מדריך להזמנת תוכניות לימודים חיצוניות של
עבור שנה"ל תשפ"ג

צוותים יקרים,
שנה"ל תשפ"ג היא השנה הראשונה בה ניתן להזמין את תוכניות הלימודים החיצוניות של אתר  GOOLבגרויות
באמצעות מערכת גפ"ן.
במסמך זה יפורטו כל התוכניות האפשריות להזמנה ,כולל סל מחירים מפורט ,וכן אופני ההזמנה .מומלץ לקרוא בעיון
עד הסוף ,יש חידושים רבים ותוכניות חדשות מבית אתר  GOOLבגרויות .התוכניות המוכרות לכם עד היום ,שכבר
רצו בהצלחה רבה במאות תיכונים בשנים האחרונות ,הן השתיים הראשונות (בשמן החדש :מתמטיקה מאפס למאה
ופיזיקה מאפס למאה) ,אולם גם בהן יש שדרוגים רבים ,למשל ליווי של התלמידים בקבוצות וואטסאפ ,קיום מרתונים
לבגרות ועוד – כאמור ,מומלץ לקרוא בעיון.
** לבוחרים להזמין את תכני אתר  GOOLבגרויות שלא באמצעות תקציב הגפ"ן ,אלא מתקציב עצמי ,יש לדלג
לסיום קובץ ההנחיות ,שם יופיעו גם דרכי רכישה אלה **
על פי הרפורמה החדשה במשרד החינוך ,החל משנה"ל תשפ"ג ,יעבור תקציב גדול לבתי הספר למימוש צרכי הצוות
במגוון תוכניות ושירותים .תקציב זה מחולק לקטגוריות שנקראות סלים ותתי סלים (את רשימת הסלים ותתי הסלים
יש למנהל/ת שלכם) .כל תוכנית שמוצעת לבתי הספר מופיעה בתתי סלים מסויימים ורק בהם אפשר לרכוש אותה,
אולם התוכניות של אתר  GOOLבגרויות מתפרשות על מספר רב של תתי סלים (מפורט מייד) ולכן לא סביר שתהיה
בעיה להזמין את התכנים בתת הסל המתאים.
שימו לב :אנו מציעים שירות תמיכה בהזמנות .אם לאחר קריאת המידע שלהלן תהיו מעוניינים בעזרה כלשהי בביצוע
ההזמנות או בכל נושא אחר ,מלאו את פרטיכם כאן ונחזור אליכם.
להלן מפורטות מגוון התוכניות אותן מציע אתר  GOOLבגרויות לשנה"ל תשפ"ג ואותן ניתן לרכוש בתקציב הגפ"ן על
ידי הזמנה מתאימה במערכת גפ"ן:
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תוכניות לבגרות (ט' עד י"ב):
שם התוכנית

מספר
התוכנית
במערכת
גפ"ן

שם הסל בו
ניתן
להזמין את
התוכנית

שם תת
הסל בו
ניתן להזמין
את
התוכנית

תיאור התוכנית

מחיר

.1

מתמטיקה
מאפס למאה

12600

מענים
פדגוגיים
ורגשיים

למידה
משולבת
דיגיטל

מענים
לאוכלוסיות
במיקוד

ילדים ונוער
בסיכון

התוכנית "מתמטיקה מאפס למאה"
מכילה את קורסי המתמטיקה
הנרחבים באתר  GOOLבגרויות,
הניתנים ללא עלות נוספת במסגרת
תוכנית זו .התוכנית שמה דגש על
הגברת יכולת הלימוד העצמאי של
התלמידים ,והגברת תחושת
המסוגלות העצמית והביטחון העצמי
שלהם .התוכנית מאפשרת לכל
תלמיד להתאים את אופן הלימוד
שלו ליכולותיו האישיות ומאפשרת
שוויון הזדמנויות בלמידה ,ולכל
מורה לאפשר הוראה דיפרנציאלית
מותאמת אישית.

 ₪ 4,900לבתי
ספר קטנים עד
 ₪ 9,700לבתי
ספר גדולים על פי
הפירוט המופיע
מתחת לטבלת
התוכניות.

.2

פיזיקה
מאפס למאה

13446

.3

מתמטיקה
למחוננים
ומצטיינים

13453

.4

פיזיקה
למחוננים
ומצטיינים

13497

.5

הזדמנות
שנייה
למתמטיקה

14402

או
חברה
בדואית
(דרום)

 ₪ 2,900על פי
הפירוט המופיע
מתחת לטבלת
התוכניות.

תחומי מדע,
טכנולוגיה
ומתמטיקה

התוכנית "פיזיקה מאפס למאה"
מכילה את קורסי הפיזיקה הנרחבים
באתר  GOOLבגרויות ,הניתנים ללא
עלות נוספת במסגרת תוכנית זו.
התוכנית שמה דגש ,במקביל ללימוד
תכני הפיזיקה השוטפים ,על הגברת
יכולת הלימוד העצמאי של
התלמידים ,והגברת תחושת
המסוגלות העצמית והביטחון העצמי
שלהם .התוכנית מאפשרת לכל
תלמיד להתאים את אופן הלימוד
שלו ליכולותיו האישיות ומאפשרת
שוויון הזדמנויות בלמידה ,ולכל
מורה לאפשר הוראה דיפרנציאלית
מותאמת אישית.

מענים
פדגוגיים
ורגשיים

חדשנות
ויזמות
טכנולוגית

מענים
לאוכלוסיות
במיקוד

מחוננים
ומצטיינים

התוכנית דומה במרכיביה לתוכנית
"מתמטיקה מאפס למאה" ,כולל
אופן ההזמנה והמחיר ,אך מיועדת
למסגרות של מחוננים ומצטיינים.

 ₪ 4,900לבתי
ספר קטנים עד
 ₪ 9,700לבתי
ספר גדולים על פי
הפירוט המופיע
מתחת לטבלת
התוכניות.

מענים
פדגוגיים
ורגשיים

חדשנות
ויזמות
טכנולוגית

מענים
לאוכלוסיות
במיקוד

מחוננים
ומצטיינים

התוכנית דומה במרכיביה לתוכנית
"פיזיקה מאפס למאה" ,כולל אופן
ההזמנה והמחיר ,אך מיועדת
למסגרות של מחוננים ומצטיינים.

 ₪ 2,900על פי
הפירוט המופיע
מתחת לטבלת
התוכניות.

מענים
לאוכלוסיות
במיקוד

ילדים ונוער
בסיכון

התוכנית דומה במרכיביה לתוכנית
"מתמטיקה מאפס למאה" ,כולל
אופן ההזמנה והמחיר ,אך מיועדת
למסגרות של נוער בסיכון ,החברה
הבדואית ,ועוד אוכלוסיות במיקוד
כגון בתי ספר מהחינוך המיוחד,
בעיות רגשיות וכדומה.

 ₪ 4,900לבתי
ספר קטנים עד
 ₪ 9,700לבתי
ספר גדולים על פי
הפירוט המופיע
מתחת לטבלת
התוכניות.

מענים
פדגוגיים
ורגשיים

או
למידה
משולבת
דיגיטל

מענים
לאוכלוסיות
במיקוד

ילדים ונוער
בסיכון
או
חברה
בדואית
(דרום)

או
חברה
בדואית
(דרום)
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פירוט סעיפי התוכניות לבגרות והמחירים המתאימים לכל תוכנית ,אותם יש למלא במערכת גפ"ן:
תוכנית " – 1מתמטיקה מאפס למאה"
(אותו פירוט מתאים גם לתוכנית " - 3מתמטיקה למחוננים ומצטיינים" ותוכנית " - 5הזדמנות שנייה למתמטיקה"):
במערכת גפ"ן תמצאו  4אפשרויות סימון בלבד ובצידן המחירים הקבועים על פי משרד החינוך –
א .סדנא כוללת תוכן דיגיטלי ( ₪ 750כולל מע"מ לשעה)
ב .הרצאה ( ₪ 400כולל מע"מ לשעה)
ג .התערבות לימודית פרטנית או קבוצתית ( ₪ 200לשעה כולל מע"מ)
ד .נסיעות ( ₪ 1.638כולל מע"מ לק"מ)
היות וההגדרות של משרד החינוך קבועות מראש לכל התוכניות של כל הספקים ,אך לא תמיד ברור מה משמעותן בכל תוכנית,
להלן הבהרה מה כולל כל סעיף במסגרת התוכנית "מתמטיקה מאפס למאה":
א .סדנא כוללת תוכן דיגיטלי – סעיף זה כולל הדרכה ראשונית לצוות ,בתחילת השנה או במועד שמתאים לצוות ,וכן ליווי
בהמשך השנה שיכול לכלול הדרכה ממוקדת ,מענה לצרכי הצוות וליווי בהסקת מסקנות מהשימוש באתר ,כולל המלצות
להמשך .סדנאות אלה יבוצעו באופן פרונטלי או בזום ,על פי תיאום מראש וכן בליווי אופציונלי בקבוצות וואטסאפ ייעודיות.
ב .הרצאה – ההרצאה שמתקיימת בתוכנית ה יא למעשה מרתון לכלל התלמידים ,המתקיים בתקופת בחינות המתכונת.
בתוכנית מתקיים מרתון לכל שאלון בגרות של  4-5יחידות ,סך הכל  4מרתונים .מרתונים לתלמידי  3יחידות יתקיימו על
פי דרישה של בית הספר ובתיאום מראש .למרות שהתמחור של משרד החינוך להרצאה הוא על פי שעה אחת ,אורך כל
מרתון הוא  3שעות ,והוא מתקיים בזום במועד שיפורסם בהתראה מוקדמת.
ג .התערבות לימודים פרטנית או קבוצתית – סעיף זה כולל את ליווי צוות התוכנית לכל כיתה .לליווי זה שני רבדים:
הראשון הוא הדרכה ראשונית לגבי השימוש באתר ,הדרכה שתתקיים באופן פרונטלי או בזום ,בתיאום מראש .השני הוא
ליווי בוואטסאפ לאורך השנה ,לתמיכה בשאלות מתמטיות ,בקבוצות ייעודיות שיוקמו לצורך עניין זה ,אשר ההצטרפות
אליהן היא וולונטרית ,למי מהתלמידים שיהיה מעוניין בכך.
ד .נסיעות – משרד החינוך מגדיר את התקציב לנסיעה העולה על  30ק"מ ,אולם ,קיבלנו החלטה כי את כל נושא הנסיעות
נספוג ולא נחייב את בתי הספר באף נסיעה שתתקיים.
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טבלת המחירים
המחיר לחבילה הכוללת של התוכנית "מתמטיקה מאפס למאה" הוא  ₪ 4,900לבתי ספר קטנים עד  ₪ 9,700לבתי ספר
גדולים ,על פי הפירוט הבא (כלומר ,אלה הסעיפים שעליכם להזמין במערכת גפ"ן ,בהתאם לגודל בית הספר).
שימו לב :אין להזמין פחות יחידות מהמינימום הרשום בטבלה.
שימו לב  :2המחיר לחבילה המלאה כולל שימוש חופשי בכל תכני קורסי המתמטיקה של אתר  GOOLבגרויות!
שימו לב  :3המחיר לחבילה המלאה כולל גם שימוש חופשי לצוות ההוראה במחולל הבחינות ודפי העבודה של אתר
 GOOLבגרויות!
שם היחידה להזמנה
סדנא כוללת תוכן דיגיטלי
הרצאה

התערבות לימודית
פרטנית או קבוצתית

נסיעות
סה"כ

מספר יחידות להזמנה
2
( 4מרתון בן  3שעות לכל אחד מארבעת
שאלוני הבגרות ב 4-5-יחידות)
במידה ומעוניינים להזמין מרתון גם לתלמידי 3
יחידות ,יש להזין  6יחידות הרצאה.
 9עד ( 33מינימום של  3כיתות בשכבה כפול
מינימום שלוש שכבות ,ועד  11כיתות בשכבה
כפול שלוש שכבות .בית ספר שיש בו יותר
כיתות ו/או יותר שכבות יכול להזין  33כיתות
בלבד והשאר יקבלו את השירות ללא תשלום
נוסף)
יש לכלול במניין הכיתות את כל הכיתות
בשכבות ט' עד י"ב.
אין לסמן .לא נדרש לשלם בשנה"ל תשפ"ג על
נסיעות בתוכנית זו
המחיר לחבילה המלאה כולל שימוש חופשי
בכל תכני קורסי המתמטיקה של אתר
 GOOLבגרויות לכל התלמידים ושימוש
במחולל הבחינות לצוות!

4

מחיר
 2כפול  ₪ 1,500 = ₪ 750כולל מע"מ
 4כפול  ₪ 1,600 = ₪ 400כולל מע"מ

 ₪ 1,800עד  ₪ 6,600כולל מע"מ
כתלות במספר הכיתות בביה"ס (₪ 200
לכיתה)

₪0
 ₪ 4,900עד  ₪ 9,700כולל מע"מ לכל
בית הספר.

תוכנית " - 2פיזיקה מאפס למאה"
(אותו פירוט מתאים גם לתוכנית " - 4פיזיקה למחוננים ומצטיינים"):
אפשרויות הסימון והמחירים וכן הפירוט מה כולל כל סעיף בתוכנית "פיזיקה מאפס למאה" זהות לאפשרויות הקיימות בתוכנית
"מתמטיקה מאפס למאה" ,המופיעות מעל בסעיף  .1אולם ,המחיר לתוכנית "פיזיקה מאפס למאה" זול יותר ,היות ומדובר
בפחות תלמידים.

טבלת המחירים
המחיר לחבילה הכוללת של התוכנית "פיזיקה מאפס למאה" הוא  ,₪ 2,900על פי הפירוט הבא (כלומר ,אלה הסעיפים
שעליכם להזמין במערכת גפ"ן ,בהתאם לגודל בית הספר).
שימו לב :אין להזמין פחות יחידות מהמינימום הרשום בטבלה.
שימו לב  :2המחיר לחבילה המלאה כולל שימוש חופשי בכל תכני קורסי הפיזיקה של אתר  GOOLבגרויות!

שם היחידה להזמנה
סדנא כוללת תוכן דיגיטלי
הרצאה

התערבות לימודית
פרטנית או קבוצתית
נסיעות
סה"כ

מספר יחידות להזמנה (אין להזמין פחות
יחידות מהמינימום הרשום להלן):
2
( 2מרתון בן  3שעות ,אחד לשכבת י"א ,העוסק
במכניקה ,ואחד לשכבת י"ב ,העוסק בחשמל)
( 3נלקחה בחשבון כיתת פיזיקה אחת בכל
שכבה משכבת י' עד י"ב .אם ישנן יותר מכיתה
אחת ,יש לסמן יותר מ ,3-על פי מספר הכיתות)
אין לסמן .לא נדרש לשלם בשנה"ל תשפ"ג על
נסיעות בתוכנית זו
המחיר לחבילה המלאה כולל שימוש חופשי
בכל תכני קורסי הפיזיקה של אתר GOOL
בגרויות לכל תלמידי הפיזיקה!
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מחיר
 2כפול  ₪ 1,500 = ₪ 750כולל מע"מ
 2כפול  ₪ 800 = ₪ 400כולל מע"מ

 3כפול  ₪ 600 = ₪ 200כולל מע"מ

₪0
 ₪ 2,900כולל מע"מ לכל בית הספר.

תוכניות נוספות (לכל שכבות הגיל):
שם
התוכנית

מספר
התוכנית
במערכת
גפ"ן

שם הסל
בו ניתן
להזמין את
התוכנית

שם תת
הסל בו
ניתן
להזמין
את
התוכנית

תיאור התוכנית

מחיר

.6

המפתח

14326

מנהיגות
חינוכית:
צוות חינוכי
והורים

שותפות
חינוכית
עם הורים
וקהילה
וקידום
הורות
מיטבית

תוכנית המפתח (הדרכה ממוקדת
פיתוח תועלות וחוזקות למסגרות
חינוכיות) כוללת מספר רבדים
שמטרתם תמיכה וייעוץ לצוותים ,בניית
כלים אופרטיביים להנגשת תהליכי
למידה והוראה באופן דיפרנציאלי
בדגש על ניהול אפקטיבי של משאבי
הון אנושי והעצמת הכוחות הפנימיים
בביה"ס ,על פי צרכים פנים-כיתתיים,
שכבתיים ואף קהילתיים.

על פי סוג התוכנית
המוזמנת ,כמפורט
בהמשך.

.7

קבלת
החלטות
2030

14366

חינוך
חברתי-
ערכי
והעשרה

פעילויות
העשרה
ותרבות

מנהיגות
חינוכית:
צוות חינוכי
והורים

מומחה
תוכן-
פיתוח
מקצועי,
ייעוץ ,ליווי
והדרכה

.8

טינג
גלובל -
גול

14325

מנהיגות
חינוכית:
צוות חינוכי
והורים

מומחה
תוכן-
פיתוח
מקצועי,
ייעוץ ,ליווי
והדרכה

או
מלווה
פדגוגי-
פיתוח
מקצועי,
ייעוץ ,ליווי
והדרכה

יש לגלול מטה
לטבלת המחירים.

המטרה תושג באמצעות (ניתן לשלב
את חלק/כל האפשרויות):
א .הרצאות/סדנאות לצוותים החינוכיים.
ב .הרצאות/הדרכות להורים.
ג .הנחיית סדרת מפגשי הדרכת צוות
פרטניים ו/או קבוצתיים המלווים
בתצפיות שטח ותרגול מעשי.
ד .בניית תוכניות ייעוץ פרטניות,
קבוצתיות וכיתתיות.
ה .תצפיות והדרכה במסגרת הכיתות.
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"קבלת החלטות  "2030היא תוכנית
ממוקדת בנושא קבלת החלטות בחיי
היומיום במערכת החינוך ובכלל.
התוכנית מכילה הרצאה וסדנה
המיועדת לצוותי חינוך ו/או הורים,
והרצאה וסדנה המיועדת לבני נוער,
והיא מעניקה כלים פרקטיים לטיוב
תהליך קבלת ההחלטות תוך שיפור
החשיבה הביקורתית ,בין אם מדובר
בצוותי החינוך או בהורים ,ובין אם בבני
הנוער עצמם (ההרצאה והסדנה
מותאמות לקהל המשתתפים).
תוכנית המתבססת על האתר TING
 ,GLOBALהנותן מענה לתלמידי יסודי,
חטיבות הביניים ותיכונים בישראל
ופעיל משנת  .2019טינג גלובל-גול
היא תכנית המפתחת ומשפרת
מיומנויות למידה ,חשיבה וכישורי חיים
באמצעות משחק ולימוד חווייתי ,תוך
התאמה לצרכיו של הלומד .התוכנית
כולל מגוון קורסים ומערכי שיעור שונים.
ביניהם 'אתגר  18ימים של קיימות
ומנהיגות' ו'-אתגר האקלים'.

₪ 1,500-2,250

 ₪ 4,900לבתי
ספר קטנים עד
 ₪ 9,700לבתי
ספר גדולים על פי
הפירוט המופיע
מתחת לטבלת
התוכניות.

פירוט סעיפי התוכניות הנוספות והמחירים המתאימים לכל תוכנית ,אותם יש למלא במערכת גפ"ן:
 .6תוכנית "המפתח":
במערכת גפ"ן תמצאו  5אפשרויות סימון בלבד ובצידן המחירים הקבועים על פי משרד החינוך –
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ייעוץ פרטני או מצומצם ( ₪ 318כולל מע"מ לשעה)
סדנא כוללת חומרי פעילות מתכלים ( ₪ 750כולל מע"מ לשעה)
סדנאות סימולציה ( ₪ 1,000כולל מע"מ לשעה)
הרצאה ( ₪ 400כולל מע"מ לשעה)
נסיעות ( ₪ 1.638כולל מע"מ לק"מ)

היות וההגדרות של משרד החינוך קבועות מראש לכל התוכניות של כל הספקים ,אך לא תמיד ברור מה משמעותן בכל תוכנית,
להלן הבהרה מה כולל כל סעיף במסגרת התוכנית "המפתח":
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ייעוץ פרטני או מצומצם – כולל ייעוץ למורים חדשים בבית הספר ,וכן לצוותים חינוכיים מנוסים יותר המלמדים בכיתות
שבהן תלמידים בעלי התנהגות מאתגרת ו/או לקויות למידה ועוד .הייעוץ הינו ממוקד ותואם לקשיים הספציפיים העולים
מתוך השטח באספקט של ניהול כיתה ,הגברת מוטיבציה ללמידה ויצירת שיפור מדיד וארוך טווח באקלים הכיתתי .כמו
כן ,הייעוץ מלווה בתצפיות בכיתות ותרגול מעשי בשיתוף הצוות החינוכי.
סדנא כוללת חומרי פעילות מתכלים – סדנאות ייעודיות שיוזמנו בתיאום מראש .תוכנן יותאם לצרכי הצוות החינוכי.
סדנאות סימולציה – סדנאות ייעודיות לתרגול כלים אופרטיביים לניהול אתגרים בכיתות תוך העצמת דמות המורה
כמובילה ,משפיעה ומצמיחה בטרילוגיה של המשולש המאתגר מורה-תלמיד-הורה.
הרצאה – הרצאה המקנה כלים להבנייה ושימור של רצף חינוכי טיפולי עקבי ומיטבי בין הסביבה הביתית לסביבה
החינוכית בראי רווחת התלמיד וקידום חוזקותיו.
נסיעות – משרד החינוך מגדיר את התקציב לנסיעה במידה והיא עולה על  30ק"מ .לפיכך ,כל מוסד שנמצא מעל לקו
חדרה או דרומית לגוש דן ,או באזור ירושלים ,ימלא את משבצת הנסיעות על פי המרחק מת"א (רמת החייל).

טבלת המחירים
ישנן  3חבילות אפשריות בתוכנית "המפתח":
 )1הרצאה  +סדנת סימולציה חד פעמית :כוללת הרצאה בת שעה וסדנת תרגול וסימולציה בת שעתיים.
 )2תוכנית הדרכה שנתית :כוללת  6מפגשים בני שעתיים ,כאחת לחודש ,המכילים שעה של הרצאה ושעה של סדנת
סימולציה כל אחד.
 )3תוכנית ייעוץ שנתית :כוללת מפגשים כיתתיים (לפחות  5מפגשים בני שעתיים לכיתה) ,שיכללו את רכיבי תוכנית הייעוץ
על פי הצורך בשטח.
רצוי לשלב את סעיף  3עם תוכנית  ,2או לכל הפחות עם תוכנית .1
יש למלא במערכת גפ"ן את הסעיפים הבאים על פי התוכניות השונות:
התוכנית
הרצאה  +סדנת סימולציה
חד פעמית

יחידות להזמנה
 1שעה של הרצאה
 2שעות של סדנת סימולציה

תוכנית הדרכה שנתית
( 4-6מפגשים לאורך שנת
הלימודים)

 4-6שעות של הרצאה
 4-6שעות של סדנת סימולציה

תוכנית ייעוץ שנתית

 10שעות של ייעוץ פרטני לכל כיתה

נסיעות

 ₪ 1.638כולל מע"מ לק"מ
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מחיר
 1כפול ₪ 400
 2כפול ₪ 1,000
סה"כ ₪ 2,400 :כולל מע"מ
 4-6כפול ₪ 400
 4-6כפול ₪ 1,000
סה"כ ₪ 5,600 :עד  ₪ 8,400כולל
מע"מ לכל השנה
 10כפול  ₪ 318לכל כיתה
סה"כ ₪ 3,180 :כולל מע"מ לכיתה לכל
השנה
על פי המרחק מת"א (רמת החייל) ורק
במידה והמרחק עולה על  30ק"מ

 .7התוכנית "קבלת החלטות :"2030
במערכת גפ"ן תמצאו  2אפשרויות סימון בלבד ובצידן המחירים הקבועים על פי משרד החינוך –
א .סדנא כוללת חומרי פעילות מתכלים ( ₪ 750כולל מע"מ לשעה)
ב .נסיעות ( ₪ 1.638כולל מע"מ לק"מ)
התוכנית "קבלת החלטות  "2030היא למעשה הרצאה  +סדנא חד פעמית לצוות החינוכי ,להורים ,או לתלמידים ,הנותנת כלים
מעשיים לקבלת החלטות מיטבית בחיי היומיום .אורכה שעתיים או שלוש ,בהתאם לצרכי בית הספר.
בעניין הנסיעות :משרד החינוך מגדיר את התקציב לנסיעה במידה והיא עולה על  30ק"מ .לפיכך ,כל מוסד שנמצא מעל לקו
חדרה או דרומית לגוש דן ,או באזור ירושלים ,ימלא את משבצת הנסיעות על פי המרחק מת"א (רמת החייל).

טבלת המחירים
יש למלא במערכת גפ"ן את הסעיפים הבאים:
סדנת קבלת החלטות

נסיעות

יחידות להזמנה
 2-3שעות של סדנא כוללת חומרי פעילות
מתכלים על פי תיאום מראש ולפי צרכי
המוסד
 ₪ 1.638כולל מע"מ לק"מ
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מחיר
 2-3כפול ₪ 750
סה"כ ₪ 1,500-2,250 :כולל מע"מ
על פי המרחק מת"א (רמת החייל) ורק
במידה והמרחק עולה על  30ק"מ

 .8התוכנית "טינג גלובל  -גול":
במערכת גפ"ן תמצאו  5אפשרויות סימון בלבד ובצידן המחירים הקבועים על פי משרד החינוך –
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ייעוץ פרטני או מצומצם ( ₪ 318כולל מע"מ לשעה)
סדנא כוללת חומרי פעילות מתכלים ( ₪ 750כולל מע"מ לשעה)
הרצאה ( ₪ 400כולל מע"מ לשעה)
התערבות לימודית פרטנית או קבוצתית ( ₪ 200כולל מע"מ לשעה)
נסיעות ( ₪ 1.638כולל מע"מ לק"מ)

התוכנית כוללת הדרכה ראשונית לצוות ,בתחילת השנה או במועד שמתאים לצוות ,וכן ליווי לאורך השנה .המחיר לחבילה
הכוללת של התוכנית "טינג גלובל  -גול" הוא  ₪ 4,900עד  ₪ 9,700כולל מע"מ לכל בית הספר ,על פי הפירוט הבא (כלומר,
אלה הסעיפים שיש להזמין במערכת גפ"ן):
שם היחידה להזמנה
סדנא כוללת תוכן דיגיטלי

הרצאה
התערבות לימודית
פרטנית או קבוצתית

נסיעות
סה"כ

מספר יחידות להזמנה (אין להזמין פחות
יחידות מהמינימום הרשום להלן):
 2סדנת טינגמאניה (מיני האקטון בן  3שעות
העוסק ביעדי הקיימות ובמשבר האקלים,
משכבת ד' עד י"ב)
( 4מרתון בן  3שעות העוסק ביעדי הקיימות
ובמשבר האקלים ,משכבת ד' עד י"ב).
 9עד ( 33מינימום של  3כיתות בשכבה כפול
מינימום שלוש שכבות ,ועד  11כיתות בשכבה
כפול שלוש שכבות .בית ספר שיש בו יותר
כיתות ו/או יותר שכבות יכול להזין  33כיתות
בלבד והשאר יקבלו את השירות ללא תשלום
נוסף)
יש לכלול בספירת הכיתות את כל הכיתות
בשכבות ז' עד י"ב.
אין לסמן .לא נדרש לשלם בשנה"ל תשפ"ג על
נסיעות
המחיר כולל שימוש חופשי בכל תכני קורסי
אתר טינג גלובל!
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מחיר
 2כפול  ₪ 1,500 = ₪ 750כולל מע"מ

 4כפול  ₪ 1600 = ₪ 400כולל מע"מ
 ₪ 1,800עד  ₪ 6,600כולל מע"מ
כתלות במספר הכיתות בביה"ס (₪ 200
לכיתה)

₪0
 ₪ 4,900עד  ₪ 9,700כולל מע"מ לכל
בית הספר.

אופני הזמנת תכני אתר  GOOLבגרויות באופן פרטי ,שלא דרך מערכת גפ"ן:
למזמינים את תכני אתר  GOOLבגרויות שלא דרך מערכת גפ"ן ,קיימים שלושה מסלולים:
 .1הזמנה מרוכזת לכל תלמידי בית הספר – פירוט האפשרויות והמחיר על פי גודל בית הספר מופיע מטה .שימו לב:
הזמנה של תכני האתר לכל תלמידי בית הספר תאפשר גם גישה חופשית ללא עלות למחולל הבחינות ודפי העבודה
של אתר  GOOLבגרויות עבור צוות המתמטיקה (מחולל הבחינות מכיל תכני מתמטיקה בלבד).
 .2הזמנה מרוכזת לחלק מתלמידי בית הספר – יש ליצור איתנו קשר לשם כך בטופס זה.
 .3רכישה עצמאית על ידי התלמידים המעוניינים בכך בלבד – ניתן לקבל מאיתנו קופוני הנחה לתלמידים לצורך זה .יש
ליצור איתנו קשר לשם כך בטופס זה.
להלן פירוט המחירים לשנה"ל תשפ"ג בהזמנה מרוכזת לכל תלמידי בית הספר ,שנעשית באופן פרטי ולא דרך מערכת גפ"ן:
המחיר לקורסי המתמטיקה

המחיר לכלל המקצועות

(או מקצוע בודד אחר)

מתמטיקה ,לשון ,אנגלית ,פיזיקה ,כימיה ,מדעי
המחשב ,אזרחות ,תנ"ך והיסטוריה

עד 200

₪ 4,900

₪ 5,950

200-400

₪ 5,950

₪ 7,350

400-600

₪ 7,350

₪ 8,850

600-800

₪ 8,350

₪ 9,850

מעל 800

₪ 9,350

₪ 10,850

מספר התלמידים
בביה"ס (שכבות ט׳ עד
י"ב)

מקווים שהכל ברור .אם עדיין לא ,נזכיר שתוכלו לקבל סיוע בנושא ההזמנות .השאירו את פרטיכם בקישור הזה ונחזור אליכם.

בברכת שנה מוצלחת ,צוות אתר  GOOLבגרויות.
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