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 מבוא

 להלן מידע מרוכז על ספקי תוכן דיגיטלי כפי שהועבר מטעמם.

 ידעו את:במידה ויש ספק תוכן רלוונטי שלא נכלל במסמך זה, או מידע שאיננו נכון, אנא 

, דוא"ל: 050-2122712מנהל תחום ארגון וניהול ידע, מנהל מדע וטכנולוגיה, טל':  –נועם קוריאט 

noamko@education.gov.il. 

 

 , ולא לפי סדר חשיבות.ABCב', ולאחר מכן לפי -א' שמות החברות מסודרים לפי*

  

mailto:noamko@education.gov.il
mailto:noamko@education.gov.il
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 בריינפופ

 

 פרטים כלליים

 מנהלת קשרי לקוחות מוסדיים –נגה שביט  שם איש קשר

 102שלוחה  00-9828686

052-9210022 

.co.ilbrainpopnoga@ 

 http://brainpop.co.il אתר אינטרנט

 נפרדקיים במוצר  אנגלית תכנים

 ESL בריינפופ 

 ו'-ג'

 ו'-א' מתמטיקה

 ו'-א' שפת אם עברית

 - שפת אם ערבית

 ו'-א' מדע וטכנולוגיה

מולדת חברה 

 ואזרחות)גיאוגרפיה(

 ו'-א'

 

 נוהל רכישה

 , בוחר את סוג המנוי אותו הוא מעוניין לרכוש.לחברת בריינפופבית ספר פונה 

 התחייבות כספיתממלא טופס פרטים + בית הספר 

 הרשאה לאתר ובו בזמן הוא שולח אלינו צ'ק על הסכום המדובר. חברת בריינפופ נותנת

 (.מרגע הרישום חודשים 12כל ההרשאות תקפות לשנה אחת )

 

 עלויות

 פלוס מע"מ.₪  1550לכל שעות היממה  -לבית הספר בריינפופמנוי 

(, גישה למורים בלבד לשעות 8:00-19:00)ד לשעות הלימודים בלב -לבית הספר  בריינפופמנוי 

 פלוס מע"מ₪  1005אחה"צ 

 פלוס מע"מ₪  1550לכל שעות היממה  -לבית הספר )מוצר ללימוד אנגלית( ESL בריינפופמנוי 

 פלוס מע"מ.₪  2000לכל שעות היממה:  -ESL  בריינפופ+  בריינפופ -המנוי המשולב

 

 פירוט תכנים

 .http://gadol.edu.gov.ilי פורטל התוכן החינוכמפורטים ב

 

  

mailto:noga@brainpop.co.il
mailto:noga@brainpop.co.il
http://brainpop.co.il/
http://gadol.edu.gov.il/
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 גוגלה

 

 פרטים כלליים

שם איש 

 קשר

  איריס ים

 07-9090292טל': 

 iris@googale.co.ilדוא"ל: 

אתר 

 אינטרנט

www.googale.co.il 

 - אנגלית תכנים

 - מתמטיקה

 קדם יסודי שפת אם עברית

 - שפת אם ערבית

 קדם יסודי מדע וטכנולוגיה

 קדם יסודי מולדת חברה ואזרחות)גיאוגרפיה(

 

 נוהל רכישה

 יש ליצור קשר עם איש הקשר של החברה.

 

 עלויות

 )מורה+תלמידים(מע"מ עבור מנוי שנתי לכיתה ₪ +  1500

 

 פירוט תכנים

 .http://gadol.edu.gov.ilפורטל התוכן החינוכי מפורטים ב

 

 מקצוע לימוד

 + כיתה

 שאלות להן ניתן מענה פירוט הנושא

חינוך לשוני כיתה א + 

 ב'

ראש השנה, יום כיפור, סוכות,  חגי ישראל

פורים, פסח, חנוכה, ט"ו בשבט, 

יום העצמאות, ל"ג בעומר, 

 שבועות

מהם שמות החג, מהם 

סמלי החג, מהם מאכלי 

החג, מדוע חוגגים את החג, 

מתי חל החג, מה חשוב 

 לדעת באשר לחג?

העולם שלנו )כדור הארץ  כיתה ב' –מדעים 

 והחלל(

פירוט בנושא כדור הארץ: יבשות, 

איים, מדבריות, קרחונים, הרי 

 געש.

 

 

מערכת  -פירוט בנושא החלל 

השמש: שמש, כדור הארץ, 

כוכב חמה, מאדים, צדק,  נוגה, 

 שבתאי.

מהם, היכן ניתן למצוא 

אותם, ממה הם מורכבים, 

האם חלים בהם שינויים, 

 מה חשוב לדעת אודותם.

 

מהות כ"א מהם, היכן ניתן 

למצוא אותו, ממה הוא 

מורכב, האם הוא משתנה, 

כיצד ניתן להתבונן בהם, 

mailto:iris@googale.co.il
http://www.googale.co.il/
http://gadol.edu.gov.il/
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 מקצוע לימוד

 + כיתה

 שאלות להן ניתן מענה פירוט הנושא

 ירח.

 

 

מה חשוב לדעת אודות כל 

 אחד מהם.

 

 מדעים: כיתה א' + ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדעים: כיתה א' + ב'

פירוט בנושא עונות השנה: סתיו,  עונות השנה ומזג האוויר

 חורף, אביב, קיץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תופעות:  –פירוט בנושא מזג אויר 

 גשם, שמש, רוח, עננים, ברק, רעם.

מהם מאפייני העונה, איך 

משפיע מזג האוויר בעונה 

על התנהגות בני האדם,  מה 

אנו חשים, איך משפיע מזג 

האוויר בעונה על התנהגות 

בעלי החיים, מה הוא 

הצומח האופייני לעונה, 

אילו מאכלים אופייניים 

הביעו ציירים לעונה, איך 

ומוזיקאים את העונה 

 באומנות.

 

מהי כל אחת מהתופעות, 

איך היא נוצרת מה 

השפעתה על הסביבה, במה 

היא מועילה לאדם, באילו 

 כלי מדידה מודדים אותה.

 

 מדעים: כיתה א' +ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדעים: עולם החי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט בנושא בעלי החיים: 

יונקים שהם חיות בר: אריה, נמר, 

פיל, היפופוטם, ג'ירפה, זברה, 

קרנף, צבי, איל, ארנב, קיפוד, 

 קנגורו,  קוף, עכבר. 

חיות המשק והבית: חתול, כלב, 

סוס, חמור, פרה, כבשה, עז, גמל, 

 ארנבון, תרנגול.

תנין, נחש, צב, לטאה,  זוחלים:

 זיקית.

 רכיכות: חילזון, חשופית.

בעלי כנף וציפורים: אווז, ברווז, 

ברבור, טווס, יונה, נחליאלי, דרור, 

נשר, עורב, תוכי, דוכיפת, שקנאי, 

חסידה, עגור, אנפית בקר, פנגוין, 

 ינשוף, יען.

חרקים ופרוקי רגליים: נמלה, 

חיפושית, פרפר, תיקן, דבורה, 

 יתוש, זבוב. עכביש,

חיים במים: דג, צפרדע, דולפין, 

לויתן, כריש, מדוזה, כלב ים, 

 תמנון.

שאלות בנושא בעלי חיים: 

מהם שמות בני המשפחה, 

אילו קולות הם משמיעים, 

איפה הם מתגוררים, מה 

הם אוכלים, מהו אורח 

חייהם, כיצד הם מתרבים, 

מי דומה להם, מה הקשר 

שלהם לאדם, מה מאפיין 

 אותם, מה חשוב לדעת.
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 מקצוע לימוד

 + כיתה

 שאלות להן ניתן מענה פירוט הנושא

 

 

 

 

 

 

 

 מדעים: כיתה ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדעים: עולם הצומח

 

חיות פרה היסטוריות: דינוזאורים 

)אוכלי בשר, אוכלי עשב, ימיים 

 ומעופפים(, נמר שן חרב, ממותה.

 

 

 

עצי פרי:   -פירוט עולם הצומח 

עצי הדר, תמר, תאנה, זית, חרוב, 

ת, שזיף, משמש, שקד, אגס, תו

 בננה, רימון.

 

 

 

 

 

פרחי גינה: לוע הארי, כובע הנזיר, 

גרניום, אמנון ותמר, ורד, ציפור גן 

 עדן, חמניה, צבעוני.

פרחי שדה: חצב, סתונית, כלנית, 

 רקפת, פרג, אירוס, חרצית, סביון.

 

ירקות: עגבנייה, כרוב, פלפל, 

צנונית, גזר, כרובית, חציל, אפונה, 

תפוח מלפפון, תירס, שעועית, 

 אדמה, בצל

 

שאלות בנושא חיות פרה 

אפיין  היסטוריות: מה

אותם, מה הם אכלו, מי 

היה האויב שלהם ולמה הם 

 נכחדו

 

שאלות בנושא עצי הפרי: 

כיצד כ"א מהם נראה, מהו 

תהליך צמיחתו, היכן הוא 

צומח, במה הוא תורם 

לאדם, מתי הוא פורח, מתי 

הוא נותן פרי, מה חשוב 

 לדעת.

 

שאלות בנושא הפרחים: 

כיצד כ"א מהם נראה, כיצד 

הוא צומח,  הוא צומח, היכן

במה הוא תורם לאדם, מה 

 חשוב לדעת.

 

 

שאלות בנושא הירקות: 

כיצד כ"א מהם נראה, כיצד 

הוא צומח, היכן הוא צומח, 

במה הוא תורם לאדם, מה 

 חשוב לדעת.

 מולדת: כיתה ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מולדת / חברה/ 

 אזרחות/ )גיאוגרפיה(

פירוט בנושא חברה: משפחה, 

 חברה וחברות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלות בנושא המשפחה: 

מהי משפחה, אילו סוגי 

משפחות יש, מה עושים בני 

המשפחה ביחד, מהי חלוקת 

התפקידים במשפחה, איך 

 עלם.חיות משפחות ב

שאלות שניתן להם מענה  

בנושא חברה: מהי 

"חברה", אך מתנהגים 

 בחברה.

שאלות שניתן להם מענה  

בנושא חברות: מהו "חבר", 

מה עושים חברים יחדיו, 

מה מקובל בין חברים, מה 

 כדאי לדעת על חברות.
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 מקצוע לימוד

 + כיתה

 שאלות להן ניתן מענה פירוט הנושא

 

 חינוך לשוני כיתה א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חינוך לשוני כיתה ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיתות א' חינוך לשוני 

 וב'

 

 

פירוט בנושא אזרחות: זהירות 

בדרכים )התנהגות הדרכים: 

התנהגות הולכי רגל, התנהגות 

 ברכב, התנהגות רוכבים(.

 

סמנים בדרך: תמרורים, מעבר 

 חצייה, רמזור.

 

 

 

 

 

 

בנושא גיאוגרפיה: פירוט 

אמריקה, אנגליה, צרפת, סין, יפן, 

 אוסטרליה.

 

 

 

 

 

 

 

בריאות וניקיון: מזון בריא כולל 

אבות המזון, בריאת הגוף, בריאות 

 השן.

 

שאלות שניתן להם מענה 

 בנושא זהירות בדרכים:

כיצד יש להתנהג בדרך, מה 

 .חשוב לדעת

שאלות שניתן להם מענה 

בנושא סמנים בדרך: היכן 

ממוקמים  התמרורים, 

הרמזורים ומעבר החצייה. 

אילו תמרורים קיימים, 

היכן ניתן למצוא אותם, 

איך מתנהגים לכשנתקלים 

 בהם, מה חשוב לדעת.

 

שאלות שניתן להם מענה 

 בנושא 

ארצות: היכן הן נמצאות, 

מה הם המאפיינים 

ה הצומח הייחודיים להן, מ

האופייני בארצות אלו, מה 

מזג האויר שם, באיזו שפה 

מדברים תושבי המקום, 

 איך גרים שם.

 

שאלות שניתן להם מענה 

בנושא בריאות וניקיון: 

כיצד שומרים על גוף בריא, 

כיצד שומרים על בריאות 

הפה, מה הוא מזון בריא, 

 מה חשוב לדעת.

 תפוקות של הכלים טרות ו** בנוסף ניתן למצוא מ
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 ג'ינג'ים

 

 פרטים כלליים

שם איש 

 קשר

 אורנה אלטמן

 orna@4id.co.ilדוא"ל: 

 00-9721060טל': 

 052-0211502נייד: 

 00-9721061פקס: 

אתר 

 אינטרנט

www.gingim.net 

 - אנגלית תכנים

 א' )חינוך מיוחד( מתמטיקה

 ב' )חינוך מיוחד(-א' שפת אם עברית

 - שפת אם ערבית

 - מדע וטכנולוגיה

 - מולדת חברה ואזרחות)גיאוגרפיה(

 

 נוהל רכישה

 ליצור קשר עם איש הקשר של החברה.יש 

 

 עלויות

 מע"מ₪+ 2685 -עלות מנוי שנתי לבית הספר 

 לכל תלמיד מע"מ₪+ 720 –לתלמיד )לעבודה מהבית(  מנוי שנתי עלות

 

 פירוט תכנים

 מת"ל( 5%חיבור וחיסור בעשרת ראשונה ) מתמטיקה:

 מת"ל( 00%שפת אם עברית: האזנה ודיבור, קריאה, כתיבה )

 .http://gadol.edu.gov.ilפורטל התוכן החינוכי ב מפורטים

mailto:orna@4id.co.il
http://www.gingim.net/
http://gadol.edu.gov.il/
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 גלים

 

 פרטים כלליים

שם איש 

 קשר

טלפון  תפקיד שם
 נייד

טלפון 
 במשרד

 דוא"ל

אלי 
 הומבורגר

מנהל 
 שיווק 

052-
0002617 

02-
9587512 

eli@galim.org.il  

מנהלת  יונית סדן
אתר 
 גלים

052-
0667508 

 yonit@mail.snunit.k12.il  

יהודית 
 בטאט

מטמיעה 
ראשית 

אתר 
 גלים

052-
0008600 

 judithb@mail.snunit.k12.il  

 
אתר 

 אינטרנט

www.galim.org.il 

 ח'-א' אנגלית תכנים

 ו'-א' מתמטיקה

 ו'-א' שפת אם עברית

 - שפת אם ערבית

 ו'-א' מדע וטכנולוגיה

 ו'-א' מולדת חברה ואזרחות)גיאוגרפיה(

 

 נוהל רכישה

 הפונה או התקשוב בתכנית המשתתף ספר בית לכל רכישה טופס תספק סנונית עמותת 

 קבלת לצורך להלן המופיעים בפרטים גלים למשרדי לפנות ניתן. מ"הר הקשר אנשי אל

 .טופס

 הטופס גבי על המופיע למען ולשלוח הטופס את למלא יש. 

 לתלמיד אישי כניסה קוד תספק סנונית עמותת החשבון והוצאת הטופס קליטת לאחר 

 .זמן הגבלת וללא מקום מכל עבודה המאפשר ולמורה

 

 עלויות

 שנתי מחיר קישור סביבה

  ₪ www.galim.org.il  0033 גלים פורטל

 www.math.galim.org.il בגלים מתמטיקה
www.money.galim.org.il   

0033 ₪  

  ₪ www.galim.org.il/fields/english.html   0033  בגלים אנגלית

 מדע+  לשוני חינוך

 בגלים וטכנולוגיה

www.galim.org.il/fields/books.html 
www.galim.org.il/fields/science.html   

0033 ₪  

 שפה לדוברי אנגלית

 הסביבות כל+ערבית

http://waves.galim.org.il/portfolio/arab.html 

 

 ח"ש 0033

mailto:eli@galim.org.il
mailto:eli@galim.org.il
mailto:yonit@mail.snunit.k12.il
mailto:yonit@mail.snunit.k12.il
mailto:judithb@mail.snunit.k12.il
mailto:judithb@mail.snunit.k12.il
http://www.galim.co.il/
http://www.galim.org.il/
http://www.galim.org.il/
http://www.math.galim.org.il/
http://www.math.galim.org.il/
http://www.money.galim.org.il/
http://www.money.galim.org.il/
http://www.galim.org.il/fields/english.html
http://www.galim.org.il/fields/books.html
http://www.galim.org.il/fields/books.html
http://www.galim.org.il/fields/science.html
http://www.galim.org.il/fields/science.html
http://waves.galim.org.il/portfolio/arab.html
http://waves.galim.org.il/portfolio/arab.html
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 עלות ללא בעברית

 הספר לבתי גלים פורטל

 המיוחד בחינוך

www.galim.org.il 0033 ח"ש 

 כוונות רווח ולכן אין צורך בהוספת מע"מ על הסכומים הנקובים לעיל.הערה: עמותת סנונית הינה מוסד ללא 
 

 פירוט תכנים

 .http://gadol.edu.gov.ilפורטל התוכן החינוכי מפורטים ב

http://www.galim.org.il/
http://gadol.edu.gov.il/
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 מט"ח
 

 פרטים כלליים

 מנהלת, בוחבוט רונית: דרום מחוז .1 איש קשר

, 450-6639033, בדרום חינוכיים תכנים

ronitbo@cet.ac.il  

 מנהלת, נוילנדר ליאורה: צפון מחוז .2

, 450-0303469, בצפון חינוכיים תכנים

lioran@cet.ac.il  

-3-044, מטח של לקוחות קשרי מרכז .3

633-555 

 ofek.cet.ac.il אתר אינטרנט

www.school.kotar.co.il 

www.cet.ac.il 

  אנגלית תכנים

 ו'-א' מתמטיקה

 ו'-א' שפת אם עברית

 ו'-א' שפת אם ערבית

 ו'-א' וטכנולוגיהמדע 

מולדת חברה 

 ואזרחות)גיאוגרפיה(

 ו'-א'

 

 נוהל רכישה

 מול אנשי הקשר במט"ח.

 

 עלויות

 644 מתוך) ₪ 0644(, התלמידים ולכל המורים לכל) ספר לבית" אופק"ל שנתי מנוי עלות .1

 (.לאופק מנוי יש 354-מ ליותר בתכנית הספר בתי

 הספר בתי לכל עלות ללא א"תשע הלימודים בשנת ניתן הדיגיטליים הלימוד בספרי שימוש .2

(. מלמדים הם בהם הספרים רשימת את שהעבירו לאחר) המודפסים מטח בספרי שמלמדים

" לימוד ספרי כותר" באתר, המודפס הספר מעלות 34%-ב דיגיטלי ספר לרכוש ניתן

(www.school.kotar.co.il) בהם ספר לבתי מתאים) הספר בית ידי על מרוכזת ברכישה או 

 (.אישי נייד מחשב לתלמידים

 

  

mailto:ronitbo@cet.ac.il
mailto:ronitbo@cet.ac.il
mailto:lioran@cet.ac.il
mailto:lioran@cet.ac.il
http://ofek.cet.ac.il/
http://www.school.kotar.co.il/
http://www.cet.ac.il/
http://www.school.kotar.co.il/
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 מיפוי תכנים

 ו-ה ד-ג ב-א 

 סביבה
 מתוקשבת

% 
 מתוכנית
 הלימודים

 סביבה
 מתוקשבת

% 
 מתוכנית
 הלימודים

 סביבה
 מתוקשבת

% 
 מתוכנית
 הלימודים

 *מתמטיקה

 בעברית)

 (וערבית

 אופק 

 (בפיתוח)

55%  אופק 

 כותר 

344%  אופק 

 כותר 

344% 

 שפה

 **עברית

 אופק 

 של הסוד 

 מיה

65%  אופק 

 כותר 

 

344%  אופק 

 כותר 

 

344% 

 ערבית שפה

 ערבית)

 שפתנו

 (לדרך ועברית

 כותר  

 עד יעלו)

 ינואר

6433) 

55%  344% כותר  344% כותר 

 מדע

 ***וטכנולוגיה

 בעברית)

 (וערבית

 אופק 

 

55%  אופק 

 כותר 

 

 

344%  אופק 

 כותר 

 

344% 

 חברה מולדת

, ואזרחות

 גיאוגרפיה

 בעברית)

 (וערבית

 אופק 

 

54%  אופק  

 כותר 

344%  אופק 

 כותר 

344% 

 

 פירוט תכנים

 .http://gadol.edu.gov.ilפורטל התוכן החינוכי מפורטים ב

 

http://gadol.edu.gov.il/
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 ממשק

 

 פרטים כלליים

דניאל  -מוקד תמיכה ושירות לקוחות  שם איש קשר

mimshak.info@gmail.com  

תמי  -שיווק ומכירות 

mimshak.info1@gmail.com  

 052-5075691אילן  -ניהול פרויקטים

  057-2918827עדיה  -ניהול תכנים

  08-9518979: פקס     022-2062206:  משרד

 

 http://www.mimshak.com אתר אינטרנט

 תכנים

 

*קיימות יחידות הוראה בתחומי הדעת השונים 

 לדוברי ערבית

 ו'-א *אנגלית

 ו'-א *מתמטיקה

 ו'-א שפת אם עברית

 ו'-א שפת אם ערבית

 ו'-א וטכנולוגיה*מדע 

מולדת חברה 

 *ואזרחות)גיאוגרפיה(

 ו'-א

 

 נוהל רכישה

 באמצעות צ'ק לפקודת : ממשק טכנולוגיות לימודיות בע"מ

 85008להבים  51ת.ד. 

 

 עלויות

 מנוי שנתי לכלל צוות המורים בבית הספר –ש"ח כולל מע"מ  0925

 

 פירוט תכנים

 .http://gadol.edu.gov.ilפורטל התוכן החינוכי מפורטים ב

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mimshak.info@gmail.com
mailto:mimshak.info@gmail.com
mailto:mimshak.info1@gmail.com
mailto:mimshak.info1@gmail.com
http://www.mimshak.com/
http://www.mimshak.com/
http://gadol.edu.gov.il/


 משרד החינוך
 מינהל מדע וטכנולוגיה

 

 14 

 עת הדעת

 

 פרטים כלליים

 קשרי לקוחות איש קשר

 עתר קריספיל 

020-2225100 

Atar.Krispil@t2k.co.il 

 

 מוקד תמיכה 

020-2227800 

support@t2k.co.il 

 http://www.timetoknow.co.il אתר אינטרנט

, כולל תמיכה ו'-'ג אנגלית תכנים

 ללימוד דוברי ערבית.

 ו'-ד' מתמטיקה

 ו'-ד' שפת אם עברית

 - שפת אם ערבית

 - וטכנולוגיהמדע 

מולדת חברה 

 ואזרחות)גיאוגרפיה(

- 

 

 נוהל רכישה

 בפניה דרך אנשי הקשר.

 

 עלויות

 ללא עלות.

  

 פירוט תכנים

 .http://gadol.edu.gov.ilפורטל התוכן החינוכי מפורטים ב

 

 

 

  

mailto:Atar.Krispil@t2k.co.il
mailto:Atar.Krispil@t2k.co.il
mailto:support@t2k.co.il
mailto:support@t2k.co.il
http://www.timetoknow.co.il/
http://gadol.edu.gov.il/
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Lnet 

 

 פרטים כלליים

 057-2599002 -אורית וולמן  שם איש קשר

orit@learnonet.com 

06-2992655 

lnet@learnonet.com  

 /http://learnonet.com אתר אינטרנט

 ח'-א' אנגלית תכנים

 ח'-ג' מתמטיקה

 ו'-ב' שפת אם עברית

 - שפת אם ערבית

 - מדע וטכנולוגיה

מולדת חברה 

 ואזרחות)גיאוגרפיה(

- 

 

 נוהל רכישה

 דרך פניה לאנשי הקשר.

 

 עלויות

 הערות העלות תכולה תחום תוכן
סביבה מתוקשבת למורים, כיסוי  מתמטיקה

מלא של תוכנית הלימודים מכיתה 
לכיתות ג' ועד כתה ו' )אפשרות גם 

 ז' ו ח'(

1,000  

סביבה מתוקשבת למורים  מתמטיקה
ותלמידים, כיסוי מלא של תוכנית 

הלימודים מכיתה ג' ועד כתה ו' 
 )אפשרות גם לכיתות ז' ו ח'(

בלקיחת מקצוע שני המחיר  2,500
 2,000הוא 

סביבה מתוקשבת למורים, כיסוי  אנגלית
מלא של תוכנית הלימודים מכיתה 

)אפשרות גם לכיתות  א' ועד כתה ו'
 ז' ו ח'(

1,000  

סביבה מתוקשבת למורים  אנגלית
ותלמידים, כיסוי מלא של תוכנית 

הלימודים מכיתה ג' ועד כתה ו' 
 )אפשרות גם לכיתות ז' ו ח'(

בלקיחת מקצוע שני המחיר  2,500
 2,000הוא 

פלטפורמה 
להכנת סביבת 

למידה בכל 
 מקצוע

 למידה סביבת לבנית פלטפורמה
 סביבה מורה לכל. מקצוע לכל

 תכני את לארגן יוכל בה יעודית
 אפשרות כולל המתוקשבת הלמידה
 חיצוניים לתכנים לחיבור

ללא עלות 
לבית ספר 
שלקח שני 

 מקצועות

 
ינתנו סיסמאות למורים 
ולתלמידים לכל סביבת 

 למידה שתבנה בכל מקצוע

   2800 'ח-ז לכיתות מתמטיקה
   2800 'ח-'ז לכיתות אנגלית

מתמטיקה 
 ואנגלית

   5000 'ח-'ז לכיתות

mailto:orit@learnonet.com
mailto:lnet@learnonet.com
mailto:lnet@learnonet.com
http://learnonet.com/
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 פירוט תכנים

 , וכן מופיעים בפורטל התוכן החינוכי www.edu121.org.ilמפורטים באתר 

http://gadol.edu.gov.il. 

 

http://www.edu121.org.il/
http://gadol.edu.gov.il/
http://gadol.edu.gov.il/

