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 תאריך הגשה: 

 לכבוד

 האגף לאישור ספרים וחומרי למידה

 משרד החינוך  

 ירושלים 

 א.ג.נ., 

  דיגיטלי חומר למידהתהליך אישור הנדון: 

המפתחים_________________________  החברה המפתחת / החתימה בשם   מורשה, הח"מ אנו

 .  דיגיטלי  תהליך אישור חומר למידה  מבקשים פתיחה של

 :  כוללתהבקשה 

  הצהרה משפטית 

 שונים של חומר הלמידה   םתיאור מאפייני 

  מידע על צוות הכתיבה 

 

   פיתוח חומר למידה הדורש תהליך אישור בדבר    הצהרה משפטית 

 מצהירים בזאת כי:  המפתחים_________________________ החתימה בשם  ימורש , הח"מ אנו

 במקומות המתאימים: סמנו   

 לימוד ולחומרי לספרים  אישור לקבלת  והתהליכים הנוהלאת  קראנו; 

  תו  לכתיבלפיתוחו, המוצע,   הלמידה לחומר  המתאיםצוות של מומחים לתחום הדעת  נועומד לרשות

   ; בכל ההיבטים הנדרשיםעורכים או יותר(  5)ולעריכתו 

  במומחיות   ואת המדריך למורה ערכו את חומר הלמידהמצהירים כי העורכים הכותבים וחמשת

 ;  עליו ניםו מן ההיבט שהם אמ ובמקצועיות 

 בזאת הצהרה על מחויבות  ניתנת,  מכרך כחלק אישור  לתהליך המוגש למידה  חומרשל   במקרה 

 ; הספר השלמתל

  אנו מצהירים כי נשמרו זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בחומר הלימוד, ולרבות זכויות

על שמירת זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות   הבלעדיתהיוצרים של המדינה. ידוע לנו כי האחריות 

חוק זכויות יוצרים,  היוצרים של חומרי למידה היא בידי המפתחים, בכפוף לכל חוק ודין ולרבות 

 ; 2007 -התשס"ח 

  ולא למכור את חומר הלמידה למערכת החינוך חינם שימוש להציע  לא ,לא לפרסם אנו מתחייבים,  

פי   ,לרבות צוותי חינוך, תלמידים והורים רו הסו  ; עד לאישו

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-3/HoraotKeva/K-2015-9-3-6-3-16.htm
mailto:http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2119/2119.pdf
mailto:http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2119/2119.pdf
mailto:http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2119/2119.pdf
https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://8c4625.medialib.glogster.com/media/e5d3ac70774f1f7d36aa5d3c457886259b7e23ca1367da47bab9b090fa010f7d/check-box.png&imgrefurl=http://www.glogster.com/libby13/the-taming-of-the-shrew/g-6lnsekaofofjdur26hr6fa0&docid=FTmX6_o896iORM&tbnid=ClDbiPGgxe_klM&w=258&h=258&ei=vKTYVKPyKOWiyAP0nYH4Ag&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
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  זמינות כי פעילויות אלו יהיואנו מתחייבים  במרשתת,  הכולל הְפָניות לפעילויות   למידה חומר במקרה של  

 בהתאם חלופיות פעילויות  למצוא מתחייבים  אנו זמינות תהיינה לא  הן ואם. חודשים 3 ִמדי   ותיבחנה

 ; הקושי  איתור מיום חודש תוך  מקרה ובכל , הקושי  למורכבות 

 מצהירים  מתוקשבת הנבדקת בהתאם לנהלים באופן מדגמי ו/או חלקי בלבד אנו  תוכן במקרה של סביבת

שנוסיף  וכן, החינוך  משרד  בידי ולא בידינו  היא זו בסביבה  התכנים כלל   על  שהאחריות יודעיםכי אנו  

 ספרים לאישור לאגף לשלוח  יכולים  זו למידה בסביבת המשתמשים  כל"   ההערה את התוכן לסביבת

  לתקן  אחראים ושאנו"  למפתחים  תועבר הבקשה; הסביבה תוכן של לתיקון  ובקשה  הערה למידה  וחומרי

מיום איתור   כחודש תוך  צעוובכל מקרה יב   הנדרש התיקון להיקף  בהתאם סביר  זמן תוך  הנדרש את

 ; הקושי

  לפחות )תבחיני איכות  ידוע לנו שחומר למידה שיימצאו בו ליקויים חמורים על פי אחד מתבחיני האיכות

מדעיים, תבחיני איכות טכנולוגיים שמירה על זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים  -פדגוגיים

יטופל; וכן חומר למידה שיימצאו בו ליקויים "סבירים" יתוקן  לא  ותבחיני איכות למפתחים(, יוחזר אלינו ו

 ; םעל ידינו תוך זמן סביר בהתאם להיקף התיקונים הנדרשי

   .מתחייבים לשלם    אנו   ידוע לנו כי בתום תהליך האישור תישלח אלינו דרישת תשלום בצירוף שובר תשלום

למפורט ובהתאם  התהליך  בסיום  שיקבע  כפי  למידה  חומר  של  אישור  תהליך  ב  עבור  זר  בחו 'בנספח 

 ;הנוהל והתהליכים לקבלת אישור לספרים ולחומרי לימוד  6.3-" 16סעיף  מנכ"ל

 

   הלמידה חומרי  כי  מתחייבים  ולתכניםיוגש אנו  להיקף  מלאה  בהתאמה  למעט  להתפרסם    המתוכננים  ו 

)לא יוכנסו ו/או יוסרו ו/או ישונו תכנים מבלי ליידע את    שינויים מוסכמים שנעשו בתהליך ההערכה והאישור

   .האגף לאישור ספרים וחומרי למידה(

 

   במקרה של סביבת תוכן מתוקשבת, עם קבלת האישור אנו מתחייבים להוסיף במקום בולט בסביבת התוכן

  ,דעת  יתחומהמתוקשבת את לוגו האגף לאישור ספרים וחומרי למידה, בתוספת מספר אישור, תאריך,  

האחריות   בדבר  והצהרה  האישור  למסמך  שהתבצעהעל  קישור  הבדיקה  וסוג  שתנוסח  התכנים  כפי   ,

 . ותישלח אלינו על ידי האגף לאישור ספרים וחומרי למידה

 

   במקרה של ספר דיגיטלי, עם קבלת האישור אנו מתחייבים להוסיף במקום בולט בספר הדיגיטלי את לוגו

למידה, בתוספת מספר אישור, תאריך, רמת תקן )בסיסי/מתקדם( וקישור  האגף לאישור ספרים וחומרי  

 למסמך האישור.  

  – סבבים    3-באו תיקונים שלא נשלמו    משמעותיים בחומר למידה המצריכים הערכה מחודשת  שינויים

 תם. עבור בדיק תשלום מחודש ב יחויבודינם כחומר למידה חדש, והם 

 וחותמת בשם החברה:  _______________  חתימה

 או

  חתימת המפתחים:  ________________ 

https://owa.education.gov.il/owa/?ae=PreFormAction&a=Reply&t=IPM.Note&id=RgAAAADH5yvqMdGZQYr8hnWoBbObBwDJerr3Yc5pQLFRv%2bL4gkCeANTIx0UyAABpjFZyghwHRLassQp4AVZiAABtZtCFAAAJ&pspid=_1430054195508_900741744#_נספח_ב_-
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 / לסמן את הרצוי   בבקשה להשלים   : שונים של חומר הלמידה   ם מאפייני 

 : תאריך •

 : למידההחומר  שם •

 :  דעת תחומי •

 :ותתיכ •

   .עולים, מיוחד  חינוך, חרדי, דתי ממלכתי , ממלכתי :פיקוח    ערביתדוברי /עברית  דוברי   :יםמגזר •

 . סביבת תוכן מתוקשבת ,מתקדם ספר דיגיטלי :הלמידה חומר סיווג •

 : שפה •

 החברה המפתחת 

 : החברה שם

 : המפתחת החברה"ל מנכ שם : בחברה קשר איש שם

 : טלפון  : טלפון 

 : אימייל : אימייל

 :  דואר  כתובת   :דואר  כתובת

 )במקרה של ספר דיגיטלי המבוסס על ספר מודפס(:    : של הספר המודפס   ההוצאה 

o  :שם ההוצאה לאור 

o  טלפון:   

o אימייל :   

o דואר  כתובת:   

 : גרסה מספר •

 קישור למדריך:          ?לתלמיד מדריך קיים •

 : קישור למדריך            ?למורה מדריך קיים •

 

 המודפס? האם הוצע רצף למידה שונה מהרצף הקיים בספר  :מתקדםספר דיגיטלי  עבור  •

 והרשאות   האתר   כתובת 

 קישור לאתר האינטרנט: •

o  הרשאות כניסה למורה 

 שם משתמש:  ▪

 סיסמה:  ▪

o  הרשאות כניסה לתלמיד 

 שם משתמש:  ▪

 סיסמה:  ▪

   : מודפס   ספר   על   המבוסס   דיגיטלי   ספר 

o  המודפס: דנאקוד של הספר 

o  :מספר אישור הספר המודפס 

o  אישור הספר המודפס: תאריך 

 לפי הפירוט הבא:     חמים  קישורים עם , אקסל  בטבלת התוכן    פריטי רשימת  אתלצרף  יש

   נושא, קישור חם לפעילות.-שם הפעילות, שכבת גיל, תחום דעת, נושא, תת
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 יש להוסיף את חתימת הכותבים והעורכים. .  מידע על צוות הכתיבה 

 לפרט אודות כל אחד מהכותבים( נא  צוות הכותבים ) 

 שם: •

 תואר:  •

   :מוסד הלימודים •

 :  תעודת הוראה •

o  :מוסד 

o  :תחום דעת 

 ניסיון בהוראה  •

o  :שם בית הספר 

o  :שכבת גיל 

o  :תחום דעת 

 : עיסוק נוכחי •

   :טלפון  •

   : אימייל •

 : דואר  כתובת •

 ___________________    חתימה

 

 שם: •

 תואר:  •

   :מוסד הלימודים •

 :  תעודת הוראה •

o  :מוסד 

o  :תחום דעת 

 ניסיון בהוראה  •

o  :שם בית הספר 

o  :שכבת גיל 

o  :תחום דעת 

 : עיסוק נוכחי •

   :טלפון  •

   : אימייל •

 : דואר  כתובת •

 חתימה  ___________________ 

 

 שם: •

 תואר:  •

   :מוסד הלימודים •

 :  תעודת הוראה •

o  :מוסד 

o  :תחום דעת 

 ניסיון בהוראה  •

o  :שם בית הספר 

o  :שכבת גיל 

o  :תחום דעת 

 : עיסוק נוכחי •

   :טלפון  •

   : אימייל •

 : דואר  כתובת •

 ___________________    חתימה
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 מדע  ה עורך  

 

 שם: •

 תואר:  •

 : מוסד הלימודים •

 : עיסוק נוכחי •

   :טלפון  •

   : אימייל •

 דואר   כתובת •

 חתימה  ___________________ 

 

 קה דידקטי - ה פדגוגי ה עורך  

 

 שם: •

 תואר:  •

 : מוסד הלימודים •

 : עיסוק נוכחי •

   :טלפון  •

   : אימייל •

   דואר  כתובת •

 ___________________ חתימה   

 

   לשון ה עורך  

 

  

 שם: •

 תואר:  •

 : מוסד הלימודים •

 ממוסד לימודים:  לשון  עורך של  תעודה •

   :שנות ניסיון בעריכת לשון •

 : עיסוק נוכחי •

   :טלפון  •

   : אימייל •

 : דואר  כתובת •

 

 

 חתימה  ___________________ 
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   קה גרפי ה עורך  

 מגזר  - מגדר ה עורך  

   לערבית   מתרגם ה 

 

 שם: •

 תואר:  •

 : מוסד הלימודים •

 : עיסוק נוכחי •

   :טלפון  •

   : אימייל •

   דואר  כתובת •

 חתימה  ___________________ 

 

 שם: •

 תואר:  •

 : מוסד הלימודים •

 : עיסוק נוכחי •

ניסיון בבדיקת סטריאוטיפים מגדריים בספרי   •

 : לימוד

   :טלפון  •

   : אימייל •

 : דואר  כתובת •

 חתימה  ___________________ 

 

 שם: •

 תואר:  •

 : הלימודיםמוסד  •

 : עיסוק נוכחי •

   :טלפון  •

   : אימייל •

   דואר  כתובת •

 חתימה  ___________________ 

 


