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 חינוך במוסדות להפצה דיגיטלי מוצר אישור תוקף לחידוש בקשה טופס

 (30/01/2019, 1.4)גרסה 

 פרטים כללים

 שם המוצר הדיגיטלי 

 שם החברה המגישה 

  ת תוכן]  [  סביב

 מתקדם]  [     בסיסי ]  [    :תקן רמת  דיגיטלי לימוד ספר]  [  

 אלקטרוני  מילון]  [  

 ]  [  תוכנה לימודית

 [ אפליקציה  ]

 ]  [  אחר: _________

 סוג המוצר 

 
 מס' האישור: 

 ()מופיע בראש המסמך החתום

 נאקוד:אמס' ד 
 בלבד( ם)לספרים דיגיטליי

שם משתמש וסיסמה פעילים ) הרשאות שם משתמש: סיסמה:
 שינוי בהרשאות שניתנו(במידה ויש 

 מאפיינים  דעת תחום גיל שכבות מגזר

 (שורות להוסיף ניתן)

 

   

   
   

 המתאימות( התיבותסמן את נא ל) הצהרה

  בסביבת הלימוד המתוקשבת מתאריך קבלת  טכנולוגיהריני מצהיר כי לא נעשה כל שינוי
האישור במודולים כפי שפורטו במסמכים, בתקינה ובהנחיות כפי שפורסמו במועד הבדיקה 
הקודם, למעט תקינה טכנולוגית והנחיות רלוונטיות חדשות שנכנסו במהלך תקופת האישור 

 עד למועד הצהרה זאת.

  האחרונות בשנתיים חומר הלמידהב פדגוגי/תוכני שינוי כל נעשה לאהריני מצהיר כי. 

  '1נעשו שינויים טכנולוגיים ומפורטים בטבלה מס . 

 נעשו בצוות הפיתוח ששינויים ) .2ומפורטים בטבלה מס'  נעשו שינויים תכניים /פדגוגיים

 יפורטו בנספח א'(.בשנתיים האחרונות 

 .הקישורים בחומר הלימוד שהוגש תקינים ומובילים לתוכן הרלוונטי 
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   אנו תעבור תהליך אישור וכן הערכה מדגמית. במהלך השנה הבאה הסביבה גם ידוע לנו כי

  לערוך תיקונים בסביבה כפי שיידרש על ידי האגף לאישור ספרים וחומרי למידה. מתחייבים

   _________ חתימה:        _______תאריך:    ___________שם החברה המפתחת: 

 :את הטופס החתום יש לשלוח ל

 gmail.com@elhararללימור אלהרר ו ayeletd@experis.co.il   איילת דיעי

 

 שינויים טכנולוגיים שבוצעו פירוט : 1טבלה מס' 

 

 בקובץ להגיש)ניתן  : פירוט השינויים התוכניים/פדגוגיים2טבלה מס' 

 (אקסל

 

 שינויים ועדכונים בחומר הלמידה
 )ניתן להוסיף שורות(

שם משאב 
 המדיה

 השינוי סוג
שינוי / הוספה / 

 הסרה

תחום 
 דעת

שכבת 
 גיל

תיאור השינוי / תיאור 
 המשאב שנוסף

קישור חם 
למשאב 
 המדיה

      

      

 )ניתן להוסיף שורות( י/ הוספה/ עדכון מודולים ופריטיםשינו

 השינוי סוג
שינוי / הוספה / 

 הסרה

 תוצאות הבדיקה  קישור חם  תיאור השינוי 
 )ימולא ע"י המעריך(

    

    

    

    

mailto:elharar@gmail.com
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 העורכים בצוות או/ו הכותבים בצוות שינויים -' א נספח

 )לפרט אודות כל אחד מהכותבים(צוות הכותבים 

 :שם 
 :תואר 
 :מוסד הלימודים  
  :תעודת הוראה 

o :מוסד 
o :תחום דעת 

 ניסיון בהוראה 
o  בית הספר:שם 
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:  

 ______________חתימה 
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 אימייל:  
 דואר כתובת: 

 עורך המדע

 :שם 
 :תואר 
 :מוסד הלימודים  
  נוכחי:עיסוק 
 טלפון:  

 אימייל:  

 דואר כתובת: 

 ______________חתימה 

 קהדידקטי-הפדגוגיהעורך 

 :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 

 הלשוןעורך 

 :שם 
 :תואר 

 :מוסד הלימודים 
 ממוסד לימודים: לשון עורך של תעודה 
  :שנות ניסיון בעריכת לשון 
 :עיסוק נוכחי 
 טלפון:  

 אימייל:  
 דואר כתובת: 

 חתימה ________________

  קהגרפיהעורך 

 :שם 
 :תואר 

 חתימה ________________
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 :מוסד הלימודים 

  נוכחי:עיסוק 
 טלפון:  
 אימייל:  
 דואר כתובת: 

 מגזר-מגדרהעורך 

 :שם 

 :תואר 

 :מוסד הלימודים 
 :עיסוק נוכחי 

 :ניסיון בבדיקת סטריאוטיפים מגדריים בספרי לימוד 
 טלפון:  
 אימייל:  

 דואר כתובת: 

 חתימה ________________

 לערבית מתרגםה

 :שם 
 :תואר 
 :מוסד הלימודים 

 :עיסוק נוכחי 
 טלפון:  

 אימייל:  
 דואר כתובת: 

 חתימה ________________

 


