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 התקנים פיזיים להערכת  דו"ח

  (28/01/2021, תאריך  2.3 גרסה(
 

 פרטים כללים 
 )ימולא על ידי יצרן(

 תאריך מילוי הטופס  

 המוצר שם  

 הגרסה הנמסרת להערכה תאריך  /מס'  
 ספק / חברה שם  
 )אם יש(  מספר תאגיד 
 מנהל החברה   

העבודה  )דרכו תתנהל איש קשר בחברה  
 השוטפת( 

 כתובת  
 במשרד טלפון  

 טלפון נייד של איש הקשר  

 דואר אלקטרוני   

 שם איש קשר לזמן חירום  

 טלפון נייד ונייח איש קשר לזמן חירום  

 דוא"ל איש קשר לזמן חירום  

 לתמיכה טכנית כתובת    

 טלפון לתמיכה טכנית  
 ההתקן הפיזי מאפייני 

 יצרן()ימולא על ידי  
 תחומי דעת  
 שכבת גיל  

    שפות עבודה אחר : )יש  לפרט (   [ אנגלית    [ ערבית   ]  ] ]  [ עברית
 סוג פעילות          ]  [ מעורבת  [ פתוחה   ]  ]  [ סגורה

 הערכת מורכבות    מורכבת[   ] בינונית]  [  פשוטה[   ]

 אביזרים נלווים  
 סוגי משתמשים  תלמיד ] [ אחר:__________ ] [ מנהל  ] [ מורה  ] [ 
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 מאפיינים טכניים בסיסיים 

 )ימולא על ידי יצרן(
 תיאור פירוט

    משקל )גרם( 

 מידות )ס"מ(  ____ , גובה: ____, רוחב: ______ אורך:

 מידות מקשים )ס"מ(  _____ , רוחב: ____אורך:

 זמן הפעלה רציף )דקות(  

 טעינת סוללה  
 מאפייני תקשורת
 )ימולא על ידי יצרן(

 תיאור פירוט

 אפשרות לתקשורת אלחוטית מכל סוג שהוא  

 אפשרות לשליחת הודעות  

 חיבור להתקנים חיצוניים  

 USBיציאת  

 אחר   

 נוספים מאפיינים 
 )ימולא על ידי יצרן(

 תיאור פירוט
 אפשרות לטעינת חומרים והצגתם 

 שמירת מסמכים  

 אפשרות לכתיבה ושמירת הטקסט 

 last visitedאו  favoritesאפשרות יצירת  

 שניות( (ׁ   מהירות/כח עיבוד 
 חומרה ותוכנה –טכנית מאפיינים 

 )ימולא על ידי יצרן(
 נושא נבדק  תיאור

 חומרה 

 סוגי המחשבים והמעבדים הנדרשים  

 סוג מעבד  

 גודל זיכרון מינימאלי  

 סוג הצג )שחור לבן, צבעוני(   
 רזולוציה  

 כוננים קשיחים  

 שילוב כרטיסי קול  

 מקלדת   

 מסך מגע )נדרש /אופציונאלי(: 

 אחר 

 ציוד פריפריאלי אופציונאלי  

 מצלמה  

 עט כתיבה  

 תוכנה 

 מערכות הפעלה   

 Plug-inהתקנת תוספים  
 Plug-inהסרת תוספים  
 אפשרות הדפסה   

 אחר 
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 תיאור כללי: 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 
 

 תיאור טכני: 
 ____________________________________________________________________

_____________________________________ _______________________________ 

 
 

 מודולים טכניים  רתיאו
 

 תוצאת בדיקה  

 )ימולא על ידי מעריך( 

 רתיאו

 )ימולא על ידי יצרן(

 שם המודול

 )ימולא על ידי יצרן(

   

   

   

   

   

   

   

 
 תכנים

   )ימולא על ידי יצרן(

 תכנים תיאור

 מקורות / יוצרי תכנים  

 יוצרים זכויות  

 אמצעי הגנה וניווט  
 

 תיאור כללי 
   )ימולא על ידי יצרן(

 אוכלוסיית היעד  תיאור

 מטרה חינוכית  
 ייעוץ טכני  –שירותי  
 ייעוץ פדגוגי  –שירותי  
 הטמעה והדרכה  –שירותי  

 

 דו"ח הערכה ראשון 

 תאריך:____________

 כאן יפורטו הממצאים שעלו בבדיקה. 
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