
מטרות קלפי השאלות? 
- לפתח קשר בין אישי מורה - תלמיד ובין התלמידים בכיתה.

- לעודד שיח בכיתה.                                                        
- ליצור אווירה חיובית ונעימה בשיעור.                                    
 - גיוון בדרכי הוראה - להתחיל את השיעור אחרת ולא מיד בלמידה.

     לגזור, לשמור ולשאול #1 -    
מקבץ שאלות כלליות לתלמידים 

מה בקובץ ? 
40 קלפי שאלות כלליות.  

למי מיועד הקובץ ? 
קלפי שאלות לשימוש כלל המורים (לא רק למחנכים).  

מתי ניתן להשתמש? 
קלפי שאלות כלליות המיועדים למפגשי הבוקר, למעברים - שיעורים

לאחר ההפסקה, שיעור פרטני, לסוף היום, לא רק לשיעורי חינוך.    

שכבות הגיל ? 
כיתות ה - י"ב.   

יצירת קלפי השאלות: שרית לסט



אוסף שאלות למפגשי בוקר, לאחר ההפסקה או בתחילת       
 השיעור, לא רק למחנך ולא רק בשיעורי חינוך! 

מתי לאחרונה
הרגשתם 
אמיצים?

איזה מקצוע
לימוד הייתם

מוסיפים למערכת
השעות שלכם?

לו הייתם מקבלים
1000 ש"ח לבזבז

ביום אחד, מה
הייתם קונים?

לו יכולתם לבחור
לעצמכם כוח על,
באיזה כוח על
הייתם בוחרים? 

מהו הניחוח
האהוב  עליכם?
(מרכך כביסה,
(..בושם, מאכל

לו הייתם צריכים
לאכול מאכל אחד 
 בלבד למשך שבוע,
איזה מאכל הייתם

אוכלים? 

שרית לסט שרית לסט

שרית לסטשרית לסט

שרית לסט שרית לסט

  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

           לגזור, לשמור ולשאול-                 
מקבץ שאלות כלליות לתלמידים 

  לגזור, לשמור ולשאול !!!   לגזור, לשמור ולשאול !!! 

  לגזור, לשמור ולשאול !!!   לגזור, לשמור ולשאול !!! 

  לגזור, לשמור ולשאול !!! 



לו הייתה לכם
אפשרות לבלות יום
שלם עם אישיות

מפורסמת, במי הייתם
בוחרים ומדוע?

האם יש לכם
תחביב או כישרון
מיוחד או מוזר?
שתפו אותנו. 

מה אתם מעדיפים
בחופשה- לישון
לילה במלון או

באוהל?

מהו היום 
המועדף עליכם

בשבוע?

מה אתם מעדיפים
- שעה עם הפלפון
או שעה פעילות

גופנית?

לו הייתם בע"ח,
איזה בעל חיים
הייתם ומדוע?

                לגזור, לשמור ולשאול-                
מקבץ שאלות כלליות לתלמידים 

אוסף שאלות למפגשי בוקר, לאחר ההפסקה או בתחילת       
 השיעור, לא רק למחנך ולא רק בשיעורי חינוך! 

שרית לסט שרית לסט

שרית לסט שרית לסט

שרית לסט שרית לסט

  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

 לגזור, לשמור ולשאול !!! 

  לגזור, לשמור ולשאול !!!   לגזור, לשמור ולשאול !!! 



מהי השאלה
הראשונה שהייתם

שואלים חבר
מכוכב אחר?

נבחרתם לרשימת
עשרת הצעירים

המשפיעים במדינה,
איזה נושא תרצו

לקדם? 

מהו משחק
הקופסה שאתם
יכולים לשחק בו

שוב ושוב?

מהי סדרת
הטלוויזיה שהייתם
רוצים להיות ניצבים
או להשתתף בה?

התקבלתם לעבוד
ככתבים בחברת
החדשות, איזה

תחום תרצו לסקר
ומדוע?

אתם אחראים על
ליווי משלחת

שהגיעה מחו"ל, מהו
המקום הראשון

שתראו למשלחת?

                לגזור, לשמור ולשאול -               
מקבץ שאלות כלליות לתלמידים 

אוסף שאלות למפגשי בוקר, לאחר ההפסקה או בתחילת       
 השיעור, לא רק למחנך ולא רק בשיעורי חינוך! 

שרית לסט שרית לסט

שרית לסט

שרית לסט

שרית לסט

שרית לסט

  לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

 לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

  לגזור, לשמור ולשאול !!!   לגזור, לשמור ולשאול !!! 



מה הייתם
רוצים שיהיה
לכם בהפסקה

בביה"ס?

לו יכולתם לקבל
מדליה אולימפית

באולימפיאדה, באיזה
ענף ספורט תבחרו

להתחרות?

לו ניתנה לכם
האפשרות לעבוד בכל

עבודה ללא קשר
לשכר, באיזו עבודה

תבחרו לעבוד?

אוהבי כלב או
אוהבי חתול?

מה אתם
מעדיפים הליכה
מהירה או ריצה?

ממה אתם יותר
נהנים - לקבל
מתנה או לתת

מתנה?

           לגזור, לשמור ולשאול-                 
מקבץ שאלות כלליות לתלמידים 

אוסף שאלות למפגשי בוקר, לאחר ההפסקה או בתחילת       
 השיעור, לא רק למחנך ולא רק בשיעורי חינוך! 

שרית לסט שרית לסט

שרית לסטשרית לסט

שרית לסט שרית לסט

  לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

 לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

 לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 



מהי המדינה
הראשונה

שתטיילו  בטיול
מסביב לעולם?

מה אתם מעדיפים -
שיעור יוגה או
קפיצות על
טרמפולינה?

לו יכולתם להיות
שופטים בתוכנית

ריאליטי, איזו תוכנית
הייתם בוחרים

לשפוט?

 לו יכולתם לנסוע
בזמן לעבר, באיזו

תקופה הייתם
בוחרים ומדוע?

מה עדיף -
ביה"ס ביום או
ביה"ס בלילה?

מה אתם
מעדיפים -

לאכול במסעדת
שף או לאכול על

האש?

           לגזור, לשמור ולשאול-                 
מקבץ שאלות כלליות לתלמידים 

אוסף שאלות למפגשי בוקר, לאחר ההפסקה או בתחילת       
 השיעור, לא רק למחנך ולא רק בשיעורי חינוך! 

 לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

 לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

 לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

שרית לסט

שרית לסט

שרית לסט

שרית לסט

שרית לסט

שרית לסט



לו הייתה לכם
האפשרות לשנות דבר
אחד בלבד בעולם, 
 מה הייתם משנים?

   נבחרתם לנהל את        
     ביה"ס ליום אחד,      

מהי הפעולה הראשונה
שתעשו כמנהלים

בביה"ס?

הוזמנתם לבית
הנשיא לפגישה, איזה
נושא תבחרו לשוחח
עם נשיא המדינה?

 לו היה לכם
רובוט אישי, מה
הייתם מבקשים
ממנו לעשות?

ראש העיר מעוניין
לשנות את 

מבנה ביה"ס, מה
תייעצו לו?

ניגשתם עם השותפים
שלכם לתוכנית

"הכרישים", מהו הפטנט
שהצגתם להם?

           לגזור, לשמור ולשאול -                 
מקבץ שאלות כלליות לתלמידים 

אוסף שאלות למפגשי בוקר, לאחר ההפסקה או בתחילת       
 השיעור, לא רק למחנך ולא רק בשיעורי חינוך! 

 לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

 לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

 לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

שרית לסט

שרית לסט

שרית לסט

שרית לסט

שרית לסט

שרית לסט



אוסף שאלות למפגשי בוקר, לאחר ההפסקה או בתחילת       
 השיעור, לא רק למחנך ולא רק בשיעורי חינוך! 

לו הייתם שדרני
רדיו, אילו 3 שירים
הייתם משמיעים

למאזינים? 

מקבץ שאלות
כלליות

לתלמידים

אתם מנחים בתוכנית
טלוויזיה מפורסמת,
מי האורח הראשון

שתזמינו ומה תשאלו
אותו ? 

אתם מופיעים ברשימת
עשרת המליונרים

במדינה, איזו השקעה
או תרומה תרצו
להעניק לחברה?

אתם חברי
הכנסת הצעירים
ביותר שנבחרו,
איזה חוק תרצו

להעביר?

           לגזור, לשמור ולשאול -                 
מקבץ שאלות כלליות לתלמידים 

40 שאלות למפגשי
בוקר, לאחר ההפסקה
או בתחילת השיעור,

לא רק למחנך ולא רק
בשיעורי חינוך!

לגזור, לשמור ולשאול !!! לגזור, לשמור ולשאול !!! 

לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

לגזור, לשמור ולשאול !!!  לגזור, לשמור ולשאול !!! 

שרית לסטשרית לסט

שרית לסט שרית לסט

שרית לסט שרית לסט


