
 
 שאלון תלמידים שבועי: תכנית חודש נובמבר

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

 
  תוכן:

 בכל שבוע קיים דגש על נושא מרכזי אחד, כאשר הקונטקסט של למידה מרחוק בא לידי ביטוי באופן ישיר לפחות באחת השאלות (גנרית או1)
  מומלצת)

 נעשה ניסיון לאזן בין נושאים פדגוגיים לאקלים ולמצב האישי2)
  שאלות המפה הן תמיד שאלות גנריות, כיוון שיש צורך לאסוף אותן עבור כל הקח"לים3)
 שאלות הפתיח והשאלות הנוספות המומלצות נלקחו מהמאגר4)

 
 

 מבנה:
 מעבר להגדרה של 3 שאלות גנריות + 2 מומלצות נעשה ניסיון להפיק שאלונים שמבחינת זמן ומאמץ יהיו דומים אלו לאלו (לפעמים שאלה יכולה5)

 להיות ארוכה ולהכיל סעיפים רבים, ושאלה אחרת תהיה שאלת סליידר קצרה). לכן, חשוב להסתכל על התמהיל הכולל. כדי להבטיח שלא
 תהיה חריגה בשבועות מסוימים הוצעו 4 שאלות בלבד

 
 

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



 שאלון תלמידים שבועי: תכנית חודש נובמבר

 מחזור 6: 8.11 (מאפייני שיעורים + מסע 
 למידה)

 מחזור 7: 15.11 (מאמצי בית-הספר
 למעורבות חברתית)

 מחזור 8: 22.11 (התנסויות לחיזוק
 מיומנויות)

 מחזור 9: 29.11 (התמידה ויחסים עם
 המחנך)

 שאלות
 גנריות

 מבין התחושות הבאות איזו מילה
 מתארת באופן המדויק ביותר התחושה

 שלך בחודש האחרון? 
 אתגר1.
  בלבול2.
 גדילה וצמיחה3.
 התמודדות מוצלחת4.
 חוסר אונים5.
 לחץ6.
 סה"כ טוב7.
 עומס8.
 רגיל9.

 תסכול10.

 אחר11.
 [בנק שאלות, 9]

 

 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]

 

 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]

 

 לפני שמתחילים, לאיזה חלק
 מהשיעורים בזום את/ה נכנס/ת בכיף

 ובשמחה?
 סולם 5: אף אחד – כולם

 [בנק שאלות 93]

 בהתייחס לכלל השיעורים שאת/ה
 לומד/ת, איזה חלק מהם:

 מאתגרים מחשבתית1.

  מסקרנים2.

 מהנים3.

 נוגעים בחייך האישיים4.
 סולם 5: אף שיעור – כל השיעורים

18-21Q ,מפת אמית, תהליכים פדגוגיים]
[ 

 באיזו מידה בית-הספר מעודד אותך:
 לקחת חלק פעיל בחיים האזרחיים1.

 (כמו להתעניין בנושאים אקטואליים
 שעל סדר היום הציבורי בקהילה

 ובמדינה וכו')?
 לעזור בפעילות התנדבותית למען2.

 הקהילה?
 לקחת חלק במסגרות למעורבות3.

 חברתית (כמו מועצת תלמידים,
 חונכות וכד')?

 להיות חבר בתנועות נוער?4.
 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד

 [מפת אמית, תהליכים פדגוגיים,
[97-100Q 

 בתקופה האחרונה כמה התבקשת
 בבית-הספר:

 ללמד תלמידים אחרים?1.

 לעמוד ולהציג מצגת מול קהל?2.

 ללמוד לבד חומר לימודי חדש?3.

 למצוא מידע אמין באינטרנט שאינו4.
 מ-ויקיפדיה?

 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד
71Q, ,מפת אמית, תהליכים פדגוגיים] 

[72Q, 67Q, 74Q 
 

 ואיזה חלק מהמטלות, העבודות ושיעורי
 הבית את/ה מבצע/ת?
 סולם 5: שום דבר – הכל

 [בנק שאלות 99]

--- 
-- -- 

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



 
 
 
 
 
 

 המחנך/ת שלי מהווה בשבילי דוגמה1.
 אישית?

 למחנך הכיתה אכפת ממני וממה2.
 שקורה לי, ולא רק בקשר ללימודים?

 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד
12Q, 5Q, מפת אמית, קח"ל תלמידים] 

[15Q 

 המלצה
(כשקח"
 ל אינו
 בוחר)

 האם באחד המקצועות או יותר למדת
 בחודש האחרון ב"מסע למידה"?

 כן1.

 לא2.
  [בנק שאלות 94]

 כשלומדים מהבית האם יש מישהו
 שיכול לעזור לך אישית, כשמשהו

 בחומר לא ברור לך? ניתן להשיב יותר
  מתשובה אחת

 כן, אין בעיה לתקשר עם1.
 המורה

 כן, הורים או אחים2.

 כן, חברים ללימודים שאני3.
 בקשר טוב איתם

 כן, מישהו אחר4.

 לא כל-כך5.
 [בנק שאלות 47]

 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם
  המשפטים:

 לרוב המורים אכפת ממני וממה1.
 שקורה לי, ולא רק בקשר ללימודים?

 לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה?2.
  סליידר – בכלל לא ועד במידה רבה מאוד
,17Q-13 וQ מפת אמית, קח"ל תלמידים] 

 להשוואה מול 13.10 וה-1.11]

 באיזו מידה היקף השיעורים והמשימות
  בלמידה מרחוק מותאמים ליכולות שלך?
 סולם 5: יש פחות מדי שיעורים ומשימות

 --- יש יותר מדי שיעורים ומשימות
 [בנק שאלות 59]

 למי שעבר:
 איזו מבין השיטות עדיפה בעיניך?1.
 במה יותר נהנים?2.
 מה מאתגר יותר מחשבתית?3.
 מה יותר מעורר סקרנות?4.
 מה נוגע יותר בחיים האישיים?5.

  מסע למידה1.

 שיעור רגיל2.

  בשניהם באותה המידה3.
  [בנק שאלות 100, 95-98]

 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם
 המשפט:

 כשאני נעדר/ת מבית-החינוך מתעניינים
 בשלומי?

 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד
[54Q מפת אמית, קח"ל תלמידים] 

 בתי-חינוך דתיים:
 באיזו מידה במצב הקיים:

 בית החינוך מחזק את הרצון לשמור
 מצוות?

 סולם 5: כלל לא – במידה רבה מאוד
[85Q ,מפת אמית, בית חינוך תלמידים] 

 בתי-חינוך דתיים:
 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם

 המשפט: אני מרגיש/ה שלימודי הקודש
 חיזקו בי את הקשר לעולם הדתי?

 סולם 5: כלל לא – במידה רבה מאוד
[81Q ,מפת אמית, בית חינוך תלמידים] 



 

 

 שאלון תלמידים דו-שבועי: תכנית חודש נובמבר

 מחזורים 6 + 7: 8.11 / 15.11 מאפייני שיעורים + מסע למידה +מאמצי בית 
 הספר למעורבות חברתית)

 מחזורים 8 + 9: 22.11 / 29.11 (התנסויות לחיזוק מיומנויות + יחסים עם
 מחנך/ת)

 שאלות
 גנריות

 מבין התחושות הבאות איזו מילה מתארת באופן המדויק ביותר התחושה
 שלך בחודש האחרון? 

 אתגר1.

  בלבול2.

 גדילה וצמיחה3.

 התמודדות מוצלחת4.

 חוסר אונים5.

 לחץ6.

 סה"כ טוב7.

 עומס8.

 רגיל9.
 תסכול10.
 אחר11.

 [בנק שאלות, 9]

 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]

 

 עד כמה חסרים לך מפגשים עם חברים טובים?
 סליידר – בכלל לא חסר ועד חסר מאוד
 [בנק שאלות 10, להשוואה מול 13.10]

 לאיזה חלק מהשיעורים בזום את/ה נכנס/ת בכיף ובשמחה?
 סולם 5: אף אחד – כולם

 [בנק שאלות 93]

 באיזו מידה בית-הספר מעודד אותך:
 לקחת חלק פעיל בחיים האזרחיים (כמו להתעניין בנושאים אקטואליים1.

 שעל סדר היום הציבורי בקהילה ובמדינה וכו')?
 לעזור בפעילות התנדבותית למען הקהילה?2.
 לקחת חלק במסגרות למעורבות חברתית (כמו מועצת תלמידים,3.

 חונכות וכד')?
 להיות חבר בתנועות נוער?4.

 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד
[97-100Q ,מפת אמית, תהליכים פדגוגיים] 

 ואיזה חלק מהמטלות, העבודות ושיעורי הבית את/ה מבצע/ת?
 סולם 5: שום דבר – הכל

 [בנק שאלות 99]

 בהתייחס לכלל השיעורים שאת/ה לומד/ת, איזה חלק מהם:
 מאתגרים מחשבתית1.
  מסקרנים2.

 בתקופה האחרונה כמה התבקשת בבית-הספר:
 ללמד תלמידים אחרים?1.
 לעמוד ולהציג מצגת מול קהל?2.



 מהנים3.

 נוגעים בחייך האישיים4.
 סולם 5: אף שיעור – כל השיעורים

[18-21Q ,מפת אמית, תהליכים פדגוגיים] 

 ללמוד לבד חומר לימודי חדש?3.

 למצוא מידע אמין באינטרנט שאינו מ-ויקיפדיה?4.
 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד

[71Q, 72Q, 67Q, 74Q ,מפת אמית, תהליכים פדגוגיים] 
 

 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם המשפטים הבאים: ---
 המחנך/ת שלי מהווה בשבילי דוגמה אישית?1.
 למחנך הכיתה אכפת ממני וממה שקורה לי, ולא רק בקשר ללימודים?2.

 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד
[12Q, 5Q, 15Q מפת אמית, קח"ל תלמידים] 

--- --- 

 המלצה
(כשקח"
 ל אינו
 בוחר)

 האם באחד המקצועות או יותר למדת בחודש האחרון ב"מסע למידה"?
 כן1.
 לא2.

 [בנק שאלות 94]

 באיזו מידה היקף השיעורים והמשימות בלמידה מרחוק מותאמים ליכולות
  שלך?

 סולם 5: יש פחות מדי שיעורים ומשימות --- יש יותר מדי שיעורים ומשימות
 [בנק שאלות 59]

 למי שלמד במסע למידה:
 איזו מבין השיטות עדיפה בעיניך?1.
 במה יותר נהנים?2.
 מה מאתגר יותר מחשבתית?3.
 מה יותר מעורר סקרנות?4.
 מה נוגע יותר בחיים האישיים?5.

  מסע למידה1.

 שיעור רגיל2.

  בשניהם באותה המידה3.
 [בנק שאלות 100, 95-98]

  באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם המשפטים:
 לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי, ולא רק בקשר ללימודים?1.
 לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה?2.

  סליידר – בכלל לא ועד במידה רבה מאוד
 [מפת אמית, קח"ל תלמידים 13Q ו-17Q, להשוואה מול 13.10 וה-1.11]

 כשלומדים מהבית האם יש מישהו שיכול לעזור לך אישית, כשמשהו
  בחומר לא ברור לך? ניתן להשיב יותר מתשובה אחת

 כן, אין בעיה לתקשר עם המורה1.

 כן, הורים או אחים2.

 כן, חברים ללימודים שאני בקשר טוב איתם3.

 כן, מישהו אחר4.

 לא כל-כך5.
 [בנק שאלות 47]

 בתי-חינוך דתיים:
 באיזו מידה במצב הקיים:

 בית החינוך מחזק את הרצון לשמור מצוות?
 סולם 5: כלל לא – במידה רבה מאוד

[85Q ,מפת אמית, בית חינוך תלמידים] 



 
 
 
 

 

 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם המשפט:
 כשאני נעדר/ת מבית-החינוך מתעניינים בשלומי?

 סולם 5: בכלל לא – במידה רבה מאוד
[54Q מפת אמית, קח"ל תלמידים] 

 בתי-חינוך דתיים:
 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם המשפט: אני מרגיש/ה שלימודי הקודש

 חיזקו בי את הקשר לעולם הדתי?
 סולם 5: כלל לא – במידה רבה מאוד

[81Q ,מפת אמית, בית חינוך תלמידים] 


