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2.11.2022 

 לכבוד 

 מנהלי בתי הספר 

 הנדון : שאלוני אח"מ מועד נובמבר 

 למנהלים שלום,

מידי שנה מציע משרד החינוך לבתי הספר שאלון אח"מ )אקלים חינוכי מיטבי( באופן מקוון 

ואנונימי המיועד לתלמידים ועוסק בסוגיות של שייכות, מוגנות, יחסי חברות בקרב התלמידים, 

המורים והתלמידים ועוד. ההחלטה על העברת השאלון נעשית מבחירה של המנהל/ת קשר בין 

וצוות הניהול וממצאי השאלון מעובדים סטטיסטית ונשלחים באופן מסודר למנהל/ת ביה"ס, כך 

 שמתקבל מסד נתונים בית ספרי.

אלון עלה צורך בהתאמה ובדיוק השאלון כך שיסייע לבתי הספר לקבל תמונת מצב רלוונטית. ש

 האח"מ בנובמבר הינו העדכני, עליו עבדנו תוך הסתייעות בגורמים ובמקורות שונים.

 24.11.2022וייסגר ב  2.11.2022ב  שאלון אח"מ תלמידים בשפה הערבית ועברית  ייפתח 

בכל הקשור לתהליכי קידום אקלים ולחשיבה עקרונית על שימוש בשאלונים, ניתן לפנות 

 ריכות האח"מ במחוזות. למפקחות על הייעוץ ולמד

באשר לשאלונים עצמם, ניתן לפנות לגב' צביה שמעוני, מדריכה ארצית למייל: 

zviash@education.gov.il 

 בברכה 

 ורד גיל

 מנהלת יחידת האח"מ

 שפ"י, אגף תוכניות סיוע ומניעה

mailto:zviash@education.gov.il
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 ישום לשאלוןר

 –למילוי השאלון בשפה העברית והערבית בסבב הקרוב הוא  המועד הרשמי ●

 24.11.2022וסגירה  2.11.2022פתיחה :     

 כל בי"ס שרוצה לעשות שימוש בשאלון האח"מ במועד זה, חייב להירשם.  ●

 לרישום קישור :מסודריש לבצע רישום  ●

בדף האח"מ באתר שפ"ינט והוא נפתח כשבוע לפני פתיחת השאלונים עצמם. מנהל בית הספר  ●

 פעם אחת בלבד.  –מתבקש להזין את הנתונים של בית הספר לשאלון הרישום שנמצא באתר 

 הרישום כבר נגיש ופתוח לשימושכם. ●

כיתות שבהן ישיבו פחות אנא הקפידו לציין כיתות שמספר התלמידים בהן מועט. שימו לב  ●

 מעשרה תלמידים לא יתקבל לגביהם דוח. 

 

 מילוי השאלון

 מילוי השאלון נעשה באופן אינטרנטי במסגרת כיתתית )השאלונים אנונימיים(: 

 aklim6סיסמה לשאלון תלמידים: 

 more06סיסמה לשאלון מורים: 

 

 תוצאות

אישיים של מנהל/ת בית הספר במערכת צפייה בדוחות אח"מ נעשית באמצעות הקלדת פרטי הזדהות 

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

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

 

  

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

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

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

 לוודא שכל מחשב מחובר לאינטרנט .1

דרך בכל מחשב לאתר שפ"י  ולוודא שמכל מחשב ניתן לפתוח את השאלון בעזרת  ליצור קיצור .2

  .aklim6הסיסמה 

 ( 999999למלא שאלון אחד לניסיון )במקום סמל המוסד בבדיקה עליו להקיש  .3

למלא שאלונים באמצעות פלפונים! במידת הצורך יש לוודא כי התלמידים שימו לב רצוי לא  .4

 ומבצעים בסופו "שלח".ממלאים את כל השאלון 

 

: בזמן מילוי השאלונים על ידי התלמידים, על האחראי במעבדת המחשבים לדאוג שהם חשוב

הנתונים של  –, דרגת הכיתה וכן הכיתה המקבילה בצורה נכונה. ולא סמל בית הספרממלאים את 

 השאלון לא יתייחסו לבית הספר הנכון

 התלמידיםשלבים לצורך מילוי השאלון על ידי 

רשמו נוכחות תלמידים הממלאים את השאלון כדי לעקוב אחר תלמידים חסרים ולהשלים  .1

 בימים הבאים )מורה משגיח(

 ע"י אחראי –פתיחת המחשב בבית ספר והתחברות לאינטרנט  .2

 ע"י אחראי –התחברות לאתר בו נמצא השאלון דרך האתר של שפ"י  .3

 ע"י אחראי –( 2מילוי סיסמה, סמל מוסד ודרגת כיתה )למשל ה .4

 ע"י התלמידים-מילוי השאלון עצמו  .5

 בסיום מילוי השאלון תעלה שקופית אישור שהתשובות נשלחו. .6

 י”שפ להתחבר שוב לשאלון דרך הקישור באתר של .7

 סיסמה ולחזור על כל התהליך שוב להקליד שוב למילוי שאלון תלמידים נוסף יש .8

 

לא יקבלו דוח וכיתה שימלאו פחות  –מידים מהתל 30-בתי ספר שבהם ימלאו פחות מ -שימו לב 

 תלמידים לא תיכלל כלל בדיווח. -10מ

 


