
 לכבוד 

 הורי התלמידים

 יב -ישכבות 

 גוב אמצעים דיגיטליים בשנה"ל תשפ"למידה בשיל 

 הורים יקרים,  

למידה בסיוע אמצעים דיגיטליים  תוכנית ה  לקיים את המשך לנעשה בחטיבה העליונה בשנים עברו, אנו נמשיךב
משרד החינוך, "התאמת מערכת  . התוכנית מבוצעת במסגרת התוכנית הלאומית של  גבשנת הלימודים תשפ"גם  

הוראה ולמידה באמצעות ספרים דיגיטליים, שיהיו נגישים לתלמידים באמצעות מכשיר   - "  21-החינוך למאה ה
ה אמצעי  ממוכן.  לאור  )רפורמת   רפורמה החדשה שתחל בשנה הבאה ם אלה מתאימים במיוחד גם  י'  בשכבת 

 .מקצועות המח"ר(

 

 ספרי לימוד 

". בסביבה זו ימצאו ספרי הלימוד של התלמיד/ה  classoosהלימודים שבה בית הספר עושה שימוש הינה: " סביבת  
ויישומים  באינטרנט  חקר  משימות  קישורים,  של  בתוספת  הספר,  את  תכלול  זו  מהדורה  דיגיטלית.  במהדורה 

 אינטראקטיביים נוספים. 

 אוד: חשוב מ

כך שיוכלו לשמור על מיומנות    , רגילה  יכתבו התלמידים במחברתלצד הקריאה והמשימות במחשב הלוח,   ●
 כתב יד. 

 לא הגיע עם הציוד הנדרש. תלמיד שלא יגיע עם מכשיר קצה לשיעור,  ●

 

 :מחיר

ש"ח רישיון  40ש"ח +   230: תלמידי כלל השכבות לשנת תשפ"ג  הספרי לימוד מקוונים למחיר ממוצע ל

תמורת השימוש . שימוש  

.רישיונות למשתמש, הדרכה ותמיכה ואפשרות להחליף ספר לימוד במעבר הקבצה/ מגמה  3במערכת,   

 במעמד הרכישה. classoosהתשלום עבור ספרי הלימוד והרישיון יבוצע ע"י המשתמש/הורה באתר 

 :לימודים דיגיטלית יתרונות בסביבת

מרחב האפשרויות של ההוראה באמצעות ספרי לימוד דיגיטליים הוא עצום : הערות, קישורים, סרטוני וידיאו,  ✓

 קטעי האזנה, משימות לתלמידים ועוד. הספר יכול להפוך לבסיס רחב מאוד ללמידה ולמעין סביבת למידה. 

בכ ✓ זול   דיגיטלים  לימוד  ספרי  מרבית  של  הפלטפורמה    60%  -מחירם  בנוסף   קשיח.   ספר  של  ממחירו 

 הממוחשבת מאפשרת עדכון ושינוי של חומרי למידה ללא צורך ברכישת חומרי לימוד חדשים. 

http://www.classoos.co.il/


: מחשב שולחני, לפטופ, טבלט, טלפונים חכמים )מלבד עם כל מכשיר קצהניתן לעשות שימוש במערכת   ✓

 מטח(. ספרי

 התלמידים שכבר עובדים עם מערכות מסוג זה מדווחים ש "סוף סוף, ביה"ס מדבר בשפתם"  ✓

מסגרת לימודים מגרה ומודרנית פתרון לבעיה שכיחה של העדר חומר לימוד בכיתה כי נשכח בבית או בבית   ✓

 משום שהושאר בכיתה 

 פתרון לנושא משקל הילקוט של התלמידים ✓

 

 לתוכנית:איך מצטרפים 

-( יחל בג. הרישום לשנת הלימודים הבאה )תשפ"בקישור זה  classoosהרישום והתשלום מתבצעים ישירות באתר  

15/8/2020 . 

 תלמידים שיש להם חשבון ב"קלסוס" לא צריכים להירשם מחדש, אלא לעדכן פרטים בחלון "כניסה לחשבון".   -חשוב  

 

  

 

 מכשירי קצה 

וצעת לתלמידים אפשרות לרכוש מחשב נייד ו/או טאבלט בהנחה  כחלק מהרחבת השימוש בסביבות דיגיטליות מ
 . הקישור יישלח בהמשך ויופיע באתר בית הספר.זיפקום דרך חברת

 

 

 

 בברכה, 

 קרנית שבו 

 

https://www.classoos.co.il/schools/schools-2022/140806-4/

