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 יקר/ה,                                                                                ת/מנהל

 חינוך המיוחדבתי הספר של הלצוותים החינוכיים ב שאלון אח"מ הנדון: 

יחידת ,במטרה לקדם סוגיות הנוגעות לאקלים בית ספרי ולצמצום אלימות בחינוך המיוחד 
אותו אנו מציעים להעביר שפ"י והאגף לחינוך המיוחד פתחו שאלון אח"מ צוות -האח"מ 

 לצוותי החינוך. 

"אקלים הצוות", ולאפשר לו להזמין את הצוות תמונת מטרת השאלון הינה לתת למנהל 

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

.טפל באירועי אלימות, ועודעם הורים, מסוגלות ל  

פנימי ואנונימי ,הוא מסייע לזהות ולמפות נקודות חוזק ואתגרים בבית הינו השאלון 

הספר. תוצאות השאלון יעובדו ע"י מערכת ממוחשבת לדו"ח שיועבר למנהל/ת המוסד 

התערבות לקידום החינוכי בלבד. מנהל בית הספר יוכל להסתייע בממצאים לבניית תכנית 

סיפרי מיטביבית  אקלים  

על מנת לסייע בחנ"מ במחוז   ולמדריכות האח"מ  למפקחות על הייעוץ  ניתן לפנות

התערבות.בהכוונה, בהכנה, בניתוח התוצאות ובבניית תכנית   

 –ניתן להיכנס ולצפות בשאלון לדוגמה דרך האתר של השירות הפסיכולוגי הייעוצי 

. השאלון נפתח רק במועד המצוין צוות חינוך מיוחד שאלון אח"משפ"ינט  תחת הלשונית של 

ועד אז ניתן להתבונן בשאלון לדוגמה באותו אתר. בהמשך המסמך, תוכלו למצוא הנחיות 

 ופן העברת השאלון בבית הספר לצוות החינוכי.לרישום לשאלון ותדריך קצר לא

 בהצלחה!

 ורד גיל

 היחידהמנהלת 

 לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות

                             

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/avoda/tfasim/SheelonAhm.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/avoda/tfasim/SheelonAhm.htm
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 רישום לשאלון

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

נמצא בדף האח"מ באתר שפ"ינט והוא נפתח כשבוע לפני  ,שאלון הרישום

פתיחת השאלונים עצמם. מנהל בית הספר מתבקש להזין את הנתונים של 

 ם אחת בלבד. פע –בית הספר לשאלון הרישום שנמצא באתר 

 ום נגיש ופתוח כעת באתרהריש 

 מילוי השאלון

 _23.1.2022___-בת שאלון ירסג_2.1.2022_ : ת שאלון פתיח 

 מילוי השאלון נעשה באופן אינטרנטי 

 http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=zevethmבקישור: 

 תוצאות

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

)פרסום קבצים ממודר( של משרד החינוך בקישור  1בית הספר במערכת פק"מ

 בדף שאלון האח"מ בשפינט.  צפייה בדוחות

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

 בהם. 

 

  

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

 ( 03-9298888שאין בידיו הפרטים יכול ליצור קשר עם מוקד הסיסמאות במשרד החינוך בטלפון 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/avoda/tfasim/SheelonAhm.htm
http://sheelonim.education.gov.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=zevethm
http://hinuch.education.gov.il/pkmnet/
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 אופן העברת השאלונים לצוות החינוכי:

  מורים לצוותי החינוך המיוחד. אח"משאלון להקפידו להירשם 

 .יש לרשום את מספר חברי הצוות שאמורים למלא את השאלון 

  שפ"י בעת מילוי השאלון ההתחברות לאתר בו נמצא השאלון דרך האתר של 

  שאלון מילוי השאלון יעשה כמובן על ידי כל מורה בנפרד באופן מקוון במילוי

  אח"מ לצוותי החינוך המיוחד.

  בצורה מדוייקת.ושם המוסד מוסד יש להזין סמל 

 

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

 

  zviash@education.gov.ilצביה שמעוני במייל למענה נוסף ניתן לפנות ל
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