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 מבוא

 להלן מידע מרוכז על ספקי תוכן כפי שהועבר מטעמם.

לא כל ספקי התוכן נכללים במסמך זה. במידה ויש ספק תוכן רלוונטי שלא נכלל במסמך זה, או 

 שאיננו נכון, אנא ידעו את:מידע 

, דוא"ל: 050-2172417מנהל תחום התוכן/מנהל מדע וטכנולוגיה, טל':  –נועם קוריאט 

noamko@education.gov.il. 

 

 ב', ולא לפי סדר חשיבות.-, ולאחר מכן לפי א'ABCשמות החברות מסודרים לפי *

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

 

 פרטים כלליים

 מנהלת קשרי לקוחות מוסדיים –נגה שביט  שם איש קשר

 107שלוחה  03-6878989

052-6210072 

noga@brainpop.co.il 

 http://brainpop.co.il אתר אינטרנט

 במוצר נפרדקיים  אנגלית תכנים

Brainpop ESL 

 ו'-ג'

 ו'-א' מתמטיקה

 ו'-א' שפת אם עברית

 - שפת אם ערבית

 ו'-א' מדעים

מולדת חברה 

 ואזרחות)גיאוגרפיה(

 ו'-א'

 

 נוהל רכישה

 , בוחר את סוג המנוי אותו הוא מעוניין לרכוש.Brainpopלחברת בית ספר פונה 

 כספיתממלא טופס פרטים + התחייבות בית הספר 

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

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

 

 עלויות

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

(, גישה למורים בלבד לשעות 8:00-16:00ד )לשעות הלימודים בלב -לבית הספר  Brainpopמנוי 

 פלוס מע"מ₪  1035אחה"צ 

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

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

 

 פירוט תכנים

 .www.edu121.org.ilמפורטים באתר 

 

 

 

mailto:noga@brainpop.co.il
mailto:noga@brainpop.co.il
http://brainpop.co.il/
http://www.edu121.org.il/
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Lnet 

 

 פרטים כלליים

 054-2566002 -אורית וולמן  שם איש קשר

orit@learnonet.com 

09-7667955 

lnet@learnonet.com  

 /http://learnonet.com אתר אינטרנט

 ח'-א' אנגלית תכנים

 ח'-ג' מתמטיקה

 - שפת אם עברית

 - שפת אם ערבית

 - מדעים

מולדת חברה 

 ואזרחות)גיאוגרפיה(

- 

 

 נוהל רכישה

 דרך פניה לאנשי הקשר.

 

 עלויות

 הערות העלות תכולה תחום תוכן
מתוקשבת למורים, כיסוי  סביבה מתמטיקה

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

 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 
א' ועד כתה ו' )אפשרות גם לכיתות 

 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 

סביבת ולתלמידים לכל 
 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 

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

 

http://www.edu121.org.il/
http://gadol.edu.gov.il/
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-
3307914 

02-
6584517 

eli@galim.org.il  

מנהלת  יונית סדן
אתר 
 גלים

052-
3994538 

 yonit@mail.snunit.k12.il  

יהודית 
 בטאט

מטמיעה 
ראשית 

אתר 
 גלים

052-
3308903 

 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' מדעים

 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

 מדעים+  לשוני חינוך

 בגלים

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 

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

 פירוט תכנים

 ./:gadol.edu.gov.il/httpמופיעים בפורטל התוכן החינוכי 

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' מדעים

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

קיים בעץ הנושאים בתוך הסביבה כולל מיפוי לתוכנית הלימודים. ניתן לקבל שם וסיסמא זמני 

 ./:gadol.edu.gov.il/httpוכן מופיעים בפורטל התוכן החינוכי , לגישה

 

http://gadol.edu.gov.il/
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 ממשק

 

 פרטים כלליים

 077-2092209דניאל  שם איש קשר

 052-5345961אילן 

 050-5440888טל 

Mimshak.info@gmail.com 

 

 http://mimshak.com/tryme אתר אינטרנט

 ו'-א אנגלית תכנים

 ו'-א מתמטיקה

 ו'-א שפת אם עברית

 ללא שפת אם ערבית

 ו'-א מדעים

מולדת חברה 

 ואזרחות)גיאוגרפיה(

 ו'-א

 

 נוהל רכישה

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

 85338להבים  51ת.ד. 

 

 עלויות

 מנוי שנתי לכלל צוות המורים בבית הספר –ש"ח כולל מע"מ  3625

 

 פירוט תכנים

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

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

mailto:Mimshak.info@gmail.com
mailto:Mimshak.info@gmail.com
http://mimshak.com/tryme
http://mimshak.com/tryme
http://www.edu121.org.il/
http://gadol.edu.gov.il/
http://gadol.edu.gov.il/
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 עת הדעת

 

 פרטים כלליים

 איש קשר
 –עברית: ריבה שפיגל  .1

Riva.Shepigel@timetoknow.co.il 

 –מתמטיקה: רחל ישראלי  .2
Rachel.Israeli@timetoknow.co.il 

 –אנגלית: טליה גבאי  .3
Tallya.Gabay@timetoknow.co.il 

-073מוקד תמיכה לשאלות כלליות:  .4
2774800,Support@timetoknow.co.il 

 http://www.timetoknow.co.il אינטרנטאתר 

, כולל תמיכה ו'-'ג אנגלית תכנים

 ללימוד דוברי ערבית.

 ו'-ד' מתמטיקה

 ו'-ד' שפת אם עברית

 - שפת אם ערבית

 - מדעים

מולדת חברה 

 ואזרחות)גיאוגרפיה(

- 

 

 נוהל רכישה

 אנשי הקשר.בפניה דרך 

 

 עלויות

 עלות.לא ל

 

 פירוט תכנים

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

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

 

 

 

 

 

mailto:Riva.Shepigel@timetoknow.co.il
mailto:Riva.Shepigel@timetoknow.co.il
mailto:Rachel.Israeli@timetoknow.co.il
mailto:Rachel.Israeli@timetoknow.co.il
mailto:Tallya.Gabay@timetoknow.co.il
mailto:Tallya.Gabay@timetoknow.co.il
mailto:Support@timetoknow.co.il
http://www.timetoknow.co.il/
http://www.edu121.org.il/
http://gadol.edu.gov.il/
http://gadol.edu.gov.il/

