
שינוייםלאתרלים"לקחלסייעכדי,ותלמידיםמורים,ממנהליםנתוניםאוספיםאנושנהבכל
הפדגוגיתההתחדשותלקידוםהחלטותולתמוך–התוצאות18-והפעולהזירותשלושבכל
ל"הקחלמנהלנגישיםהללוהנתונים.ועודוהרגשיהחברתיבתחוםתכניותהפעלת,ל"בקח

.ת"אמיבמפת

:שאלוניםשלושהעלכהעדשענו,התלמידיםותחושותתפיסותאתמשקפיםהנתוניםרוב
קבוצתעללמידעדגש.התאמותשעברב"מיצשאלון–בי"מיצחינוך-ביתשאלון•

ל"בקחוהאווירהההשתייכות
עלגםמידעלקבלאפשרות.הלמידהמאפייניעלדגש–פדגוגיתהתחדשותשאלון•

אישיתתכניתפיתוחלטובתהתלמידמאפייני
SMSשאלוני• .הנושאיםבמגווןאמתזמןמידעצוברים.קצריםחודשייםשאלונים–

-עלשהועלולצרכיםמענהשלתפיסהומתוךומתפתחתמפתחתהערכהשלתפיסהמתוך
חינוך-בית)הראשוניםשני:השאלוניםהיקףאתלצמצםאפשרותבוחניםאנו,ידיכם

עלויתורהיאהמשמעות.(חינוך-ביתשלבאורך)אחדלשאלוןיהפכו(פדגוגיתוהתחדשות
ב"מיצלעבורהעומדיםלים"קח)מלאהב"מיצתמונתלקבלוהיכולתב"מיצשאלות

כךבשפהשינוייםיערכובמקביל.(בנפרדאותולהעביריוכלומקדיםבשאלוןומעוניינים
.תלמידיםליותרותתאיםיותרפשוטהתהיהשהיא

יותרטובמענהלכםשתספקתשאולמתכונתקיימתכי,התבררעמכםשיחמתוך,בנוסף
כלל?הזאתהמתכונתנראיתאיך.שלכםיותרשיהיולכאלוהכליםוהפיכתאצלכםלצרכים

,שאלות5עדכוללמהםאחדכל,שבועייםווטצאפ/SMSשאלוניבאמצעותיועברוהשאלות
,שעות24תוךל"לקחיועברוהתוצאות.רחבבנקמתוךייבחראויגדירל"שהקחשאלהבהן

השיטה.בכיתתוהמתרחשעלמצבתמונתלקבלמחנךלכלהמאפשרת,מונגשתבתצורה
:לכםתאפשרהזאת

בסיסעלהחלטותולקבל,אתכםשמענייניםבמועדיםאתכםשמעניינותסוגיותלבדוק•
אתלזהות,אמתבזמןהמצבאתלבחוןבאווירהשינויעלתלונותבעקבות,למשל–הנתונים

מצדכםשינוידורשהואהאםולהחליטהמצב

התחדשותשלהמשגהולהנכחתהתלמידיםעםכיתתירפלקטיבילשיחבנתוניםלהשתמש•
ידונווהם,לשאלהשלההתשובותאתלכיתהיציגהמחנך,למשל–מקוונתולמידהפדגוגית
אותולשפרשאפשרובאופןלמצבבסיבות

שינויחלהתקופהלאורךהאםלמשל-תקופהלאורךומגמותשינוייםלבדוקלכםלאפשר•
מרחוקללמידההתלמידיםביחס

כהעדשנעשהכפי–אצלכםהמתרחשעלמצטברבאופןנתוניםלאסוף•

?ה חושב ביחס לשיטה הקודמת מול החדשה/מה את, אז
?האם יש לך העדפה

?מה יכול לעזור לך לקדם את הפעלת השיטה החדשה

?אז איך נאסוף נתוני תלמידים השנה: יחידת הערכה
ד"בס



.השיטותשתיביןהמחקרייםההבדליםאתהמסכמתטבלההכנושעלולשאלותבהמשך

שיטות איסוף נתונים–לוח משווה 

ד"בס

שבועייםSMSשאלוני ים חודשייםSMS+ שאלון מקיף 
רפלקציהמדידהתפיסה כללית

מתי מעבירים את  
?השאלונים

.שאלון מקיף גדול פעם בשנה

SMSים קצרים פעם בחודש

SMS בתחילתו או  –ים קצרים פעם בשבוע
,סיומו

/ ניתן לקשר לשיעורי חינוך או מפגשי סיום 
פתיחת שבוע

בכמה שאלות  
?מדובר בשנה

120-כ(  יםSMS-למקיף וגם ה)100-כ

מתי נתונים  
?מתעדכנים

הרוב פעם בשנה עם ביצוע השאלון  
ים מתעדכנים ימים  SMS-נתוני ה. המקיף

לאחר ביצועם

כיממה לאחר העברת השאלון

איפה נתונים  
מתפרסמים ומי יכול 

?לקרוא אותם

, במפת אמיתפניק"ולממהפתוחה למנהל , במפת אמית

ובמערכת שמאפשרת לכל מחנך לקבל את  
נתוני הכיתה שלו 

איך אפשר ללמוד  
על שינוי בתחושת  

?התלמידים

. ניטור השינוי מבוסס על השוואות שנתיות
במהלך  ל"בקחעל הנעשה " דופק"אין 

השנה

ניתן להגדיר שאלה או שתיים שיעוברו  
הדבר יאפשר . בקביעות למשך תקופה

לנטר שינויים בתחושות שונות בתוך השנה

יכול ל"הקחהאם 
להשפיע על  

?השאלון

יוכל להוסיף שאלה אחת ל"הקחבכל שבוע כמעט שלא
מתוך מאגר שאלות –שמעניינת רק אותו 

כולל שאלה קבועה )או כצורך ייחודי 
(לבדיקת שינוי

האם אפשר ללמוד  
על המצב לקראת  

?ב"מיצ

החוויה של מענה לשאלון מקיף דומה  
וחלק מהשאלות  , ב"לחוויה של מענה למיצ

יחד עם זאת הממצאים  . ב"חופפות מיצ
אינם תואמים באופן מלא ממצאים  

כדי להגיע לתאימות –ב "משאלון מיצ
ב מלא "שכזאת יש לתשאל שאלון מיצ

ב"ובשפה של המיצ

הממצאים לא מיועדים להוות אינדיקציה  
משום שהשאלונים אינם באורך , ב"למיצ
מועד  , השאלות והשפה אינן זהות, ב"המיצ

ייתכן  , יחד עם זאת. העברה אינו אותו מועד
שאפשר יהיה לזהות נושאים הנבדקים גם  

במיצב בהם המצב בהכללה טוב ופחות  
טוב

עד כמה אפשר  
?לבטוח בנתונים

נתוני השאלון המקיף יכולים להיות מוטים  
:עקב

המועד שבו הוא מועבר-

הכנה לתלמידים איך לענות-

התעייפות במהלך השאלון וחוסר תשומת  -
לב לשאלות בחלק השני

ההטיות הקיימות בשאלון המקיף פחות  
.  נוכחות בשאלונים הללו

ייתכן שתלמידים יחושו זלזול  , יחד עם זאת
.בשאלונים הקצרים

יש לוודא ששיח שבועי על השאלונים לא 
של התלמידים לגבי " לאילוף"גורם 

רצויותתשובות 


