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הורי התלמידים שלום רב,
הנדון :לימוד מתוקשב –בשנה"ל תשע"ז
בית הספר ,ממשיך זו השנה הרביעית בלימוד מתוקשב מלווה טאבלטים.
מסגרת ״הלימוד המתוקשב״ מאפשרת לתלמידים להשתמש במכשירי טאבלט/אייפאדים בבית הספר כתחליף לספרי
הלימוד וכפלטפורמה ללימוד מתוקשב דרך האינטרנט ואפליקציות ,בהתאם לאופן השיעור שמנהל המורה.
תלמידי כיתות ז׳י׳ יוכלו לעשות שימוש במכשיר כתחליף לספרי לימוד קשיחים )בנייר( ,וכאמצעי לקבלת חומרי לימוד
נוספים מהמורים ולקחת חלק בשיעורים מתוקשבים אשר מעבירים חלק ממורי בית הספר.
תלמידי יא׳יב׳ אשר למדו בכיתה י׳ באמצעות האפליקציה )אפליקציית  / Classoosקלספר( ,יוכלו להמשיך
להשתמש בספרים שרכשו בשנים קודמותוכן לרכוש את ספרי הלימוד של השנה דרכה.
בשנת הלימודים האחרונה העלו מורים בבית הספר כ 600פריטי תוכן )דפי עבודה וחומר נלווה לשיעורים( ,תלמידים
העלו למערכת כ 6,000פתקים ותכנים וסימנו בספרים הדיגיטלים למעלה מ 80,000סימונים )הערות והדגשות
נלוות לטקסט בספרים(.
ההצטרפות והלימוד המתוקשב הינו לפי החלטת/בחירת הורי התלמיד.הספרים הדיגיטליים נרכשים במחיר של כ
 ,ונחשבים לחלק מתוכנית השאלת הספרים של משרד החינוך )לכן מחירם המוזל
 54%ממחיר ספרי לימוד מנייר
מפוקח על ידיו(.
תלמיד/ה שאינם מעוניינים להשתתף בתכנית וברצונם להמשיך להשתמש בספרים קשיחים בכל המקצועות או
בחלקם ,יוכלו לעשות זאת במקביל לתלמידים אשר לומדים בספרים הדיגיטלים .יינתן עבורם מענה מלא.
חלק מהספרים ילמדו בספרים קשיחים בכל מקרה,על פי צרכי ההוראה ,ואותם ירכשו התלמידים בנפרד או באמצעות
רכישה מרוכזת שיארגן ביה״ס .פרטים ברשימת ספרי הלימוד.
תלמידים אשר יבחרו ללמוד באמצעות האפליקציה ,יוכלו להפעיל אותה על מכשירי אייפד ,טאבלטים )תחת מערכת
ההפעלה אנדרויד או  (+Windows 8.1ומחשבים תחת  Win 8.1ומעלה .ניתן לעבוד עימה במקביל במחשב בבית
ובמכשיר נייד בבי״ס.
רכישת הספרים הדיגיטליים ,נעשית באמצעות חברת ״קלספר״ ) ,(Clasoosאשר מספקת אפליקציה מתקדמת
התשלום עבור הספרים )המחיר לפי הספרים הנדרשים באותה שכבה(
לניהול ספרי הלימוד ומערכי השיעור.
) 100ש״ח חד פעמי לכל שנה״ל( נעשים באתר החברה כפי שמוסבר בקישור
ועבור רישיון השימוש באפליקציה
 )באתר בית הספר( .רשימות הספרים ומחיריהם מתפרסמות באתר בית הספר.
זהbit.ly/alefonline :
רכישת המכשיר עבור התלמיד נעשית באופן פרטי .לדוגמה ,מחירי טאבלט או אייפאד נעים בין ,2000₪ 1000₪
תלוי בדגם המכשיר )  ''8הוא המינימום הנדרש( .פרטים נוספים על דרישות הסף למכשירים ,באתר קלספר.
במהלך חודש
התלמידים והוריהם יוכלו להיכנס לאתר קלספר ולהירשם עצמאית .את ספרי הלימוד ניתן יהיה לרכוש
 יש לשים לב להסתייגויות בחלק מתחומי הדעת ,בהם הלמידה תעשה רק בספרי ניר )קשיחים( .חברת
אוגוסט.
קלספר תומכת טלפונית ובאמצעות אימייל בתהליך הורדת האפליקציה ורכישת הספרים דרכה  כל פרטי ההתקשרות
איתם באתר בית הספר ואתר קלספר.
באתר בית הספר מתפרסמים פרטים נוספים ,עלויות הספרים ,ומגוון שאלות ותשובות בנושא.
בשאלות ובהערות ,נא לפנות באימייל:
ironi.alef.online@gmail.com


חופש נעים ושנה טובה.

