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 מנהל/ת  יקר/ה,

 

 באמצעות האינטרנט. מועבר  )אקלים חינוכי מיטבי(שאלון האח"מ 

 הנדרשת.  ניתן ורצוי להיעזר במדריכות האח"מ וברכזות האח"מ המחוזיות בכל ההיערכות

 

 

 

 

 

 

 

  מועדים( 3שני מבין ינואר )המועד המועד בשאלון האח"מ נפתח לשימוש. 

 השאלון הנו וולונטרי והוא נערך על פי רצונו/ה ובחירתו/ה של מנהל/ת ביה"ס וצוותו. 

  ממצאי השאלון מעובדים על ידי גורמים מקצועיים, ומועברים ישירות אל מנהל/ת
 המוסד החינוכי בלבד. 

  הממצאים נשלחים ברמה הבית ספרית והכיתתית זמן קצר לאחר מילוי השאלון
)כשלושה שבועות( ומשמשים בסיס לבניית תכנית התערבות מערכתית וכיתתית 

 .לקידום אקלים וצמצום אלימות

 נא קראו היטב את כל ההנחיות הן לרישום והן להעברת השאלונים.א 

 יסודי!!על והשאלונים במועד זה מותאמים לשלבי הגיל: יסודי  !שימו לב 

 החדש והמקוצר! בשאלון אח"מאנו שמחים שבחרתם לעשות שימוש 

 60-בהתייעצות עם גורמי מקצוע מהמטה ומשטח, קוצר שאלון האח"מ והוא עומד כעת על כ
 שאלות. 

יצור נעשה בשאלוני התלמידים המתאימים ליסודי, לעל יסודי, לחמ"ד, לממלכתי ולחברה הק
 שאלות.  30-הערבית. שאלון הצוות החינוכי נותר כשהיה והוא עומד על כ

 
במהלך שנת הלימודים תש"ף תתקיים היוועצות וחשיבה נוספת עם הרשות למדידה והערכה 

 שנת תשפ"א שאלון מעודכן ורלוונטי. )ראמ"ה( ועם צוותי חינוך במטרה להגיש ב
 
ניתן לפנות לגב' צביה נשמח לקבל מכם פידבק על השאלון המקוצר ולקראת השאלון החדש  

 zviash@education.gov.ilלמייל: שמעוני מדריכה ארצית 
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בהמשך המסמך, תוכלו למצוא הנחיות לרישום לשאלון ותדריך קצר לאופן העברת השאלון 

 ו/ או לצוות החינוכי. בבית הספר לתלמידים

 !בהצלחה

 

 הילה סגל זדביל                                                        צביה שמעוני

 מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה שפ"י                       מדריכה ארצית מרכזת שאלון אח"מ

 

  zviash@education.gov.ilלמענה נוסף  ניתן לפנות לצביה שמעוני במייל 
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 שימו לב הרישום הוא חובה! – רישום לשאלון

  השאלון בסבב הקרוב הואהמועד הרשמי למילוי – 

 . 2020  פברואר  9 -בסגירה , 2020 לינואר 19-תיחה בפ

 חייב להירשםון האח"מ במועד זה, עשות שימוש בשאלכל בי"ס שרוצה ל.  

  מנהל . באתר שפ"ינט בדף האח"מנמצא ה ,הרישוםשאלון  -במסודר  רישום יש לבצע

 שנמצא באתר להזין את הנתונים של בית הספר לשאלון הרישוםבית הספר מתבקש 

 . פעם אחת בלבד –

  שיבו י כיתות שבהן . שימו לבמועט ןכיתות שמספר התלמידים בה צייןלאנא הקפידו

 פחות מעשרה תלמידים לא יתקבל לגביהם דוח. 

 

 מילוי השאלון

  :ת כיתתית )השאלונים אנונימיים(ינטרנטי במסגרבאופן אמילוי השאלון נעשה 

 aklim6סיסמה לשאלון תלמידים: 

 more06סיסמה לשאלון מורים: 

 

 תוצאות

בית הספר  /תדוחות אח"מ נעשית באמצעות הקלדת פרטי הזדהות אישיים של מנהלבה יצפי

בדף שאלון  צפייה בדוחות)פרסום קבצים ממודר( של משרד החינוך בקישור  1במערכת פק"מ

 האח"מ בשפינט. 

 ט של הדוחות ואיש מלבד המנהל אינו יכול לצפות בהם. המערכת שומרת על חסיון מוחל

 

                                                      
ועוד. )מנהל שאין מערכת פק"מ היא מערכת כללית המשמשת לצפייה בנתונים שונים כגון תלושי משכורת, ציוני בגרויות  1

 ( 03-9298888בידיו הפרטים יכול ליצור קשר עם מוקד הסיסמאות במשרד החינוך בטלפון 
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 בבית הספרלתלמידים אופן העברת השאלונים 

 יש להכין את מעבדת המחשבים בבית הספר: כדי למלא את שאלון אח"מ

 וודא שכל מחשב מחובר לאינטרנטל .א

וודא שמכל מחשב ניתן לפתוח את ול  ליצור קיצור דרך בכל מחשב לאתר שפ"י .ב

  .aklim6בעזרת הסיסמה השאלון 

  (999999)במקום סמל המוסד בבדיקה עליו להקיש  לניסיון מלא שאלון אחדל .ג

 פונים! אשימו לב אין למלא שאלונים באמצעות פל .ד

 

המחשבים לדאוג במעבדת אחראי ה: בזמן מילוי השאלונים על ידי התלמידים, על חשוב

בצורה נכונה. המקבילה  דרגת הכיתה וכן הכיתה ,סמל בית הספרשהם ממלאים את 

 אלון לא יתייחסו לבית הספר הנכוןהנתונים של הש –ולא 

 על ידי התלמידים שלבים לצורך מילוי השאלון

רשמו נוכחות תלמידים הממלאים את השאלון כדי לעקוב אחר תלמידים חסרים  .א

 ולהשלים בימים הבאים )מורה משגיח(

 אחראיי ע" –לאינטרנט פתיחת המחשב בבית ספר והתחברות  .ב

 אחראי ע"י –השאלון דרך האתר של שפ"י  התחברות לאתר בו נמצא .ג

 אחראיע"י  –( 2ודרגת כיתה )למשל ה , סמל מוסדמילוי סיסמה .ד

 ע"י התלמידים-מילוי השאלון עצמו  .ה

 תעלה שקופית אישור שהתשובות נשלחו.מילוי השאלון בסיום  .ו

 י”שפ להתחבר שוב לשאלון דרך הקישור באתר של .ז

 ולחזור על כל התהליך שוב סיסמה להקליד שוב יש תלמידים נוסףשאלון למילוי  .ח

 

וכיתה  לא יקבלו דוח – התלמידיםמ 30-בתי ספר שבהם ימלאו פחות מ -שימו לב 

 תלמידים לא תיכלל כלל בדיווח. -10שימלאו פחות מ
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 :אופן העברת השאלונים לצוות החינוכי

 להירשם למילוי שאלון מורים.הקפידו  .א

 לרשום את מספר המורים שאמורים למלא את השאלון. יש .ב

 בעת מילוי השאלון התחברות לאתר בו נמצא השאלון דרך האתר של שפ"י . .ג

 במילוי "שאלון מורים".באופן מקוון מילוי השאלון כמובן על ידי כל מורה בנפרד  .ד

 

 לא יקבלו דוח.  –מהמורים  80%-בתי ספר שבהם ימלאו פחות מ -שימו לב 

 

 ה בתהליך החשוב של בניית תכנית מבוססת נתוניםבהצלח

 לקידום אקלים חינוכי מיטבי בבית הספר 
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