
 
 שאלון תלמידים שבועי: תכנית חודש דצמבר

 
 להלן פריסת שאלות שבועיות לחודש נובמבר. מספר הערות מקדימות לגבי העקרונות של עיצובו.

 
  תוכן:

  בכל שבוע קיים דגש על נושא מרכזי אחד1)
 נעשה ניסיון לאזן בין נושאים פדגוגיים לאקלים ולמצב האישי2)
  שאלות המפה בדרך-כלל שאלות גנריות, כיוון שיש צורך לאסוף אותן עבור כל/מרבית הקח"לים3)
 שאלות הפתיח והשאלות הנוספות המומלצות נלקחות בדרך-כלל מהמאגר4)

 
 

 מבנה:
 השאלון כולל עד 5 שאלות הנחלקות ל-3 גנריות (חובה) + 2 מומלצות (הקח"ל יכול לבחור בשאלות אחרות)1)
 נעשה ניסיון להפיק שאלונים שמבחינת זמן ומאמץ יהיו דומים אלו לאלו (לפעמים שאלה יכולה להיות ארוכה ולהכיל סעיפים רבים, ושאלה2)

 אחרת תהיה שאלת סליידר קצרה). לכן, חשוב להסתכל על התמהיל הכולל. כדי להבטיח שלא תהיה חריגה בשבועות מסוימים הוצעו פחות מ-5
 שאלות

 
 הערה: ככלל, המבנה סופי. יחד עם זאת ייתכנו עוד עדכונים קלים הנובעים ממסקנות שבוע קודם או בגלל אירוע חריג.

 
 

  



 שאלון תלמידים שבועי: תכנית חודש דצמבר

  מחזור 10: 6.12 
 (יחידות לימוד + איתור תלמידים

 שקופים)

  מחזור 12: 27.12 מחזור 11: 20.12 (זהות וערכים)
 (השפעת הלמידה + דרכי הוראה

 והיבחנות)

 מחזור 13: 3.1 (שייכות)

 שאלות
 גנריות

 אז לפני הכל, באיזו מידה שמחת לחזור
  לבית-הספר?

 סולם של לייקים / סמיילים – 1 עד 5
 [בנק שאלות, 145]

 אז לפני הכל, כמה חגיגי היה חנוכה הזה
  בהשוואה לשנים קודמות?

 סולם 5 – הרבה יותר חגיגיים עד הרבה
 פחות חגיגיים

 [בנק שאלות, 146]

 אז לפני שמתחילים. חלק מהתלמידים
 מדווחים על בדידות. האם גם את/ה חווה

  בדידות בימים אלו?
 סליידר – בכלל לא ועד לעתים קרובות
 [בנק שאלות 6, להשוואה מול 22.10,

[22.11 

 אז לפני הכל, עד כמה חסרים לך
 מפגשים עם חברים טובים?

 סליידר – בכלל לא חסר ועד חסר מאוד
 [בנק שאלות 10, להשוואה מול 13.10,

[15.11 
  

 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם
 המשפטים הבאים:

 המורים בבית-הספר מעריכים את1.
 העבודה שלנו לא רק על פי ההישגים
 במבחנים אלא גם על פי מידע אחר

 (למשל: עבודת חקר שעשיתי,
 תצפית שערכתי, פרויקט שעשיתי

 וכו')
 אני מרגיש שהמורים בבית-הספר2.

 מעודדים אותנו להיות פעילים
 במהלך הלמידה: לשאול שאלות,
 להציג את עבודתנו בפני הכיתה,

 לצאת לפעילויות מחוץ לכיתה וכו'
 במהלך השיעורים המורים3.

 בבית-הספר מקשרים את החומר
 הנלמד לנושאים נוספים (למשל

 למקצועות אחרים, לאירועים
 בחדשות וכו')

 יש מורים שמשתפים אותנו בתכנון4.
 וחשיבה על מבנה או תוכן השיעורים

 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד
59Q, 60Q, ,מפת אמית, קחל תלמידים] 

[61Q, 31Q 

 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם
 המשפטים הבאים:

 שיעורי החינוך תורמים לי מאוד1.

 אני יכול לציין דבר אחד שבו2.
 התנהגותי השתנתה לטובה בגלל
 העיסוק בערכים ומוסר במקצועות

 הלימוד
 חשוב לי לשרת בצבא או בשירות3.

 לאומי
 ביתמחזק אצלי את הרגשת השייכות4.

 והאהבה למדינה
 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד

65Q, 33Q, ,מפת אמית, קחל תלמידים] 
[122Q, 123Q 

 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם
 המשפטים הבאים:

 הדברים שמלמדים אותי בביה"ס1.
 מקנים לי ידע רב וחשוב

 הדברים שאני לומד בבית הספר2.
 עוזרים לי גם מחוץ לשעות הלימודים

 רוב המורים שלי מלמדים באופן3.
 שגורם לי להבין את החומר

 פעמים רבות אני מנסה להרחיב את4.
 הידע שלי על נושאים שנלמדים
 בבית הספר (למשל: באמצעות
 קריאה בספרים, חיפוש מידע

 באינטרנט וכו')
 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד

40Q, 42Q, ,מפת אמית, קחל תלמידים] 
[51Q, 76Q 

 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם
 המשפטים הבאים:

 טוב לי בבית הספר1.

 אני מוצא/ת את עצמי מזדהה עם2.
 אנשי צוות מבית-הספר, אורחים ו/או

 עם דמויות שנלמדות בלימודים
 לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה3.
 כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש4.

 נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים
 שלי

 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד
,10Q מפת אמית, קחל תלמידים] 

 תהלכים פדגוגיים 33Q, קחל תלמידים
[12Q 17, קחל תלמידיםQ 

--- --- --- --- 



 המלצה
(כשקח"
 ל אינו
 בוחר)

 לפי מה שאת/ה מרגיש/ה, האם רוב
 המורים שלך: (יש לסמן כל מה שמתאים)

 מעודדים אותך לדבר ולהביע את1.
 העמדה שלך

 מקשיבים לך2.

 מתייחסים לדברים שלך באופן3.
 שמעודד אותך להביע שוב את הדעה

 שלך
 לא עושים אף אחד מאלו4.

  [בנק שאלות, שאלה 148]

 קח"לים דתיים:
 באיזו מידה:

 אני מגיע/ה לתפילה מרצוני1.

 אמשיך לקיים מצוות גם אחרי2.
 שאסיים את לימודי

 חלק גדול ממה שמלמדים אותי3.
 בתחום הדתי חשוב לי מאוד

 הכוון  -חשוב לי ללכת למסגרת4.
 לימודים תורנית לפני הצבא

 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד
83Q, 46Q, ,מפת אמית, קחל תלמידים] 

[80Q, 88Q 
 
 

 באיזו מידה השיעורים שאת/ה חווה:
 מגוונים - ניתנות מספר אפשרויות1.

 ללמוד את החומר, כך שכל תלמיד/ה
 יכול/ה למצוא את האפשרות שאליה

 מתחבר/ת ביותר
 גמישים - יחידות הלימוד מחולקות2.

 לרמות, כך שכל תלמיד/ה יכול/ה
 ללמוד ולהעמיק ברמה המתאימה

 ביותר ליכולות שלו/ה
 סולם 5: בכלל לא - במידה רבה מאוד

 [בנק שאלות, שאלה 150]

 לפי מה שאת/ה מרגיש/ה, מה מהבאים
 הכי חשוב לבית-ספר? ניתן לסמן עד 2

 תשובות
 ציונים גבוהים של התלמידים1.
 ידע ומיומנויות שיעזרו לתלמידים2.

 בחיים
 לחדש בצורות הלימוד3.
 שייכות ומשפחתיות4.
 אהבת הארץ וציונות5.
 תורת חיים ואמונה דתית6.
 מעורבות והתנדבות7.
 חיבור עם הקהילה והסביבה8.
 שום דבר מהדברים האלו לא חשוב9.

 לבית-הספר
 [בנק שאלות, שאלה 153]

 לפי מה שאת/ה מרגיש/ה, האם
 המחנך/ת שלך: (יש לסמן כל מה

 שמתאים)
 שואל/ת אותך לשלומך בזמנים1.

 שצריך
 מכיר/ה אותך כאדם, למשל - במה2.

 את/ה מתעניין/ת גם מחוץ
 לבית-הספר ובמה את/ה טוב/ה

 מתייעץ/ת איתך לגבי קיום פעילויות3.
 חברתיות או נותן/ת לך אחריות

 להוביל אותן
 לא עושה אף אחד מאלו4.

 [בנק שאלות, שאלה 149]

 בשבועות הקרובים צפוי שחלק
 מהשיעורים יתקיימו מהבית וחלק

 בבית-הספר. מבין המקצועות הבאים,
 אלו שני מקצועות חשוב לך במיוחד

 ללמוד בבית-הספר?
 אמנות1.
 אנגלית2.
 ביולוגיה3.
 גמרא4.
 הבעה5.
 הסטוריה6.
 מדעים7.
 מחשבים8.
 מתמטיקה9.

 ספרות10.

 פיסיקה11.

 שיעור כללי12.

 שיעור מחנך13.

 תנ"ך14.

 תקשורת15.

 שיעור אחר, מהו?16.

 מבין שיטות הערכה הבאות, באיזו ניתן
 להעריך בצורה הטובה ביותר את

  הלמידה שלך?
 הערכה עצמית, לפי מחוון של המורה1.
 הערכה חלופית (עבודה, יצירה, חקר2.

 וכו')
 מבחן רגיל, שבודק את הידע 3.
 מבחן עם חומר פתוח, שבודק את4.

 ההבנה
 מבחן בעל-פה (מול מורה)5.

 [בנק שאלות, שאלה 151]

 קח"לים דתיים:
 במה בית-הספר הכי יכול לעזור לך,

 להתמודד עם הקשיים שהקורונה יצרה
 בנושאים של דת ואמונה? 

 להגדיל את המסגרות הקבועות -1.
 תפילות משותפות, שיעורים,

 פעילויות, חברותות
 להעמיק את השיח המשותף2.
 ליווי והכוונה אישיים שיעזרו בעיצוב3.

  הבחירות האישיות שלך
 אף אחד מהם – לא חושב4.

 שבית-הספר יכול לעזור בנושא
 [בנק שאלות, שאלה 152]

 



 

 לא חשוב לי ללמוד בבית-הספר אף17.
 אחד מהמקצועות

 [בנק שאלות, שאלה 147]


