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 ט"ל תשע"הצעת מחיר עבור רשויות לשנה

 קידום הישגים באמצעות הוראה מבוססת נתונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישי באופן בישראל החינוך במערכת ההישגים את מקדמת הדעתעת 

 חדשניים דיגיטליים כלים פיתוח באמצעות, וילד מורה לכל ומותאם

 .וההערכה הלמידה, ההוראה תהליכי לשיפור

 

 בהישגים 40% עד של שיפור חווים הדעת עת עם ובדיםהע ספר בתי

 .הליבה במקצועות

 

 מבוססת הוראה ולקדם לדרך שותפים להיות אתכם מזמיניםאנו 

 של אישי ליווי וךת, ופרטנית חדשנית הוראה, ספרכם-בבית נתונים

 '.הדעת עת' צוות

 

 

 



 

 

 ומועצות לרשויות המיועד הדעת עת של הדגל מוצר –חרמון 

פתרונות  מגוון הכוללת, הדעת עת של המורחבת התכנית היא ומועצות רשויות עבור המיועדת חרמוןתכנית 

 .ברשות הספר בתי לכלל וטכנולוגי פדגוגי לליווי ואמצעים שירות נותני של היצע לצד, וחדשניים דיגיטליים

 

  אישית מותאםשירות 

 להטמעההן  הספר-בית ולצוות להורים, לתלמידים הזמינים טלפוני ומוקד ברשות הספר בתי לכל אישי לקוח מנהל •

 . פדגוגי לליווי והן טכנולוגית

 .הספר-בתי מטעם' הדעת עת' לאחראימרוכזת  הדרכה •

 .במערכת השימוש לטיוב ההוראה לצוותי וירטואליותהדרכות  •

 

  הישגיםקידום 

השנה  לאורך התלמיד של הערכה מאפשרת הערכה. שנה סוף ומבחן הלימוד לספרי המותאמים תרגולים •

 .בשוק המובילים הלימוד לספרי מותאמות תרגולים חוברות. ומדעים שפה, מתמטיקה, אנגלית: הליבה במקצועות

 :רצפים תכנית גם כוללת הערכה •

 למיפוי כלים בניית,  השכבתית הרמה והתאמת קו ליישור המלצות תכנית בניית', ז כיתה בתחילת תלמידים של מיפוי

 . מזינים ס"בת לפי

 

 .ושפה מתמטיקה, אנגלית במקצועות ח-ו ה לכיתות המיועדת פערים לסגירת מואצת תכנית •

 עבודה, התחלתי למיפוי פתיחה מבחן: ומכילה מובנית התכנית. המדעים בתחום תכנית גם מוצעת ח לכיתות

 המלצות,  כיתתית/אישית הקנייה הדורשים נושאים איתור, הנדרשות למיומנויות המחולקים תרגולים לפי שיטתית

 .סיום מבחן, וכיתתיות אישיות למידה

 

  אישית מותאמיםתכנים 

התכנים  על גם מיפוי דוחות לקבל יכולים המורים. הדיגיטלית למערכת מועלים הספר בית צוות שפיתחהתכנים 

 . בשנה תכנים 10 עד של להעלאה כרטיסייה הספר בית לרשות. אישית המותאמים

 

  אישית מותאמיםדוחות 

 .לצרכיהם ומותאמים הספר בתי של ייחודיות לבקשות המונפקיםדוחות 

 

 הקיץ בחופשת לעבודה דיגיטליותחוברות 

 הכנהרות חוב' א לכיתות לעולים': ו כיתות למסיימי ועד' א לכיתות לעולים המותאם משחקים הכולל מגווןתרגול 

 .גיל שכבת לכל ואנגלית מתמטיקה חוברות' ו-'א למסיימי, ולקריאה לחשבון

 

 מיוחדים ומועדים לחגיםחוברות 

 '.ו-'א לכיתות ואנגלית מתמטיקה, בשפה ישראל ומועדי חגי ברוח ייעודיות תרגולחוברות 

 

TalkAbout 

 .המדוברת האנגלית השפה לתרגולאפליקציה 

 האפליקציה. ועוד מסקנות הסקת, הנקרא הבנת, מילים אוצר, תרגום, דקדוק של לתרגול מרכזי כלי מהווההדיבור 

 :כגון, הדבורה בשפה לשיפור להביא שמטרתם אלמנטים כוללת

 .קולי חיקוי •

 .ממוקד תרגול •

 .חכם משוב ומתן הדיבור יכולת ניתוח •
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 1/5/18 תאריך:

 

 הגב' קארין גזלה, מנהלת מחלקת החינוך במועצה אזורית גן רווה : לכבוד
 

 לשנה.₪  14,000עלות חבילת "חרמון " לבית ספר היא : 

 

 פתרונות שירות

מנהל לקוח אישי המלווה את הבית הספר ברמה הפדגוגית 

 והטכנולוגית, זמינות טלפונית מלאה למענה לצוות החינוכי

 

 

 ט(-קידום הישגים )מבחנים ותרגולים לכיתות ב «

 תכנים מותאמים 10עד  «

 דוחות מותאמים 3עד  «

חוברות דיגיטליות לעבודה בחופשת הקיץ  «  

 חוברות עבודה דיגיטליות לחגים ומועדים «

 TalkAboutאפליקציית  «

 הספר-ידי מנהל לקוח אישי של בית-מפגשי ליווי על 10עד 

 לאחראי 'עת הדעת' מטעם ביה"סהדרכה מרוכזת 

הדרכות וירטואליות לצוות ההוראה לטיוב השימוש 

 במערכת

 *ימים בשבוע 6מוקד טלפוני זמין 

 .ההצעה הגשת מתאריך יום 14 -ל תקפה זוהצעה *

 

 ₪. 750 – בחבילה כלול שאינו הספר-בבית נוסף מפגש עלות «

 _______________________________________________________________________ :הערות «

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  :לתשלום כסה"

  .בנקאית בהעברה או בשיק לשלם ניתן. זה הסכם על החתימה מיום ימים 60+שוטף: תשלוםתנאי 
 פרטי המשלם:

 ___________________________________________________________________________שם:

 _________________________________________________________________________ טלפון:

 __________________________________________________________________________ מייל:

 ___________________________________________________________ ביה"ס: טלפון ומייל מנהל/ת

 

 : הצדדיםחתימות 

 

 הדעת עת חתימת                                 ת/מנהל חתימת              

                                                                          _______________________     _______________________ 

                                        

 בברכה, 

 לקוח מנהלת, דיין ענת

anat.dayan@timetoknow.co.il /// 052-2927318 
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