
 
 שאלון תלמידים שבועי: תכנית חודש ינואר

 
 להלן פריסת שאלות שבועיות לחודש ינואר. 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 ינואר

  מחזור 15: 10.1 
 (מיומנויות)

  מחזור 16: 17.1
 (יחס בית-הספר לאחר ולשונה)

  מחזור 17: 24.1
 (מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה)

  מחזור 18: 31.1
 (תמיכה ועידוד מורים)

 שאלות
 גנריות

 לפני שמתחילים, איזה מהדברים הבאים
 מבטא באופן הטוב ביותר את המטרה

 העיקרית שלך בעתיד?
 להצליח כלכלית1.
 לרכוש השכלה גבוהה2.
 להנות מהחיים ולבלות3.
 לתרום לחברה הישראלית4.
 לעבור לגור בחו"ל5.
 לתרום כמה שאפשר לצה"ל6.
 להיום מפורסם/ת7.
 אף אחד מהם8.

 [בנק שאלות 141]
 

 לפני הכל, מה הכי משמח אותך בלימוד
 מהבית? 

 להישאר בפיג'מה1.

 ללכת לשירותים בבית2.

 לשתות ולאכול בזמן השיעור3.

 לישון עד דקה לפני שמתחיל השיעור4.

 לא לנסוע בהסעה או ללכת ברגל 5.

 שמכינים לי ארוחה במהלך היום6.

 משהו אחר7.

 דבר לא משמח – אני רוצה לחזור8.
 ללמוד בבית-הספר

 [בנק שאלות 181]
 

 בתקופות מבלבלות כמו התקופה הזאת
 אנשים מוצאים חוזקות שפחות הכירו

 בעצמם. איזו חוזקה גילית אצלך בתקופת
 הלמידה מרחוק?

 עוזר/ת יותר בבית1.

 מצליח/ה ללמוד לבד למבחנים2.

 מתכנן/ת את הזמן שלי טוב יותר /3.
 בעצמי

 משקיע/ה יותר זמן בתחביבים4.

 למדתי להיעזר במחשב יותר טוב5.

 משהו אחר6.

 לא גיליתי חוזקה7.
 [בנק שאלות 182]

 

 אנחנו כבר באמצע השנה, אז כמה
 כוכבים מתוך 5 את/ה נותן/ת ללמידה עד

 כה?
 סולם כוכבים (5)

[92B בנק שאלות] 
 

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

 אני יודע לעמוד ולהציג מצגת מול1.
 קהל

 אני יודע  ללמד תלמידים אחרים2.

 אני יודע למצוא  מידע אמין3.
 באינטרנט שאינו מוויקיפדיה

 אני יודע לבקר נושא לימודי, לטעון4.
 טענות להסיק מסקנות

 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד
Q115 – מפת אמית, קחל תלמידים] 

[Q118 

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

 בבית הספר מעודדים אותנו לגלות1.
 סובלנות כלפי האחר והשונה (למשל,

 דוברי שפה אחרת, בעלי מוגבלויות,
 משתייכים לדת אחרת וכו')

 כל התלמידים בבית הספר שלנו,2.
 ללא הבדלי מוצא, דת, מוגבלות וכד'

 משתלבים בחברה באופן מלא
 (משתתפים בפעילויות, יש להם

 חברים מהכיתה מוזמנים לאירועים
 חברתיים בבית הספר ומחוצה לו

 וכד')
Q101 – מפת אמית, קחל תלמידים] 

[Q106 

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

 אני מרגיש סקרנות ועניין כלפי1.
 הדברים שאני לומד בבית הספר

 אני נהנה מהדברים שאני לומד בבית2.
 הספר

 אני בטוח שאוכל להצליח בלימודים,3.
 גם אם המשימות יהיו קשות

 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד
Q39, Q43, מפת אמית, קחל תלמידים] 

[Q41 

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

 רוב המורים נותנים לי הרגשה שאני1.
 יכול להצליח בלימודים

 רוב המורים מלמדים באופן מעניין2.
 המעורר חשק להקשיב להם וללמוד
 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד

[Q44, Q52 מפת אמית, קחל תלמידים] 

--- --- --- 

 בהשוואה לשנת לימודים רגילה, כמה
 תמיכה את/ה מקבל מהמורים שלך?

 סולם 5: הרבה פחות מאשר בשנה רגילה
 – הרבה יותר מאשר בשנה רגילה



 
 

 

 [בנק שאלות 27, להשוואה עם שבוע 1]
 

 המלצה
(כשקח"
 ל אינו
 בוחר)

 בהסתכלות על חודש הלימוד האחרון,
  מה היה לך הכי מאתגר?

 התמודדות עם החומר הלימודי1.
 והבחינות

 ללמוד בשיעורי זום / קפסולות2.

 המצב החברתי ומגבלות המפגשים3.
 והתקשורת

 יצירה של סדר יום4.

 האווירה הכללית5.

 משהו אחר6.

 שום דבר לא איתגר אותי7.
 [בנק שאלות 19]

 

 בשבועות האחרונים נערכו ימי הורים.
 איזו מילה מתארת באופן הטוב ביותר

 את מה שהרגשת במפגש? 
 איכפתיות1.
 דריכות2.
 הוריד לי3.
 הכוונה4.
 לא קלטו אותי5.
 מוטיבציה והנעה6.
 מתח7.
 סדר8.
 עידוד9.

 תסכול10.

 משהו אחר, מהו?11.

  לא יצא לנו עדיין להיפגש12.
 [בנק שאלות, שאלה 173]

 בתקופה הזאת רוב הציונים כבר נמסרו
 לך. באיזו מידה בעיניך השאלות

 והדרישות במבחנים והעבודות אפשרו
 לך לבטא את הידע והיכולות שלך?

 סולם 5: בכלל לא - במידה רבה מאוד
 [בנק שאלות, שאלה 184]

 באיזו מידה, כשתלמידים מתקשים להבין
 את החומר, רוב המורים מסבירים להם
 מה הם יכולים לעשות כדי  להבין טוב

 יותר?
 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד

 [בנק שאלות, שאלה 142]

 בשנה האחרונה בטח צברת ניסיון גדול
 בלמידה מרחוק. מהניסיון הזה, באיזו

  שיטת לימוד הלמידה שלך יעילה יותר?
 שיעור סינכרוני (מול מורה)1.
 ביצוע מטלות ותרגול עצמי2.

 [בנק שאלות 72]
 

 באיזו מידה השיח ביום ההורים היה
 משמעותי עבורך? 

 סולם 5: בכלל לא משמעותי - מאוד
 משמעותי

 [בנק שאלות, שאלה 174]

 185 ללא קשר לדרישות במבחנים
 והעבודות - באיזו מידה הציונים שקיבלת

 על מה שהגשת הוגנים?
 סולם 5: בכלל לא - במידה רבה מאוד

 [בנק שאלות, שאלה 185]

 באיזו מידה, רוב המורים מוודאים
 שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד

 לפני שממשיכים לנושא הבא?
 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד

 [בנק שאלות, שאלה 143]


