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משרד החינוך. של אישור קבלת במראש  חייב ,במערכת החינוךילמדו  באמצעותושספר לימוד דיגיטלי  .1

המתבצעת על ידי מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות  בדיקה טכנולוגית תהליך הבדיקה והאישור כולל

, בדיקה משפטית המתבצעת על ידי האגף לאישור ספרי לימוד על ידייקה פדגוגית המתבצעת בד ,מידע

 .הלשכה המשפטית

פסי הבדיקה וטלו הנחיותבהתאם לו ,בענן החינוכים שמפורסמים תקניעל פי  מתבצעתהבדיקה  .2

  חינוכיבענן ההמפורסמים 

 

 ואישור לספר דיגיטלי בדיקה תהליך .3

 תנאי סף לבדיקת ספר דיגיטלי הינו שהספר קיבל אישור פדגוגי של האגף לאישור ספרי לימוד .3.1

 :משרד החינוךלהעברת הדברים הבאים  .3.2

 בענן החינוכי, כמפורט שמולאו על ידי היצרן טפסים .3.2.1

 ספר הלימוד הדיגיטליכניסה ברמות שונות להרשאות  .3.2.2

)יש לאשר את המועד הבדיקה עם זכיין הבדיקות של  להוכחת קובץ מקור חימועד תאום  .3.2.3

 המשרד(

 הוכחת תשלום עבור הבדיקה .3.2.4

 .הספר הדיגיטליבדיקה תחל  בלת כל הנדרש, לאחר קרק 

. לאחר ביצוע התיקונים יוגש בהתאם לדוח בדיקה שישלח ליצרןבמידת הצורך, הספק יבצע תיקונים  .3.3

ותבוצע המתוקן,  הדיגיטלי יחד עם הספר ,מחדש עם חיווי לגבי התיקונים שבוצעו טופס הבדיקה

 .תהליך זה יחזור על עצמו עד לתיקון כל הליקויים שכל הליקויים תוקנו.בדיקה חוזרת 

הבדיקות: בדיקה טכנית, בדיקה פדגוגית ובדיקה משפטית, מלוא עומד ב הדיגיטלי ספרבמידה וה .3.4

 .לספר הדיגיטלי יונפק אישור

  לספק פלטפורמה מאושר של ספרי לימוד דיגיטליים אישור .4

 לספר דיגיטלי בתקן בסיסיבל אישור לקשל ספרים דיגיטליים המשרד מאפשר לספקי פלטפורמות  .4.1

 , בכפוף להנחיות הבאות.בלבד

 דיגיטלי אישור פדגוגי של האגף לאישור ספרי לימודהספר ל .4.2

 האחרונות. שנתייםהספרי לימוד דיגיטליים בטווח של  (10עשרה )הספק קיבל אישור עבור לפחות  .4.3

 יום. 90 של מרבית ביצע כל תיקון שנדרש בתוך תקופה ספק ה .4.4

 יום. 21מתחייב לתקן כל ליקוי שיתגלה לאחר מתן האישור בתקופה שלא תעלה על  הספק .4.5

  .ו'וכ, הרשאות, טפסים, מסמכים – 3.2ף בסעיכמפורט  כל הנדרש הגשת .4.6

http://sites.education.gov.il/cloud/home/meyda_le_sapakim/Pages/tkenim_vehanhaiot_lemimush_remot_tehnologiot_shonut_bepituh_sefer_avur_sapakim_vegufim_mefathim.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/meyda_le_sapakim/Pages/tkenim_vehanhaiot_lemimush_remot_tehnologiot_shonut_bepituh_sefer_avur_sapakim_vegufim_mefathim.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/meyda_le_sapakim/Pages/hanhaiot_vetfasim_lebdika_avur_sapakim_ve_gufim_mefathim.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/meyda_le_sapakim/Pages/tfasim_ve_hanhaiot_lebdika_mishpatit_tehnit_lesefrim_digital.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/meyda_le_sapakim/Pages/tfasim_ve_hanhaiot_lebdika_mishpatit_tehnit_lesefrim_digital.aspx


 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המינהל למדע וטכנולוגיה
 תחום ארגון פיתוח וניהול ידע

           ______________________________________________________________________________________ 
 02-5603870פקס:  02-5602195/6ירושלים טל: 2רח' דבורה הנביאה 

בדיקות מדגמיות וכן שומר לעצמו את הזכות לבצע בדיקה מקיפה בכל  ראשי לבצע מעת לעתהמשרד  .4.7

 .שיקול דעתו הבלעדי ועל פי עת שיחפוץ

 . שנת לימודים נוכחית ולשנת הלימודים הבאהל ניתן אישורה .4.8

 .להארכת תוקף אישורלהגיש בקשה באחריות הספק 


