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  לבית ספר שעות ומערכת פדגוגי ניהולל תוכנות ועלות הספקים שמות רוטיפ

  

 )כולל מע"מ( עלויות לפי גודל בית הספר – תוכנה לניהול פדגוגי .א

  

 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

 בע"מ 
₪ 4,440 ₪ 7,008 ₪ 9,348 

ניו מדיה  –אוריג'ין  2

 פיתוח בע"מ
 ₪4,446  ₪6,903  ₪9,887 

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

אייקונקט פתרונות  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

 ובקרה בע"מ
 ₪4,505  ₪7,020  ₪10,004 

 ₪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  בע"מ מידע

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 .ב
  

 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

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

ניו מדיה  –אוריג'ין  2

 פיתוח בע"מ
 ₪1,931  ₪2,399  ₪2,902 

איי סקול פ.ש.  3

 בע"מ

515283315 
 ₪1,989  ₪2,516  ₪2,984 

 ₪2,141  ₪1,860  ₪1,685  בע"מוייסאינפו  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

  

טרם הכניסה למערכת ההזמנות ובחירת התוכנות הרצויות מומלץ לבחון את התוכנות 
 .או שימוש בסיסמאות ההתנסותיצירת קשר עם הספקים  ע"י

 

http://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/schools/Pages/pedagogic_software_sapakim.aspx

