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 פדגוגי ניהולל תוכנות רכישת במימון רשות/בעלותה השתתפות גובה: 1 נספח

 ספר לבית שעות ומערכת

 למשך במכרז שזכו מהספקים החינוך משרד על ידי במלואה תבוצע בתוכנות השימוש זכות רכישת

 כפי שתוגדר. ההתקשרות תקופת כל

 של משתנים בשיעורים שעות ומערכת פדגוגי ניהולל תוכנות רכישת במימון ישתתפו הבעלויות

 מפורטוכ הספר בית נמצא בוש היישוב של( ס"הלמ מדד) כלכלי-חברתיה מדדה פי על 5%-50%

 .הבאה בטבלה

 2 בנספח המפורטות העלויות פי על תוכנה בכל שימוש מחיר מול יחושב ההשתתפות גובה סך

  .הבא בעמוד

 (.מ"מת) המאוחדת התשלומים מערכת באמצעות מהבעלות יקוזז ההשתתפות סכום

 בוש ישוביה של המדד פי על כלכלי-החברתי המדד קבעייאשר אינן רשויות  בעלויות של ספר לבתי

 .הספר בית נמצא

 

 כלכלי-חברתי מדד

 "ס(למ)אשכול 

השתתפות  עוריש

 רשות/בעלותה

 באחוזים

1 5 

2 10 

3 15 

4 20 

5 25 

6 30 

7 35 

8 40 

9 45 

10 50 

 
 

 



ישראל מדינת   
החינוך  משרד     

 מידע ומערכות טכנולוגיה תקשוב מינהל
 

___________________________________________________________________ 
 02-5602600:פקס 02-5602195/6 :טל ירושלים 2 הנביאה דבורה 'רח

 

לבית  שעות ומערכת פדגוגי ניהולל תוכנות ועלות הספקים שמות רוטיפ: 2 נספח

  ספר

 ריכוז שמות של כל הספקים לפי סוגי תוכנות  .א
 

  

 הספקשם  מספר 

 מוגשת ההצעה שלגביההתוכנה 

תוכנה לניהול 

 פדגוגי

תוכנה לניהול 

מערכת שעות 

 לעובדי הוראה

 √ √  בע"מ פרויקטים אדיוסיסטמס  1

 √ √ ניו מדיה פיתוח בע"מ –אוריג'יין  2

 √ √ איי סקול פ.ש. בע"מ  3

  √ אייקונקט פתרונות אינטרנט 4

 √ √ וייסאינפו בע"מ  5

  √ לב אחד יזמות בע"מ 6

 √ √ כנפיים 7

מיידיות שקיפות ובקרה  –משוב  8

 בע"מ 
√  

  √ משי נט מ.נ בע"מ 9

 √  נתיב מערכות ניהול ורווחה 10

 √ √ סמארט סקול בע"מ  11

 √ √ ייעוץ ועיבוד מידע בע"מ 1עמית  12

 √ √ דרכי הוראה בע"מ  –פדגוגי  13

 √ √ פרוטר מערכות מידע בע"מ  14

 √  שחף מערכות מידע בחינוך בע"מ  15
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 )כולל מע"מ( עלויות לפי גודל בית הספר – תוכנה לניהול פדגוגי .ב

  

 שם הספק מספר 

בית ספר 

בו ש

 מלמדים

 39עד 

 מורים

בית ספר 

בו ש

 מלמדים

89-40 

 מורים

בית ספר 

בו ש

 מלמדים

מורים או  90

 יותר

אדיוסיסטמס פרויקטים  1

 9,348 ₪ 7,008 ₪ 4,440 ₪ בע"מ 

ניו מדיה  –אוריג'ין  2

 ₪9,887  ₪6,903  ₪4,446  פיתוח בע"מ

 ₪10,004  ₪7,020  ₪4,505  איי סקול פ.ש. בע"מ 3

פתרונות  אייקונקט 4

 ₪9,945  ₪6,903  ₪4,446  אינטרנט  

 ₪7,079  ₪5,499  ₪4,060  וייסאינפו בע"מ 5

 ₪8,190  ₪5,850  ₪3,510  כנפיים  6

 ₪7,020  ₪5,265  ₪3,510  לב אחד יזמות בע"מ 7

מיידיות שקיפות  –משוב  8

 ₪10,004  ₪7,020  ₪4,505  ובקרה בע"מ

 ₪9,770  ₪6,786  ₪4,271  משי נט מ.נ בע"מ   9

 ₪10,004  ₪7,020  ₪4,505  סמארט סקול בע"מ 10

ייעוץ ועיבוד  1עמית  11

 ₪9,945  ₪6,962  ₪4,446  מידע בע"מ

דרכי הוראה  –פדגוגי  12

 ₪10,004  ₪7,020  ₪4,505  בע"מ

פרוטר מערכות מידע  13

 ₪7,956  ₪6,318  ₪4,212  בע"מ 
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 (מ"מע כולל) הספר בית גודל לפי עלויות – הוראה לעובדי שעות מערכת לניהול תוכנה .ג
  

 שם הספק מספר 

בו שבית ספר 

 מלמדים

 מורים 39עד 

בו שבית ספר 

 מלמדים

 מורים 89-40

בו שבית ספר 

 מלמדים

מורים או  90

 יותר

אדיוסיסטמס  1

 2,978 ₪ 2,510 ₪ 1,978 ₪ פרויקטים בע"מ

ניו מדיה  –אוריג'ין  2

 ₪2,902  ₪2,399  ₪1,931  פיתוח בע"מ

איי סקול פ.ש.  3

 בע"מ

515283315 
 ₪1,989  ₪2,516  ₪2,984 

 ₪2,141  ₪1,860  ₪1,685  וייסאינפו בע"מ 4

 ₪2,925  ₪2,457  ₪1,989  כנפיים  5

נתיב מערכות  6

 ₪2,924  ₪2,465  ₪1,949  ניהול ורווחה 

סמארט סקול  7

 ₪2,984  ₪2,516  ₪1,989  בע"מ

ייעוץ  1עמית  8

 ₪2,925  ₪2,457  ₪1,931  עיבוד מידע בע"מו

דרכי  –פדגוגי  9

 ₪2,984  ₪2,516  ₪1,989  הוראה בע"מ 

פרוטר מערכות  10

 ₪2,691  ₪2,340  ₪1,872  מידע בע"מ 

שחף מערכות  11

 ₪2,984  ₪2,516  ₪1,989  מידע בחינוך בע"מ
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