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הבעיה

רגולציה בחינוך ברחבי העולם מחייבת אישורים בכלל ואישורי  
.  הורים בפרט למגוון אירועים נרחב לאורך שנת הלימודים

.מחויבות זו רק הלכה והתעצמה בתקופת הקורונה

בירוקרטיות מייצרים נטל   ותקורותהתעסקות עודפת בניירת 
על כל זאת . ניהולי בלתי סביר ומתישים את הצוות החינוכי

.של הצוותפגיעה במוטיבציה תוך , חשבון זמן חינוך יקר

מכמויות אדירות של נייר  הנזק הסביבתי שלא לדבר על 
מיליון דפים לאישורי הורים בכל שנה   25(שנזרקות לפח  

).במערכת החינוך הרשמית בישראל בלבד



מוכנים לשלם מתוך  
תקציב המוסד החינוכי  
.כדי לפתור את הבעיה

מדריכים/מהמורים 87%מהמנהלים 78%

מדווחים שהם סובלים  
.מהבעיה  

מההורים 88%

רוצים לשנות את שיטת  
,אישורי הנייר

.ולעבור לחתימה דיגיטאלית

הבעיה



הפתרון שלנו

המאפשרת את כל , מדריכים ולהורים/אפליקציה פשוטה למורים
תהליך אישור ההורים באמצעות הטלפון הנייד

 -מורה 
מעלה את הטופס

 -הורים 
חותמים באמצעות הנייד

-מורה 
ח"מקבל דו

ידידותי לסביבה

זמין

יעיל

חסכוני



חדשנות

:eSureמה ייחודי ב

.1editor מסמכים סרוקים, תמונות(מסמך שהוא לטופס חתימה דיגיטאלי  כלמאפשר להפוך ייחודי חכם ופשוט ה  ,
).שדות אוטומטיים, חתימה, קבוקס'צ, תאריך, טקסט, נומריים(בו ניתן להזין שדות רבים ומגוונים ) 'וכיובקבצים 

במידה וממלא הטופס הוא האפוטרופוס של הפרט לגביו  , למשל. פתרון ליותר משתי רמות של משתמשים2.
).אפוטרופוס-בעל מוגבלות; אפוטרופוס-קשיש; קטין-הורה(ממולא הטופס 

:  למשל(ואינו דורש כל אמצעי דיגיטאלי אחר או נוסף ) BYOD -כל נייד (בלבד יישומון מבוסס טלפון נייד 3.
).  לא נדרש מחשב או מדפסת

.השונות בנייד שלנו social mediaהקיימות ב ) קהילות(יכולת הפצת האישורים על פי קבוצות 4.

, שפותח על ידי מורים ולצרכי המורים eSureיישומון 

.ל משרד החינוך"עקבי באופן מלא עם חוזר מנכ



האפליקציה ממבט ההורה

מפחית משמעותית זיופים ושכחה , ההורית בקרהוה נגישותה שקיפותמגביר משמעותית את ה היישומון

:ובעיקר פשוט בטוח וידידותי למשתמש

;מאפשר להורה גישה בכל עת לטפסים שלו - זמינות-

;מצמצם את משך ההתעסקות הכרוכה באישורים -חסכון בזמן -

;BYODמתאפשר בכל מכשיר נייד  - נגישות-

;חסכון במיליוני דפים בכל שנה שנזרקים לפח - ידידותי לסביבה-

.ונתון לבחירה מלאה של ההורהבטוח -

.יותר חינוך, פחות אדמיניסטרציה



נוספים שימושים

.ממיר כל סוג של טופס והופך אותו לטופס חי לחתימה eSureהפיתוח הייחודי של 

:לדוגמא, כל השימושים וההקשרים בבתי ספר ובמסגרות חינוכיות
)'וכיובגיל שלישי , מערך חוגי, תנועת נוער(חניך -מדריךהורה   או   -מורה•
)הצוותבתוך (מדריך -מורה   או   מדריך-מורה•
מדריך-ת/מנהל•
)שטח –מטה /רשות(מדריך /מנהל-הנהגה/פיקוח•
צוות טיפולי-ת/מנהל•

,  חינוך(משתמשים וכל צורך לחיתום דיגיטאלי בדגש על הפצה לקבוצות 
) .'וכיובפיתוח יישובי , רווחה, גיל שלישי, תרבות



Cost

Management 
& control 

system

Fully 
mobile app 

solution
Editor 

Capabilities

Adapted to 
educational 
institutions

Simple & 
easy to use

Paper



The Team

אלון מורשת
CSO 

גרפובעינת 
UX & Design

עידן חייל
Product Mng.

לפני  . שנות ניסיון בתעשיית ההייטק 15מהנדס חשמל בעל 
מספר שנים זיו בחר ללכת בעקבות משאלת ליבו והפך להיות 

מורה למתמטיקה המקדם את תחום הוראת המתמטיקה בקרב  
.בני נוער מתקשים בחטיבה העליונה

זיו סגל

'עמיעד גורביץ

Founder

Founderבעל  . בישראלניהל את רשת החינוך הפרטית הגדולה . יזם חינוכי
כלכלן באקדמיה וניהול מערכות  , שנות ניסיון כיזם חברתי 25

עמיעד ייסד ומנהל את הקליניקה הכלכלית במרכז  . חינוך
.לחדשנות ויזמות במכללת ספיר

שנה אחרי שחברו בגן של  50כמעט , חברי ילדות מבאר שבע, זיו ועמיעד
.סימה ממשיכים לממש חלומות משותפים



We invite you to 

be our partner
Check us out at: ziv@esure-app.com ; amiad@myfutureeducation.com

תודה על תשומת הלב


