
 
 שאלון תלמידים שבועי: תכנית חודש אוקטובר

 
 להלן פריסת שאלות שבועיות לחודש אוקטובר. 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)

 המחזור השלישי חריג במאפייניו – הוא עוסק יחסית לעומק בהתמדה בלמידה מרחוק, נושא שאינו במפה וגם ארוך יחסית2)
 הנושאים פותחו תוך קשר לעיתוי התשאול3)
 מעבר לכך נעשה ניסיון לאזן בין נושאים פדגוגיים לאקלים ולמצב האישי4)
 שאלות המפה הן תמיד שאלות גנריות, כיוון שיש צורך לאסוף אותן עבור כל הקח"לים (אם רק חלק יענו עליהן עכשיו מתי הן יושלמו?)5)
 שאלות הפתיח והשאלות הנוספות המומלצות נלקחו מהמאגר6)

 
 

 מבנה:
 מעבר להגדרה של 3 שאלות גנריות + 2 מומלצות נעשה ניסיון להפיק שאלונים שמבחינת זמן ומאמץ יהיו דומים אלו לאלו (לפעמים שאלה יכולה1)

 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

 שאלות של הזדהות עם אמירה – זוהי למעשה שאלה מקבילה לשאלת טבלה. הוכנסו עד שלושה פריטים לכל היותר כשאלה בודדת2)
 
 

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

  



 שאלון תלמידים שבועי: תכנית חודש אוקטובר

 מחזור 5: 3.11 (אווירה בקח"ל) מחזור 4: 29.10 (לומד עצמאי) מחזור 3: 22.10 (למידה מרחוק) מחזור 2: 13.10 (חזרה + לומד אחראי) 

 שאלות
 גנריות

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

 סליידר – בכלל לא חסר ועד חסר מאוד
 [בנק שאלות]

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

 בדידות בימים אלו?
 סליידר – בכלל לא ועד לעתים קרובות

  [בנק שאלות]
 

 מה תופס לך הכי הרבה זמן בשעות היום
 (08:00 - 22:00)? אפשר להשיב שתי

 תשובות
 פריטים בסדר משתנה / עד שתי תשובות

 צפייה בתכניות טלוויזיה וסרטים1.

 משחקי מחשב2.

 שיחות עם חברים ומשפחה3.

 שינה4.

 קריאת ספרים5.

 לימודים שקשורים לבית-הספר6.

 חוגים, תחביבים ולימודים בנושאים7.
 שלא קשורים לבית-הספר

 ספורט8.

 חסד9.
 עזרה למשפחה10.

  [בנק שאלות]

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

 התמודדות עם החומר הלימודי1.
 והבחינות

 ללמוד בשיעורי זום2.

 המצב החברתי ומגבלות המפגשים3.
 והתקשורת

 יצירה של סדר יום4.

 האווירה הכללית5.

 משהו אחר6.

 שום דבר לא איתגר אותי7.
 [בנק שאלות]

 

 בהתייחס לבית-הספר, באיזו מידה
 את/ה מסכים/ה עם המשפט: לרוב

 המורים אכפת ממני וממה שקורה לי, ולא
 רק בקשר ללימודים

  סליידר – בכלל לא ועד במידה רבה מאוד
[13Q קח"ל תלמידים] 

 מתוך 10 השיעורים המקוונים האחרונים
 (זום או מערכת דומה) בכמה נכנסת

 לשיעור? ___
  סולם כוכבים – 1 עד 10

 [בנק שאלות]

 הנה כמה תיאורים שאמרו תלמידים על
 למידה שלהם. עד כמה כל אחד מתאר

 אותך?
 אני מסוגל/ת להתמודד בכוחות1.

 עצמי עם כל משימת למידה  שמורה
  נותן לי

  אני לא צריך מורה כדי ללמוד2.

 אני יודע/ת להגיע לבד למקורות3.
  מידע הנדרשים במהלך הלמידה

 סליידר – בכלל לא ועד במידה רבה מאוד
 [תהליכים פדגוגיים לומד עצמאי

[22/35/41Q 
 

 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם
  המשפטים:

 אני מרגיש/ה שייכות וקשר חזק1.
  לבית-הספר

 רוב המורים נותנים לי תחושה2.
 שהמחשבות והדעות שלי הן

 חשובות ובעלות ערך?
 לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה?3.

  סליידר – בכלל לא ועד במידה רבה מאוד
[17/45/47Q קח"ל תלמידים] 

 
 

 הנה כמה תיאורים שאמרו תלמידים על
 הלמידה שלהם. עד כמה כל אחד מתאר

 אותך בתקופה זו?

 מתוך השיעורים שאליהם נכנסת, בכמה:
  פתחת מצלמה רוב השיעור?1.
 התרכזת בשיעור והקשבת לרובו?2.
 התכתבת במקביל לשיעור עם3.

 חברים בנושאים שלא קשורים?

-- -- 



 אני דואג/ת לסיים משימות1.
 שקיבלתי, גם אם לא יושבים לי על

  הראש ולא בודקים אותן
 כשאני לא מגיע/ה לשיעור, אני2.

 משלים/ה את הסיכום מיידית, ולא
  מחכה למבחן

 אני מתכנן/ת את לוח הזמנים שלי,3.
 כדי שאספיק להתכונן למבחנים
  וללמוד נושאים שלא לימדו אותנו

  סליידר – בכלל לא ועד במידה רבה מאוד
 [תהליכים פדגוגיים לומד אחראי

[23/34/36Q 
 

 צפית במקביל לשיעור בתכנית4.
 טלוויזיה / קטעים ביוטיוב / טיקטוק?

 נמנמת או ישנת?5.
 סליידר אף שיעור עד כל השיעורים

 [בנק שאלות]

 המלצה
(כשקח"
 ל אינו
 בוחר)

 מדוע בעיקר את/ה לומד/ת?
 כי אני מרגיש/ה שאני רוצה ללמוד1.
 כי אני מרגיש/ה שאני צריך/ה ללמוד2.
 כי אני מרגיש/ה שמכריחים אותי3.

 ללמוד
 [תהליכים פדגוגיים]

 

 קורה שלא פותחים מצלמה בשיעור. מה
 הסיבה העיקרית שבגללה לא פתחת

 מצלמה בפעם האחרונה שזה קרה לך?
 ניתן להשיב עד שתי תשובות

 תשובות בסדר משתנה
 קורים בבית הרבה דברים ולא רציתי1.

 שיראו את זה בטעות
 לא כל-כך רציתי שייראו את2.

 הבית/החדר
 רציתי לצפות בטלוויזיה /3.

 באפליקציה במקביל
 רציתי להתכתב עם חברים במקביל4.
 לא בא לי לצאת מהמיטה / בא לי5.

 להמשיך לישון
 לא בא לי להתלבש ולהסתדר6.
 לא קרה לי מצב כזה7.

 [בנק שאלות]

 העובדה שנמצאים בלימודים יכולה
 לתרום בכל מיני נושאים. במה הלימודים
 בימים אלו תורמים לך? ניתן לסמן מספר

 תשובות
 תשובות בסדר משתנה

 בשמירה על כך שיהיה לי סדר יום1.
  קבוע

 בשמירה על קשרים שיש לי עם2.
 חברים

 בחיזוק היכולת שלי ללמוד באופן3.
 עצמאי

 בחיזוק היכולת שלי ללמוד בצוות4.

 לקבל וללמוד ידע חדש5.

 במשהו אחר6.

 אף אחד מהנושאים7.
 [בנק שאלות]

 
 

 מה במיוחד יעזור לך לעבור בהצלחה את
 החודשים הקרובים? ניתן להשיב עד שתי

 תשובות
 הכוונה ועזרה טכנולוגית1.
 ארגון נכון של מערכת השעות2.

 והנחיות ברורות
  הנחיה ומתן כלים ללמידה מרחוק3.
 קשר אישי ומענה טוב יותר מהמחנך4.
 קשר אישי ומענה טוב יותר ממורים5.

 מקצועיים
 אחר6.
 אני לא צריך/ה דבר7.

 [בנק שאלות]
 

 בימים אלו של למידה מרחוק, האם
 ההורים שלך מעורבים בלמידה שלך בכל
 אחד מהנושאים הבאים? ניתן לסמן יותר

  מנושא אחד
-- 

 האם יש בבית-הספר מישהו שאת/ה
 יכול/ה לדבר איתו כשקשה לך ביומיום,

  ללא קשר ללימודים? אם כן, מי זה?
 לא מרגיש שיש מישהו כזה1.
 מחנך/ת, חינוכאי/ת, ר"מ2.

 האם בחודש האחרון מאז שחזרנו
 מחופשות החגים המחנך/ת שלך

 התקשר/ה או נפגש איתך אישית? 
 כן1.
 לא2.



 
 
 
 

  

 קביעת סדר יום משפחתי כך שיהיה1.
 לך מחשב / טלפון סלולרי זמין

 לשיעורים
 השכמה ווידוא שנכנסת לשיעורים2.
 סיוע בהבנה של החומר שנלמד3.
 סיוע בהכנת מטלות ושיעורים4.
 משהו אחר5.
 אף אחד מהם6.

 [בנק שאלות]
 

 יועצת3.

 רכז/ת4.

 מישהו אחר5.
 [בנק שאלות]

 

 [בנק שאלות]
 



 שאלון תלמידים דו-שבועי: תכנית חודש אוקטובר

 מחזורים 4 + 5: 29.10 / 3.11 (לומד עצמאי + אווירה בקח"ל) מחזורים 2 + 3: 13.10 / 22.10 (לומד אחראי + למידה מרחוק) 

 שאלות
 גנריות

 לפני שמתחילים. חלק מהתלמידים מדווחים על בדידות. האם גם את/ה
 חווה בדידות בימים אלו?

 סליידר – בכלל לא ועד לעתים קרובות
  [בנק שאלות]

 

 מה תופס לך הכי הרבה זמן בשעות היום (08:00 - 22:00)? אפשר להשיב
 שתי תשובות

 פריטים בסדר משתנה / עד שתי תשובות
 צפייה בתכניות טלוויזיה וסרטים1.
 משחקי מחשב2.
 שיחות עם חברים ומשפחה3.
 שינה4.
 קריאת ספרים5.
 לימודים שקשורים לבית-הספר6.
 חוגים, תחביבים ולימודים בנושאים שלא קשורים לבית-הספר7.
 ספורט8.
 חסד9.

 עזרה למשפחה10.
  [בנק שאלות]

 וללא קשר לשאלה הקודמת, עד כמה חסרים לך מפגשים עם חברים
 טובים?

 סליידר – בכלל לא חסר ועד חסר מאוד
 [בנק שאלות]

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

 התמודדות עם החומר הלימודי והבחינות1.

 ללמוד בשיעורי זום2.

 המצב החברתי ומגבלות המפגשים והתקשורת3.

 יצירה של סדר יום4.

 האווירה הכללית5.

 משהו אחר6.

 שום דבר לא איתגר אותי7.
 [בנק שאלות]

 

 בהתייחס לבית-הספר, באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם המשפט: לרוב
 המורים אכפת ממני וממה שקורה לי, ולא רק בקשר ללימודים

  סליידר – בכלל לא ועד במידה רבה מאוד
[13Q קח"ל תלמידים] 

  באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם המשפטים:
  אני מרגיש/ה שייכות וקשר חזק לבית-הספר1.
 רוב המורים נותנים לי תחושה שהמחשבות והדעות שלי הן חשובות2.

 ובעלות ערך?
 לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה?3.

  סליידר – בכלל לא ועד במידה רבה מאוד
[17/45/47Q קח"ל תלמידים] 

 



 

 הנה כמה תיאורים שאמרו תלמידים על הלמידה שלהם. עד כמה כל אחד
 מתאר אותך בתקופה זו?

 אני דואג/ת לסיים משימות שקיבלתי, גם אם לא יושבים לי על הראש1.
  ולא בודקים אותן

 כשאני לא מגיע/ה לשיעור, אני משלים/ה את הסיכום מיידית, ולא2.
  מחכה למבחן

 אני מתכנן/ת את לוח הזמנים שלי, כדי שאספיק להתכונן למבחנים3.
  וללמוד נושאים שלא לימדו אותנו

  סליידר – בכלל לא ועד במידה רבה מאוד
[23/34/36Q תהליכים פדגוגיים לומד אחראי] 

 

 הנה כמה תיאורים שאמרו תלמידים על למידה שלהם. עד כמה כל אחד
 מתאר אותך?

 אני מסוגל/ת להתמודד בכוחות עצמי עם כל משימת למידה  שמורה1.
  נותן לי

  אני לא צריך מורה כדי ללמוד2.

  אני יודע/ת להגיע לבד למקורות מידע הנדרשים במהלך הלמידה3.
 סליידר – בכלל לא ועד במידה רבה מאוד [תהליכים פדגוגיים לומד עצמאי

[22/35/41Q 
 

 מתוך 10 השיעורים המקוונים האחרונים (זום או מערכת דומה) בכמה
 נכנסת לשיעור? ___

  סולם כוכבים – 1 עד 10
 [בנק שאלות]

-- 

 מתוך השיעורים שאליהם נכנסת, בכמה:
  פתחת מצלמה רוב השיעור?1.
 התרכזת בשיעור והקשבת לרובו?2.
 התכתבת במקביל לשיעור עם חברים בנושאים שלא קשורים?3.
 צפית במקביל לשיעור בתכנית טלוויזיה / קטעים ביוטיוב / טיקטוק?4.
 נמנמת או ישנת?5.

 סליידר אף שיעור עד כל השיעורים
 [בנק שאלות]

-- 

 

 קורה שלא פותחים מצלמה בשיעור. מה הסיבה העיקרית שבגללה לא
 פתחת מצלמה בפעם האחרונה שזה קרה לך? ניתן להשיב עד שתי

 תשובות
 תשובות בסדר משתנה

 קורים בבית הרבה דברים ולא רציתי שיראו את זה בטעות8.

 לא כל-כך רציתי שייראו את הבית/החדר9.
 רציתי לצפות בטלוויזיה / באפליקציה במקביל10.
 רציתי להתכתב עם חברים במקביל11.
 לא בא לי לצאת מהמיטה / בא לי להמשיך לישון12.
 לא בא לי להתלבש ולהסתדר13.
 לא קרה לי מצב כזה14.

 העובדה שנמצאים בלימודים יכולה לתרום בכל מיני נושאים. במה
 הלימודים בימים אלו תורמים לך? ניתן לסמן מספר תשובות

 תשובות בסדר משתנה
  בשמירה על כך שיהיה לי סדר יום קבוע1.
 בשמירה על קשרים שיש לי עם חברים2.
 בחיזוק היכולת שלי ללמוד באופן עצמאי3.
 בחיזוק היכולת שלי ללמוד בצוות4.
 לקבל וללמוד ידע חדש5.
 במשהו אחר6.
 אף אחד מהנושאים7.

 [בנק שאלות]



 
 
 

  [בנק שאלות]

 המלצה
(כשקח"
 ל אינו
 בוחר)

 מדוע בעיקר את/ה לומד/ת?
 כי אני מרגיש/ה שאני רוצה ללמוד4.
 כי אני מרגיש/ה שאני צריך/ה ללמוד5.
 כי אני מרגיש/ה שמכריחים אותי ללמוד6.

 [תהליכים פדגוגיים]
 

 מה במיוחד יעזור לך לעבור בהצלחה את החודשים הקרובים? ניתן להשיב
 עד שתי תשובות

 הכוונה ועזרה טכנולוגית1.

 ארגון נכון של מערכת השעות והנחיות ברורות2.

  הנחיה ומתן כלים ללמידה מרחוק3.

 קשר אישי ומענה טוב יותר מהמחנך4.

 קשר אישי ומענה טוב יותר ממורים מקצועיים5.

 אחר6.

 אני לא צריך/ה דבר7.
 [בנק שאלות]

 

 בימים אלו של למידה מרחוק, האם ההורים שלך מעורבים בלמידה שלך
  בכל אחד מהנושאים הבאים? ניתן לסמן יותר מנושא אחד

 קביעת סדר יום משפחתי כך שיהיה לך מחשב / טלפון סלולרי זמין7.
 לשיעורים

 השכמה ווידוא שנכנסת לשיעורים8.

 סיוע בהבנה של החומר שנלמד9.
 סיוע בהכנת מטלות ושיעורים10.
 משהו אחר11.
 אף אחד מהם12.

 [בנק שאלות]
 

 האם יש בבית-הספר מישהו שאת/ה יכול/ה לדבר איתו כשקשה לך
  ביומיום, ללא קשר ללימודים? אם כן, מי זה?

 לא מרגיש שיש מישהו כזה1.

 מחנך/ת, חינוכאי/ת, ר"מ2.

 יועצת3.

 רכז/ת4.

 מישהו אחר5.
 [בנק שאלות]

 

 -- 

 האם בחודש האחרון מאז שחזרנו מחופשות החגים המחנך/ת שלך
 התקשר/ה או נפגש איתך אישית? 

 כן1.

 לא2.
 [בנק שאלות]

 


