתך התנאים הדרושים לשילוב ב .15

מהם לדעתך הקריטריונים הבסיסיים המחייבים תהליכי שילוב של בוגרים עם מוגבלות  .16

 התפתחותית במערך החינוך?  שכלית

האם לדעתך אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית צריכים ויכולים להשתלב במערכת  .17

 החינוך? 

ו? ואנשים עם מוגבלות שכלית לא שולבו מדוע לדעתך נושא מחקר זה עלה רק עכשי  .18

 במערכת עד היום? 



בדף נפרד: גיל, מין, ניסיון, המסגרת שהוא לימד בה והמסגרת שהוא מנהל, וותק   -רקע .19

 בניהול, וותק בהוראה 

 תודה לך שהסכמת להשתתף בראיון. האם יש לך משהו להוסיף? -

עם השם שלך תימחק האם אתה תהיה מעוניין לקרוא את תמלול הריאיון? , ההקלטה  -

 ברגע שנתמלל את הריאיון לכתב עם שם בדוי.

 

 שאלות עבור ראיונות עם מתכשרים לניהול בתי ספר: 

מה אתה יודע על בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )הערה למראיין: אם לא יודע,   .1

  אז לספר לו על הלקות בקצרה(.

מוגבלות שכלית התפתחותית במערך מהן לדעתך מטרות השילוב של תלמידים עם  .2

 החינוך בישראל?

 מהם לדעתך היתרונות בשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך?  .3

 מהם לדעתך החסרונות בשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך?  .4

 היכן יצא לך לפגוש ילדים או בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית? .5

לשלב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית עם סיום לימודיהם היכן לדעתך ניתן  .6

 של משרד החינוך?  במערך החינוכי

כיצד לדעתך צריך להתבצע תהליך שילובם של בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  .7

 בחברה? 

מי הם לדעתך הגורמים שצריכים לקבוע היכן ומתי ישולבו בוגרים עם מוגבלות שכלית  .8

 בחברה? 

ך הקריטריונים העיקריים שצריכים להנחות את קובעי המדיניות בעת שיבוץ מהם לדעת .9

 מוגבלות שכלית התפתחותית בתוכניות השילוב השונות?  בוגרים עם

האם לדעתך אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית צריכים ויכולים להשתלב במערכת  .10

ם שכן, תן לי את  )הערה למראיין: אם הם אומרים לא, להגיד יש כאלה שטועני  החינוך?

 נקודת מבטם לדעתך, למה הם חושבים ככה?( 

מה לדעתך התועלת שניתן להפיק משילובם של בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  .11

במערכת החינוך? )הערה למראיין: אם הוא מתקשה למצוא נקודות לתשובה: הורים, 

 מורים, תלמידים וכו(. 

יעת מדיניות השילוב של בוגרים עם מהו לדעתך תפקידו של מנהל בית הספר בקב .12

 מוגבלות שכלית התפתחותית?

באיזה מצבים ניתן לדעתך לשלב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במערך   .13

 החינוך? 

 באיזה תפקידים ניתן יהיה לדעתך לשלבם במערך החינוך? .14

 מהם לדעתך התנאים הדרושים לשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך? .15

לדעתך הקריטריונים הבסיסיים המחייבים תהליכי שילוב של בוגרים עם מוגבלות  מהם .16

 התפתחותית במערך החינוך?  שכלית

האם לדעתך אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית צריכים ויכולים להשתלב במערכת  .17

 החינוך? 



מדוע לדעתך נושא מחקר זה עלה רק עכשיו? ואנשים עם מוגבלות שכלית לא שולבו  .18

 כת עד היום? במער

 מהו הרקע הקודם שלכם בניהול או בריכוז במערכת החינוך?  .19

 גיל, מין, ניסיון, המסגרת שהוא לימד בה, וותק בהוראה.   -רקע .20

 תודה לך שהסכמת להשתתף בראיון. האם יש לך משהו להוסיף? -

האם אתה תהיה מעוניין לקרוא את תמלול הריאיון?, ההקלטה עם השם שלך תימחק  -

 שנתמלל את הריאיון לכתב עם שם בדוי.ברגע 

 

 שאלות עבור ראיונות עם עובדות סוציאליות: 

 מהו תפקידך בעבודה הסוציאלית? .1

 תתארי בבקשה מה את עושה בפועל במסגרת תפקידך כעובדת סוציאלית? .2

מה את יודעת על בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )הערה למראיין: אם לא   .3

  על הלקות בקצרה(.יודעת, אז לספר לה 

מהן לדעתך מטרות השילוב של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במערך  .4

 החינוך בישראל?

 מהם לדעתך היתרונות בשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך?  .5

 מהם לדעתך החסרונות בשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך?  .6

 וגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית?היכן יצא לך לפגוש ילדים או ב .7

היכן לדעתך ניתן לשלב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית עם סיום לימודיהם  .8

 של משרד החינוך?  במערך החינוכי

כיצד לדעתך צריך להתבצע תהליך שילובם של בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  .9

 בחברה? 

היכן ומתי ישולבו בוגרים עם מוגבלות שכלית מי הם לדעתך הגורמים שצריכים לקבוע   .10

 בחברה? 

מהם לדעתך הקריטריונים העיקריים שצריכים להנחות את קובעי המדיניות בעת שיבוץ  .11

 מוגבלות שכלית התפתחותית בתוכניות השילוב השונות?  בוגרים עם

האם לדעתך אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית צריכים ויכולים להשתלב במערכת  .12

)הערה למראיין: אם הם אומרים לא, להגיד יש כאלה שטוענים שכן, תן לי את   וך?החינ

 נקודת מבטם לדעתך, למה הם חושבים ככה?( 

מה לדעתך התועלת שניתן להפיק משילובם של בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  .13

במערכת החינוך? )הערה למראיין: אם הוא מתקשה למצוא נקודות לתשובה: הורים, 

 רים, תלמידים וכו(. מו

מהו לדעתך תפקידו של מנהל בית הספר בקביעת מדיניות השילוב של בוגרים עם  .14

 מוגבלות שכלית התפתחותית?

באיזה מצבים ניתן לדעתך לשלב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במערך   .15

 החינוך? 

 כיום, כעובדת סוציאלית, לאן את מפנה אנשים עם מוגבלות שכלית?  .16

 קידים ניתן יהיה לדעתך לשלבם במערך החינוך?באיזה תפ .17



 מהם לדעתך התנאים הדרושים לשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך? .18

מהם לדעתך הקריטריונים הבסיסיים המחייבים תהליכי שילוב של בוגרים עם מוגבלות  .19

 התפתחותית במערך החינוך?  שכלית

ית צריכים ויכולים להשתלב במערכת האם לדעתך אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחות .20

 החינוך? 

מהם שיקולי הדעת שלך בהפניה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית למקומות  .21

 עבודה? 

מדוע לדעתך נושא מחקר זה עלה רק עכשיו? ואנשים עם מוגבלות שכלית לא שולבו  .22

 במערכת החינוך עד היום? 

לובם במסגרות עבודה של אנשים עם מה מגוון האפשרויות שאת יכולה להציע לקידום שי .23

 מש"ה? 

 איך את רואה את השילוב של אנשים עם מש"ה בחברה?  .24

 מיהם השותפים שלך לשילוב של אנשים עם משה בחברה? .25

 גיל, מין, ניסיון, המסגרת שהיא עובדת, וותק בעבודה.  -רקע .26

 תודה לך שהסכמת להשתתף בראיון. האם יש לך משהו להוסיף? -

מעוניינת לקרוא את תמלול הריאיון?, ההקלטה עם השם שלך תימחק האם את תהיי  -

 ברגע שנתמלל את הריאיון לכתב עם שם בדוי.

 

 שאלות עבור ראיונות עם מנהלי אגפי חינוך: 

 מהו תפקידך בעבודה כמנהל אגף חינוך? .1

 תתארי בבקשה מה את עושה בפועל במסגרת תפקידך כמנהל אגף חינוך? .2

בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )הערה למראיין: אם לא יודע,  מה אתה יודע על  .3

  אז לספר לו על הלקות בקצרה(.

מהן לדעתך מטרות השילוב של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במערך  .4

 החינוך בישראל?

 מהם לדעתך היתרונות בשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך?  .5

 שילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך? מהם לדעתך החסרונות ב .6

 היכן יצא לך לפגוש ילדים או בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית? .7

היכן לדעתך ניתן לשלב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית עם סיום לימודיהם  .8

 של משרד החינוך?  במערך החינוכי

מוגבלות שכלית התפתחותית  כיצד לדעתך צריך להתבצע תהליך שילובם של בוגרים עם .9

 בחברה? 

מי הם לדעתך הגורמים שצריכים לקבוע היכן ומתי ישולבו בוגרים עם מוגבלות שכלית  .10

 בחברה? 

מהם לדעתך הקריטריונים העיקריים שצריכים להנחות את קובעי המדיניות בעת שיבוץ  .11

 מוגבלות שכלית התפתחותית בתוכניות השילוב השונות?  בוגרים עם



אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית צריכים ויכולים להשתלב במערכת האם לדעתך  .12

)הערה למראיין: אם הם אומרים לא, להגיד יש כאלה שטוענים שכן, תן לי את   החינוך?

 נקודת מבטם לדעתך, למה הם חושבים ככה?( 

מה לדעתך התועלת שניתן להפיק משילובם של בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  .13

החינוך?)הערה למראיין:  אם הוא מתקשה למצוא נקודות לתשובה: הורים, במערכת 

 מורים, תלמידים וכו(. 

מהו לדעתך תפקידו של מנהל אגף החינוך בקביעת מדיניות השילוב של בוגרים עם  .14

 מוגבלות שכלית התפתחותית?

באיזה מצבים ניתן לדעתך לשלב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במערך   .15

 החינוך? 

 כיום, כמנהל אגף חינוך, לאן היית מפנה אנשים עם מוגבלות שכלית? .16

 באיזה תפקידים ניתן יהיה לדעתך לשלבם במערך החינוך? .17

 מהם לדעתך התנאים הדרושים לשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך? .18

מוגבלות מהם לדעתך הקריטריונים הבסיסיים המחייבים תהליכי שילוב של בוגרים עם  .19

 התפתחותית במערך החינוך?  שכלית

האם לדעתך אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית צריכים ויכולים להשתלב במערכת  .20

 החינוך? 

מדוע לדעתך נושא מחקר זה עלה רק עכשיו? ואנשים עם מוגבלות שכלית לא שולבו  .21

 במערכת החינוך עד היום? 

לקידום שילובם במסגרות עבודה של אנשים עם מה מגוון האפשרויות שאת יכולה להציע   .22

 מש"ה? 

 איך את רואה את השילוב של אנשים עם מש"ה בחברה?  .23

 מיהם השותפים שלך לשילוב של אנשים עם משה בחברה? .24

 גיל, מין, ניסיון, המסגרת שהיא עובדת, וותק בעבודה.  -רקע .25

 תודה לך שהסכמת להשתתף בראיון. האם יש לך משהו להוסיף? -

תהיה מעוניין לקרוא את תמלול הריאיון, ההקלטה עם השם שלך תימחק האם אתה  -

 ברגע שנתמלל את הריאיון לכתב עם שם בדוי.

  



 

 שאלות עבור ראיונות עם מובילי מדיניות בעמותות: 

 מהו תפקידך בעמותה?  .1

מה אתה יודע על בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )הערה למראיין: אם לא יודע,   .2

  לו על הלקות בקצרה(.אז לספר 

מהן לדעתך מטרות השילוב של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במערך  .3

 החינוך בישראל?

 מהם לדעתך היתרונות בשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך?  .4

 מהם לדעתך החסרונות בשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך?  .5

 ו בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית?היכן יצא לך לפגוש ילדים א  .6

היכן לדעתך ניתן לשלב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית עם סיום לימודיהם  .7

 של משרד החינוך?  במערך החינוכי

כיצד לדעתך צריך להתבצע תהליך שילובם של בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  .8

 בחברה? 

ן ומתי ישולבו בוגרים עם מוגבלות שכלית מי הם לדעתך הגורמים שצריכים לקבוע היכ .9

 בחברה? 

מהם לדעתך הקריטריונים העיקריים שצריכים להנחות את קובעי המדיניות בעת שיבוץ  .10

 מוגבלות שכלית התפתחותית בתוכניות השילוב השונות?  בוגרים עם

האם לדעתך אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית צריכים ויכולים להשתלב במערכת  .11

)הערה למראיין: אם הם אומרים לא, להגיד יש כאלה שטוענים שכן, תן לי את   החינוך?

 נקודת מבטם לדעתך, למה הם חושבים ככה?( 

מה לדעתך התועלת שניתן להפיק משילובם של בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  .12

, במערכת החינוך? )הערה למראיין: אם הוא מתקשה למצוא נקודות לתשובה: הורים

 מורים, תלמידים וכו(. 

מהו לדעתך תפקידו של מוביל מדיניות בעמותות של שילוב בקביעת מדיניות השילוב של  .13

 בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית? 

באיזה מצבים ניתן לדעתך לשלב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במערך   .14

 החינוך? 

 עם מוגבלות שכלית?   כיום, כמוביל מדיניות בעמותה, לאן את מפנה אנשים .15

 באיזה תפקידים ניתן יהיה לדעתך לשלבם במערך החינוך? .16

 מהם לדעתך התנאים הדרושים לשילוב בוגרים עם מוגבלות שכלית במערך החינוך? .17

מהם לדעתך הקריטריונים הבסיסיים המחייבים תהליכי שילוב של בוגרים עם מוגבלות  .18

 התפתחותית במערך החינוך?  שכלית

לדעתך אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית צריכים ויכולים להשתלב במערכת האם  .19

 החינוך? 

מהם שיקולי הדעת שלך בהפניה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית למקומות  .20

 עבודה? 



מדוע לדעתך נושא מחקר זה עלה רק עכשיו? ואנשים עם מוגבלות שכלית לא שולבו  .21

 במערכת החינוך עד היום? 

האפשרויות שאת יכולה להציע לקידום שילובם במסגרות עבודה של אנשים עם  מה מגוון .22

 מש"ה? 

 איך את רואה את השילוב של אנשים עם מש"ה בחברה?  .23

 מיהם השותפים שלך לשילוב של אנשים עם משה בחברה? .24

 גיל, מין, ניסיון, המסגרת שהיא עובדת, וותק בעבודה.  -רקע .25

 יש לך משהו להוסיף?תודה לך שהסכמת להשתתף בראיון. האם  -

האם אתה תהיה מעוניין לקרוא את תמלול הריאיון, ההקלטה עם השם שלך תימחק  -

 ברגע שנתמלל את הריאיון לכתב עם שם בדוי.

 


