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 ופדגוגיה קח"ליםאקלים  –מורים 

 צוות יקרים, שלום!  חברי 

כחלק מתהליכי הערכה, חשוב לנו ללמוד על האקלים והפדגוגיה בקהילות החינוכיות הלומדות )קח"ל( ברשת  

 אמי"ת.  

 רואים וחווים אותה. -אנשי הצוות  –לצורך כך פותח שאלון זה, שאמור לספק את התמונה כפי שאתם 

 על השאלון.   ן כ-ה לכם על מענה רציני ואנונימי. נודהמענה 

 תודה על הסיוע! 

 

לאורך השאלון יופיעו לינקים לצפייה בסרטוני הסברה קצרים )כמו כאן במקטע הבא(, אנחנו 
 ממליצים לצפות בסרטונים כדי שתוכלו לקבל תמונה רחבה במענה על השאלון. 

 נפרדת, כדי לחזור לשאלון יש לסגור את הלשונית.שימו לב הסרטונים נפתחים בלשונית 

 יחידת הערכה, רשת אמי"ת 

 

 סרטון פתיחה

 

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

 

 האם שמעת על המושג קהילה חינוכית לומדת )קח"ל( ואת/ה יודע/ת מה משמעותו?  .1

 שמעתי ויודע מה משמעותו  (1

 שמעתי, אבל לא זוכר בדיוק מה זה (2

 לא זוכר ששמעתי את המושג (3

 

https://drive.google.com/file/d/1-uDY845V3oIuXL6ujsFKJ6l-HF9cPCVe/view?usp=sharing
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 בקח"ל  אקלים

 

 באיזו מידה:   .2

 כלל לא  
במידה  

 מועטה 

במידה  

 בינונית

במידה  

 רבה 

במידה  

 רבה מאוד 

 5 4 3 2 1 את/ה שבע/ת רצון מעבודתך כמורה .1

 5 4 3 2 1 שבע/ת רצון מהתנהלות הקח"ל את/ה  .2

 5 4 3 2 1 את/ה מרגיש/ה חלק מרשת אמי"ת .3

 5 4 3 2 1 מהקח"ל את/ה מרגיש/ה חלק  .4

 5 4 3 2 1 גאווה להשתייך לקח"לאת/ה מרגיש/ה  .5

בקח"ל עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה   .6

 נעים לשהות בו 
1 2 3 4 5 

משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לך בקח"ל  .7

 להצליח בעבודתך 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 את/ה חש/ה שהתעייפת מעבודת ההוראה  .8
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 [תשתיות  –התוצאות   18]פריטי תשתית 

 תשתיות -התחדשות פדגוגית 

 

 .  שנמצאים בשיח החינוכי, באופן כללי וברשת אמי"ת  נושאיםלהלן רשימה של  .3

 ?  כל אחד מהםהצוות לקדם   את   ומעודדת בעצמה מקדמת שלך הנהלת הקח"ל לתחושתך, באיזו מידה 

 זה אולי יפגע ביכולת לנתח קשרים, אבל יעלה את האמינות של התשובות מקח"ל[  –]הפריטים בסדר משתנה  

 כלל לא  
במידה  

 מועטה 

במידה  

 בינונית

במידה  

 רבה 

במידה  

 רבה מאוד 

לא 

שמעתי 

לא  /

יודע/ת 

במה 

 מדובר 

שימוש  ההנהלה מקדמת ומעודדת  .1

 ביחידות מא"הבמסעות למידה ו/או 
1 2 3 4 5 

 

התאמת ההנהלה מקדמת ומעודדת   .2

הסדירויות וסביבות הלמידה לצורות למידה 

משכי זמן השיעורים, מרחבי  –חדשניות  

כיסאות ושולחנות, מחשוב ועזרים, למידה, 

 מבנה קבוצות הלומדים  

1 2 3 4 5 

 

פיתוח תחושת  ההנהלה מקדמת ומעודדת  .3

 מסוגלות בקרב תלמידים 
1 2 3 4 5 

 

פיתוח סקרנות  ההנהלה מקדמת ומעודדת  .4

 בלמידה שלהם של תלמידים ועניין 
1 2 3 4 5 

 

מתן בחירה  ההנהלה מקדמת ומעודדת   .5

 לתלמידים בתוך תהליכי הלמידה 
1 2 3 4 5 

 

הכשרה ותרגול  ההנהלה מקדמת ומעודדת   .6

  -התלמידים בלפחות שתיים מהמיומנויות 

דיגיטלית(, חשיבה  איסוף מידע )אוריינות 

 ביקורתית, עמידה מול קהל 

1 2 3 4 5 

 

הכשרה ותרגול  ההנהלה מקדמת ומעודדת   .7

התלמידים כלומדים עצמאיים ולומדים 

 שיתופיים 

1 2 3 4 5 

 

גיבוש זהות  ההנהלה מקדמת ומעודדת  .8

אישית,   -התלמיד 

 מסורתית/דתית/תורנית, ישראלית 

1 2 3 4 5 

 

התנדבות ההנהלה מקדמת ומעודדת   .9

 התלמידים ומעורבות חברתית שלהם
1 2 3 4 5 

 

פתיחות והכלה  ההנהלה מקדמת ומעודדת  .10

 של כלל ישראל 
1 2 3 4 5 

 

מתן ביטוי  ההנהלה מקדמת ומעודדת   .11

למכלול כישורי התלמידים ויכולותיהם, 

 ותחושת מימוש עצמי שלהם 

1 2 3 4 5 

 

הערכה ההנהלה מקדמת ומעודדת   .12

 ואכפתיות הדדית של תלמידים ומורים
1 2 3 4 5 

 

תחושת שייכות ההנהלה מקדמת ומעודדת   .13

 ומחויבות של תלמידים לקח"ל 
1 2 3 4 5 
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המורים חברות  ההנהלה מקדמת ומעודדת  .14

בצוותי מו"פ, המפתחים את יחידות 

 הלימוד בשותפות  

1 2 3 4 5 

 

צמיחה  ההנהלה מקדמת ומעודדת   .15

 של מורים  אישית ומקצועיתוהתפתחות 
1 2 3 4 5 

 

הגברת  ההנהלה מקדמת ומעודדת   .16

להוביל את של מורים מסוגלות ומוטיבציה 

 ההתחדשות הפדגוגית 

1 2 3 4 5 

 

תחושת שייכות ההנהלה מקדמת ומעודדת   .17

 ומחויבות של מורים לקח"ל 
1 2 3 4 5 

 

 

[ 

 האם את/ה מלמד/ת כיתות י"א ו/או י"ב?  .4

 כן (1

 לא (2

 

 התניה: מורי יא / יב 

 כל אחד מהנושאים הבאים?   לתחושתך, באיזו מידה הנהלת הקח"ל שלך מקדמת ומעודדת את הצוות לקדם .5

  5 4 3 2 1 גיוס לצה"ל / שירות לאומי   .18

  5 4 3 2 1 שירות משמעותי  .19

 

 

 

 [תשתיות  –התוצאות   18]פריטי תשתית 

שיעורים  תוך הבכל אחד מהנושאים הבאים  כדי לקדם   טוביםיש לך יכולות וידע באיזו מידה ברמה האישית,   .6

 הכוונה לידע ויכולות ייעודיים, שנרכשו בהכשרות ייעודיות, ליווי והתנסויות    ?שלךוהפעולות 

 ]הפריטים בסדר משתנה[ 

 כלל לא  
במידה  

 מועטה 

במידה  

 בינונית

במידה  

 רבה 

במידה  

 רבה מאוד 

לא 

שמעתי 

לא  /

יודע/ת 

במה 

 מדובר 

יכולת וידע טובים לפתח מסעות   יש לך .1

 , ולהשתמש בהן מא"הלמידה ו/או יחידות 
1 2 3 4 5 

 

 להתאים אתיכולת וידע טובים  יש לך .2

הסדירויות וסביבות הלמידה לצורות למידה 

משכי זמן השיעורים, מרחבי  –חדשניות  

כיסאות ושולחנות, מחשוב ועזרים, למידה, 

 מבנה קבוצות הלומדים  

1 2 3 4 5 

 

תחושת  לפתחיכולת וידע טובים  יש לך .3

 מסוגלות בקרב תלמידים 
1 2 3 4 5 

 

סקרנות של  לפתח יכולת וידע טובים  יש לך .4

 תלמידים ועניין בלמידה 
1 2 3 4 5 
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בחירה  לאפשר יכולת וידע טובים  יש לך .5

 לתלמידים בתוך תהליכי הלמידה 
1 2 3 4 5 

 

 ולפתח להכשיר יכולת וידע טובים  יש לך .6

התלמידים בלפחות שתיים   את

איסוף מידע )אוריינות  -מהמיומנויות 

דיגיטלית(, חשיבה ביקורתית, עמידה מול  

 קהל

1 2 3 4 5 

 

 פתחלהכשיר ול יכולת וידע טובים  יש לך .7

התלמידים כלומדים עצמאיים ולומדים   את

 שיתופיים 

1 2 3 4 5 

 

גיבוש לקדם את יכולת וידע טובים  יש לך .8

אישית,   - יםהתלמיד של זהות ה

 מסורתית/דתית/תורנית, ישראלית 

1 2 3 4 5 

 

התנדבות  לקדם יכולת וידע טובים  יש לך .9

 התלמידים ומעורבות חברתית שלהםשל 
1 2 3 4 5 

 

לקדם בקרב יכולת וידע טובים  יש לך .10

 פתיחות והכלה של כלל ישראלהתלמידים 
1 2 3 4 5 

 

ביטוי   לאפשר יכולת וידע טובים  יש לך .11

מכלול כישורי התלמידים ויכולותיהם, ל

 ותחושת מימוש עצמי שלהם 

1 2 3 4 5 

 

לקדם בקרב יכולת וידע טובים  יש לך .12

בין  בינם להערכה ואכפתיות התלמידים 

 מוריםלבין  ובינםעצמם 

1 2 3 4 5 

 

תחושת לקדם יכולת וידע טובים  יש לך .13

 לקח"ל של תלמידים שייכות ומחויבות 
1 2 3 4 5 

 

כיצד לשתף יכולת וידע טובים  יש לך .14

קבלת החלטות משמעותיות  בתלמידים 

 בקח"ל

1 2 3 4 5 

 

 

 התניה: מורי יא / יב 

 ? לתחושתך, באיזו מידה יש לך יכולות וידע מיטביים כדי לקדם בשיעורים שלך .7

  5 4 3 2 1 גיוס לצה"ל / שירות לאומי  .15

  5 4 3 2 1 שירות משמעותי  .16

 

 

 

 באיזו מידה:   .8

 ]הפריטים בסדר משתנה[ 

 כלל לא  
במידה  

 מועטה 

במידה  

 בינונית

במידה  

 רבה 

במידה  

 רבה מאוד 

מתקיים תכנון שיטתי וסדור של מסלולי   בקח"ל .1

 קריירה של מורים
1 2 3 4 5 

מתקיים דיאלוג עם המורים באשר לצרכי   קח"לב .2

 הפיתוח המקצועי שלהם 
1 2 3 4 5 
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מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי בקח"ל  .3

)כמו  בעלי תפקידיםמורים חדשים ולל וחניכה 

 רכזים( 

1 2 3 4 5 

מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור   .4

שהעברת, על ידי אחד )או יותר( מאנשי צוות בית  

 הספר, לצורך שיפור ההוראה 

1 2 3 4 5 

היית רוצה לעבור לעבוד בקח"ל / מוסד לימודי   .5

 אחר
1 2 3 4 5 

במערכת השעות שלך יש שעות ייחודיות   .9

 לפגישות אישיות עם תלמידים )לא כולל תגבור( 
1 2 3 4 5 

את/ה יודע/ת מה קורה עם תלמידיך מחוץ   .10

 לשעות הלימודים  
1 2 3 4 5 

נציגי התלמידים שותפו בתהליך קבלת ההחלטות  .11

 בקח"ל לגבי המדיניות 
1 2 3 4 5 

      בקח"ל שלך נערכות פעולות הכנה לצה"ל  .12
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 [תהליכים  –התוצאות   18]פריטי תהליך  

  לחץ/י לצפייה בסרטון

 תהליכים -התחדשות פדגוגית 

 

 ? הנושאים הבאים באו לידי ביטוינסה/י להיזכר, באיזה אחוז בערך מהשיעורים שלך בשבוע האחרון  .9

 ]הפריטים בסדר משתנה[ 

 
מעט מאוד 

 מהשיעורים 

מעט  

 מהשיעורים 

חצי  

 מהשיעורים 

רוב 

 השיעורים 

כל  

 השיעורים  

יחידות  מסעות למידה ו/או ב  השתמשת .1

 מא"ה ופיתוח של יחידות כאלו 

 

   

 

הסדירויות וסביבות הלמידה  את  התאמת  .2

משכי זמן    –לצורות למידה חדשניות 

מחשוב ועזרים, השיעורים, מרחבי למידה,  

 כיסאות ושולחנות, מבנה קבוצות הלומדים 

 

   

 

פיתוח תחושת מסוגלות  ביצעת פעולות ל .3

 בקרב תלמידים

 
   

 

פיתוח סקרנות של ביצעת פעולות ל .4

 תלמידים ועניין בלמידה 

 
   

 

בחירה לתלמידים בתוך תהליכי   נתת .5

 הלמידה 

 
   

 

  לפיתוחהכשרה תרגול ו  ביצעת פעולות .6

  -התלמידים בלפחות שתיים מהמיומנויות 

איסוף מידע )אוריינות דיגיטלית(, חשיבה  

 ביקורתית, עמידה מול קהל 

 

   

 

  לפיתוחהכשרה תרגול ו  ביצעת פעולות .7

התלמידים כלומדים עצמאיים ולומדים 

 שיתופיים 

 

   

 

גיבוש המסייעות לפיתוח   ביצעת פעולות .8

אישית,  -זהות התלמיד 

 מסורתית/דתית/תורנית, ישראלית 

 

   

 

התנדבות התלמידים לקידום  ביצעת פעולות .9

 ומעורבות חברתית שלהם 

 

   

 

פתיחות והכלה של  לקידום  ביצעת פעולות .10

 בקרב התלמידים כלל ישראל

 

   

 

מכלול  נתת מקום לתלמידים לבטא את  .11

כישורי התלמידים ויכולותיהם, ותחושת 

 מימוש עצמי שלהם ה

 

   

 

הערכה ואכפתיות ביצעת פעולות לקידום  .12

  התלמידים בינם לבין עצמם ובינם לבין 

 מורים 

 

   

 

https://drive.google.com/file/d/1sAsZP7ru5h6qBG03lR_EDla-TED1rgdC/view?usp=sharing
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שייכות  תחושת לקידום ביצעת פעולות  .13

 לקח"ל של תלמידים ומחויבות 

 

   

 

קבלת ב תלמידים היית מעורב/ת בשיתוף  .14

 החלטות משמעותיות בקח"ל 

 
   

 

 

 למורי יא/יב:

   ביצעת פעולות המקדמות:נסה/י להיזכר, באיזה אחוז בערך מהשיעורים שלך בשבוע האחרון  .10

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

גיוס לצה"ל /   .15

 שירות לאומי 
           

שירות   .16

 משמעותי 
           

 

 

 : , כלומר קיים שיעורים במתוכנת חדשה0%- יותר מ 1בסעיף בשאלת הטבלה הארוכה למי שהשיב 

האם לפחות אחד מהשיעורים האלו התבסס  ציינת שהעברת שיעור תוך שימוש במסעות למידה ו/או יחידות מא"ה.   .11

 ? יחידת מסע למידה תקנית, שפותחה ביחד עם מל"ת על 

 לא- נראה לי ש (1

 יחידה תקנית  –בטוח/ה שכן   (2

 

 אם כן: 

 האם בעיניך היחידה הזאת היתה טובה יותר או פחות מאשר שיעור רגיל?  .12

 טובה יותר  .א

 טובה באותה מידה  . ב

 טובה פחות .ג

 

 אם כן: 

 מה בעיניך היתרונות שלה? ניתן לסמן יותר מתשובה אחת .13

 תלמידים מעורבים / פעילים .א

 תלמידים מסוקרנים / מפגינים עניין  . ב

 התלמידיםרלוונטית לחיי  .ג

 לתלמידים יש בחירה . ד 

 מובילה את התלמידים ללמידה עצמאית  .ה

 התלמידים קולטים באמצעותה רעיון גדול .ו

 כמורה אינטראקציה טובה יותר עם התלמיד תוך כדי התקדמות שלו  יש לך .ז

 פיתרון טוב ללמידה מרחוק .ח

 משהו אחר. מהו? ______  . ט

 האמת שלא גיליתי יתרון משמעותי  .י
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יש לשים לב  דקות פיתחת ביחד עם מורים אחרים, אם בכלל? 45כמה שעות לימוד של מאז תחילת השנה,  .14

 [ 0-100שהשאלה עוסקת בשעות סטנדרטיות ולא בשיעור או יחידת לימוד שיש להן גודל משתנה ____ ]

 

מאז תחילת השנה, לאיזה אחוז מהשיעורים שהעברת כתבת מערכי שיעור חדשים או שחידשת באופן   .15

 וי בתוכן ומתודות(? משמעותי )שינ 

  10%כל  100% - 0%סולם 
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 תוצאות[  -  18]פריטי תוצאות המורה 

 לחץ/י לצפייה בסרטון

 

 תוצאות -התחדשות פדגוגית 

 

 

,  לעתים ממספר גורמים ,ידוע שהשפעה על בני אדם בכלל ותלמידים בעיקר היא נושא מורכב, שמצריך מאמץ רב  .16

בכל אחד     על תלמידיך  את/ה משפיע/הזו מידה . ובכל זאת, לתחושתך באילאחר תקופה ושאפשר לזהותו רק 

   מהנושאים הללו?

 ]הפריטים בסדר משתנה[ 

 כלל לא  
במידה  

 מועטה 

במידה  

 בינונית

במידה  

 רבה 

במידה  

 רבה מאוד 

לא 

שמעתי 

לא  /

יודע/ת 

במה 

 מדובר 

תחושת את/ה משפיע/ה לטובה על  .1

 תלמידיך של מסוגלות ה
1 2 3 4 5 

 

סקרנות של המשפיע/ה לטובה על  את/ה  .2

 בלמידה שלהם עניין ה ו תלמידיך,
1 2 3 4 5 

 

על תלמידיך בכך  את/ה משפיע/ה לטובה    .3

על תהליך  השפעה מרגישים שהם 

 שלהם אצלך  הלמידה

1 2 3 4 5 

 

יכולות  על לטובה את/ה משפיע/ה  .4

  -מהמיומנויות בלפחות שתיים תלמידיך 

איסוף מידע )אוריינות דיגיטלית(, חשיבה  

 ביקורתית, עמידה מול קהל 

1 2 3 4 5 

 

יכולות  על לטובה את/ה משפיע/ה  .5

לומדים עצמאיים ולומדים תלמידיך כ 

 שיתופיים 

1 2 3 4 5 

 

של  זהות הגיבוש מסייע/ת לאת/ה  .6

אישית,   - יךתלמיד 

 מסורתית/דתית/תורנית, ישראלית 

1 2 3 4 5 

 

נכונות  על לטובה את/ה משפיע/ה  .7

תלמידיך להתנדב ולהיות מעורבים 

 חברתית 

1 2 3 4 5 

 

יכולתם של  על לטובה את/ה משפיע/ה  .8

 פתיחות והכלה של כלל ישראלתלמידיך ל
1 2 3 4 5 

 

על תלמידיך את/ה משפיע/ה לטובה  .9

ושהם חווים מימוש עצמי, בכך שאת/ה  

 הם מכלול כישורי לביטוי מאפשר/ת 

 ויכולותיהם 

1 2 3 4 5 

 

הערכה על  את/ה משפיע/ה לטובה  .10

של תלמידיך כלפי חבריהם אכפתיות הו

 וכלפי מוריהם 

1 2 3 4 5 

 

https://drive.google.com/file/d/1Xr3FMqcmikZm8hi62Ded7euTAGCCxsKQ/view?usp=sharing
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תחושת על את/ה משפיע/ה לטובה  .11

 לקח"ל ךשל תלמידימחויבות השייכות ו ה
1 2 3 4 5 

 

על תחושת את/ה משפיע/ה לטובה  .12

קבלת החלטות  ל ךתלמידישל  שותפותה

 משמעותיות בקח"ל 

1 2 3 4 5 

 

 

 התניה: מורי יא / יב 

 ה משפיע/ה על תלמידיך  בכל אחד מהנושאים הללו?/את  .17

  5 4 3 2 1 גיוס לצה"ל / שירות לאומי  .13

  5 4 3 2 1 שירות משמעותי  .14

 

 ___ )משנים קודמות( יצא לך להיות בקשר בחודשים האחרונים?עם כמה בוגרים של הקח"ל   .18

 

כמה בוגרים של הקח"ל )משנים קודמות( השתתפו בטקסים או בפעילויות בקח"ל במהלך החודשים  .19

 ___  99אם אינך יודע/ת יש לרשום  האחרונים?

 

 

 לחץ/י לצפייה בסרטון

 

 להזכירך, הסרטון נפתח בלשונית נפרדת, כדי לחזור לשאלון יש לסגור את החלונית 

 

 סמן כן/לא )טבלת מטריצה( איזה מהמשפטים נכון עבורך?   .20

  

העוסקת   שעות לפחות, 10, בהיקף של בקח"למשמעותית עברתי הכשרה באחת משלוש השנים האחרונות  (1

 , משחוק, הובלת מעגלי שיח PBL-הוראה במרחב, שימוש בתכנון מסעות למידה, בהתחדשות פדגוגית כגון  

 "היחידת מאמסע למידה ו/או מאז תחילת השנה הייתי שותף/ה להעברת יחידת לימוד במתכונת של  (2

אני חבר/ה בצוות מו"פ של מקצוע או שכבה, המיועד לפיתוח משותף של יחידות לימוד )הכוונה אינה לצוות מקצוע   (3

 שבו רק סוקרים את מה שנעשה ומה שעומד להיעשות( 

 בקח"ל(  ובעלי תפקידים מורים 8כלל עד - הקח"ל )בדרךמו"פ של האני חבר/ה בצוות  (4

 ומחה"( אני אחד/ת מבעלי התפקידים ב"שלם" )"מ (5

 אף אחד מהמשפטים אינו נכון עבורי  (6

 

שיטות  הגברת השימוש במה יחסך לשינוי בתהליכי ההוראה שלך, שמשמעותו מעבר משיטות הוראה מסורתיות ל .21

 ? , משחוק PBL-שימוש ב, הוראה במרחב פתוחמסעות למידה, אחרות כגון 

 להמשיך ללמד כפי שלימדתי קודם לכן  אני מעדיף/ה  (1

 ולבדוק מה המשמעות שלהן  אני מעוניין/ת להתנסות בשיטות הוראה אחרות (2

 במרבית שעות ההוראה שלי   שיטות הוראה אחרותלעשות שימוש ב אני מעדיף/ה  (3

 אין לי עמדה לגבי שינוי בשיטות הוראה, כי אני לא יודע על זה מספיק (4

 

 "השלם"?האם יצא לך לשמוע על תהליך   .22

 כן שמעתי, ולמיטב ידיעתי הקח"ל שלנו משתתף בתהליך  .א

https://drive.google.com/file/d/1RrJ1eyjzlUqCqioeT8xtFlthN1QEmUGO/view?usp=sharing
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 כן שמעתי, אבל אנחנו לא משתתפים בתהליך  .ב

 לא שמעתי  .ג

 

 

 אם שמע: 

 מה מאפיין את השלם ומה הוא מיועד להשיג? באיזו מידה את/ה בטוח/ה  .23

 בטוח מאוד  –בכלל לא  סולם: 

 

 אם שמע: 

 וממה שאת/ה יודע, מה מאפיין אותו ומה הוא מיועד להשיג?   .24

 שאלה פתוחה 

 

 

  ההשנה  וחוסר הוודאות שאפיינה את    ים המשתניםכראוי עם המצב  תמודד לה  הקח"ל הצליחבאיזו מידה לתחושתך   .25
 נה? האחרו

 בסה"כ הצליח  .1

 בדברים מסוימים הצליחה ובדברים אחרים טעון שיפור  .2

 כך הצליח - בסה"כ לא כל .3

 

 הספר? -היחסים בין המורים בבית   ואיך נרא  בתקופה זו .26

 כל אחד לעצמו  .1

 כך דאגה מעבר לכך -חבריים, אבל אין כל .2

 איכפתיים וחמים  .3

 

  כל אחד מהבאים )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(:  התקיימולתחושתך, האם בהוראה מרחוק  .27

 פריטים בסדר משתנה

 שימור הרצף הלימודי במקצועות ובתכנים  .1

 מסגרת חברתית לתלמידיםיצירת  .2

 חיזוק מיומנות הלומד העצמאי .3

 חיזוק מיומנות עבודת צוות  .4

 הקנייה של ידע בהיקף סביר .5

 

 

 

 במה צמחת מקצועית? ניתן לסמן יותר מתשובה אחת  .28
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 וההיבחנות הערכה  וגיוון צורותשיפור  (1

 הגברת הדיפרנציאציה בעבודה מול תלמידים עם יכולות וצרכים שונים  (2

 הטכנולוגיות שלישיפור המיומנויות  (3

 שיפור מיומנויות יצירת קשר  (4

 גיוון דרכי הוראה  (5

 שיפור מיומנות הפרדה בין עבודה ובית (6

 הגברת הפריה ולמידת עמיתים  (7

 משהו אחר, מהו? (8

 לא צמחתי מקצועית בזמן הקורונה   (9

 

 במה לדעתך התלמידים צמחו? ניתן לסמן יותר מתשובה אחרת  .29

 העצמאי הגברת מיומנות הלומד (1

 הגברת מיומנות עבודת צוות  (2

 הגברת מיומנויות טכנולוגיות  (3

 הגברת המשמעת העצמית  (4

 הגברת יכולות ניהול זמן  (5

 הגברת יכולת טיפוח קשרים עם חברים גם ממרחק (6

 משהו אחר, מהו? (7

 בשום דבר  (8

 

 איך לדעתך ניתן לשמר את פירות הצמיחה? ניתן לסמן יותר מתשובה אחת  .30

 להמשיך ללמד היברידית גם כשלא תהיה חובה  – היברידיות מכוונת  (1

 שימוש בכלים שהצליחו  – כלים  (2

 משהו אחר, מהו? (3

 לא יודע/ת  (4

 

 עד כמה יש ברשותך כלים ושיטות מגוונים להוראה מרחוק? .31

 כלל לא .1

 מעט  .2

 במידה בינונית .3

 הרבה .4

 הרבה מאוד  .5

 

 

יחידת הערכה ברשת אמי"ת התחילה להפעיל אנחנו כבר קרובים מאוד לסיום השאלון. מתחילת השנה   .32

 שבועיים לתלמידים. האם למיטב ידיעתך הקח"ל שלך משתתף בתהליך? -מערך לשאלונים שבועיים / דו
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 כן, יש אצלנו שאלון שבועי .1

 שבועי-כן, יש אצלנו שאלון דו .2

 כן, יש אצלנו שאלון במתכונת אחרת  .3

 לא, למיטב ידיעתי לא מועברים אצלנו שאלונים כאלו  .4

 

 אם השיב כן:

 האם יש לך מעורבות בתהליך? ניתן לסמן כל מה שמתאים .33

 תלמידים שלי משיבים   .1

 אני מקבל/ת דו"ח למייל  .2

 שותף/ה לבחירת שאלות  .3

 שותף/ה לישיבות בצוות שבהן דנים בממצאים  .4

 דן/ה עם תלמידים בממצאים  .5

 מעורבות אחרת, יש לפרט: _______  .6

 לא מעורב/ת בזה בכלל  .7

 

 אם השיב כן:

 באיזו מידה את/ה מרוצה מהתהליך?  .34

 5סולם 

 

 אם השיב לא:

חינוך תלמידים הארוך,  -שאלות בשבוע(. הם מחליפים את שאלון בית  5השאלונים האלו קצרים מאוד )עד  .35

המקביל לשאלון הזה. בנוסף, מתאפשר לקח"לים לשאול שאלות שמעניינות אותם בזמן אמת, וכל מחנך/ת  

 המענה בכיתה. באיזו מידה היית רוצה שהקח"ל שלך יצטרף לתהליך הזה?מקבל/ת בכל שבוע דו"ח על 

 5סולם 

 

 אחר   מורה מקצועי       מחנך כיתה          תפקידך:  
 

 זהו, סיימנו. תודה!  

 

 פריטי מידע: 

 קחל

 חטיבה

 מורה של משרד החינוך לעומת מורה של רשת אמית 

 ותק

 

 
 
 


