
 

, תל אביב טלפון: 226כתובתנו: הרב תחומי עמל ליידי דייויס תל אביב, בני אפרים  03-6476160  

 ladydavistlv@gmail.comמייל: 

 

 

 
 

3.6.2020   
 יא' סיוון, תש"פ

 לכבוד
 הורי התלמידים

 

 2020פרויקט השאלת ספרים דיגיטליים בשנה"ל תשפ"א, ספטמבר 

 הורים יקרים, 

 

תכנית של למידה בסיוע אמצעים , אנו שמחים לקדם ביוזמת הנהלת בית הספר, ובעצה אחת עם וועד ההורים

. התכנית מבוצעת במסגרת התכנית הלאומית של משרד החינוך, פ"אדיגיטליים בשנת הלימודים הבאה תש

הוראה ולמידה  באמצעות ספרים דיגיטליים, שיהיו נגישים לתלמידים  -" 21-"התאמת מערכת החינוך למאה ה

 באמצעות מכשיר ממוכן.

". סביבה זו כוללת את הילקוט classoosהספר מבקש לעשות שימוש הינה: "סביבת הלימודים שבה בית 

,  יימצאו כל ספרי classoosהאישי של התלמיד ומערכת המאפשרת למורים לנהל את חומרי הלימוד. בתוך 

הלימוד של התלמיד במהדורה דיגיטלית. מהדורה זו תכלול את הספר הרגיל, בתוספת של קישורים, משימות 

יחליפו לחלוטין את ספרי הלימוד המודפסים, טרנט ויישומים אינטראקטיביים נוספים. ספרים אלו חקר באינ

 ויירכשו במקומם.

מעבר לספרי הלימוד הרגילים, יכניסו המורים בהדרגה לתוך הילקוט הדיגיטלי, באופן שוטף תכנים חדשים שהם 

 יצרו. 

 

 כיצד אנו מתכננים להטמיע את התוכנית?

עבור תהליך של הכשרה וליווי, כך שבמשך הזמן ייעשה שימוש בחלק ממקצועות הלימוד באפשרויות צוות המורים י

המתקדמות יותר של המכשיר. במקצועות המאפשרים זאת, נוכל להכניס אלמנטים של שיתוף ידע, משימות חקר, 

 משימות קבוצתיות מתוקשבות ועוד.

 נה ולחומרי הלימוד. מספקת את המענה לתוכ classoos: חברת תמיכה טכנית

נציג של החברה יהיה בבית הספר בתחילת השנה לטיפול בבעיות מקומיות ולוודא שכל התלמידים מתחילים את 

השנה ב"רגל ימין". בהמשך, נציג של החברה יהיה בבית הספר בתיאום  לאורך כל השנה ובנוסף החברה מעמידה 

 ים במהלך היום.מענה טלפוני ואינטרנטי קבוע לאורך כל שנת הלימוד
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 לשנה מחיר

 עבור הרשיון השנתי  ₪  30+ ₪  280', ט':  לתלמידי כיתות ז',ח -

 עבור הרשיון השנתי ₪   30+ ₪  320      לתלמידי כיתות י', יא': -

וללא ש"ח  320לתלמידי שכבת יב' תתאפשר רכישה פר ספר באתר ללא התחייבות לחבילה של  -

 עלות רשיון שנתי.

 

 באתר האינטרנט.  classoosמתבצע ישירות מול והרשיון השנתי  התשלום עבור הספרים 

לא כולל מילונים, תנ"ך מלא, אטלסים, יצירות/ספרי קריאה )כגון פגמליון(, חוברות עבודה בצרפתית ***

 וחוברות עבודה/ספרים מסויימים שממשיכים משנה שעברה. 

 .באופן מסודר  יינתןקובץ רשימת הספרים 

 כל תלמיד/ה מחוייב בהגעה עם מכשיר קצה תקין ומוטען )אין אפשרות להטעין בבית הספר( – מכשיר קצה

)לא יתאפשר שימוש מחשב נייד  / אייפד / ניתן להגיע לשיעורים עם כל אחד מאמצעי הקצה הבאים: טאבלט

 בטלפון חכם בשעורים(

 *דרישות מינימום להורדת אפליקציה:

 windows 8.1/10ומעלה,  4.4ומעלה, אנדרואיד  ios10מערכת הפעלה : 

הנהגת ההורים בודקת בימים אלו הצעות אטרקטיביות לרכישה של מכשירי קצה ותעביר את המידע להורים 

 בהמשך.

 

 lassoosc :יתרונות השאלת ספרים דיגיטלית באמצעות 

 גם ללא חיבור, הוצאות לאור, זמינים תמיד 100מתקדמים, מיותר מ  דיגיטליים לימוד ספרי ●

 .)לאחר הורדת הספרים למכשיר( אייפד / בטאבלט ,במחשב .לאינטרנט!!!

ניתן להוסיף ולשתף שכבות מידע על גבי הספרים: פתקים, סימניות,  -קורא ספרים מתקדם  ●

 מירקורים, קישורים ועוד.

 ותוספות. ספרי אנגלית וערבית משודרגים עם קבצי קול וספרי לימוד נוספים מועשרים בקישורים ●

 גמישות בהחלפת ספר לימוד במעבר הקבצה/מגמה ואפשרות החלפת ספרים/ מהדורות מידי שנה. ●

 סדר וארגון: כל הספרים זמינים תמיד, בכל מקום ובכל זמן. אינם מתבלים ולא הולכים לאיבוד! ●

 ילקוט קל משקל ●

 ידידותי לסביבה ●

)בטלפון חכם אסור  לפון חכםלמחשב, טאבלט וט -רישיונות בו זמנית  3כל משתמש מקבל   ●

 להשתמש בכיתה(
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באמצעות הטכנולוגיה, הלומד נעשה פעיל יותר. חלק רב מהידע שהוא לומד בבית הספר מועבר באופן ישיר על 

ידי המורים, כפי שנעשה עד היום, אך חלק מהידע שהוא צובר הוא בונה בעצמו, באמצעות משימות חקר הנעשות 

מורה. למידה אקטיבית בוָנה לומד היודע ליזום, לחקור, לשאול שאלות נכונות ולבצע חשיבה בתיווך ובהנחיה של ה

 והערכה ללמידה שלו עצמו. 

הטכנולוגיה מעלה את המוטיבציה של הלומדים אשר מתעניינים יותר בלמידה. הלמידה מורכבת מחומר כתוב, 

 ים. סרטוני וידאו, אודיו, חומרי לימוד נוספים, מגוונים ומעניינ

עם זאת, אנו לא מאמינים כי השימוש בטכנולוגיה מתאים לכל משימה ולכל נושא. לא נשתמש במכשיר לכל משימה 

והוא לא יחליף פעילויות של פנים אל פנים, החשובות מאוד ב"עידן המסכים" של ימינו. אנו רואים שיעור טיפוסי 

הלוח, שאלות ותשובות ולפרקים ובמקומות מסוימים  מתנהל באופן דומה לשיעור של היום: דיון בכיתה, עבודה עם

 פתיחת המכשירים: צפיה בסרטון, ביצוע מטלה, משחקון, וכדומה. 

מניסיונם של בתי ספר אחרים גם למדנו שהילדים, אינם זונחים את הפעילות הרגילה בהפסקות: ספורט, יציאה 

 לחצר וכד'. 

 

 :איך מצטרפים לתכנית

. אין להירשם לפני פתיחת מועד הרישום. מועד הרישום יינתן לכם לגבי הרישוםהקיץ תקבלו דף  הנחיות  במהלך

  .www.classoos.co.il ,הרישום יתבצע  ישירות באתר במהלך החופשה יחד עם ההנחיות .

 

יצטרפו  לתוכנית ההשאלה, ירכשו את הספרים באופן עצמאי על פי רשימת הורים שאינם מעוניינים שבנם / ביתם 

 ספרי הלימוד אולם ידרשו לעמוד במטלות ככלל תלמידי הכיתה.

 

 נעימה ושנת לימודים )הבאה( פוריה ובריאה! ת קיץחופשהיה לכולנו תש

  

 ה, ב ב ר כ                                                                

 נאוה משולם               הנהגת ההורים           שרה הלפרין 

 רכזת תקשוב         מנהלת בית הספר
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