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 יהול פדגוגיתוכנות לנספקי רשימת 

 סיסמאות התנסות  EMAIL טלפון איש קשר ספק

אדיוסיסטמס 

פרוייקטים 

 בע"מ

אדיופייג' )

EduPage) 

 09-8914491 טופז אופיר

 314שלוחה  

054-2421022 

Topaz@edusystems.co.il 

 

יש להכנס לאתר אדיוסיסטמס )בקישור(, וללחוץ על 
הכפתור הבא )בתמונה(, והתוכנה בגרסתה הלא 

 מלאה תורד אל המחשב.
 לינק לאתר:

/http://www.edusystems.co.il 
 הכפתור עליו יש ללחוץ:

 
 

 ( :EDUPAGEתוכנה לניהול פדגוגי אדיופייג' ) .1
 יש להכנס לכתובת:

https://asctimetable.edupage.org 
 asctimetableשם המשתמש: 

 1234סיסמא: 

 

ניו  -אוריג'ין

מדיה פיתוח 

 )סקולי( בע"מ

עודד 

 בלאום

054-8014150 
04-6667583 

 

contact@schooly.co.il  :פרטי כניסה  
demo.schooly.co.il  

איי סקול פ.ש. 

 בע"מ

 מערכת )

 –איי סקור 

iscore ) 

פארס 

 מולא

 

 ד"ר מולא

 רים

054-6698088 

0508662226 
 
 
0542163687 

 

משרדי החברה: 

04-9500096 

info@iscore.co.il  את מערכתנו  ולהציגלבית ספרכם  לבואנשמח
 בפניכם.

לנסות את המערכת שלנו  המעוניינים בתי ספר
 התחייבות. ללאמחשבון ניסיון  ליהנותמהיום  יכולים

 

 מערכת איי סקור - עלון

שירותים .pdf
 

 

אייקונקט 

פתרונות 

 אינטרנט 

(MYSCHOOL) 

קאסם אבו 

 שיכה

אברהים 

 אבו שיכה

0524-749701 

 

0528-749704 

info@iconnect.co.il   
 https://secure.myschool.co.il כתובת המערכת:

 
 מערכתמנהל 

  admin שם משתמש:
 Admin@@111 סיסמא:

 
 מורה

  demo.teacher1 שם משתמש:
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 סיסמאות התנסות  EMAIL טלפון איש קשר ספק

 Teacher@@111 סיסמא:    
 

 תלמיד
  demo.student1 שם משתמש:

 Student@@111 סיסמא:
 

וייסאינפו 

בע"מ 

(UpSchool) 

אבוליל 

 אחמד

04-

8677901/2/3 

 052-

7956800 

ahmad@wiseinfo.biz  

 שגיב כהן כנפיים

 נילי כהן

058-5454333 sagivco@gmail.com  

 

nili_cohen1@walla.com 

 מנהל/מורה: –כניסה לסביבת הדגמה 
 37642139 -שם משתמש 

   47809000 -סיסמא 
 כרטיס תלמיד: –כניסה לסביבת הדגמה 

 204000318 -שם משתמש 
 47809000 -סיסמא 

לב אחד יזמות 

 בע"מ

 אהוד לוי
נתנאל 

 מאיר

054-6409242 

050-6883187 

ehudlevy@gmail.com 

studnet.sup@gmail.com  

 https://www.studnet.co.il כתובת האתר:
  . כניסה בהרשאת מנהל המערכת הבית ספרית:1

 studnet4y@gmail.com כתובת מייל:

 abc12345ססמה: 

 abc1234 תעודת זהות:

 . כניסה בהרשאת מנהל2
 ba4studnet@gmail.com כתובת מייל:

 aabbcc12 ססמה:

 . כניסה בהרשאת רכז:3
 studnet4u@gmail.com ובת מייל:כת

 a1b2c3d4ססמה: 

 . כניסה בהרשאת מורה:4
 studnet.israel@gmail.com כתובת מייל:

 9013abcdססמה: 

 . כניסה בהרשאת הורה:5
 studnet4moshe@gmail.com כתובת מייל:

 z7654321ססמה: 
 -משוב 

מיידיות 

שקיפות 

 ובקרה בע"מ

ד"ר מירה 
 המאירי 

 מרכז תמיכה:

04-9070700 

ד"ר מירה 

 המאירי:

050-2234902 

 hameirie@gmail.com 

hameirie@mashov.info 
 

 משו"ב מורים נגיש בקישור הבא:
https://web.mashov.info/msite/ 

 
לכתובת  יש לפנותגישה לבית ספר לדוגמה לקבלת 

 דוא"ל של ד"ר מירה המאירי
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 סיסמאות התנסות  EMAIL טלפון איש קשר ספק

משי נט מ.נ 

 בע"מ

 )תיק תק(

מוקד 
 תמיכה

 טלפונים:
 03-6182327 

 , 2שלוחה 
-03ישיר: 

6286903 
-054וואטסאפ: 
7738984 

support@tik-אימייל: 
tak.co.il 

tak.co.il-info@tik 

 

 יוזר מנהל מערכת:
tak.net//wp-test.tik-ariel-https://uni-קישור: 

-school/admin-content/themes/tiktak
models_1.php-out-template/dashboard 

יש לבחור את מערכת הניהול פדגוגי מתוך רשימת 
 המערכות.

 
 

 tak.co.il-demo@tik  שם משתמש:
 adminPedagogi-2019!  סיסמה:

 
 יוזר מורה:

https://tik-קישור להתחברות כמורה: 
tak.net/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9

-5%D7%9C
%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7

%92%D7%99/יש לבחור את: סביבת הdemo 
 תק.-ניהול פדגוגי תיק

 רחלכהן  שם משתמש:
 סיסמה: רחלכהן

 
)הערה: בזמן אמת המורים מתחברים בהזדהות 

הכנסנו שם משתמש וסיסמה קלים  -אחידה 
 להתחברות בסביבת ההדגמה(

 
 יוזר הורה:

https://tik-  קישור:
tak.net/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9

-5%D7%9C
%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7

%92%D7%99/?parent=1 
-ניהול פדגוגי תיק demoיש לבחור את: סביבת ה

 תק.
 שם משתמש: יורםשמואלי

  ABc4סיסמה:
 הורה לשני ילדים: עדן ואיתן.

מנהלת 
 פרויקט:

 ציפי בר כץ

03-6182327 

052-3867703 

 

tak.co.il-zipi@tik  

סמארט סקול 

 בע"מ

דרך האתר  יש ליצור קשר בטלפון המצורף info@smartschool.co.il 077-3399999 יוסף שמיר

https://www.smartschool.co.il/?pageID=9 
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 סיסמאות התנסות  EMAIL טלפון איש קשר ספק

שרוצה ישלח הודעה/ידבר איתנו ויקבל  כל בית ספר    

יוזר וקישור לאחר שגם וידאנו שזה האדם המוסמך 

 לכך בביה"ס

ייעוץ  1עמית 

 ועיבוד מידע

שלומית 
 גז 

 
 גלית כץ

 
 

 תמיכה

053-5678790 

 

0537204064 

 

0535678790 

 

info@amit1.co.il   :קישור לאתר הדגמהdemo.amit1.co.il 

 docs.amit1.co.ilניתן למצוא דפי הדרכה באתר: 

 

שעות ניהול   מערכת 

docx.ועובדי הוראה
 

דרכי  -פדגוגי 

 הוראה בע"מ

 

 יוסף ללום

אמיר 

 מרקוביץ'

9966206-077 

 

contact@topsnet.co.il 
 

 https://pedagogy.co.il קישור לדף ראשי:
בדף זה יש קישורים לאודות החברה, כניסה 

 למערכת ופרטי קשר,
צרים הנותנים הצצה ניתן לצפות שם בסרטונים ק וכן

 למערכת.
 

קישור ישיר לדף הכניסה למערכת לשם 
 התנסות:

https://pedagogy.co.il/teacher.html#!/login 
   1-התנסות-נא לבחור בית ספר בשם: פדגוגי

 adminשם משתמש: 
 a34567890סיסמא: 

 
קישור לצורך הדרכה בהתנסות במערכת עם שולחן 

עבודה משותף בעזרת התוכנה 
 https://zoom.us/j/197525325 זום:

נא להתקשר לאיש הקשר במקביל לשיתוף המסך 
 על מנת לקבל הדרכה והסברים.

פרוטר 

מערכות מידע 

)תיק  בע"מ

 תלמיד(

עופר 

 פרוטר

 

 אוסמה

04-6021049  

054-4641677 

 

053-3317507 

ofer.proter@gmail.com 

 

 

osamab.1976@gmail.com 

 http://www.tiktalmid.info  קישור:
 

 סוג משתמש
שם 

 משתמש
 סיסמה

 abc123 12345678 מורה מקצועי

 aba123 12345678 מחנך כיתה

 awa123 12345678 מנהל מוסד

 acc123 12345678 רכז מקצוע

 bcc123 12345678 רכז שכבה

 xaa123 12345678 יועץ

 xbb123 12345678 רכז משמעת

mailto:info@amit1.co.il
mailto:info@amit1.co.il
http://demo.amit1.co.il/
http://docs.amit1.co.il/
mailto:contact@topsnet.co.il
mailto:contact@topsnet.co.il
https://pedagogy.co.il/
https://pedagogy.co.il/teacher.html#!/login
https://pedagogy.co.il/teacher.html#!/login
https://zoom.us/j/197525325
mailto:ofer.proter@gmail.com
mailto:ofer.proter@gmail.com
mailto:osamab.1976@gmail.com
mailto:osamab.1976@gmail.com
http://www.tiktalmid.info/
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רכז מע' 
 שעות

xdd123 12345678 
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   תוכנות לניהול מערכת שעות לעובדי הוראהספקי  רשימת

 סיסמאות התנסות EMAIL טלפון איש קשר ספק

אדיוסיסטמס 

 בע"מ

 (aScאסק )

 09-8914491 טופז אופיר

 314שלוחה  

054-2421022 

 

Topaz@edusystems.co.il 

 

יש להכנס לאתר אדיוסיסטמס 
)בקישור(, וללחוץ על הכפתור הבא 
)בתמונה(, והתוכנה בגרסתה הלא 

 מלאה תורד אל המחשב.
 לינק לאתר:

http://www.edusystems.co.il/ 
 הכפתור עליו יש ללחוץ:

 
 

תוכנה לניהול פדגוגי אדיופייג'  .2
(EDUPAGE: ) 

 יש להכנס לכתובת:
https://asctimetable.edupage.or

g 
 asctimetableשם המשתמש: 

 1234סיסמא: 

ניו  -אוריג'ין

מדיה פיתוח 

 )סקולי( בע"מ

 054-8014150 עודד בלאום
04-6667583 

 

contact@schooly.co.il   

איי סקול פ.ש. 

 בע"מ

 מערכת )

 –איי סקור 

iscore) 

 פארס מולא

 ד"ר מולא

 

 רים

054-6698088 

0508662226 
 
 
0542163687 

 

-04משרדי החברה: 

9500096 

info@iscore.co.il  את  ולהציגלבית ספרכם  לבואנשמח
 מערכתנו בפניכם.

לנסות את  המעוניינים בתי ספר
 ליהנותמהיום  יכוליםהמערכת שלנו 

 התחייבות. ללאמחשבון ניסיון 
 

 מערכת איי סקור - עלון

שירותים .pdf
 

וייסאינפו 

בע"מ 

(UpSchool) 

 04-8677901/2/3 אבוליל אחמד

 052-7956800 

ahmad@wiseinfo.biz  

 שגיב כהן כנפיים

 כהןנילי 

058-5454333 sagivco@gmail.com  

 

nili_cohen1@walla.com 

 –כניסה לסביבת הדגמה 
 מנהל/מורה:

 37642139 -שם משתמש 
   47809000 -סיסמא 

כרטיס  –כניסה לסביבת הדגמה 

mailto:Topaz@edusystems.co.il
mailto:Topaz@edusystems.co.il
http://www.edusystems.co.il/
http://www.edusystems.co.il/
https://asctimetable.edupage.org/
https://asctimetable.edupage.org/
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 סיסמאות התנסות EMAIL טלפון איש קשר ספק

 :תלמיד

 204000318 -שם משתמש 

 47809000 -סיסמא 

נתיב מערכות 

ניהול חינוך 

 ורווחה

 מור עזריה

 יצחק וינשטוק

04-9581231 

054-3092217 

mor@nativ.systems 

izik@nativ.systems 

וסיסמא יש ליצור לקבלת משתמש 

 קשר דרך האתר:

https://www.nativ.systems/index2.

php?id=12&lang=HEB 

סמארט סקול 

 בע"מ 

 יש ליצור קשר בטלפון המצורף yosi@smartschool.co.il 077-3399999 יוסף שמיר 

דרך האתר 

https://www.smartschool.co.il/?p

ageID=9 

כל בית ספר שרוצה ישלח הודעה/ידבר 

איתנו ויקבל יוזר וקישור לאחר שגם 

וידאנו שזה האדם המוסמך לכך 

 בביה"ס

ייעוץ  1עמית 

 ו עיבוד מידע

 שלומית גז 
 

 גלית כץ
 
 

 תמיכה

053-5678790 

 

0537204064 

 

0535678790 

 

info@amit1.co.il   :קישור לאתר הדגמה

demo.amit1.co.il 

ניתן למצוא דפי הדרכה באתר: 

docs.amit1.co.il 

שעות ניהול   מערכת 

docx.ועובדי הוראה
 

דרכי  -פדגוגי 

 הוראה בע"מ

 077-4560432 יוסף ללום

9966206-077 

 052-7203668 

yossi@topsnet.co.il :קישור לאתר ראשי 
 https://pedagogy.co.il/ 
 

פרוטר 

מערכות מידע 

)תיק  בע"מ

 תלמיד(

 עופר פרוטר

 

 אוסמה

04-6021049  

054-4641677 

053-3317507 

ofer.proter@gmail.com 

 

osamab.1976@gmail.com 

חשבון התנסות, יש למלא לקבלת 
 פרטים בקישור המצורף:

http://www.tiktalmid.co.il/shayinf
o.html 

 
 

שחף מערכות 

מידע בחינוך 

 אשר ימין

ולדימיר 

054-7654207 

טלפון של מרכז שרות: 

asheryamin@gmail.co

m 

בבקשה הקישור להורדת תוכנת 
 מערכת שעות שחף למנהלי בתי ספר:

 

mailto:mor@nativ.systems
mailto:mor@nativ.systems
mailto:izik@nativ.systems
mailto:izik@nativ.systems
https://www.nativ.systems/index2.php?id=12&lang=HEB
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mailto:info@amit1.co.il
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http://docs.amit1.co.il/
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mailto:yossi@topsnet.co.il
mailto:yossi@topsnet.co.il
https://pedagogy.co.il/
mailto:ofer.proter@gmail.com
mailto:ofer.proter@gmail.com
mailto:osamab.1976@gmail.com
mailto:osamab.1976@gmail.com
http://www.tiktalmid.co.il/shayinfo.html
http://www.tiktalmid.co.il/shayinfo.html
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מידע ומערכות טכנולוגיה תקשוב מינהל
 

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

 

 סיסמאות התנסות EMAIL טלפון איש קשר ספק

 קרסנוב בע"מ

מוקד תמיכה 

 ושרות

 ויקי שחף

טופס לפתיחת 

 קריאת שרות

074-7244555 vladimir.krasnov@gmai

l.com 

 

 

 http://wiki.iscool.co.il 

: 

http://support.iscool.co.i

l/tabid/154/Default.aspx 

http://www.iscool.co.il/ProductS
etup/SetupDownload.aspx 

 
יש לפתוח את הקובץ התקנה, לסמן 

התקנה עם שם משתמש וססמה 
 ולהזין פרטים הבאים:

 777888סמל מוסד: 
 שם משתמש: מנהל

 Qwe123$ססמה: 
 

להסכים לתנאי שימוש וללחוץ על 
   "התקן"

 

  בפורטל מוסדות חינוך חזרה לדף המידע

mailto:vladimir.krasnov@gmail.com
mailto:vladimir.krasnov@gmail.com
http://wiki.iscool.co.il/
http://support.iscool.co.il/tabid/154/Default.aspx
http://support.iscool.co.il/tabid/154/Default.aspx
http://www.iscool.co.il/ProductSetup/SetupDownload.aspx
http://www.iscool.co.il/ProductSetup/SetupDownload.aspx
https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/schools/Pages/pedagogic-software-b.aspx

