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שאלון מקדים למשתתפי קליק ותיק

שלום רב,

השאלון שלפנייך הוא שאלון מקדים לכל המעוניין/ת להשתתף בקורס "קליק ותיק".
נשמח אם תוכל/י למלא את השאלון בכנות כדי שנוכל ללמוד מכך כמה שיותר.

תודה מראש
צוות קליק ותיק

פרטים מזהים

שם מלא (פרטי ומשפחה):* 

 

ת.ז:*

 

טלפון בבית:

 

טלפון נייד (סלולרי):*

 

מגדר:*

זכר  

נקבה 

גיל:*

 

מהי רמת ההשכלה שלך?*

עד 12 שנות לימוד  

תעודה 

תואר ראשון 

תואר שני 

תואר שלישי 

מסרב 

היכן את/ה מתגורר/ת (שם העיר/יישוב)?*

 

הקורס מתקיים בחמישה יישובים, באיזה מהם את/ה מעוניין/ת להשתתף?*

אום אל פאחם  

באר שבע 

חולון 

כפר סבא 

רמלה 

תל אביב 

איך נודע לך על התכנית? איך שמעת עליה לראשונה?

דרך חבר/ה שראה פרסום  

דרך קרוב משפחה שראה פרסום 

דרך חבר או קרוב משפחה שהשתתף בקורס בעבר 

דרך צוות המרכז/מועדון/ מתנ"ס/עירייה 

ראיתי פרסום בפייסבוק 

ראיתי פרסום בעיתון מקומי 

ראיתי פלייר או פוסטר 

קיבלתי הודעה בווטסאפ 

שמעתי מצוות עמותת תפוח 

אחר:  

מזהה קורס:*
במידה ואת/ה לא יודע/ת מהו מזהה הקורס רשום את הספרה 0

 

נגישות למחשב וסמרטפון

האם יש לך מחשב המחובר לתשתית אינטרנט בבית?* 

כן, יש לי מחשב מחובר לאינטרנט  

לא, יש לי מחשב בבית אבל הוא לא מחובר לאינטרנט 

לא, יש לי מחשב בבית שברצוני לחבר לתשתית אינטרנט כאשר אתחיל את הקורס 
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לא, אין לי מחשב בבית 

אם אין לך מחשב בבית - האם יש לך גישה קבועה למחשב שמחובר לאינטרנט (ספריה, מועדון וכדומה)?

כן  

לא 

האם יש ברשותך סמרטפון (טלפון סלולרי חכם)?*

כן  

לא 

במידה ויש לך סמרטפון - האם את/ה חושב/ת שיהיה לך נוח לתרגל משימות בסמרטפון (מבחינת גודל הכתב, חיבור לאינטרנט, לחיצה על המקשים וכדומה)?

כן  

לא 

לא יודע/ת 

האם את/ה משתמש/ת באינטרנט (לא כולל שימוש באפליקציית וואטסאפ)?*

כן, אני משתמש/ת דרך המחשב בלבד  

כן, אני משתמש/ת דרך הסמרטפון בלבד 

כן, אני משתמש/ת גם דרך המחשב וגם דרך הסמרטפון 

לא, אני לא משתמש/ת באינטרנט 

במידה ואת/ה משתמש/ת במחשב - האם נוח לך לבצע פעולות באמצעות המקלדת והעכבר?

כן  

לא 

באיזו תדירות את/ה עושה שימוש באינטרנט?*

כל יום  

כמה פעמים בשבוע 

פעם בשבוע 

כמה פעמים בחודש 

פעם בחודש 

פחות מפעם בחודש 

אני לא משתמש/ת באינטרנט 

כמה שעות ביום בממוצע את/ה גולש/ת באינטרנט (לא כולל אפליקציית וואטסאפ)?*
אם את/ה לא גולש/ת בכלל אנא רשום/י את הספרה 0

 

מהם השימושים העיקריים שלך באינטרנט?
אנא פרט/י ככל האפשר

 

כשמתרחקים מהבית, רשת האינטרנט האלחוטית הביתית שבסמרטפון מתנתקת.*
האם את/ה יודע/ת כיצד להתחבר באמצעות הסמרטפון לרשת אינטרנט אלחוטית מחוץ לביתך ?

כן  

לא 

לא יודע 

לא רלוונטי עבורי 

 *?(WhatsApp) האם את/ה משתמש/ת באפליקציית וואטסאפ
ניתן לסמן יותר מתשובה אחת

כן, אני כותב/ת הודעות  

כן, אני שולח/ת תמונות 

כן, אני שולח/ת סרטונים 

כן, אני מקיים/ת שיחה באמצעות הוידאו 

לא, אני לא משתמש/ת בוואטסאפ 

במידה ואת/ה רק קורא/ת הודעות בוואטסאפ - ציין/י זאת כאן:

אני רק קורא/ת הודעות בוואטסאפ  

שימושים שונים באינטרנט

במידה ואת/ה גולש/ת באינטרנט (במחשב או באמצעות הסמרטפון),
ציין/י באיזו תדירות את/ה משתמש/ת כיום בכל אחד מהבאים:

השתמשתיפחות מפעם בחודשפעם בחודשכמה פעמים בחודשפעם בשבועכמה פעמים בשבועכל יום  
כיום כ

*(Facebook כגון: פייסבוק) רשתות חברתיות

אתרי אקטואליה מקומיים ומהעולם (חדשות, ספורט וכדומה)*

דואר אלקטרוני (אי מייל)*

שימוש בדואר אלקטרוני

במידה ואת/ה משתמש/ת בדואר האלקטרוני (אי מייל)
אנא ציין/י אם את/ה עושה את הפעולות הבאות:

לאכן  
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שולח מיילים

יודע איך למצוא איש קשר מרשימה קיימת

מצרף קבצים להודעות מייל ששולח

(Facebook) שימוש בפייסבוק

(Facebook) במידה ואת/ה משתמש/ת בפייסבוק
אנא ציין/י אם את/ה עושה את הפעולות הבאות:

לאכן  

כותב פוסטים

מתכתב עם אנשים אחרים באמצעות הצ'אט

חבר/ה בקבוצות שונות שמעניינות אותי

שימוש בעבר בשירותי אינטרנט שונים

במידה ואת/ה גולש/ת באינטרנט (במחשב או באמצעות הסמרטפון),
האם עשית את הפעולות הבאות בשלושה חודשים האחרונים?

לאכן  

הורדת אפליקציות, תוכנות מחשב, משחקים, קבצי מוזיקה*

עקבת אחר נושאים פיננסיים (אתר בנק או כרטיסי אשראי) או*
ביצעת תשלומים באינטרנט (חשמל, ארנונה וכדומה)

ערכת קניות או השוות מחירים באינטרנט (כמו כרטיסים*
(ZAP ,ebay ,לקולנוע

זימנת תורים דרך האינטרנט (קופ"ח, משרדים ממשלתיים*
שונים, רשות מקומית)

בחנת את הזכויות שלך באינטרנט (בביטוח לאומי לדוגמא)*

תפיסת הטכנולוגיה והאינטרנט

לפניך מספר היגדים שקשורים לתפישותיך בנוגע לטכנולוגיה ולאינטרנט.
באיזה מידה את/ה מסכים/ה עם ההיגדים האלו ביחס לעצמך:

במידה מעטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאוד  

טכנולוגיה גורמת לי להיות עצבני/ת*

אני מאוד פתוח/ה לטכנולוגיות חדשות*

האינטרנט מסייע לי לרכוש את המידע הרלוונטי שלו אני*
זקוק/ה

אני חושש/ת לעשות שימוש באינטרנט*

נושאים ללמידה

מה היית מעוניין/ת ללמוד בקורס זה? באילו פעולות ושימושים במחשב ובטלפון החכם את/ה נעזר/ת בבני המשפחה שלך? 

 

הערות והארות נוספות:

 

תודה רבה על מילוי השאלון. לחץ/י על כפתור ה"סיים ושלח" שלמטה והמתן/י כמה שניות כדי שהטופס יישלח.

 סיים ושלח- 


