
 

 

 2102מאי,  22 

 י"ז אייר, תשע"ט 

 התלמידיםהורי לכבוד: 

            

 ,שלום רב

 soosslaCבאמצעות  – פבשנה"ל תש" דיגיטליים התכנית להשאלת ספרי לימודהנדון: 

 

ביוזמת הנהלת . תכנית להשאלת ספרי לימוד בית הספרתופעל ב הבאהבשנת הלימודים  .0

 , דיגיטלייםהוחלט להשתלב בתכנית של השאלת ספרים  ובשיתוף עם ועד ההורים,  ביה"ס

, 20-ך להתאמת מערכת החינוך למאה הזאת כחלק מהתכנית הלאומית של משרד החינוו

 .3.6-0מנכ"ל ובהתאם לחוזר 

ההשתתפות בתכנית השאלת הספרים איננה בגדר חובה. ניתן יהיה להמשיך חשוב לציין כי  .2

 .מחנות ספרים באחריות ההורים()רכישה  ולהשתמש גם בספרי לימוד בעותק קשיח

 יהיו זמינים על טבלטים ומחשבים. הדיגיטליים ספרי הלימוד .6

 היתרונות לסביבת לימודים דיגיטלית: .4

  ים בעותק קשיח במסגרת התוכנית להשאלת ספרי לימוד.זהים להשאלת ספרמחירים  

  ,ניתן לעשות שימוש במערכת הספרים הדיגיטליים עם מכשיר קצה: מחשב שולחני, לפטופ

 וזאת גם ללא חיבור לאינטרנט. בלטאט

 .הפחתה משמעותית של משקל תיק הלימוד 

 הטמעת התוכנית: .5

  צוות המורים שלנו יעבור תהליך של הכשרה וליווי, כדי לנצל את האפשרויות הגלומות

 בספרים הדיגיטליים. 

  תמיכה טכנית: חברתclassoos  מספקת את המענה לתוכנה ולחומרי הלימוד. החברה

 מעמידה מענה טלפוני ואינטרנטי קבוע לאורך כל שנת הלימודים בשעות אחר הצהריים.

 :מחיר .3

בהתאם לדרישות משרד ) ש"ח 082פרי הלימוד עומד על מחיר חבילת ס: ט'-'זתלמידי 

 .(החינוך בנוגע להשאלת ספרים

ספרי קריאה, אטלסים, תנ"ך וכו'(, אשר יהיה  –ייתכנו מספר ספרים ברשימת הספרים )למשל  .7

 בנפרד. לרכוש אותםצורך 

 בכתובת:באתר ביה"ס,  תופיעלשנה"ל תש"פ רשימת ספרי הלימוד  .8

https://www.navon-g.co.il )גימנסיה נבון" בגוגל"( 

מופיעות הנחיות לרישום לאתר . 2210אוגוסט ב 0יום תיפתח ב oosslasCההרשמה למערכת  .2

 בהמשך.

 

 בברכה,

 איורם שק       

 מנהל חטה"ב



 

 

 אופן הרישום למערכת והורדת ספרי הלימוד

 (9101באוגוסט  1יום )שימו לב: ההרשמה תפתח ב

 www.classoos.co.il לכתובת:יש להיכנס 

 .בחרו באפשרות "להרשמה" )כפתור בצבע כתום( .0

( ושכבת גימנסיה ע"ש יצחק נבוןחשוב מאוד להקפיד על שם ביה"ס ) –מלאו את הפרטים  .2

 .הלימוד

ניתן לחפש  –בחרו את ספרי הלימוד בחנות המקוונת בהתאם לרשימה שנמצאת באתר ביה"ס  .6

 .תחום דעת או שם ספרלפי קוד ספר,  שכבת הלימוד, 

תמיד  –גם אם אינכם יודעים כעת איזה ספרים נדרשים לכם )שיבוץ של מגמה/הקבצה וכד'(  .4

 .תוכלו לחזור לחנות הספרים ולהוסיף/להחליף ספרים נוספים ללא עלות נוספת

 .   classoos ישירות ל ₪ 281עם סיום בחירת הספרים יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי סך של  .5

 הלימוד כבר זמינים עבורכם באמצעות האינטרנט!ספרי  .3

 .לטבלט או למחשב האישי  classoosבלט: הורידו את אפליקציית אלשימוש על מכשיר ט .7

 1 414, אנדרואיד IOS10, 81.1.2חלונות דרישות מינימום: 

 .לאפליקציה עם שם המשתמש )כתובת הדוא"ל של התלמיד( והיכנס .8

 .דרך תפריט "פרטים ממתינים להורדה" classoos-הורידו את הספרים ל .2

 הדרכה, תמיכה, עזרה

 -ה רביעי  ביוםמוזמנים הורים המעוניינים לשמוע עוד אודות יתרונות התכנית, 

באודיטוריום בבניין ג'  classoosהדרכה על ידי צוות ל,  2:22.בשעה   021201.2

 בגימנסיה נבון.

באתר של החברה  classoosמגוון כלים המאפשרים להכיר וללמוד את  יכולות מערכת גם לרשותכם 

ואז לשונית "מדריכים": מדריכי וידאו, שאלות ותשובות נפוצות ועוד. כמו כן ניתן לפנות  -בלשונית עזרה 

 לחברה בכל שאלה ובעיה.

  לתמיכה ואז טופס פניה -תמיכה  -מומלץ לפנות לתמיכה דרך האתר מלשונית עזרה  

 02:11-02:11בימים ראשון עד חמישי בין השעות  16-7215882או בטלפון 

 

 


