
 משרד החינוך
 מערכות מידעמינהל תקשוב, טכנולוגיה ו

 

 

 

 

 ה"תשע שבט' ה 

 2015 ינואר 25 

 לכבוד 

 רכז תקשוב בית ספרי

 שלום רב,

 היערכות ספרים דיגיטליים בשנת הלימודים תשע"והנדון: 

בתי ספר בתכנית התקשוב ישלבו ספרים דיגיטליים כחלק בלתי נפרד אנו שואפים ששנת הלימודים התשע"ו לקראת 

 הופך לארגון מתוקשב.מהמהלך שבו בית הספר משלב פדגוגיה חדשנית ו

, לכל שכבת גיל החל ספר פיזיהמחליף ספר לימוד דיגיטלי אחד לפחות יבחרו  יבתי ספר בדגם בסיסעל פי מדיניות זו, 

 המציעים לבתי הספר דרכים שונות ליישום. לים פדגוגיםמודבענן החינוכי מפורסמים  .מכיתה ד'

ים גדולים להרחיב את היצע הספרים שבענן. אנו עושים מאמצ בקטלוג החינוכימפורסמת ספרי לימוד דיגיטליים רשימת 

שיסופקו חינם לבתי הספר. כמו כן, פורסם מכרז תוכן חדש "עדכון רשימת ספקים לאספקה והפעלת  בבעלות המשרד

לבתי ספר בתכנית התקשוב לשנת הלימודים תשע"ו. יחידות תוכן לימודי דיגיטלי וספרים דיגיטליים למוסדות חינוך" 

 שפרטיו יישלחו לבתי הספר בהמשך. ,מנת יחידות תוכן וספרים בכפוף למכרז זהתינתן מסגרת תקציבית להז

 כדי להגיע לשילוב מיטבי של ספרים דיגיטליים בבתי הספר בשנת הלימודים הבאה, נפעל על פי השלבים הבאים:

ננים לשילוב מאושרים וכן נוספים המתוכ יםיספרי לימוד דיגיטל רשימת הוצגומפגש סינכרוני, בו  -פברואר  אמצע .1

 .בענן החינוכימפורסמים בשנת הלימודים התשע"ו. פרטים על המפגש הסינכרוני 

על רכו לקבלת החלטה ויעבית ספר יפעלו בכל צוותי חשיבה נכרוני ועד סוף מרץ, אנו מציעים שילאחר המפגש הס .2

 שנת הלימודים תשע"ו. המומלצים על ידם לשילוב בים יספרי הלימוד הדיגיטל

המותאמת  , שיסייעו בידם  לגבש החלטה מושכלתבספרים התנסות אותסיסמ חברי הצוות, אנו מעמידים לרשות

 .לצרכי בית הספר

 :צורך תמיכה וסיוע, אנו מעמידים לרשותכם את השירותים הבאיםל          

  שאלות ותשובותרלוונטי,  מידע – בענן החינוכי ●

 03-6906600מענה אנושי בטלפון:  – מוקד תמיכה טלפוני ●

 התייעצות וליווי שוטף –מדריכי אשכולות במחוזות  ●

  השתתפות בקהילת מעשה ו/או קהילת עמיתים –ברשת מפגש סינכרוני  ●

  המפקח/ המדריך המחוזי לתקשובבכל שאלה ובקשה ניתן להתייעץ גם עם 

 ו בהמשך.פרטים ישלח – מרץ נבקש לקבל את בחירתכם בטופס מקווןעד סוף  .3

מאי, ובהתבסס על ההחלטה שהתקבלה בטופס המקוון, נבקש את בית הספר להזמין בפועל את  –במהלך אפריל  .4

 יחידות התוכן והספרים הדיגיטליים

http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Pages/Razional_Sefer_digitali.aspx
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Pages/earchut_sfarim_tashav.aspx
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Pages/earchut_sfarim_tashav.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Pages/earchut_sfarim_tashav.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Pages/shelot_sfarim.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/anshey_kesher.aspx
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ברשימת הספרים לתשע"ו שתועבר להורים לקראת היציאה לחופשת הקיץ, יש לציין ליד הספרים הדיגיטליים  .5

 הורים ואין צורך ברכישת ספר פיזי מקבילשהוזמנו במערכת שהינם ללא עלות ל

 הרשאת שימוש ליחידות הלימוד וספרים דיגיטליים יועברו לבית הספר במחצית השנייה של חודש יולי. .6

 

 

   

 בברכה,

 

 ד" ר עופר רימון

 מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

 

 

 העתקים: 

 מנהלי מחוזות

 מנהל המנהל הפדגוגי, מר אריאל לוי

 ניר מיכאלי, יו"ר המזכירות הפדגוגית מר

 מנהל אגף טכנולוגיות מידע  ,מר רוני דיין

 מנהל אגף תשתיות, מר סם קפלן

 מחוזמטה ובמפקח/ממונה תקשוב ב

 יםכולל יםמפקח


