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 פירוט שמות הספקים ועלות תוכנות לניהול פדגוגי ומערכת שעות לבית ספר  

 ג לשנה"ל תשפ"

 :ריכוז שמות כל הספקים לפי סוגי תוכנות . א

 שם תוכנה לניהול מערכת שעות שם תוכנה לניהול פדגוגי  שם מציע   מס"ד 

 ASC Timetableאסק    Edupage - אדיופייג'  אדיוסיסטמס בע"מ  1

 ( IScoreאיי סקור )  ( IScoreאיי סקור )  סקול פ.ש בע"מ איי  2

 אחת שתיים שלוש  אל נט בע"מ  3
------- 

4 
המנהלת פיתוח  

 מערכות בע"מ 
 מערכת שעות  - לומדת  ניהול פדגוגי  - לומדת 

 Upschool Upschool וייסאינפו בע"מ  5

 ( Live Topלייב טופ ) טופ גרופ בע"מ 6
------- 

 כנפיים כנפיים כהן נילי  - כנפיים  7

 משוב מיידית בע"מ  8
משו"ב מיידיות שקיפות  

 ------- ובקרה

 משי נט מ.נ בע"מ  9
תק מערכת לניהול  -תיק 

 פדגוגי 
 מערכת שעות 

10 
סאדיל טכנולוגיות  

 בע"מ 
KINDIX EVAL  -   מערכת

 ניהול פדגוגי 
KINDIX START  -   מערכת ניהול

 שעות 

 סמארט סקול בע"מ  11
 Smartסמארט סקול )

School) 
תוכנה לבניית מערכת   – תלמש 

 שעות 

 סקול טיב  12
------- 

 2021שבץ טיב 

 SCHOOLY  SCHOOLY   סקולי בע"מ  13

 עמית  עמית  בע"מ   1עמית 14

15 
פדגוגי דרכי הוראה  

 בע"מ 
 פדגוגי 

ניהול ובניית מערכת שעות   -פדגוגי  
 ונוכחות מורים 

16 
פרוטר מערכות מידע  

 בע"מ 
 תוכנה למערכת שעות ש"י  תיק תלמיד 

17 
שחף מערכות מידע  

 ------- בחינוך בע"מ 
 מערכת שעות שחף 
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 )כולל מע"מ)עלויות לפי גודל בית הספר   –תוכנה לניהול פדגוגי  . ב

 

 שם תוכנה  שם ספק  מס"ד 
בית ספר בו  
מלמדים עד  

 מורים  39

בית ספר בו  
מלמדים  

40-89  
 מורים

בית ספר בו  
  90מלמדים 

 מורים ויותר 

1 
אדיוסיסטמס  

 בע"מ 
  - אדיופייג' 

Edupage 
₪4,680 ₪7,280 ₪10,400 

2 
איי סקול פ.ש  

 בע"מ 
איי סקור  

(IScore ) 
₪4,680 ₪7,280 ₪10,400 

 אל נט בע"מ  3
אחת שתיים  

 שלוש 
₪4,680 ₪7,280 ₪10,400 

4 
המנהלת פיתוח  

 מערכות בע"מ 
ניהול   - לומדת 
 פדגוגי 

₪4,680 ₪7,280 ₪10,400 

 Upschool ₪4,680 ₪7,254 ₪10,389.60 וייסאינפו בע"מ  5

 טופ גרופ בע"מ 6
 Liveלייב טופ )

Top ) 
₪4,680 ₪7,280 ₪10,400 

 ₪10,296 ₪7,254 ₪4,680 כנפיים כהן נילי  - כנפיים  7

8 
משוב מיידית  

 בע"מ 
משו"ב מיידיות  
 שקיפות ובקרה 

₪4,680 ₪7,280 ₪10,400 

 משי נט מ.נ בע"מ  9
תק מערכת  -תיק 

 לניהול פדגוגי 
₪4,680 ₪7,280 ₪10,400 

10 
סאדיל טכנולוגיות  

 בע"מ 

KINDIX EVAL  -  
מערכת ניהול  

 פדגוגי 
₪4,680.00 ₪7,279.70 ₪10,399.50 

11 
סמארט סקול  

 בע"מ 
סמארט סקול  

(Smart School ) 
₪4,680 ₪7,280 ₪10,400 

 SCHOOLY ₪4,680 ₪7,280 ₪10,400   סקולי בע"מ  12

 ₪10,400 ₪7,280 ₪4,680 עמית  בע"מ   1עמית 13

14 
פדגוגי דרכי  
 הוראה בע"מ 

 ₪10,400 ₪7,280 ₪4,680 פדגוגי 

15 
פרוטר מערכות  

 מידע בע"מ 
 ₪10,360 ₪7,240 ₪4,640 תיק תלמיד 
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 )כולל מע"מ(עלויות לפי גודל בית הספר   – תוכנה לניהול מערכת שעות ועובדי הוראה  . ג

 שם תוכנה  שם ספק  מס"ד 
בית ספר בו  
מלמדים עד  

 מורים  39

בית ספר בו  
מלמדים  

40-89  
 מורים

בית ספר בו  
  90מלמדים 

 מורים ויותר 

 ASC Timetable ₪2,040 ₪2,550 ₪3,060אסק    אדיוסיסטמס בע"מ  1

 ₪2,040 ₪2,550 ₪3,060 ( IScoreאיי סקור )  איי סקול פ.ש בע"מ  2

3 
המנהלת פיתוח  

 מערכות בע"מ 
 ₪3,060 ₪2,550 ₪2,040 מערכת שעות  - לומדת 

 Upschool ₪2,039.31 ₪2,549.43 ₪3,059.55 וייסאינפו בע"מ  4

 ₪3,042 ₪2,457 ₪1,989 כנפיים כהן נילי  - כנפיים  5

 ₪3,060 ₪2,550 ₪2,040 מערכת שעות  משי נט מ.נ בע"מ  6

7 
סאדיל טכנולוגיות  

 בע"מ 
KINDIX START  -  

 מערכת ניהול שעות 
₪2,039.80 ₪2,549.80 ₪3,059.90 

 סמארט סקול בע"מ  8
תוכנה לבניית   – תלמש 

 מערכת שעות 
₪2,040 ₪2,550 ₪3,060 

 ₪3,042.00 ₪2,515.50 ₪2,035.80 2021שבץ טיב  סקול טיב  9

 SCHOOLY ₪2,040 ₪2,550 ₪3,060  סקולי בע"מ  10

 ₪3,060 ₪2,550 ₪2,040 עמית  בע"מ   1עמית 11

12 
פדגוגי דרכי הוראה  

 בע"מ 

ניהול ובניית   -פדגוגי  
מערכת שעות ונוכחות  

 מורים 
₪2,040 ₪2,550 ₪3,060 

13 
פרוטר מערכות  

 מידע בע"מ 
ש"י תוכנה למערכת  

 שעות 
₪2,000 ₪2,500 ₪3,000 

14 
שחף מערכות מידע  

 בחינוך בע"מ 
 ₪3,060 ₪2,550 ₪2,040 מערכת שעות שחף 

 


