
17/6/2019 

 

 

 אל: הורי התלמידים העולים לשכבה י'

 

 לרכישת מכשירים תומכי למידה דיגיטלית מוזלותהצעות 

 הורים יקרים, 

טליים בשנת הלימודים הבאה תש"פ, מוגשות ימעבר ללמידה באמצעות ספרים דיגעל בהמשך להחלטה 

 מכשירים תומכים. מגוון לכם מספר הצעות מחיר לרכישה של 

ים החומרה והתוכנה הנדרש צרכיבשבועות האחרונים פנינו למספר ספקים לקבל מהם הצעות מחיר לפי 

בהתחשב בספקים שיש להם חנויות בעיר ומעניקות שירות ואחריות בהתאמה , classoosללמידה במערכת 

 ו/או הוכיחו אספקת מכשירים מהימנים ורמת שירות גבוהה לבתי ספר אחרים בארץ. 

כל התקשרות היא  .אין להנהגת ההורים אחריות על ההצעות והן מוגשות כשירות לציבור בלבדיודגש, 

. אנחנו מציעים לכם לבדוק איזה מכשיר נכון עבורכם, אם בכלל. באחריות ההורים אל מול הספק שיבחרו

 .  קטיביות יותר עבורכםרקיימות אופציות נוספות בשוק שאינן מופיעות בהצעה זו ויתכן שיהיו אט

המפורטות  אנא, בדקו לפני כל רכישה שהמכשיר שאתם עומדים לקנות עומד בדרישות החומרה והתוכנה

 (09:00-18:00  ה'-א'ימים  073-7208559טלפון )  classoos, או היוועצו עם שירות הלקוחות שלמטה

 :דרישות החומרה והתוכנה

- iPad:  כל הדגמים התומכים במערכת הפעלהiOS 10 ומעלה 

- Android:  :4.4דרישת מינימום מערכת הפעלה 

 האפליקציה עובדת באופן תקין במרבית המכשירים מהחברות המובילות

ממליצים להוריד תחילה את   classoosלאור ריבוי דיגמי האנדרואיד בשוק  –שימו לב! 

בדיקה  בכדי לבצע האפליקציה )ללא תשלום( ולהוריד ספר ממאגר ספרי הלימוד החינמיים

 לפני רכישת מכשיר.

- Windows : 8.1 / 10וטאבלטים בעלי מערכת הפעלה ’ מחשבים אישיים, מחשבי טאץ 

 יגה’ג 1מקום פנוי על הדיסק: , יגה’ג 1 זכרון מינימלי:  ,יגה’ג 1 מינימלית: הירות מעבדמ                 

 תבאמצעות עכבר ומקלד ותניתן לבצע את כל הפעול’ במחשבים שאינם בעלי מסך טאץ                 
 

 פרטי הספקים ותנאי ההתקשרות: 

     hadasg@zipcom.co.il   גיטר לייעוץ ושאלות לפנות לאשת הקשר הדס: זיפקום .1

בימים מרוכזים בבית אספקה   /https://direct.tranzila.com/zipcompay לינק תשלום באמצעות 

 תשלומים.  5, עד הספר

בשירות הלקוחות  או  /http://www.kravitz.info/cbns בדף יעודי אתרישירות ב: רכישה קרביץ .2

 18/8או ב  4/8ב  , חלוקה במרוכז בבית הספר1700706655

 תומר -, מנהל החנות  8904-975-08ישירות בחנות בקניון, טלפון : רכישה באג .3

  

mailto:hadasg@zipcom.co.il
https://direct.tranzila.com/zipcompay/
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https://www.google.com/search?q=%D7%91%D7%90%D7%92+%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F&oq=%D7%91%D7%90%D7%92+%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99&aqs=chrome.3.69i59j69i57j0l4.4029j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 להלן פירוט המכשירים שהוצעו בהנחה: 

 מחיר בהנחה חברה דגם יצרן מכשיר 

 טאבלט

Samsung Galaxy Tab E 9.6" WIFI 677.43 קרביץ 

Lenovo TAB 4 TB-X304F ZA2J0040IL 16GB 690 באג 

Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1",32GB WIFI 958 קרביץ 

Apple  NEW iPad Wi-Fi 32GB 2018 

 1405 באג

 1438 קרביץ

 1442 זיפקום

Apple iPad mini Wi-Fi 64GB 1750 באג 

Samsung Galaxy Tab A T580 10.1" 16GB WIFI 1012 זיפקום 

Samsung Galaxy Tab S5E 2019 10.5" 64GB WIFI 1918 קרביץ 

מחשב 
 נייד

Asos Vivobook E203MA-FD051RA 1189 באג 

Lenovo s145-15AST  1235 באג 

HP Pavilion 14-ck0004nj 1779 באג 

HP 430G5 i5-8250U 2612.76 זיפקום 

 אביזרים נילווים

 42.12 זיפקום כיסוי ספר

 42.12 זיפקום מגן מסך

 מגן מסך
 80.73 זיפקום

 80.73 קרביץ

 כיסוי אינסיפיו 
 107.64 זיפקום

 115.83 קרביץ

 115.83 קרביץ  new iPad - skechכיסוי ל 

 146.3202 זיפקום זיכרון לנייד

 150.93 קרביץ מגן + מגן מסך לדגמי סמסונג

 

ואינה צד הנהגת ההורים מהווה גוף מסייע בריכוז המידע ובקבלת מחירים מועדפים בלבד, הבהרה: 

אינם מהווים המלצה כלשהי והנהגת ההורים אינה במכתב זה בהתאם, הנתונים המוצגים  לעסקה.

 .או בציוד הנרכש\ו נושאת באחריות במקרה של בעיה או תקלה בהתנהלות מול הספקים

 nhaga.mor@gmail.comha לשאלות נוספות או בעיות, אנא צרו קשר באמצעות 

 

 

 בהצלחה!

 

 הנהגת הורים מו"ר
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