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 יהול פדגוגיתוכנות לנספקי רשימת 

 EMAIL טלפון איש קשר ספק

אדיוסיסטמס 

 פרוייקטים בע"מ

 (EduPageאדיופייג' )

 09-8914491 טופז אופיר

 314שלוחה  

054-2421022 

Topaz@edusystems.co.il 

 

ניו מדיה  -אוריג'ין

 פיתוח בע"מ )סקולי(

 054-8014150 עודד בלאום
04-6667583 

 

contact@schooly.co.il  

 איי סקול פ.ש. בע"מ

 מערכת )

 ( iscore –איי סקור 

 פארס מולא

 

 ד"ר מולא

 רים

054-6698088 

0508662226 
 
 
0542163687 

 

 04-9500096משרדי החברה: 

info@iscore.co.il 

אייקונקט פתרונות 

 אינטרנט 

(MYSCHOOL) 

 קאסם אבו שיכה

 אברהים אבו שיכה

0524-749701 

 

0528-749704 

info@iconnect.co.il  

וייסאינפו בע"מ 

(UpSchool) 

 04-8677901/2/3 אבוליל אחמד

 052-7956800 

ahmad@wiseinfo.biz 

 שגיב כהן כנפיים

 נילי כהן

058-5454333 sagivco@gmail.com  

 nili_cohen1@walla.com 

 אהוד לוי לב אחד יזמות בע"מ
 נתנאל מאיר

054-6409242 

050-6883187 

ehudlevy@gmail.com 

studnet.sup@gmail.com  

מיידיות  -משוב 

 שקיפות ובקרה בע"מ

 מרכז תמיכה: ד"ר מירה המאירי 

04-9070700 

 ד"ר מירה המאירי:

050-2234902 

 hameirie@gmail.com 

hameirie@mashov.info 
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 EMAIL טלפון איש קשר ספק

 משי נט מ.נ בע"מ

 )תיק תק(

 טלפונים: מוקד תמיכה
 , 2שלוחה  03-6182327 

 03-6286903ישיר: 
 054-7738984וואטסאפ: 

 tak.co.il-support@tikאימייל: 
tak.co.il-info@tik 

 

 מנהלת פרויקט:
 ציפי בר כץ

03-6182327 

052-3867703 

 

tak.co.il-zipi@tik  

 info@smartschool.co.il 077-3399999 יוסף שמיר סמארט סקול בע"מ

ייעוץ ועיבוד  1עמית 

 מידע

 שלומית גז 
 

 גלית כץ
 
 

 תמיכה

053-5678790 

 

0537204064 

 

0535678790 

 

info@amit1.co.il 

דרכי הוראה  -פדגוגי 

 בע"מ

 

 יוסף ללום

 אמיר מרקוביץ'

9966206-077 

 

contact@topsnet.co.il 
 

פרוטר מערכות מידע 

 )תיק תלמיד( בע"מ

 עופר פרוטר

 

 אוסמה

04-6021049  

054-4641677 

 

053-3317507 

ofer.proter@gmail.com 

 

 

osamab.1976@gmail.com 
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   תוכנות לניהול מערכת שעות לעובדי הוראהספקי  רשימת

 EMAIL טלפון איש קשר ספק

 אדיוסיסטמס בע"מ

 (aScאסק )

 09-8914491 טופז אופיר

 314שלוחה  

054-2421022 

 

Topaz@edusystems.co.il 

 

ניו מדיה  -אוריג'ין

 פיתוח בע"מ )סקולי(

 054-8014150 עודד בלאום
04-6667583 

 

contact@schooly.co.il  

 פ.ש. בע"מ איי סקול

 מערכת )

 (iscore –איי סקור 

 פארס מולא

 ד"ר מולא

 

 רים

054-6698088 

0508662226 
 
 
0542163687 

 

 04-9500096משרדי החברה: 

info@iscore.co.il 

וייסאינפו בע"מ 

(UpSchool) 

 04-8677901/2/3 אבוליל אחמד

 052-7956800 

ahmad@wiseinfo.biz 

 שגיב כהן כנפיים

 נילי כהן

058-5454333 sagivco@gmail.com  

 nili_cohen1@walla.com 

נתיב מערכות ניהול 

 חינוך ורווחה

 מור עזריה

 יצחק וינשטוק

04-9581231 

054-3092217 

mor@nativ.systems 

izik@nativ.systems 

 yosi@smartschool.co.il 077-3399999 יוסף שמיר  סמארט סקול בע"מ 

ייעוץ ו עיבוד  1עמית 

 מידע

 שלומית גז 
 

 גלית כץ
 
 

 תמיכה

053-5678790 

 

0537204064 

 

0535678790 

 

info@amit1.co.il 

דרכי הוראה  -פדגוגי 

 בע"מ

 4560432-077 יוסף ללום

9966206-077 

 052-7203668 

yossi@topsnet.co.il 
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 EMAIL טלפון איש קשר ספק

מערכות מידע  פרוטר

 )תיק תלמיד( בע"מ

 עופר פרוטר

 

 אוסמה

04-6021049  

054-4641677 

053-3317507 

ofer.proter@gmail.com 

 

osamab.1976@gmail.com 

שחף מערכות מידע 

 בחינוך בע"מ

 אשר ימין

 ולדימיר קרסנוב

 מוקד תמיכה ושרות

 ויקי שחף

טופס לפתיחת 

 קריאת שרות

054-7654207 

-074טלפון של מרכז שרות: 

7244555 

asheryamin@gmail.com 

vladimir.krasnov@gmail.co

m 

 

 

 http://wiki.iscool.co.il 

: 

http://support.iscool.co.il/tab

id/154/Default.aspx 

 

  בפורטל מוסדות חינוך חזרה לדף המידע
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