
 
 

 ,רבשלום 

 

דיגיטליות  יחידות תוכןוכן  במבט חדשכולל את הספרים הדיגיטליים של  מבט מקווןבהמרחב הדיגיטלי 

 :בשני המסלולים שהקצה משרד החינוךלרכישה מוצע . במבט מקוון להעמקה והעשרה

 דרך משרד החינוךשנרכש תוכן דיגיטלי  -  מסלול רכש. 

 דרך הרשות/בעלותשנרכש תוכן דיגיטלי  -  מסלול ההקצבות. 

 

 .אס אי טק בע"מלקהתוכן:  . יש לבחור במערכת בַסָפקמערכת גפ"ןמתבצעת ב במבט מקווןרכישת 

  03-6906600סיוע ותמיכה בנושא הרכישה באמצעות המערכת ניתן לקבל במוקד של משרד החינוך:  

 .https://mosdot.education.gov.il/content/gefen או באתר

 

 מסלול הרכשעל מידע 

 ניתן לרכוש ספרים דיגיטליים בתקן מתקדם וכן יחידות תוכן דיגיטליות. זהבמסלול 

  ומשימות, וכן שכבות מידע דיגיטליתספר זה כולל את הספר הבסיסי בגרסה  –ספר דיגיטלי בתקן מתקדם 

, משימות מעולם המדע והטכנולוגיה, סרטונים, ניסויים, חדשות הדמיותעל הספר. שכבות המידע כוללות 

ם ליצירת כלימשחקים ועוד. כמו כן, לרשות המורה פעילויות שיתופיות, , משימות חקר, אינטראקטיביות

תלמיד, מעקב אחר ביצוע התלמידים לות לכיתה/שיוך משיממערכת לניהול למידה, המאפשרת פעילויות וכן 

 ומתן משוב אישי מעצב לקידום הלמידה. 

 . ₪ 600 – לשכבת גילהספר מחיר 

 ם הקשורות לנושאילהעמקה ולהעשרה  משימותהכוללות עצמאיות, יחידות  – יחידות תוכן דיגיטליות

מאפשרות פיתוח אוריינות מעוררות סקרנות, מעשירות וחווייתיות, והן  ית הלימודים. היחידותכנובת הנלמדים

המשימות יחידת תוכן אחת כוללת את כל . ולשוניתדיגיטלית מתמטית, אוריינות , לצד מדעית טכנולוגית

 לשכבת הגיל. המוצעות

 .₪ 200 – לשכבת גיליחידת התוכן מחיר 

 מסלול ההקצבותמידע על 

 יחידות תוכן דיגיטליות.בסיסיים או בתקן מתקדם, וכן ניתן לרכוש ספרים דיגיטליים זה במסלול 

 המאפשר דיגיטלית )ללא שכבות מידע ומשימות מתוקשבות(ספר הלימוד בגרסה  – ספר דיגיטלי בסיסי ,

 למורה לשייך את הספר לתלמידים. הכניסה מתבצעת דרך מערכת ההזדהות של משרד החינוך.

 .₪ 300 –יסי לשכבת גיל בסהספר מחיר ה

 ראו פירוט בסעיף הרכש. – ספר דיגיטלי בתקן מתקדם 

 .₪ 600 – לשכבת גילהספר מחיר 

  ראו פירוט בסעיף הרכש. –יחידות תוכן דיגיטליות 

 . ₪ 200 –לשכבת גיל יחידת התוכן מחיר 

  

 

https://mosdot.education.gov.il/content/gefen


 

 

 :מסלול ההקצבותב חבילותרכישת להצעה מיוחדת **

  מחיר (ו-א כיתות) בעבריתדיגיטליות יחידות תוכן  ששו בתקן מתקדםדיגיטליים ספרים  שישהברכישה של ,

 .לבית ספר ₪ 2,400יהיה החבילה 

 שכבות הגיל ) בריתבעדיגיטליות  יחידות תוכן שלושו בתקן מתקדםדיגיטליים ספרים  שלושה ברכישה של

 .לבית ספר ₪ 1,200יהיה  , מחיר החבילהנתונות לבחירה(

 1,750 היהי מחיר החבילהו(, -כיתות א) בערביתמתקדם דיגיטלי בתקן  יםספר שישהשל  ברכישה ₪ 

  רוכשים את החבילה.נתנו ללא עלות נוספת ליבמהלך השנה וייעלו לאתר יחידות התוכן . לבית ספר

 

 כל המחירים כוללים מע"מ.

 

לרכישה דרך מסלול ההקצבות או מתקציב בית הספר, אנא מלאו את הטופס המקוון: 

https://forms.gle/ZaB5nRTXmrMZk8oM9. 

 

 

 בירוריםלאנשי קשר לרכישות ו

 

 :רכישה ותמיכה טכנית 

 דוא"ל: 5665706-052טל':  – עתני אבירם ,support@classe.world. 

 :שאלות כלליות 

 דוא"ל:6406603-03טל':  – אמירה עמיר  ,  gamira@ramot.or. 

 דוא"ל: – שרון אדלרSharon.adler@ramot.org. 

 סיוע פדגוגי:הדרכה ו 

 דוא"ל:  – נגה משען nogamish@gmail.com. 

 תיאום מפגשי חשיפה והדרכה: 

 דוא"ל:  – ד"ר דליה קילים, מנהלת תחום קשרי קהילהdaliamabat54@gmail.com. 

 

 

 

 

 אנו מזמינים אתכם להתרשם וליהנות מהאתר, שיהיה פתוח ללא תשלום

 עד אחרי החגים.

https://mabatmekuvan.ramot.org 

 

 

 

 ,ת לימודים פורייה ומוצלחתשנבברכת 

 צוות במבט מקוון
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