
בס"ד 

הקיפי בכל שאלה תשובה אחת בלבד. השאלון אנונימי.

מהו השיעור המועדף עלייך? 1.

תורה או נביא א.

מתמטיקה ב.

אנגלית ג.

מדעים ד.

תניא או ליקוטי שיחות ה.

ספורט ו.

היסטוריה ז.

שפה ח.

אחר: _________ ט.

באיזו מדרכי הלמידה הבאות את 2.
מפנימה את החומר טוב יותר? 

הרצאה של המורה א.

עבודה בקבוצות ב.

עבודה עצמאית ג.

דיון ד.

שיעור משולב מדיה ה.

אני מעדיפה שיעריכו את הידע 3.
שלי באמצעות: 

מבחן א.

עבודה עיונית ב.

הגשת מוצג ג.

העברת שיעור לחברותיי ד.
לכיתה 

(הצגה/סרטון/מצגת) 

אשמח לשמוע להרצאה בנושא: 4.

אמונה א.

השקפת העולם החב"דית ב.

גיל ההתבגרות ג.

כלים לחיים ד.

מה מהדברים הבאים מגביר את 5.
החשק שלי בנוגע לבית הספר? 

גיבוש כיתתי א.

תכניות בית-ספריות ב.

הווי חסידי ג.

שיעורים מעניינים ד.

מורה טובה מבחינתי היא מורה 6.
ש: 

אני מרגישה בנוח לשוחח א.
אתה במקרה הצורך  

יש לה יכולת הסברה ב.
טובה 

מארגנת הרבה פעילויות ג.
חברתיות במסגרת 

הכיתה 

מאמינה בי וביכולות שלי ד.

איזו הרצאה הכי חדרה לליבך? 7.

ההרצאה של גב' ששון – א.
ערב חג השבועות 

ההתוועדות עם גב' פראדי ב.
ברוד בי' שבט 

ההרצאה של הרב יוני לביא ג.
על פגעי הטכנולוגיה 

ההרצאה של גב' מושקא ד.
לרנר בהתוועדות י"א ניסן 

איזו מהפעילויות הבאות הייתה 8.
המהנה ביותר מבחינתך? 

חידון חסידות באמצעות א.
שלטים (י"ט כסליו) 

ציור על קנבס (י' שבט) ב.

סדנת סטיילינג (כ"ב ג.
שבט) 

דוכני פעילות ותחרויות ד.
(כ' טבת) 



בס"ד 

הקיפי בכל שאלה תשובה אחת בלבד. השאלון אנונימי.

על איזו מההחלטות שקיבלת על 9.
עצמך את עדין מקפידה? 

ההחלטה שקיבלתי בכ' א.
חשון (בקלפי) 

ההחלטה שקיבלתי בי' ב.
שבט 

ההחלטה שקיבלתי בכ"ח ג.
ניסן 

לא קיבלתי על עצמי שום ד.
החלטה 

לא מקפידה על אף אחת ה.
מהן 

אחר: _______ ו.

עיצוב בית הספר המועדף עלי 10.
היה ב: 

מבצע "גם וגם" א.

י"ט כסליו ב.

י' שבט ג.

כ"ב שבט ד.

כ"ה אדר- יום מוגנות ה.
מהאינטרנט 

אני מעדיפה שבתאריכים 11.
חסידיים יעבירו לי את התכנים 

באמצעות: 

הרצאה א.

התוועדות ב.

חברותות ג.

המחנכת ד.

המבצע שהייתי שותפה לו במידה 12.
הרבה ביותר: 

מבצע יום לחודש- א.
"מחשבות מסלול מחדש" 

מבצע הכנה לי"ט כסליו-  ב.
"גם וגם" 

מבצע פסח- "קבוצה ג.
מנצחת" 

לא השתתפתי באף מבצע ד.

לדעתי יום שיא באנגלית: 13.

שיפר את השפה א.
האנגלית שלי בצורה 

משמעותית 

הקנה לי שליטה על ב.
מספר מילים חדשות 

לא שינה במיוחד את ג.
יכולותיי השפתיות בשפה 

בבית הספר, אני מרוצה מ: 14.

המצב החברתי שלי א.

היחס של הצוות ב.

הרמה הלימודית ג.

ההווי החסידי ד.

אחר: ה.
________________


