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20/09/2018 

 ,מנהל/ת  יקר/ה

 

המועבר באמצעות שאלון אח"מ )אקלים חינוכי מיטבי( אנו שמחים שבחרתם לעשות שימוש ב

שינוי יחול השנה במועד השלישי האינטרנט כבסיס לבניית תכנית התערבות בנושא אקלים. 

ד לא  הבחנה בין שאלונים לגילאים השונים. למשל תלמידי כיתותלראשונה בשאלון וקיימת 

כמו כן, חלק מההיגדים שאלות מסוימות הקשורות לשתיית אלכוהול ולשימוש בסמים.  יראו

אנו ממליצים הקשורים לפגיעה מינית עברו שינוי וקיימת התייחסות לפגיעה בבעלי חיים. 

 להיכנס לשאלונים לדוגמה באתר שפ"י.

 

 מילוי השאלון

האינטרנטי במסגרת כיתתית  אלוןמשיב לשאלון ממלא את השכל במסגרת מילוי השאלון 

, . באתר שפ"י קיימים כמה סוגי שאלונים: שאלון בעברית, שאלון בערבית)השאלונים אנונימיים(

כל המועדים מפורסמים . הנפתחים שלוש פעמים בשנה ושאלון מורים שאלון לאוכלוסייה הדתית

 מבעוד מועד בתחילת השנה. 

   www.education.gov.il/shefi -החינוך בשפ"יניתן להיכנס לשאלון דרך האתר של משרד 

 11 -פתיחה ב- . המועד הרשמי למילוי השאלון בסבב הקרוב הואלשאלוני אח"מ משם 

עד אז ניתן ו רק במועד המצוין נפתח השאלון. 2018 בדצמבר 3 -סיום ב 2018 לנובמבר

    .באותו אתר לדוגמהן להתבונן בשאלו

 aklim6סיסמה לשאלון תלמידים: 

 more06סיסמה לשאלון מורים: 

 

 רישום

נפתח כשבוע לפני פתיחת שאלון הוא ו באתר שפ"ינט בדף האח"מנמצא הרישום שאלון 

שנמצא  להזין את הנתונים של בית הספר לשאלון הרישוםמנהל בית הספר מתבקש . התלמידים

להשתתפות בשאלוני של בית הספר הרישום שאלון מהווה את ה. מילוי דפעם אחת בלב – באתר

כיתות שמספר התלמידים  לצייןאנא הקפידו בקבלת אישור להתחיל באבחון.   אין צורך. אח"מ

. בשאלון השיבו פחות מעשרה תלמידים לא יתקבל לגביהם דוח כיתות שבהן, שכן בהם מועט

בתי ספר שבהם ימלאו אמורים למלא את השאלון. מורים: הקפידו לרשום את מספר המורים ש

 לא יקבלו דוח.  –מהמורים  80%-פחות מ
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 תוצאות

נעשית באמצעות הקלדת פרטי הזדהות אישיים של מנהל בית הספר דוחות אח"מ בה יצפי

שאלון בדף  צפייה בדוחותבמערכת פק"מ )פרסום קבצים ממודר( של משרד החינוך בקישור 

 . האח"מ בשפינט

מערכת פק"מ היא מערכת כללית המשמשת לצפייה בנתונים שונים כגון תלושי משכורת, ציוני 

בגרויות ועוד. )מנהל שאין בידיו הפרטים יכול ליצור קשר עם מוקד הסיסמאות במשרד החינוך 

 (.  03-9298888בטלפון 

 ון מוחלט של הדוחות ואיש מלבד המנהל אינו יכול לצפות בהם. המערכת שומרת על חסי

 

 ניהול העברת שאלוני אח"מ בבית הספר

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

 וודא שכל מחשב מחובר לאינטרנטל .א

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

  .aklim6בעזרת הסיסמה 

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

 

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

הנתונים של השאלון לא יתייחסו  –בצורה נכונה. ולא  סמל בית הספרשהם ממלאים את 

 הנכון!לבית הספר 

 על ידי התלמידים שלבים לצורך מילוי השאלון

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

 בימים הבאים )מורה משגיח(

 אחראי -פתיחת המחשב בבית ספר והתחברות לאינטרנט  .ב

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

 אחראי -( 2ודרגת כיתה )למשל ה , סמל מוסדסמהמילוי סי .ד

 ע"י התלמידים-מילוי השאלון עצמו  .ה

 בסיום תעלה שקופית אישור שהתשובות נשלחו. .ו

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

 .ולחזור על כל התהליך שוב סיסמה שובלהקליד  יש תלמידים נוסףבשאלון  .ח
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