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שאלון בית ספר

בית הספר שלך נבחר להשתתף במחקר פירלס 2011 

)מחקר בינלאומי באוריינות קריאה( - פרויקט מחקר חינוכי 

בחסות IEA )הארגון הבינלאומי להערכת הישגים לימודיים(. 

מחקר פירלס מעריך את  השינויים בהישגי תלמידים 

בקריאה לאורך זמן, וחוקר את ההבדלים בין מערכות חינוך 

ביותר מ–50 מדינות, כדי לסייע בשיפור ההוראה והלמידה 

ברחבי העולם.

שאלון זה מיועד למנהלי בתי ספר המתבקשים לספק מידע 

על בית הספר שלהם. מאחר שבית הספר שלך נבחר כחלק 

מהמדגם הארצי, תשובותיך חשובות מאוד לתיאור החינוך 

היסודי בישראל.

חשוב שתענה על כל שאלה בתשומת לב כדי שהמידע 

שתספק ישקף את המצב בבית הספר שלך באופן המדויק 

ביותר. בחלק מן השאלות תתבקש לספק נתונים על בית 

הספר, כך שייתכן שתרצה להיעזר בעוד חבר צוות כדי לאתר 

את המידע הזה. 

כיוון שפירלס הוא מחקר בינלאומי, וכל המדינות משתמשות 

באותו שאלון, ייתכן שחלק מהשאלות ייראו משונות או לא 

לגמרי רלוונטיות לך או לבתי ספר בישראל. עם זאת, חשוב 

שתענה כמיטב יכולתך על כל השאלות, כך שיהיה אפשר 

לערוך במסגרת המחקר השוואות בין מדינות.

הזמן המשוער למילוי השאלון הוא כ–30 דקות. אנו מעריכים 

מאוד את הזמן ואת ההשקעה הנדרשים ממך, ומודים לך על 

שיתוף הפעולה ועל תרומתך למחקר.

כשתסיים לענות על השאלון, אנא מסור אותו לאיש הקשר 

של בית הספר, כדי שביום הבחינה בבית הספר ישיב אותו 

לעורכי המחקר בישראל. 

השאלות מנוסחות בלשון זכר, אולם הן פונות לגברים 

ולנשים כאחד.

תודה.

PIRLS 2011
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1 	
כמה תלמידים רשומים בבית ספרך נכון לתאריך 1 ביוני 

?2011

____________________ תלמידים 
כתוב מספר.

2 	
כמה תלמידים רשומים בכיתות ד' בבית ספרך נכון 

לתאריך 1 ביוני 2011?

____________________ תלמידים 
כתוב מספר.

3 	
מהו אחוז התלמידים בבית ספרך )בקירוב( שמגיעים מן 

הרקע הבא?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

  0% עד 10%
11% עד 25%  

   26% עד 50%
    למעלה 
     מ–50%

מגיעים ממשפחות   א( 
A  --A  - A  --A   ---------- מעוטות יכולת

מגיעים   ב( 
A  --A  - A  --A   ------ ממשפחות אמידות

4 	
מהו אחוז התלמידים בבית ספרך )בקירוב( ששפת אמם 

היא עברית?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A ---90%–למעלה מ  

 A ---90% 76% עד  

 A ---75% 51% עד  

 A ---50% 26% עד  

 A ---25% או פחות  

5 	
כמה אנשים מתגוררים בעיר, ביישוב או באזור שבו  א.   

נמצא בית ספרך?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A --- למעלה מ–500,000 אנשים  

 A --- 100,001 עד 500,000 אנשים  

 A --- 50,001 עד 100,000 אנשים  

 A --- 15,001 עד 50,000 אנשים  

 A --- 3,001 עד 15,000 אנשים  

 A --- 3,000 אנשים או פחות  

איזו מן האפשרויות הבאות מתארת בצורה הטובה  ב.   
ביותר את האזור שבו נמצא בית ספרך?

סמן עיגול אחד בלבד.

A   --- עירוני — מאוכלס בצפיפות  

 A   --- פרבר — בשולי אזור עירוני  

 A   --- עיר בגודל בינוני או מועצה מקומית  

 A   --  יישוב קטן או כפר )כולל מועצה אזורית(

 A   --- אזור כפרי מרוחק  

איזו מן האפשרויות הבאות מאפיינת בצורה הטובה  ג.   
ביותר את רמת ההכנסה הממוצעת באזור שבו נמצא 

בית הספר?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A   --- גבוהה  

 A   --- בינונית  

 A   --- נמוכה  

תלמידי בית הספר ומאפייניו
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משאבים וטכנולוגיהזמן המוקדש להוראה

6 	
שאלות בנוגע לתלמידי כיתות ד' בבית ספרך:

כמה ימים בשנה מתקיימים לימודים בבית ספרך? א.   

________________ ימים 
כתוב את המספר.

כמה שעות לימוד )שיעורים( יש בבית ספרך ביום  ב.   
טיפוסי?

________________ שעות 
כתוב את המספר.

מה אורכה של שעת לימוד טיפוסית בבית ספרך? ג.   

________________ דקות 
כתוב את המספר.

במהלך שבוע לימודים אחד, כמה ימי לימוד מתקיימים  ד.   
בבית הספר?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A ---6 ימים  

 A ---51 ימים
2  

 A ---5 ימים  

 A ---41 ימים
2  

 A ---4 ימים  

 A ---אחר  

7 	
מהו המספר הכולל של מחשבים למטרות הוראה 

העומדים לרשות תלמידי כיתות ד'?

________________ מחשבים 
כתוב את המספר.

8 	
האם יש בבית ספרך מעבדת מדעים היכולה לשמש את 

תלמידי כיתות ד'?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A ---כן  

A ---לא  

9 	
האם יש בבית ספרך ספרייה בית ספרית?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A ---כן  

- - A ---לא  

)אם לא, עבור לשאלה 10(

אם כן,

בקירוב, כמה ספרים בעלי כותרים שונים יש בספרייה  א.   
הבית ספרית )חוץ מכתבי–עת(?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A ---250 או פחות  

 A ---500—251  

 A ---2,000—501  

 A ---5,000—2,001  

 A ---10,000—5,001  

 A ---10,000–יותר מ  

בקירוב, כמה כותרים של כתבי–עת יש בספרייה הבית  ב.   
ספרית?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A ---0  

 A ---5—1  

 A ---10—6  

 A ---30—11  

 A ---31 או יותר  
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10 	
באיזו מידה היכולת של בית ספרך ללמד נפגעת כתוצאה ממחסור או מליקויים בדברים הבאים? 

סמן עיגול אחד בכל שורה.

בכלל לא  
במידה מועטה  

במידה בינונית   
במידה רבה     

משאבים כלליים של   א. 
בית הספר

חומרי לימוד )למשל   א( 
A  --A  - A  --A   ----------- ספרי לימוד(

ציוד בית ספרי )למשל   ב( 
A  --A  - A  --A   ------- דפי נייר, עפרונות(

המבנים והשטח של  ג( 
A  --A  - A  --A בית הספר-------------  

מערכות חימום/קירור  ד( 
A  --A  - A  --A   --------------- ותאורה

מרחב למידה )למשל  ה( 
A  --A  - A  --A כיתות לימוד(-----------  

צוות בעל מיומנויות  ו( 
A  --A  - A  --A   ------------ טכנולוגיות

A  --A  - A  --A מחשבים להוראה--------   ז( 

משאבים להוראת  ב. 
הקריאה

מורים בעלי התמחות  א( 
A  --A  - A  --A   -------------- בקריאה

תוכנות מחשב להוראת  ב( 
A  --A  - A  --A   -------------- הקריאה

A  --A  - A  --A   ------- ספרים מהספרייה ג( 

משאבים אור–קוליים  ד( 
A  --A  - A  --A   -------- להוראת הקריאה

סמן עיגול אחד בכל שורה.

בכלל לא  
במידה מועטה  

במידה בינונית   
במידה רבה     

משאבים להוראת  ג. 
המתמטיקה

מורים בעלי התמחות  א( 
A  --A  - A  --A   ----------- במתמטיקה

תוכנות מחשב  ב( 
A  --A  - A  --A   ------ להוראת המתטיקה

חומרים מהספרייה   ג( 
 הרלוונטיים להוראת 

A  --A  - A  --A   ----------- המתמטיקה

משאבים אור–קוליים  ד( 
A  --A  - A  --A   ----- להוראת המתמטיקה

מחשבונים להוראת  ה( 
A  --A  - A  --A   ----------- המתמטיקה

משאבים להוראת  ד. 
המדעים

מורים בעלי התמחות  א( 
A  --A  - A  --A   -------------- במדעים

תוכנות מחשב להוראת  ב( 
A  --A  - A  --A   -------------- המדעים

חומרים מהספרייה  ג( 
 הרלוונטיים להוראת

A  --A  - A  --A   -------------- המדעים

משאבים אור–קוליים  ד( 
A  --A  - A  --A להוראת המדעים--------  

A  --A  - A  --A   ----- ציוד וחומרים מדעיים ה( 
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שיתוף הורים בבית ספרך

11 	
באיזו תדירות בית ספרך עושה את הפעולות הבאות  א.   

עבור הורים בנוגע לתלמידים אינדיבידואליים?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

אף פעם  
פעם בשנה  

3-2 פעמים בשנה   
יותר מ–3      

פעמים      
בשנה      

מיידע את ההורים בנוגע  א( 
 להתקדמות ילדם 

A  --A  - A  --A   ------------- בלימודים

מיידע את ההורים בנוגע  ב( 
 להתנהגות ילדם ורווחתו

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

דן בחששות ההורים או  ג( 
 ברצונותיהם בנוגע ללמידה

A  --A  - A  --A   -------------- של ילדם

תומך בהורים המסייעים  ד( 
 לילדם בהכנת שיעורי

A  --A  - A  --A   ---------------- הבית

באיזו תדירות בית ספרך מבקש מן ההורים לעשות את  ב.   
הדברים הבאים?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

אף פעם  
פעם בשנה  

3-2 פעמים בשנה   
יותר מ–3      

פעמים      
בשנה     

להתנדב לפרויקטים,   א( 
 לתכניות ולטיולים של

A  --A  - A  --A בית הספר-------------  

להשתתף בוועדות של   ב( 
A  --A  - A  --A בית הספר-------------  

באיזו תדירות בית ספרך עושה את הפעולות הבאות  ג.   
עבור ההורים?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

אף פעם  
פעם בשנה  

3-2 פעמים בשנה   
יותר מ–3      

פעמים      
בשנה     

מיידע את ההורים בנוגע  א( 
 להישגים הלימודיים

 הכלליים של בית הספר
 )למשל תוצאות של 

A  --A  - A  --A   -------- מבחנים ארציים(

מיידע את ההורים בנוגע  ב( 
 להישגי בית הספר )למשל
 תוצאות בתחרויות, שיפור

A  --A  - A  --A   ---------------- בציוד(

מיידע את ההורים בנוגע  ג( 
 למטרות החינוכיות 

 ולעקרונות הפדגוגיים של 
A  --A  - A  --A בית הספר-------------  

מיידע את ההורים בנוגע  ד( 
A  --A  - A  --A   -------- לחוקי בית הספר

דן בחששות ההורים או  ה( 
 ברצונותיהם בנוגע למבנה

 הארגוני של בית הספר
 )למשל חוקים ונהלים, לוחות 

A  --A  - A  --A   --- זמנים, אמצעי בטיחות(

מצייד את ההורים בחומרי  ו( 
 לימוד נוספים שישמשו את
 הילד בבית )למשל ספרים,

A  --A  - A  --A   --------- תוכנות מחשב(

מארגן להורים סדנאות או  ז( 
 סמינרים העוסקים בסוגיות

A  --A  - A  --A   ----- לימודיות או פדגוגיות
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12 	
כיצד היית מאפיין את הדברים הבאים בבית ספרך?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

גבוהה מאוד  
גבוהה  

בינונית   
נמוכה    

נמוכה      
מאוד      

שביעות הרצון של המורים  א( 
A  --A  --A  - A  --A   ------------- מעבודתם

מידת ההבנה של המורים  ב( 
 את המטרות של תכנית

A  --A  --A  - A  --A הלימודים הבית ספרית----  

מידת ההצלחה של המורים  ג( 
 ביישום תכנית הלימודים

A  --A  --A  - A  --A   ----------- הבית ספרית

רמת הציפיות של המורים  ד( 
A  --A  --A  - A  --A מהישגי התלמידים-------  

תמיכת ההורים בהישגי  ה( 
A  --A  --A  - A  --A התלמידים-------------  

מעורבות ההורים בפעילויות  ו( 
A  --A  --A  - A  --A   ---------- של בית הספר

מידת השמירה של  ז( 
 התלמידים על רכוש 

A  --A  --A  - A  --A   ------------- בית הספר

השאיפה של התלמידים  ח( 
A  --A  --A  - A  --A   ----- להצליח בבית הספר

13 	
באיזו מידה כל אחד מהדברים הבאים מהווה בעיה בקרב  א.   

תלמידי כיתות ד' בבית ספרך?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

אין בעיה  
בעיה קלה  

בעיה בינונית   
בעיה       
חמורה    

הגעה באיחור לבית   א( 
A  --A  - A  --A   ---------------- הספר

היעדרות חוזרת )כלומר,  ב( 
A  --A  - A  --A היעדרויות לא מוצדקות(---  

A  --A  - A  --A הפרעה בכיתה----------   ג( 

A  --A  - A  --A   --------------- רמאות ד( 

A  --A  - A  --A   -------------- ניבול פה ה( 

A  --A  - A  --A   -------------- השחתה ו( 

A  --A  - A  --A   ---------------- גניבה ז( 

הפחדה או התעללות  ח( 
 מילולית בקרב תלמידים

 )כולל כתיבת הודעות,
A  --A  - A  --A   --------- דוא"לים וכיו"ב(

A  --A  - A  --A   ------- מכות בין תלמידים ט( 

הפחדה או התעללות  י( 
 מילולית כלפי מורים או 
 אנשי צוות )כולל כתיבת

A  --A  - A  --A   --- הודעות, דוא"לים וכיו"ב(

באיזו מידה כל אחד מהדברים הבאים מהווה בעיה בקרב  ב.   
מורים בבית ספרך?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

אין בעיה  
בעיה קלה  

בעיה בינונית   
בעיה       
חמורה     

הגעה באיחור או עזיבה  א( 
A  --A  - A  --A   ------------- לפני הזמן

A  --A  - A  --A   --------- היעדרות חוזרת ב( 

אקלים בית ספרי
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פעילויות מנהיגותמורים בבית ספרך

15 	
במהלך השנה שעברה, כמה זמן בקירוב הקדשת 

לפעילויות המנהיגות הבאות בבית הספר במסגרת 
תפקידך כמנהל?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

לא הוקדש זמן   
הוקדש זמן כלשהו   

הוקדש זמן      
רב     

קידום החזון החינוכי או המטרות  א( 
A  - A  --A   ------- החינוכיות של בית הספר

פיתוח תכנית הלימודים והמטרות  ב( 
A  - A  --A   ------- החינוכיות של בית הספר

ניטור האופן שבו המורים מיישמים  ג( 
 את המטרות החינוכיות של

 בית הספר בדרך ההוראה 
A  - A  --A שלהם---------------------  

ניטור ההתקדמות הלימודית של  ד( 
 התלמידים, כדי להבטיח את 

 השגת המטרות החינוכיות של 
A  - A  --A בית הספר------------------  

שמירה על הסדר והמשמעת  ה( 
A  - A  --A בבית הספר-----------------  

הבטחת קיומם של חוקים ברורים  ו( 
A  - A  --A   ---------- להתנהגות תלמידים

התייחסות להתנהגות מפריעה  ז( 
A  - A  --A   ---------------- של תלמידים

יצירת אווירה של אמון בקרב  ח( 
A  - A  --A   -------------------- המורים

ייזום דיון שמטרתו לעזור למורים  ט( 
A  - A  --A   ------- הנתקלים בבעיות בכיתה

ייעוץ למורים שיש להם שאלות או  י( 
 בעיות הנוגעות לדרך ההוראה

A  - A  --A שלהם---------------------  

ביקור בבתי ספר אחרים או  יא( 
 השתתפות בכנסים חינוכיים

A  - A  --A כדי לקבל רעיונות חדשים-------  

ייזום פרויקטים חינוכיים או  יב( 
A  - A  --A   ------------- שיפורים חינוכיים

השתתפות בפעילויות של פיתוח  יג( 
 מקצועי המיועדות למנהלי 

A  - A  --A   ------------------- בתי ספר

14 	
האם בבית ספרך נעשה שימוש באחד מן הדברים הבאים 

כדי להעריך את ההוראה של מורי כיתות ד'?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

כן   
                 לא

תצפיות הנעשות על ידי המנהל  א( 
A- --A- ------ או מישהו מן הצוות הבכיר

תצפיות הנעשות על ידי מפקחים  ב( 
 או אנשים אחרים, חיצוניים 

A- --A- ---------------- לבית הספר 

A- --A- ------------ הישגי התלמידים  ג( 

A- --A- ------------- הערכת עמיתים  ד( 
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16 	
בקירוב, כמה מן התלמידים בבית ספרך יודעים את 

הדברים הבאים כשהם מתחילים את בית הספר היסודי?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

פחות מ–25%  
50%—25%  

75%—51%   
למעלה      
מ–75%      

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

A  --A  - A  --A   ------ לקרוא מספר מילים ב( 

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

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

A  --A  - A  --A   ------ לכתוב מספר מילים ה( 

A  --A  - A  --A   ---- לספור עד 100 או יותר ו( 

לזהות את כל עשרת   ז( 
 המספרים הכתובים מ–1

A  --A  - A  --A   ---------------- עד 10

לכתוב את כל עשרת  ח( 
A  --A  - A  --A   ---- המספרים מ–1 עד 10

קריאה בבית ספרךמוכנות בית הספר

17 	
באיזו כיתה בבית ספרך מיומנויות הקריאה והאסטרטגיות 

הבאות מקבלות לראשונה דגש עיקרי בהוראה?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

כיתה א' או קודם לכן  
כיתה ב'  

כיתה ג'   
כיתה ד'    

     לא בכיתות
אלה      

הכרת אותיות מתוך  א( 
A  --A  --A  - A  --A   ------------ האלף–בית

הכרת היחס בין האות  ב( 
A  --A  --A  - A  --A   ------------ לצליל שלה

A  --A  --A  - A  --A   ---------- קריאת מילים ג( 

A  --A  --A  - A  --A   -------- קריאת משפטים ד( 

A  --A  --A  - A  --A   ------ קריאת טקסט רציף ה( 

A  --A  --A  - A  --A   ----- איתור מידע בטקסט ו( 

זיהוי הרעיון המרכזי  ז( 
A  --A  --A  - A  --A בטקסט---------------  

הסבר הטקסט או הבאת  ח( 
 טיעונים המעידים על

A  --A  --A  - A  --A   ---------------- הבנתו

השוואה בין טקסט לבין  ט( 
A  --A  --A  - A  --A   --------- התנסות אישית

A  --A  --A  - A  --A השוואה בין טקסטים שונים   י( 

ניבוי של העתיד להתרחש  יא( 
A  --A  --A  - A  --A   --------- בהמשך טקסט

יצירת הכללות והסקת   יב( 
 מסקנות המתבססות על

A  --A  --A  - A  --A טקסט----------------  

תיאור הסגנון או המבנה  יג( 
A  --A  --A  - A  --A   ------------- של טקסט

קביעת נקודת המבט או  יד( 
A  --A  --A  - A  --A   ---------- כוונת המחבר
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18 	
בהשוואה לתחומים אחרים של תכנית הלימודים )למשל 
מתמטיקה ומדעים(, כמה דגש ניתן בבית ספרך להוראת 

מיומנויות הקריאה והאוריינות הבאות של תלמידים 
בכיתות א' עד ד'?

סמן עיגול אחד בכל שורה.

יותר דגש   
אותו דגש   

פחות דגש     

A  - A  --A   -------------------- קריאה א( 

A  - A  --A כתיבה )לא כתב–יד(-----------   ב( 

דיבור/הקשבה   ג( 
A  - A  --A   ------------- )הבעה בעל–פה(

19 	
עבור תלמידים בכיתות ד' ומטה, האם בית ספרך מספק 

תנאים להוראת קריאה בשפת האם של תלמידים ששפת 
אמם אינה עברית )למשל הוראת אמהרית לתלמידים 

יוצאי אתיופיה(?

סמן עיגול אחד בלבד.

 A ------כן  

 A ----- לא  



תודה
תודה לך על המחשבה, הזמן והמאמץ שהקדשת 

למילוי שאלון זה.



כיתה ד'

שאלון בית ספר
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