
  

 

 

 

 

 סימולטורלמילוי קובץ מדריך 
 המיועד למפתחים של חומרי למידה, 

 של ספר לימוד מודפס מרבילחישוב מחיר 
 

 :מקדמית הערה

מודל המחירים  בין הסימולטור המצ"ב לבין , ככל שישנה,כל סתירההמשרד אינו אחראי למובהר בזה כי 

בין תוצאת הזנת  , ככל שישנה,ו/או כל סתירה שאושר לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים

של ספרי  מרבי"המודל לקביעת מחיר  לפי שנקבע לספר לימוד המרביהנתונים בסימולטור לבין המחיר 

 .האמור לפי המודל המרביהגורם המוסמך לקביעת המחיר  הינוהמשרד .  להווה ידוע כי לימוד"

 

 (4102)מהדורת אוקטובר  

 

 הסבר כללי .0

לפי המודל לקביעת מחיר מרבי של ספרי  את המחיר הצפוילמדי הקובץ מחשב בצורה מדויקת 

במסגרת ש יובהר לפי המודל. על ידי המשרד לימוד. יחד עם זאת, מחירו של ספר לימוד נקבע 

פי ל האגף לאישור ספרי לימודעל ידי  מהנתונים מוזניםחלק קביעת מחירו המרבי של ספר לימוד 

 המקצועי. שיקול דעתו

האגף לאישור ספרי עם הנדרשים פרטים כל ה ולברר היטב מראש אתפרשנות שגויה יש להיזהר מ

 לימוד.

 

 -. דהיינו באימות נתונים ולכן לא ניתן להזין נתונים שהמודל אינו מכיר עושה שימושהמודל 

בצידו  במרבית התאים נפתחת רשימה של נתונים אפשריים לבחירה על ידי לחיצה על חץ קטן

השמאלי התחתון של כל התא אותו יש למלא. על מנת שהחץ יופיע יש ראשית לסמן את התא. 

 מספר שלם בהתאם לנתון הדרוש.בתאים בהם לא מופיע החץ יש למלא 

 .1הערך  במקרים בהם התשובה היאעל מנת לקבל תמחור יש למלא את כל התאים גם 

 

 עליו יש ללחוץ על מנת לפתוח את הרשימה לבחירה ,לחץ הדוגמלהלן 
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מבנה חוברת העבודה ננעל כדי למנוע שינויים בלתי רצויים, כגון העברה, מחיקה או הוספה של 

  גיליון אחד או יותר בחוברת עבודה זו ננעל כדי למנוע שינויים לא רצויים בנתונים. גיליונות.

 

 האינדיקציה למילוי כל התאים היא הפיכת הפס האדום לירוק.

 

 

 למיקום אחרעם העכבר מפריעה למילוי הטופס, ניתן לגרור אותה הערה שידה מב
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 נתונים פרטנית למילוי ההדרכה  .4

 :תחום דעת .0

הדעת אינו נמצא ברשימה יש לבחור את תחום שיש לבחור את תחום הדעת הרצוי. במידה 

 האפשרות "תחום דעת אחר".

 סיווג:  .4

 "ספר עם כתיבה". אפשרויות הבחירה "ספר" ויש לבחור בין 

 לתכנית בהלימה ערכיםההתייחסות לו המיומנויות, התכנים את בתוכו הכולל ספר: ספר 

 . ההוראה שעות למספר ובהתאם שנתית בראייה מסוימת גיל לשכבת הלימודים

  :)דפי עבודה לתלמיד  ספר מודפס הכוללספר עם כתיבה )חוברת עבודה/חוברת עם כתיבה

חלק ממארז הנספח לספר לימוד מאושר, או  והואבנושא הקשור לתכנית הלימודים התקפה, 

בהתאם להנחיות  ו.לרכישה בפני עצמ ןולפיכך משווק באופן עצמאי ונית ו,עומד ברשות עצמ

 הלימודים לתכנית ובהתאמה .ד"התשע ל"בשנה לימוד בספרי כתיבה  0-3.6חוזר מנכ"ל 

 .מנהל תחום הדעת הוראותלו

  שכבת גיל: .6

 .הקיימות אפשרויות הבחירהיש לבחור בין 

 :ממשרד החינוך )באלפים(תקבל השסכום התמיכה  .2

מעוגל ₪ , על בסיס הידוע. שימו לב כי הנתון שיש להזין הוא באלפי סעיף זה באופן ידני הזיןיש ל

 (. ולכן ההזנה של המספר היא עצמאית )אין בחירה מרשימה נפתחת לאלף הקרוב. 

  :רמת שינוי תכנית לימודים .5

אגף לאישור ספרי ב  להיוועץיש אינו ידוע, שהנתון במידה . שינוי תכנית לימודיםרמות  6 ותקיימ

 .לימוד

  רמת זכויות יוצרים: .3

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-3/HodaotVmeyda/H-2013-4-6-3-1.htm
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  :רמות 2 קיימות

 יצירות )תחומי דעת כגון מדעים ומתמטיקה( 1 -מתאימה ל 0רמה 

 יצירות 45 -מתאימה ל 4רמה 

 יצירות 55 -מתאימה ל 6רמה 

 . )תחומי דעת כגון שפות וספרות( יצירות 01 -מתאימה ל 2רמה 

 .אגף לאישור ספרי לימודב ות של משרד החינוך יש להיוועץ ספקות לגבי הדריששיש במידה 

  תרגום: .7

 בחירה בינארית.

 

 

 

  מספר עמודים בספר: .0

של את סכום העמודים  הזיןביחד ול יש לתמחר את כל הכרכים ,הינו חלק מספרשהכרך במידה 

סך העמודים של כלל מ דרה יקבע לפי יחס העמודים של הכרךבס כלל הכרכים. המחיר של כל כרך

 . ספרמחיר הול כפהכרכים 

של כלל הכרכים )של העמודים סך  \ החישוב: מחיר הכרך = מחיר הספר * מספר העמודים בכרך

 .הספר(

 אין בחירה מרשימה נפתחת(. -סעיף זה באופן ידני )יש למלא מספר שלם יש להזין

 : אורך הדף )ס"מ( .9

 יש להזין את אורך הדף.

 רוחב הדף )ס"מ(: .01

 הדף. רוחביש להזין את 

  מספר צבעים בספר: .00

צבעים.  2מסומן על ידי ( full process)צבע מלא  .לבן מסומן על ידי צבע אחדעל גבי שחור 

אגף לאישור ב אטלסים( יש להיוועץ מקרה של ב צבעים 3יותר צבעים )כגון  במקרה מיוחד של

 ספרי לימוד.

  מספר צבעים בכריכה: .04

 צבעים. 2שחור לבן מסומן על ידי צבע אחד וצבע מלא מסומן על ידי 

  סוג הכריכה: .06

 .המוצעות השונות אפשרויות הבחירה 6יש לבחור בין 

  תוספת לכריכה: .02

 .המוצעות השונות אפשרויות הבחירה 6יש לבחור בין 

  משקל נייר: .05

 .המוצעות השונות אפשרויות הבחירה 4ר בין יש לבחו

 :ע בכל שנה )באלפים(וצמספר תלמידים שלומדים את המק .03
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ימה נפתחת(. יש להזין אין בחירה מרש -יש להזין סעיף זה באופן ידני )יש להזין מספר שלם 

 .אגף לאישור ספרי לימודב רה שבו המספר אינו ידוע יש להיוועץ באלפים! במק

  :)כולל ספר זה( מספר מתחרים בפועל .07

המספר כולל  אין בחירה מרשימה נפתחת(. -יש להזין סעיף זה באופן ידני )יש להזין מספר שלם

 .אגף לאישור ספרי לימודב יש להיוועץ רה שבו המספר אינו ידוע את הספר המתומחר. במק

מגבלה על מספר המתחרים, כך שכל מתחרה שתהיה ייתכן ן כי מטעמים של מדיניות המשרד, יצוי

 נוסף ייאלץ לתמחר את הספר על פי מספר מתחרים הקטן ממספרם בפועל.

  רמת גרפיקה: .00

 האגף לאישור ספרי לימוד.רמות גרפיקה שונות. הנתון הסופי ייקבע על ידי  2קיימות 

 :לימודים אחת כרכים בספר המיועד לשנת .09

 .0יש להזין  כרך אינובמקרה שהספר  


