
 

 

 

 

 

 

 

 

   -לא סוחבים יותר ספרים 

 נצלו את המומנטום זה הזמן לשינוי! 

 שכבות ז', ח', ט', י',יא', יב' -עירוני ג' מודיעין תשפ"ב -השאלת ספרים דיגיטלית 

 תלמידים והורים יקרים שלום,

דיגיטליים דרך  בשנת הלימודים תשפ"ב תלמידי שכבת ז',ח', ט', י', יא', יב  יעשו שימוש בספרי לימוד 

 classoos אתר ואפליקציית 

 חבילת הספרים הוגדרה ע"י בית הספר וכוללת ספרי לימוד דיגיטליים.  

 החבילה אינה כוללת מילונים, אטלס, ספרי קריאה ומחזות. 

 ד לשנה. ש"ח לתלמי  280עלות השאלת הספרים לחט"ב שכבת ז, ח', ט' הינה 

 ש"ח לתלמיד לשנה.  320עלות השאלת הספרים לחט"ע שכבת י', יא' , יב' הינה 

 לשנת הלימודים תשפ"ב  classoosהנחיות רישום למערכת 

)בבקשה לא לנסות להירשם לפני( ואין להירשם עד שלא ידוע   22.8.21מערכת הרישום תיפתח החל מה ***

 מספר הכיתה !!!)נוגע לשכבת ז' וי'( 

 

 הרישום הינו אישי , מומלץ שהתלמיד יירשם עם מייל אישי שלו.  .1

. יש להכנס אין לבצע רישום באמצעות טלפון נייד או טאבלט  .ממחשב בלבדיש לבצע הרשמה  .2

 www.classoos.co.il.לכתובת:

להיכנס לחשבון הקיים ולעדכן פרטים דרך    -"  כניסהיש לבחור באפשרות " - משתמש קיים במערכת .3

 .אין לפתוח משתמש חדש "החשבון שלי".  

 " )כפתור בצבע כתום( להרשמהיש לבחור באפשרות "  -  משתמש חדש במערכת .4

רעות ,שם  -מכבים  - חשוב מאוד להקפיד על שם היישוב :מודיעין -  התלמידמלאו את הפרטים של  .5

 (כיתת הלימוד, ת.ז של התלמיד והטלפון . classoos פרויקט  - ביה"ס )עירוני ג' ע"ש מוטה גור 

ולהמשיך משם את   להיכנס למייל במהלך תהליך הרישום יישלח אליכם מייל אימות חשבון. נא  .6

 התהליך דרך הלינק שיופיע במייל. 

חשוב לבחור הקבצות/מגמות נכונות . אם טרם נקבע שיבוץ להקבצה/מגמה,אין  לסמן,בהמשך תוכל   .7

 ת הפרטים דרך "החשבון שלי". לאחר ביצוע העדכון יתווספו הספרים הרלוונטיים. לחזור ולעדכן א

יש לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי.   ובסופו ללחוץ על הכפתור    - עם סיום תהליך הרישום  .8

 הירוק : "מעבר למדף הספרים". 

( ולטלפון  8.1/10לטבלט או למחשב האישי )חלונות   classoosכעת ניתן להוריד את  אפליקציית   .9

 החכם שלכם מחנויות האפליקציה השונות )אפל, מיקרוסופט או גוגל פליי( 

 היכנסו לאפליקציה עם שם המשתמש )כתובת הדוא"ל של התלמיד ( והסיסמא האישית שהגדיר.  . 10     

 דרך תפריט "פרטים ממתינים להורדה"   classoos - . הורידו את הספרים ל 11      

       

 חומרה

http://www.classoos.co.il/
http://www.kalsefer.com/


 

 

 

 

 

 

 

 ם נתמכי מכשירים היכנסו לאתר הבית ללשונית עזרה למכשירים נתמכים כדי לוודא איזה מכשיר נתמך     -

 

 הדרכה, תמיכה, עזרה

  - באתר שלנו בלשונית עזרה   classoosכלים המאפשרים להכיר וללמוד את  יכולות מערכת לרשותכם מגוון 

 ואז לשונית "מדריכים": למדריכי וידאו, לשאלות ותשובות נפוצות ועוד .  

  כאן לחץ לינק למדריכי הוידאו: 

 טופס פניה לתמיכהואז  -תמיכה  -מומלץ לפנות אלינו דרך האתר מלשונית עזרה    -תמיכה 

 כאן  לחץלינק לתמיכה:  

 

 תודה ושנת לימודים פוריה 

 ורק בריאות 

 classoosצוות 

 

 

 

https://classoos.com/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%98%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://classoos.com/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%98%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://classoos.com/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%98%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://classoos.com/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%98%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://www.classoos.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D/
https://www.classoos.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D/
https://www.classoos.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D/
https://www.classoos.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D/
http://classoos.com/?page_id=1865
http://classoos.com/?page_id=1865
http://classoos.com/?page_id=1865
http://classoos.com/?page_id=1865
https://www.classoos.co.il/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94/
https://www.classoos.co.il/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94/
https://www.classoos.co.il/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94/

