
החדשנותבילש"ב
מפגשי שיתוף ידע וכלים להנעת חדשנות עירונית

, מינה צמח
!מאחורייך

מאחורי הקלעים  
של עולם הסקרים והשאלונים



סדנה משותפת  
בהובלת היחידה  
, לתכנון אסטרטגי

עיריית באר שבע 
וצוות החדשנות  



?על מה נדבר היום.. אז

הצורך במידע

מקורות מידע אפשריים

הגדרת מטרות וקהל יעד לסקר

ניסוח שאלות

ביצוע פיילוט

הגדרת טווחי זמן

  בחירת הפלטפורמה המתאימה



השלבים 
לבניית שאלון מקוון  

למילוי עצמי

8



?מה אנחנו רוצים לדעת: להגדיר

מה הדברים לגביהם חסר מידע שחשוב לנו?

מה נעשה עם המידע שייאסף  ?

מה  ? מה אעשה איתו, אם יהיה בידי את המידע הזה)
(?אוכל להפיק ממנו



?מה רצינו לדעת

מה היו התחושות והתמודדויות של  
ההורים והילדים בתקופת החירום בעת  

התפשטות נגיף הקורונה ובחזרה  
?למציאות החדשה

עיריית באר שבע, סקר מנהל חינוך



אפשר  , אחרי שהגדרנו מה אנחנו רוצים לדעת

?  איך נעשה את זה: לשאול את עצמנו

קיימות מגוון אפשרויות להשגת מידע שיכול לשמש אותנו  

. בכדי למדוד את מה שאנחנו מעוניינים

? ? ?  ? ? 

? ?   ?



בחירת מקור מידע

סקר  )שימוש במאגר נתונים שנאסף בעבר –מקור מידע קיים 
(שימוש בנתונים פנימיים, שנעשה

ייצור של מאגר נתונים חדש על פי צורך-מקור מידע חדש



?מאיפה נשיג את המידע

במקרה זה הבנו שאין לנו מקור מידע קיים ממנו אנו  
יכולים לקבל את הנתונים הללו ולכן הבנו שאנו צריכים  

. לכן זה מקור מידע חדש, לייצר אותם בעצמנו

עיריית באר שבע, סקר מנהל חינוך



נקודות למחשבה, לפני שממשיכים

 באמצעות איזה מקור מידע תוכלו להשיג את הנתונים
?שלכם בצורה הכי יעילה ומדויקת

האם ישנו מקור מידע קיים בו ניתן להשתמש  ?
האם עליכם לייצר בעצמכם את מקור המידע?



סקר כמותני למילוי עצמי

חסרונותיתרונות
מהירותלא מגיע לכל פלחי האוכלוסייה

כמותהתנגדות למענה

גמישות בעיצוב השאלוןבעיות טכניות מגוונות

עלויות נמוכותכפילויות

דיוק בהזנת הנתונים  יכולת מוגבלת לשליטה על הפצת
השאלון

  ניתוח מהיר

+-



הגדרת מטרות הסקר

 1המטרות נגזרות מתוך הצורך שהגדרנו בסעיף.

 3-5בין , למשל)כדאי לנסח מספר מטרות מצומצם
.עליהן יענה הסקר(!מטרות ולא יותר

ניסוח המטרות צריך להיות פשוט וברור.

!חשוב לזכור** 

.  הסקר הוא אינה מטרה בפני עצמה אלא כלי להשגתה



:מטרות
להעריך את החוסן של ההורים והתלמידים בתקופת  1.

.הסגר ובעת החזרה למציאות החדשה

לבחון את שביעות הרצון של ההורים מהתנהלות המוסד . 2
.החינוכי של ילדם בתקופת הסגר ובעת החזרה ללימודים

לבחון את האפקטיביות של הלמידה מרחוק במערכת  . 3
.חינוך ולהסיק מסקנות לגבי ההמשך

עיריית באר שבע, סקר מנהל חינוך



כתיבת מטרות הסקר-תרגול

 קחו לכם מספר דקות ונסחו כמה מטרות לשמן
.אתם מעוניינים ליצור סקר כמותני למילוי עצמי



הגדרת קהל היעד
לגביה נרצה  האוכלוסייהיש להגדיר מהי , לפני כל סקר•

מטרות את האוכלוסייה נגדיר לפי . להסיק מסקנות
.הסקר

משום  , הגדרה ברורה של אוכלוסיית המטרה חשובה•
לאותה  שהמסקנות העולות ממנה מתייחסות 

.אוכלוסייה בלבד



:קהל יעד
/  העל יסודיים/ הורים לתלמידי בתי הספר היסודיים

.מוסדות החינוך המיוחד בעיר באר שבע

.  רשומות על קהל יעד זה ניתן למצוא במנהל החינוך**

עיריית באר שבע, סקר מנהל חינוך



מדגם

אוכלוסייה



:  המדגם צריך להיות

אקראי

ומייצג



מתלמידי החינוך המיוחד בבאר שבע לומדים  16%
לומדים בבית  3%לעומת זאת רק , בבית ספר אילנות

.ספר מגן

חשוב שבמדגם שלנו שיעור המשיבים מכל בית ספר 
.לשיעור האמתי באוכלוסייהדומהיהיה 

טלפוני  , אוכלוסיות מסוימות בסקר דיגיטלי" לחזק"ניתן 
(.כתלוי באוכלוסייה)או אפילו פרונטלי 

חשוב לעקוב תוך כדי תנועה על המדגם אל מול  ** 
.  האוכלוסייה ולקבל החלטות בהתאם

16%

3%

12%

1%

אילנות מגן

מדגם

אוכלוסייה

אוכלוסייה

עיריית באר שבע-היחידה לתכנון אסטרטגי

מדגם

עיריית באר שבע, סקר מנהל חינוך



..עד כה
תכנון הסקר  דיברנו על 

(הכנות מקדימות/ מאחורי הקלעים)

..מעכשיו
השאלותמתחילים לכתוב את 



..רגע לפני כתיבת השאלות
:סיעור מוחותתעשו 

פשוט תזרקו על הדף את כל הנושאים שהייתם רוצים  
.  בשלב הזה הניסוח הוא לא מה שחשוב-לבחון בסקר



ניסוח  
שאלות

? ? ?  ? ? 

? ?   ?



לא נכוןנכוןכלל

יש לנסח את השאלה באופן  
ולהימנע מניסוח מעורפלברור

מרוצה  עד כמה אתה
מתדירות המפגשים עם  

?  בתקופה זוחבריך 

עד כמה אתה מרוצה  
שלך מהפעילות החברתית 

?בתקופה זו

מניסוח  להימנעיש 
בתוך  כמה שאלות הכולל

שאלה אחת

עד כמה אתה מרוצה  1.
?באופן כללימהמפגש

עד כמה אתה מרוצה  2.
מהתוכן שהועבר  

?במפגש

עד כמה אתה מרוצה  
?מהמפגש ומהתוכן שלו

דרך מניסוח על להימנעיש 
על דרך החיוב/ השלילה

או  אופטימיבאיזו מידה אתה 
להצלחה ארוכת  פסימי

?הטווח של החברה

אופטימי  באיזו מידה אתה
להצלחה ארוכת הטווח של  

?החברה

כללים חשובים לכתיבת השאלות



לא נכוןנכוןכלל

מאוזנות  יש לנסח שאלות
(כולל התשובות)

מידה אתה מרוצה או לא באיזו
? מרוצה ממכון הכושר שלך

,  כלל לא מרוצה. 1: תשובות
.  4ניטרלי . 3לא מרוצה . 2

מאוד  .5מרוצה במידה 
.  מרוצה

מידה אתה מרוצה  באיזו
או לא מרוצה ממכון  

:  תשובות? הכושר שלך
מרוצה  . 2, לא מרוצה. 1

.  3, במידה מסוימת
.  מאוד מרוצה.4, מרוצה

משאלות להימנעיש 
בכן ולאמסתכמות שהתשובות

תמליץ על  באיזו מידה
?השימוש במוצר

תמליץ על  האם
?השימוש במוצר

בשפה יש לנסח את השאלות 
ולהימנע  לכולם נגישה ומובנת

ממונחים מקצועיים וספציפיים

האם אתה מרוצה מניקיון  
ליד  הציבורי הפתוחהשטח
?מגורייך

האם אתה מרוצה  
ליד  פ"השצמניקיון 
?מגורייך

כללים חשובים לכתיבת השאלות



סוגי שאלות

:שאלות סגורות
בחירה אחת-
בחירה מרובה-
שאלות דירוג-

שאלות פתוחות

האם ילדך השתתף בלמידה  

?מרחוק

כן

לא

באופן חלקי

השילוב בין המחויבות לעבודה ושהיית הילדים 

בבית היה קשה עבורי

לא מסכים בכלל

מסכים במידה מועטה

מסכים במידה בינונית

מסכים

מסכים מאוד

מה היו הקשיים המרכזיים איתם התמודדת  

ניתן לבחור ביותר ? כהורה בתקופת החירום

מתשובה אחת

לשמור על שגרה וסדר יום

לסייע לילדים בלמידה מהבית

להרגיע את החששות של הילדים עקב המצב

להתמודד עם מריבות בין אחים

מתוך ההתמודדות שלך  

ושל ילדיך בתקופת  

האם יש , החירום וכיום

משהו נוסף שחשוב לך  

?לשתף



 דוגמה  )על פי נושא ברצף הגיוני ומקובצותהשאלות צריכות להיות מסודרות
(בשקף הבא

 (נטישה אל מול איסוף מידע שלם)טרייד אוף -חובהשאלות

 מרתיע שזה  )נהוג שיופיעו בסוף השאלון ( הכנסה, גיל, מגדר)דמוגרפיותשאלות
(בהתחלה

סדר השאלות בשאלון



לבחור את הפלטפורמה המתאימה ביותר
?מה האופציות שאנו ממליצות עליהן

.1Google forms

https://docs.google.com/forms/d/1BDOGDfYwt3hOYL9XvRHKzGr6i5BLA-hkcsuXhZRzVw0/edit


2 .Microsoft forms

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=ounE36eQQEal-f3Bsa7zZZv9Wivb_L1KkNcU-xvZhL9UN1ZVMks3VzZYQklJOVZPMVE1TVVDOUszTi4u


3 .SurveyLedgend

https://www.surveylegend.com/app/#/create/-MDK32cipzh6d6tSxs02


Hit me BABY
קבלת משוב מקבוצת פיילוט לפני ההפצה הגדולה

לוודא שאכן השאלון ראוי להישאל בקרב המשיבים  : מטרה
.  מאוכלוסיית המדגם

  נהוג להפיץ את השאלון לקבוצה של משיבים פוטנציאלים
.ולבקש מהם לענות על השאלון

לאחר המענה מקבלים מהם משוב על אופן המילוי  ,
.בהירות וקבלת הערות נוספות, פשטות

מתקנים את השאלון בהתאם.

אך בפועל היא עשויה למנוע טעויות או  . בדיקה זו עלולה להיתפס כמעכבת**
.  להאיר את עיננו לפני שהפצנו את השאלון לכלל המדגם



:קבוצת פיילוט
לפני שהפצנו את השאלון לכל קבוצת המדגם  

ביקשנו ממספר אימהות שעובדות אתנו להשיב  
.על הסקר ולתת לנו הערות

בעקבות ההערות שלהן הוספנו את האופציה  
בעיה בכמה מהשאלות וכן עלינו על לא רלוונטי 

. טכנית

עיריית באר שבע, סקר מנהל חינוך



:להגדיר טווחי זמן ל

הסקר לאוכלוסיית המדגםהפצת

 על הסקר על ידי המשיביםמענה

התוצאותניתוח



ניתוח הממצאים
ניתוח ראשוני באמצעות הניתוח האוטומטי של כל פלטפורמה. 1



ניתוח מעמיק יותר באמצעות הורדת  . 2
קובץ האקסל וביצוע ניתוחים נוספים



..אז לסיכום
?לשאלון מדהים-רגילמה הופך שאלון

עונה על המטרות

מאפשר קבלת מידע מלא ומדויק ככל האפשר

זמין וברור  , מהיר



?שאלות



תודה על  
!ההקשבה

היחידה לתכנון אסטרטגי  
וצוות חדשנות עירונית


