
 

 

 
 
 
 
 

 המשותף חוף השרוןבית החינוך 
 ע"ש פולין והלר בע"מ )חל"צ(

 

 

 2020אפריל  

_________________________________________________________________________________ 

 09-9596-509 -הנהלת בית הספר: טלפון                                               6099000כתובת: דואר שפיים, שפיים 

 563-9596-09 -פקס                                                                                  info@hfs.schoolדואר אלקטרוני: 

 553-9596-09 -חטיבת הביניים: טלפון                                                       www.hfs.school כתובתנו באינטרנט:

 09-9596-558 -פקס                                                                                                         470625סמל מוסד: 

 השרון חוף המשותף החינוך ביתעשו לנו לייק בפייסבוק: 

 

 

 

 הזמנת כרומבוק וספרי לימוד לשנה הבאה

 הורים יקרים,

במהלך השיעורים שנים במהלך פדגוגי מתוקשב במסגרתו שבע בית החינוך המשותף חוף השרון החל לפני 

בחטיבת הביניים נעשה שימוש במחשבים נישאים וספרים דיגיטליים. מהלך זה שינה באופן משמעותי את 

 אופן הלמידה בבית הספר ומוכיח עצמו גם בימים אלו בה הלמידה המתקיימת מהבית. 

 .בית הספר פועל בהתאם להנחיית חוזר מנכ"ל בכל הקשור להצטיידות באמצעי קצה 

בחרנו לבצע רכישה מרוכזת של מכשיר  -עלויות וליצור אחידות בין התלמידים על מנת להוזיל להורים 

 מחשב נייד מבוסס ענן. -כרומבוק 

נדלק במהירות, מערכת הפעלה קלה שלא דורשת עדכונים, כמעט ואין וירוסים, מתאים לכל  -יתרונות המכשיר

שלם, אחריות של  לימודים ליוםיקה סוללה חזקה המספ ,קלהצרכים הלימודיים של התלמיד, מבוסס אינטרנט, 

מחיר העומד ואחריות שבר למסך )עד החלפת שבר אחת לשנה(  הכוללת שנים של חברת  "זיפקום" 3

 בהנחיות חוזר מנכ"ל.

 \. לא ניתן להתקין משחקים, תוכנות ציורChrome-אפליקציות ותוספים ל ניתן להתקין עליו -חסרונות המכשיר

. למרות זאת, לרוב התוכנות יש תחליפים מקוונים והמחשב מתאים Office עריכה או גרסה מקומית של

 לצרכים הלימודיים של התלמיד/ה.

 HP Chromebook 11 G8 EEהכרומבוק הנבחר לשנת הלימודים הבאה הוא: 

 . לא מסך מגעעם מסך מגע או לניתן להזמין את המכשיר 

 עלויות:

 לרכישה לחץ₪ .  1,667כרומבוק מסך רגיל:  ●

 

 לרכישה לחץ . ש"ח1,827כרומבוק מסך מגע:  ●
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 מפרט טכני:

  
Chromebook 11 G8 EE hp  

         מערכת הפעלה ChromeOS 
         4 זיכרון עבודהGB  DDR4 
         32 זיכרון אחסוןGB eMMC SSD 
          1366 ''11.6מסךx768 (WXGA Wide) כ(ולל מגע Touchscreen )למי שמזמין 
         ק"ג 1.32 -משקל כ 
         :מעבד Intel Celeron N4120 
 

. האחריות כוללת החלפת סוללה ומטען בעת הצורך. ותיק נשיאה מורחבת לשלוש שניםאחריות  המחיר כולל:

האחריות כוללת גם החלפת מסך שבור אחת בשנה, למשך שלוש שנים. במסגרת האחריות טכנאי מגיע לטפל 

 בתקלות בביה"ס. 

תף בכל הפעילויות כאמור, כל התלמידים נדרשים להגיע לביה"ס עם מכשירי קצה על מנת שיוכלו להשת

 הלימודיות כמתוכנן וכנדרש.

אין חובה לרכוש את המכשיר דרך ביה"ס. ניתן להגיע עם מכשיר אחר מהבית: כרומבוק, מחשב נייד  -שימו לב

רכשו מכשיר דרך ביה"ס מהסיבה הפשוטה שהוא כולל  -או מחשב מק. המלצה חמה  Windowsמבוסס 

 לשנה(. אחריות לשלוש שנים )כולל שבר מסך אחת

 .zipcomלאור המצב, הזמנת הכרומבוקים תיעשה ישירות באתר 

 .054-6238074נציגת חב' זיפקום שתענה על שאלות היא הדס בטלפון  

 .5.2010. א'יום  –תאריך אחרון להזמנה 

 -שימו לב

חלוקת חודשים )סוף חודש אוגוסט(.  3-הכרומבוקים מגיעים בתובלה ימית. זמן האספקה הצפוי הוא בעוד כ

 הכרומבוקים תתקיים בבית הספר.

 -השנה תתקיים הזמנה אחת בלבד ולא נוכל לתת מענה להורים שלא יזמינו את המכשירים עד ה

.5.2010 
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 הזמנת ספרים לשנה הבאה:

לאור המשוב הטוב שהתקבל ממורים ותלמידים, אנו נמשיך בשנת הלימודים הבאה ללמוד בסיוע ספרים 

  .קלאסוסדיגיטליים באמצעות חברת 

 אנו נאפשר מענה למי שרוצה להמשיך ללמוד בסיוע ספרים מודפסים או מעוניין גם בספרים מודפסים וגם

דיגיטליים )בתשלום נוסף(. הורה שבנו/בתו מעונין/ת במענה זה מתבקש להודיע על כך בטפסי הרישום 

 לחטיבת הביניים.

 יתרונות תכנית ההשאלה הדיגיטלית:

 חבילת ספרי לימוד דיגיטליים זהה להשאלת ספרים מודפסים מחיר ●

 בהחלפת ספר לימוד ו/או מהדורות מידי שנה גמישות ●

 גם ללא חיבור לאינטרנט. זמינים תמיד,מכל ההוצאות לאור,  כל ספרי הלימוד, ●

 Text To Speech: קישורים, וידאו, קבצי קול, סימניות, פתקיות, מתקדמיםספרים  ●

 ספרי אנגלית וערבית משודרגים עם קבצי קול ●

 הכבדים פתרון לבעיית הילקוטים ●

 אין צורך באחסון, ניהול מלאי, גביה, חלוקה ואיסוף, תיקון ספרים סוף ללוגיסטיקה: ●

 תמיד בדפדפן, במחשב, בטאבלט ובטלפון הנייד זמיניםהספרים  ●

 טלפוני ובאמצעות דואר אלקטרוני תמיכהמוקד  ●

 התקופה המאתגרת שאנו עוברים, חידדה את חשיבות האמצעים הדיגיטליים בתהליך הלמידה.

ספר רואים בספרי הלימוד כלי עזר משלים ללמידה ונאפשר לכל תלמיד את דרך  יחד עם זאת, אנו כבית

 הלמידה הנוחה עבורו.

 אביב נעים, בטוח ובריא לכולנו,

 

  .הנהלת בית הספר וצוות פדגוגיה חדשנית
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