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5/03/2019 

 מנהל/ת  יקר/ה,

 

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

שאלון האח"מ הנו שאלון וולונטרי והוא נערך על פי בחירתו/ה . באמצעות האינטרנט

 של מנהל/ת ביה"ס.

ת ישירות אל מנהל/ מועבריםומעובדים על ידי גורמים מקצועיים, ממצאי השאלון 

זמן קצר ה הבית ספרית והכיתתית בפילוח ברמהמוסד החינוכי. הממצאים נשלחים 

 מערכתית וכיתתית בסיס לבניית תכנית התערבותומשמשים  סיום מועד השאלוןלאחר 

 . לקידום אקלים וצמצום אלימות

 

 האח"מ שאלוןקצת על 

 כמה סוגי שאלונים:  ניתן למצוא "שאלון האח"מ"תחת 

 עבריתשפה הב ידים בממלכתיאח"מ לתלמשאלון  .1

 בשפה העברית  חמ"דאח"מ לתלמידים בשאלון  .2

 בשפה הערבית החברה הערבית אח"מ לתלמידישאלון  .3

  לצוותי חינוך צוות ח"מאשאלון  .4

 - חנ"מ בלבדה של בתי ספרצוותי ל חינוך המיוחדלצוות ח"מ שאלון א חדש! .5

. לחינוך המיוחדהאגף בין יחידת האח"מ בשפ"י ו בין  בשיתוףהשאלון נבנה 

מטרת השאלון הינה לבחון את "אקלים הצוות" ולהזמין את חברי הצוות הבית 

ספרי להתייחס לסוגיות כמו: תחושת מוגנות, יחסים בצוות, מדיניות ותקנון, 

מיועד לבתי  אינוהשאלון  ועוד. , מסוגלות לטפל באירועי אלימותקשר עם הורים

 חנ"מ.הספר הרגילים בהן כיתות 

 

, כך שקיימים לשלבי הגיל קיימת התאמההשאלונים המיועדים לתלמידים,  בכלל

שלא יופיעו בשאלון האח"מ  שאלות והיגדים המיועדים לבתי הספר העל יסודיים

 לתמידי ביה"ס היסודיים. 

כל המועדים מפורסמים מבעוד מועד . נפתחים שלוש פעמים בשנההשאלונים כלל 

להיכנס לשאלונים לדוגמה באתר  נהליםו ממליצים לכם המנאבתחילת השנה. 

 . אח"מ ןשאלותחת הלשונית של נט שפ"י

http://www.education.gov.il/shefi
http://www.education.gov.il/shefi
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/SheelonAhm.htm
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 באותו אתר.  לדוגמההשאלון נפתח רק במועד המצוין ועד אז ניתן להתבונן בשאלון 

 

 לשאלון רישום

סגירה  2019 במרץ 24 -פתיחה ב מועד הרשמי למילוי השאלון בסבב הקרוב הואה

 . 2019 באפריל  14 -סיום בו

. חייב להירשםעשות שימוש בשאלון האח"מ במועד זה, שימו לב, כל בי"ס שרוצה ל

 נפתח כשבוע לפני פתיחתהוא ו באתר שפ"ינט בדף האח"מנמצא  הרישום,שאלון 

/ לכניסה לרישום  כאןלחצו  –לרישום לשאלון תלמידים )לכניסה  עצמם השאלונים

להזין את הנתונים של בית הספר פר מתבקש מנהל בית הס. (כאןלחצו  –לשאלון מורים 

 . פעם אחת בלבד  שנמצא באתר הרישום לשאלון

 אין צורך. להשתתפות בשאלוני אח"משל בית הספר  הרישוםאת שאלון מהווה המילוי 

 בקבלת אישור להתחיל באבחון. 

השיבו  כיתות שבהן, שכן כיתות שמספר התלמידים בהם מועט לצייןאנא הקפידו 

 . ח"דו ןשרה תלמידים לא יתקבל לגביהות מעפח

 

במסגרת כיתתית )השאלונים  באופן אינטרנטי נעשה השאלון מילוישימו לב כי 

 אנונימיים(.   

 aklim6סיסמה לשאלון תלמידים: 

 more06סיסמה לשאלון מורים: 

 

 תוצאות

 נתוני שאלון האח"מ יהיו מוכנים לצפייה בטווח של עד שלושה שבועות מתום דו"חות

דוחות אח"מ נעשית באמצעות הקלדת פרטי בה יצפי .שבו בית הספר לקח חלק המועד

הזדהות אישיים של מנהל בית הספר במערכת פק"מ )פרסום קבצים ממודר( של משרד 

 ינט. "בדף שאלון האח"מ בשפ צפייה בדוחותקישור אמצעות כניסה להחינוך ב

 

לושי כגון ת ,מערכת כללית המשמשת לצפייה בנתונים שונים מערכת פק"מ היא

יכול ליצור קשר עם מוקד  ,מנהל שאין בידיו הפרטים. משכורת, ציוני בגרויות ועוד

 .03-9298888שרד החינוך בטלפון הסיסמאות במ

בד המנהל אינו יכול לצפות המערכת שומרת על חסיון מוחלט של הדוחות ואיש מל

 בהם. 

http://www.education.gov.il/shefi
http://www.education.gov.il/shefi
http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=har
http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=HAR_MOR
http://hinuch.education.gov.il/pkmnet/
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 בבית הספר לתלמידיםניהול העברת שאלוני אח"מ 

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

 וודא שכל מחשב מחובר לאינטרנטל .א

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

  .aklim6השאלון בעזרת הסיסמה 

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

 

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

דרגת הכיתה וכן הכיתה המקבילה  ,סמל בית הספרלדאוג שהם ממלאים את 

 ו לבית הספר הנכון!הנתונים של השאלון לא יתייחס –בצורה נכונה. ולא 

 

 על ידי התלמידים שלבים לצורך מילוי השאלון

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

 .חסרים ולהשלים בימים הבאים )מורה משגיח(

 .יאחרא –פתיחת המחשב בבית ספר והתחברות לאינטרנט  .ב

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

 .אחראי –( 2ודרגת כיתה )למשל ה , סמל מוסדמילוי סיסמה .ד

 .ע"י התלמידים-מילוי השאלון עצמו  .ה

 תעלה שקופית אישור שהתשובות נשלחו. מילוי השאלוןבסיום  .ו

 "ינט.שפ ב לשאלון דרך הקישור באתר שללהתחבר שויש  .ז

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

 .שוב

 

 

 שאלון מורים: להעברת הנחיות 

 להירשם למילוי שאלון מורים.הקפידו  .א

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

 . נטהשאלון דרך האתר של שפ"י התחברות לאתר בו נמצאבעת מילוי השאלון  .ג

http://www.education.gov.il/shefi
http://www.education.gov.il/shefi
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"שאלון באמצעות כניסה לבאופן מקוון מילוי השאלון על ידי כל מורה בנפרד  .ד

 מורים".

 ח. "לא יקבלו דו –מהמורים  80%-בתי ספר שבהם ימלאו פחות מ .ה

עשה באמצעות פרטי הזדהות אישיים של מנהל ביה"ס יצפייה בדוחות ת .ו

 במערכת הפק"מ כמובן תוך שמירה על חסיון מוחלט של הדוחות.

 

 

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

 ך העברת השאלונים בבית הספר.לתהלי

 

יה שמעוני מדריכה ארצית מרכזת במטה יחידת האח"מ למענה נוסף  ניתן לפנות לצב

  zviash@education.gov.ilבמייל 

 בהצלחה!

 זדביל -הילה סגל

 מנהלת היחידה לאקלים מיטבי וצמצום אלימות

 לוגי ייעוציהשירות הפסיכו

 משרד החינוך
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