משרד החינוך
המנהל לתקשוב,
טכנולוגיה ומערכות מידע
אגף טכנולוגיות מידע

משרד החינוך
מחוז תל אביב
תקשוב

מיזם  BYOADללמידה משמעותית בשילוב טכנולוגיה ניידת אישית
משרד החינוך שם לו במטרה להוביל ולקדם למידה משמעותית תוך כדי התאמת מערכת החינוך למאה ה-
 . 12פרויקט  BYOADהוא מיזם ייחודי וחדשני פרי שיתוף פעולה בין מחוז תל אביב ואגף טכנולוגיות מידע
במשרד החינוך ,חברת  Appleוחברת  IDigitalהנציגה הרשמית של חברת  Appleבישראל .מטרות המיזם
הן שילוב פדגוגיה וטכנולוגיות מתקדמות וניידות בתהליכי ההוראה והלמידה בתוך ומחוץ לביה"ס .במיזם זה
מצטיידים תלמידי ביה"ס באמצעי קצה מסוג  IPadברכישת ההורים (בעלות מוזלת(.
משרד החינוך יספק מסגרת תמיכה הולמת על מנת שהטמעת המיזם בבתי הספר תהיה מוצלחת ,ליווי
ותמיכה פדגוגית ארוכי טווח בשיתוף חברת  Appleוהכשרת צוות הניהול וצוות המורים לאורך השנה כולל
תכנית הכשרה ייחודית למובילים בית ספריים.
כחלק מהתוכנית ,מוצעת חבילת הצטיידות הכוללת מכלול רחב של מרכיבים ,החל מחומרה וכלה
באפליקציות חינוכיות ייחודיות .חבילת ההצטיידות תוצע במחיר ייחודי ותכלול תנאי רכישה אטרקטיביים.
לצורך כך חברת  IDigitalמציעים לכם הצעה ייחודית ,המיועדת רק לתלמידים שמשתתפים במיזם זה.
פרוט חבילת הצטיידות:
תיאור

אייפד אייר

אייפד4

אייפד מיני

מחיר צרכן ללקוח ללקוח רגיל

2299

1849

1399

מחיר עבור פרוייקט למידה משמעותית

1,955

1,572

1,290

 12תשלומים  -מחיר לתשלום

167

134

110

 36תשלומים  -מחיר לתשלום

58

47

39

כיסוי איכותי לאייפד

149

149

139

שרותי אחריות מורחבים ל  - 12חודשים

195

195

195

275

275

572

השתתפות עצמית כגון  -תיקון  /החלפת
מסך  /תקלות קשות
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מחירים בש"ח וכוללים מע"מ
המחירים מתייחסים לדגמים הבאים:
אייפד אייר  G16בתצורת WIFI
אייפד G16 4בתצורת WIFI
אייפד מיני  61Gבתצורת WIFI
הערות:
מחיר המכשירים כוללים אחריות יצרן למשך  65חודשים אשר אינה כוללת נזקי לקוח .ניתן להרחיב ולרכוש
בתשלום נוסף "שרותי אחריות מורחבים".
שרותי אחריות מורחבים ,מאפשרים תמורת תשלום שנתי של  692ש”ח הרחבה של האחריות ותנאים
אטרקטיביים במקרה של נזק לקוח .לדוגמא  -במקרה של נזק לקוח  /שבר מסך  -ישלם  572ש”ח בלבד
בהתאם לתנאי הפוליסה .ראוי להדגיש כי הפוליסה איננה מכסה אובדן  /גניבה.
מצ"ב תנאי הפוליסה בהמשך המסמך .החברה מתחייבת לתיקון המכשיר בתקופה של עד  3ימי עבודה .אנו
נעשה את מירב המאמצים לבצע את התיקון בחנות ב-״זמן אמת״.
כיסוי מגן לאייפד – במעמד הרכישה תוכלו להצטייד במגוון כיסויים איכותיים ובמגן מסך "זכוכית " איכותי
שייגן על המכשיר שלכם ,כמשתתפים במיזם למידה משמעותית אתם זכאים להנחה משמעותית במעמד
הרכישה .רכישות ניתן לעשות החל מה 4.9 -באחד משלושת סניפי  IDigitalבתל אביב:
סניף רמת אביב – קניון רמת אביב
סניף דיזינגוף – דיזינגוף סנטר
סניף שרונה – מתחם שרונה
שעות פתיחה של הסניפים ניתן להתעדכן באתר www.iDigital.co.il -
לשירות לקוחות לאחר הקנייה במידת הצורך פנו לטלפון 33 - 9332322 -
שימוש בשובר שחולק:
ניתן יהיה לבצע רכישה עם שובר מקורי בלבד .השובר חתום בחותמת בית ספר כולל שם תלמיד מודפס.
לא ניתן לפצל את השובר מעבר לרכישה אחת .השובר חד פעמי .
השובר בתוקף עד 31.10.14
בהצלחה!

