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שאלון רכישת הקריאה

הכיתה של ילדך נבחרה להשתתף במחקר פירלס 2011 

)מחקר בינלאומי באוריינות קריאה(, החוקר כיצד ילדים לומדים 

לקרוא. מחקר פירלס נערך בחסות IEA )הארגון הבינלאומי 

להערכת הישגים לימודיים(, ומתנהל ביותר מ–50 מדינות 

בעולם. 

שאלון זה עוסק בהתנסויות הלמידה המוקדמות של ילדך. 

אנחנו מעוניינים לדעת מה אתה וילדך עושים יחד, ומה אתה 

חושב על נושאים שונים הנוגעים לבית הספר של ילדך. אין 

תשובות נכונות או לא נכונות לשאלות האלה.

המידע שייאסף יהיה שימושי מאוד, יעזור לנו להבין כיצד 

ילדים צעירים לומדים לקרוא, ויסייע בשיפור הוראת הקריאה 

ולימוד הקריאה של כל הילדים. אנו מבקשים ממך לענות על 

כל השאלות שאתה מרגיש נוח לענות עליהן. בכל מקרה, אנו 

מבטיחים שתשובותיך לשאלון זה יישארו חסויות.

השאלות מנוסחות בלשון זכר, אולם הן פונות לגברים ולנשים 

כאחד.

את השאלון מתבקשים למלא הורי 
הילד )או המטפלים העיקריים( או 

אחד מהם 

PIRLS2011
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1 	
שאלון זה מולא על ידי:

סמן עיגול אחד בכל שורה.

לא כן   

אם, אם חורגת או   
A- --A- ---------- אישה אחראית אחרת

אב, אב חורג או   
A- --A- --------------איש אחראי אחר

A- --A- ---------------------- אחר   

אנא הפוך את הדף
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2 	
לפני שילדך התחיל ללמוד בבית ספר יסודי, באיזו 

תדירות אתה או מישהו אחר בביתך ביצע עמו את 
הפעילויות הבאות?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

לעתים קרובות  
לפעמים  

אף פעם או    
כמעט אף פעם    

A  - A  --A לקרוא ספרים----------   א( 

A  - A  --A   --------- לספר סיפורים ב( 

A  - A  --A   ----------- לשיר שירים ג( 

לשחק בצעצועי אלף–בית  ד( 
 )למשל קוביות ועליהן

A  - A  --A   ----- אותיות האלף–בית(

לשוחח על דברים  ה( 
A  - A  --A   ------------- שעשיתם

לשוחח על מה   ו( 
A  - A  --A שקראתם-------------  

A  - A  --A   --- לשחק במשחקי מילים ז( 

A  - A  --A   -- לכתוב אותיות או מילים ח( 

לקרוא בקול שלטים  ט( 
A  - A  --A   --------------- ותוויות

לדקלם או לשיר שירי ילדים  י( 
A  - A  --A   -------- ללימוד מספרים

לשחק בצעצועים שעליהם  יא( 
 ספרות )למשל קוביות

A  - A  --A   --------- ועליהן ספרות(

A  - A  --A   ----- לספור דברים שונים יב( 

לשחק במשחקים עם  יג( 
 צורות )למשל משחקים

 שנדרש בהם למיין צורות,
A  - A  --A   -------- משחקי הרכבה(

לשחק בקוביות בניין   יד( 
 או בצעצועי בנייה 

A  - A  --A   ----------- )למשל לגו(

לשחק במשחקי קופסה  טו( 
A  - A  --A או במשחקי קלפים------  

לפני שילדך התחיל 
ללמוד בבית ספר יסודי
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3 	
איזו שפה דיבר ילדך לפני שהתחיל ללמוד בבית 

הספר?

אם ילדך דיבר יותר משפה אחת באותו זמן, תוכל לסמן 
"כן" עבור יותר משפה אחת.

סמן עיגול אחד בכל שורה.

לא כן   

A- --A- --------------------- עברית א( 

רוסית )או שפות אחרות של מדינות  ב( 
A- --A- ---------------- חבר העמים( 

A- --A- ------------- אמהרית/טיגרית  ג( 

A- --A- -------------------- אנגלית  ד( 

A- --A- ------------------- צרפתית  ה( 

A- --A- ------------------- ספרדית  ו( 

A- --A- ---------------------- אחר  ז( 

4 	
האם ילדך היה בגן ילדים )לא כולל מעונות  א.   

ומשפחתונים(?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A --- כן  

- - A --- לא  

)אם לא, עבור לשאלה מס' 5(

אם כן,

כמה זמן היה ילדך בגן ילדים? ב.   

סמן עיגול אחד בלבד.

 A --- שלוש שנים או יותר  

 A ---  בין שנתיים לשלוש שנים

 A --- שנתיים  

 A --- בין שנה לשנתיים  

 A --- שנה אחת או פחות  
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5 	
בן כמה היה ילדך כשהתחיל ללמוד בבית ספר יסודי?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A --- בן 5 או פחות  

 A --- בן 6  

 A --- בן 7  

 A --- בן 8 או יותר  

6 	
באיזו מידה היה ילדך מסוגל לבצע את הפעולות 

הבאות כשהתחיל ללמוד בבית ספר יסודי?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

במידה טובה מאוד  
במידה בינונית  

במידה מועטה   
בכלל לא     

לזהות את מרבית אותיות  א( 
A  --A  - A  --A האלף–בית------------  

A  --A  - A  --A   ------ לקרוא כמה מילים ב( 

A  --A  - A  --A   -------- לקרוא משפטים ג( 

לכתוב אותיות מן   ד( 
A  --A  - A  --A האלף–בית------------  

A  --A  - A  --A   ------ לכתוב כמה מילים ה( 

התחלת בית הספר היסודי
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7 	
האם ילדך היה מסוגל לבצע את הפעולות הבאות 

כשהתחיל ללמוד בבית ספר יסודי?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

עד 100 או יותר  
עד 20  

עד 10   
בכלל       

לא     

A  --A  - A  --A לספור בעצמו----------   א( 

יותר מ–4 צורות  
3—4 צורות  

1—2 צורות   
אף       

אחת     

לזהות צורות שונות )למשל  ב( 
A  --A  - A  --A   ---- ריבוע, משולש, עיגול(

כל 10 המספרים  
5—9 מספרים  

1—4 מספרים   
אף       

אחד     

לזהות מספרים כתובים  ג( 
A  --A  - A  --A   ----------- מ–1 עד 10

לכתוב את המספרים  ד( 
A  --A  - A  --A   ----------- מ–1 עד 10

לא כן   

A- --A- ------------ לבצע חיבור פשוט ה( 

A- --A- ------------ לבצע חיסור פשוט  ו( 
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8 	
בממוצע, כמה זמן ביום ילדך מקדיש לשיעורי בית?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A ---  לילד שלי אין שיעורי בית

 A --- 15 דקות או פחות  

 A --- 16—30 דקות  

 A --- 31—60 דקות  

 A --- למעלה מ–60 דקות  

הלימודים של ילדך
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9 	
באיזו תדירות אתה או מישהו אחר בביתך מבצע את 

הפעולות הבאות עם ילדך?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

בכל יום או כמעט בכל יום  
פעם או פעמיים בשבוע  

פעם או    
פעמיים בחודש   

אף פעם      
או כמעט     
אף פעם      

משוחח עם הילד שלי על  א( 
A  --A  - A  --A   ------------- הלימודים

A  --A  - A  --A   -- עוזר לילד שלי בלימודים ב( 

מוודא שהילד שלי יקצה  ג( 
A  --A  - A  --A   --- זמן להכנת שיעורי בית

שואל את הילד שלי מה  ד( 
A  --A  - A  --A   ---- הוא למד בבית הספר

בודק אם הילד שלי הכין  ה( 
A  --A  - A  --A   ---- את שיעורי הבית שלו

עוזר לילד שלי להתאמן   ו( 
A  --A  - A  --A   -------------- בקריאה

עוזר לילד שלי לשפר את  ז( 
A  --A  - A  --A מיומנויות המתמטיקה שלו  

מדבר עם הילד שלי על מה  ח( 
A  --A  - A  --A שהוא קורא------------  
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10 	
מה אתה חושב על בית הספר של ילדך?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

מאוד מסכים  
מעט מסכים  

מעט לא מסכים   
מאוד לא     

מסכים     

בית הספר של ילדי משתף  א( 
A  --A  - A  --A   ---- אותי בחינוך הילד שלי

בית הספר של ילדי צריך  ב( 
 להשקיע מאמץ רב יותר
 כדי לשתף אותי בחינוך

A  --A  - A  --A   ------------- הילד שלי

בית הספר של ילדי מספק   ג( 
A  --A  - A  --A סביבה בטוחה----------  

לבית הספר אכפת מהי   ד( 
 ההתקדמות של ילדי

A  --A  - A  --A בבית הספר -----------  

בית הספר של ילדי צריך  ה( 
 לעדכן אותי יותר בנוגע

A  --A  - A  --A להתקדמותו-----------  

בית הספר עושה עבודה  ו( 
 טובה כדי לעזור לילד שלי

A  --A  - A  --A להשתפר בקריאה-------  

בית הספר עושה עבודה  ז( 
 טובה כדי לעזור לילד שלי

A  --A  - A  --A להשתפר במתמטיקה----  

בית הספר עושה עבודה  ח( 
 טובה כדי לעזור לילד שלי

A  --A  - A  --A   ------ להשתפר במדעים

בית הספר של ילדך
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אוריינות בבית

11 	
בשבוע טיפוסי, כמה זמן בדרך כלל אתה מקדיש בבית 

לקריאה עצמית, כולל ספרים, כתבי–עת, עיתונים 
וחומרים לעבודה )מודפסים או אלקטרוניים(?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A --פחות משעה אחת בשבוע 

 A --- 1 עד 5 שעות בשבוע  

 A --- 6 עד 10 שעות בשבוע  

 A --  למעלה מ–10 שעות בשבוע

12 	
כשאתה בבית, באיזו תדירות אתה קורא להנאתך?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A --  בכל יום או כמעט בכל יום

 A --- פעם או פעמיים בשבוע  

 A --- פעם או פעמיים בחודש  

 A --אף פעם או כמעט אף פעם  
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13 	
אנא ציין עד כמה אתה מסכים עם האמירות הבאות 

בנוגע לקריאה.

סמן עיגול אחד בכל שורה.

מאוד מסכים  
מעט מסכים  

מעט לא מסכים   
מאוד לא     

מסכים     

אני קורא רק כשאני  א( 
A  --A  - A  --A   ----------- צריך לקרוא

אני אוהב לדבר עם   ב( 
 אנשים אחרים על מה

A  --A  - A  --A   ------------ שאני קורא

אני אוהב לבלות את זמני  ג( 
A  --A  - A  --A   --------- הפנוי בקריאה

אני קורא רק אם אני  ד( 
A  --A  - A  --A   ----------- זקוק למידע

קריאה היא פעילות  ה( 
A  --A  - A  --A   ------- חשובה בבית שלי

הייתי רוצה שיהיה לי יותר  ו( 
A  --A  - A  --A   ----------- זמן לקריאה

A  --A  - A  --A   -------- אני נהנה לקרוא ז( 
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14 	
כמה ספרים, בערך, יש בביתך? )אל תכלול כתבי–עת, 

עיתונים וספרי ילדים.(

סמן עיגול אחד בלבד.

 A --- 10—0  

 A --- 25—11  

 A --- 100—26  

 A --- 200—101  

 A --- למעלה מ–200  

15 	
כמה ספרי ילדים, בערך, יש בביתך? )אל תכלול  א.   

כתבי–עת לילדים או ספרי לימוד.(

סמן עיגול אחד בלבד.

 A --- 10—0  

 A --- 25—11  

 A --- 50—26  

 A --- 100—51  

 A --- למעלה מ–100  

האם הספרים האלה הם בעיקר בעברית? ב.   

סמן עיגול אחד בלבד.

 A --- כן  

 A --- לא  
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16 	
כשמדברים עם ילדך בבית, באיזו שפה אבי הילד )או 

 האב החורג או איש אחראי אחר( משתמש 
בדרך–כלל? באיזו שפה אם הילד )או האם החורגת או 

אישה אחראית אחרת( משתמשת בדרך–כלל?

סמן עיגול אחד בכל עמודה.

אם הילד אב הילד   

A -A- --------------------- עברית א( 

רוסית )או שפות אחרות של מדינות  ב( 
A -A- ---------------- חבר העמים( 

A -A- ------------- אמהרית/טיגרית  ג( 

A -A- -------------------- אנגלית  ד( 

A -A- ------------------- צרפתית  ה( 

A -A- ------------------- ספרדית  ו( 

A -A- ---------------------- אחר  ז( 

A -A- ----------------- לא רלוונטי  ח( 
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מידע נוסף

17 	
מהי דרגת ההשכלה הגבוהה ביותר שהושלמה על ידי 
אבי הילד )או האב החורג או איש אחראי אחר( ועל ידי 
אם הילד )או האם החורגת או אישה אחראית אחרת(?

סמן עיגול אחד בכל עמודה.

אם הילד אב הילד   

A -A- ----------- לא הלך לבית הספר א( 

סיים חלק מבית הספר היסודי או  ב( 
A -A- --------- חלק מחטיבת הביניים 

A -A- ------------ סיים חטיבת ביניים ג( 

A -A- ----------- סיים בית ספר תיכון  ד( 

סיים לימודי מכינה )למשל מכינה  ה( 
A -A- -------------- קדם–אקדמית( 

סיים לימודי תעודה על–תיכוניים  ו( 
 )למשל הוראה ללא תואר ראשון,

A -A- ----------- הנדסאות, טכנאות( 

 , B.A. :סיים תואר ראשון )למשל  ז( 
A -A- ---------------  )B.Ed. , B.Sc.

סיים תואר גבוה יותר )תואר שני  ח( 
A -A- -------------- )או תואר שלישי

A -A- ----------------- לא רלוונטי  ט( 



מחקר עיקרי PIRLS — רכישת הקריאה 16

18 	
לאיזו רמת השכלה אתה מצפה שילדך יגיע?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A --- יסיים חטיבת ביניים  

 A --- יסיים בית ספר תיכון  

יסיים לימודי מכינה )למשל 
מכינה קדם–אקדמית או 

 A --- מכינה קדם–הנדסית(  

 יסיים לימודי תעודה 
על–תיכוניים )למשל 
הוראה ללא תואר ראשון, 

 A --- הנדסאות, טכנאות(  

 יסיים תואר ראשון 
  , B.Sc. , B.A. :למשל(

 A --- )B.Ed.  

יסיים תואר גבוה יותר  
	  A ---)תואר שני או תואר שלישי (
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19 	
איזו מהאפשרויות הבאות מתארת בצורה הטובה 

ביותר את המצב התעסוקתי של אבי הילד )או של 
האב החורג או של איש אחראי אחר( ושל אם הילד )או 

של האם החורגת או של אישה אחראית אחרת(?

סמן עיגול אחד בכל עמודה.

אם הילד אב הילד   

עובד לפחות במשרה מלאה בתשלום   א( 
 )כשכיר או עצמאי. יכולה להיות 

 משרה אחת או יותר, או כמה 
 משרות חלקיות המצטברות 

A -A- -------------- למשרה מלאה( 

עובד רק במשרה חלקית בתשלום  ב( 
A -A- ----------- )כשכיר או כעצמאי( 

A -A- ------------ לא עובד בתשלום  ג( 

A -A- ---------------------- אחר  ד( 

A -A- ----------------- לא רלוונטי  ה( 
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20 	
מהי עבודתם העיקרית של אבי הילד )או של האב 

החורג או של איש אחראי אחר( ושל אם הילד )או של 
האם החורגת או של אישה אחראית אחרת(?

עבור כל אחד מהם, סמן את העיגול בקטגוריית העיסוק 
המתארת בצורה הטובה ביותר מה עושה כל אחד מהם. 
בכל קטגוריה יש כמה דוגמאות שיעזרו לך להחליט מהי 

הקטגוריה המתאימה. אם האב או האם אינם עובדים כרגע, 
חשוב על העבודה האחרונה שהייתה לכל אחד מהם.
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סמן עיגול אחד בכל עמודה.

אם  אב    
הילד הילד   

A -A----------מעולם לא עבד בשכר א( 

A -A-------------- בעל עסק קטן ב( 
 כולל בעלי עסקים קטנים )פחות מ–25 עובדים(,

כמו חנויות קמעונאיות, שירותים, מסעדות

A -A------------------- פקיד ג( 
 כולל פקידי משרד; מזכירים; קלדנים; מזיני נתונים;

פקידים בשירות לקוחות

A -A-----עובד שירותים או עובד מכירות ד( 
כולל דיילים; עובדי שירות במסעדות; מטפלים 

סיעודיים; עובדי רווחה; נגדים בצבא ובמשטרה; 
אנשי מכירות; מוכרים בדוכנים

A -A--------- חקלאי או דייג מקצועי ה( 
כולל חקלאים; יערנים; דייגים; ציידים ולוכדים

A -A---------- אומן או בעל מלאכה ו( 
כולל בנאים, נגרים, שרברבים, חשמלאים, עובדי 

מתכת; מכונאים; עוסקים במלאכת יד

A -A-----------מפעיל ציוד ומכונות ז( 
כולל מפעילי ציוד ומכונות; פועלים בפסי ייצור; 

נהגים

A -A---------------- עובד כללי ח( 
כולל עובדים ומנקים במשק בית; שרתים, שליחים, 
שומרים, שוערים; עובדים בחקלאות, עובדים בדייג, 

עובדי בניין

A -A----מנהל תאגיד או עובד ציבור בכיר ט( 
כולל מנהלי תאגידים כמו מנהלי חברות גדולות )25 
עובדים ומעלה( או מנהלי מחלקות בחברות גדולות; 
מחוקקים או פקידי ממשלה בכירים; פקידים בכירים 

בארגונים בתחומים ייחודיים; קציני צבא

A -A----------- בעל מקצוע חופשי י( 
כולל מדענים; מתמטיקאים; מדעני מחשב; 

אדריכלים; מהנדסים; בעלי מקצוע מתחומי מדעי 
החיים והבריאות; מורים; משפטנים; חוקרים בתחום 

מדעי החברה; סופרים ואמנים; אנשי דת

A -A----- יא(טכנאי, סייע מקצועי, הנדסאי
כולל סייעים, הנדסאים וטכנאים מתחומי המדע, 

ההנדסה והמחשבים או מתחומי מדעי החיים 
והבריאות; סייעים למורים; בעלי מקצוע מתחום 

המימון והמכירות; סוכני עסקים ושירותים; עוזרים 
מנהליים

A -A---------------- יב(לא רלוונטי



ה
ד

תו

תודה לך על המחשבה, הזמן 
והמאמץ שהקדשת למילוי 

שאלון זה.
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