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להוראה עבור בית ספר  יםיידננחיות והסברים לרכישת מחשבים ה
 התיכון פארק המדע

 
הוקם יחודית בעיר. לצורך כך איכותית ומדעית ציונה רוצה לעודד הוראה טכנולוגית -עיריית נס

פדגוגים חדשניים והוראה  ים יעד גלקדם ולהשיציונה. על מנת -בית ספר חדשני בפארק המדע בנס
 לכל תלמיד בבית הספר. םהטכנולוגייאמצעי הקצה בלקדם את השימוש מתוקשבת מעוניינת 

 
 על הכלת השימוש באמצעי הקצה ,פי הנחיות משרד החינוך בית הספר יחליט, בשיתוף ההורים על

 לכלל התלמידים.
 

ם. משרד החינוך קבע את רמת המינימום ההורים ועל חשבונ יא באחריותאמצעי הקצה הרכישת 
 מספר פשר. משרד החינוך מאנוךשימוש כאמצעי קצה במערכת החיהנדרשת למחשב המיועד ל

 חלופות:
 BYOD (Bring-your-own-device)קראת נרכשיה עצמונית של המחשבים, תצורה ה .1
 רכישה מרוכזת באמצעות בית הספר. .2

 שילוב בין השנים. .3
 

חוזרי . רשאי לחייב בו את ההורים פרסת הביהגדיר את הסכום המקסימלי שך אף משרד החינו
 שרות ואחריות+ מערכת הפעלה +  ר מחשבועב ₪ 2000קובעים סכום מקסימלי של משרד החינוך 

 ( שנים.3+ מע"מ לתקופה של שלוש )
 

לאורך זמן  קבע על מנת להבטיח את איכות המחשבים , ו3העירייה החליטה להשתמש בחלופה 
לבחור לקנות  ולכוהורים י .(מינימלי מפרט – א)נספח  העירייה מפרט מינימלי שמצורף להלן

 בעצמם את המחשב או לבצע רכש בצורה מרוכזת דרך בית הספר.
 

ההורים, ולהקל על ידים יכדי לקדם את הטמעת השימוש במחשבים נ ,באופן חד פעמיבנוסף, כרגע 
התואם  ם מאדחליטה העירייה לסייע להורים החפצים בכך לרכוש מחשב במפרט ואיכות גבוהיה

ההורים ישתתפו בסכום  .המחשב המוצע(מפרט  –)נספח ב'  את דרישות המערכת ואף יתרה מכך
י רות לפריסת תשלומים על פנשפהרכישה של המחשב עד לגובה המירבי הקבוע בנהלים, עם א

 שלוש שנים והעירייה תספוג את העלות הנוספת.
 

וללא  המחשב למפרט הגבוהה מהנדרש, על חשבונםאת  בכך יוכלו לשדרג ירצושיתרה מכך, הורים 
 העליות של טבלת ת מופחתות בהרבה ממחיר השוק.ובעלוי קשר לרכישה הבית ספרית,כל 

 .הרחבות( – ג'מצורפת להלן )נספח 
 

האחריות והשרות למחשבי שנקנו דרך בית הספר יינתן לתקופה של שלוש שנים באתר בית הספר 
תלמיד שרכש את המחשב  ע"י בית הספר.הטיפול והזמנת השרות יתבצע ע"י טכנאים של הספק. 

עד  ים, לקבל מחשב חלופי לזמן הלימודחלופייםמחשבים של  דרך בית הספר יוכל, על פי זמינות
 לטיפול במחשבו.

 
כלל חלקי המחשב לתקופה של שלוש תפקוד או התקלקלות של -איהאחריות והשרות ניתנים על 

או כל נזק הנגרם  קורוזיה, , אובדןשבר האחריות אינה כוללתה של שנה. ועל הסוללה לתקופשנים 
  .משימוש בלתי הולם

 
 חד פעמי, לצורך רכישת תוכנת ,₪ 200יידרש תשלום של ובנפרד מהם, בלי קשר לאמצעי הקצה 

אמצעי הקצה בבית  המותקנות בכלאבטחת מידע הנדרשות לצורך הגנה על מערכות בית הספר ו
 .( המתחברים לרשת הפנימית של בית הספרםסלולרייהספר )ניידים, נייחים, טלפונים 

 
  .Microsoft Officeלרבות דרש נהאת כל הרישוי הנוסף  ללא עלות נוספתבית הספר יספק 
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 מליימינ מפרט – 'אנספח 
   
  I3 מעבד 1
 "13 גודל מסך 2
 RAM 4GBזכרון  3
 128GB כונן קשיח 4
 Wi-Fi (802.11b/g/n) + Ethernet 100 קישוריות 5
 אנגלית/עברית חרוטה מקלדת 5
 שעות 6לפחות  חיי סוללה 5
 ולמעלה מכך Windows 7 pro הפעלהמערכת  5

 
 ב מוצעמחש מפרט – 'בנספח 

Features 

HP IDS UMA i3-5100U 430 G3 Base NB PC 

Windows 10 Home 64 HE 

WEBCAM Integrated 720p HD 

13.3 inch LED HD SVA Anti-Glare enabled for Webcam with 2 Antennas 
(1366x768) 

4GB (1x4GB) 1600 DDR3L 

500GB 5400RPM  

Intel 3165 ac 1x1 +Bluetooth 4.0 LE WW 

4 Cell 44 WHr 

45 Watt Smart nPFC AC Adapter 

Touchpad HE 

Country Localization HE 

eStar Enable IOPT 

LBL Core i3 G6 Label 
 

 הרחבות - 'גנספח 
 עלות )כולל מע"מ(  
)במעמד  i5ל שדרוג  – מעבדשדרוג  1

 (דהרכישה בלב

67 ₪  

 SSD 128GBכונן קשיח ל שדרוג  2
)לאורך כל התקופה של שלוש  היברידי

 שנים(

24 ₪  

סוללה נוספת/חלופית )לאורך כל  3
 התקופה של שלוש שנים(

445 ₪  

)לאורך כל  /חלופי מטען כוח נוסף 3
 התקופה של שלוש שנים(

125 ₪  

 
 בכבוד רב  

 
 בני קשת 

 ערכות מידעממנהל  
 ציונה-עיריית נס   

 


