
ג"רשימת ספקי תוכן וספרים דיגיטליים לשנת תשפ

שם הספק
קישור למוצר 

בקטלוג  
החינוכי

הכרות עם הסביבהפרטי התקשרות

טלפוןמיילשם 
שם משתמש

להתנסות
סיסמה

להתנסות
קישור לאתר הספק

/CustomerService@originality.co.il052-3966967--https://originality.co.ilפרוסטעידן Originalityמ"מקוריות בע. ע.א

אגרון בי סי אנד סי  

מ"בע
אגרון פלוסinfo@library.org.il03-6499987davidyelin122015yelinאגרונובזינה אגרון פלוס

וי.אל.טיפאי אלדי

מ"בע
SingIt הורינגירוןyaron_horing@singit.io052-6112230Bennyros0@gmail.comBenben73https://dashboard.singit.io/

ספרים אלמוסתקבל

דיגיטליים

ספרים 

דיגיטליים בתקן  

בסיסי

/info@m-dbooks.com077-340050820212022mdb2022https://www.m-dbooks.comשחתותבסאם

אלתרמן שחמט  

מ"בשיטה אחרת בע
/luba@chessmatec.com054-8072722gefen12345gefen12345https://www.portal.shahmatec.co.ilלובהשחמטק

galya@bivlios.com054-6663987Giant2022Demo2022https://school.booksgiant.com/login/heגליה טלענק של ספריםבע״מביבליוס

https://ecat.education.gov.il/originality
mailto:CustomerService@originality.co.il
https://originality.co.il/
https://ecat.education.gov.il/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9F-2
mailto:info@library.org.il
https://agron3.libnet.co.il/startlibrary/index.html
https://ecat.education.gov.il/filterSearch?q=SingIt#/specFilters=75m!
mailto:yaron_horing@singit.io
mailto:Bennyros0@gmail.com
https:///
https://protect-de.mimecast.com/s/Dpr2CvQn6QUE0YQmgHXi2xv?domain=dashboard.singit.io/
https://protect-de.mimecast.com/s/Dpr2CvQn6QUE0YQmgHXi2xv?domain=dashboard.singit.io/
https://ecat.education.gov.il/%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D#/specFilters=75m!
mailto:info@m-dbooks.com
https://www.m-dbooks.com/
https://ecat.education.gov.il/%D7%A9%D7%97%D7%9E%D7%98%D7%A7
mailto:luba@chessmatec.com
https://www.portal.shahmatec.co.il/
https://ecat.education.gov.il/%D7%A2%D7%A0%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
mailto:galya@bivlios.com
https://school.booksgiant.com/login/he


ג"רשימת ספקי תוכן וספרים דיגיטליים לשנת תשפ

שם הספק
קישור למוצר 

בקטלוג החינוכי

הכרות עם הסביבהפרטי התקשרות

טלפוןמיילשם 
שם משתמש

להתנסות
סיסמה

להתנסות
קישור לאתר הספק

ישראל  בריינפופ

מ"בע
22www.brainpop.co.ilבריינפופהתנסותבריינפופ  schools@brainpop.co.il03-6878989נטע כפירבריינפופ

ים'ינג'גים'ינג'ג
אורנה  

אלטמן
info@gingim.net051-2287975 0606תשפגהתנסותwww.gingim.net

office@gool.co.il03-9010260טוויגיוחאי GOOL-גול מ"גול בע
misrad@gmail.co

m
gool123www.bagrut.co.il 

גמרא ברורה
ספרים דיגיטליים  

בתקן בסיסי
/meir@jet-start.com052-3858455mdemo2020mdemo2020https://il.gemaraberura.com/appמאיר פכלר

FullProofמ"דווקא קל בע - פולפרוף
ניצן  

איזנשטרק
info@fullproof.io054-5850400

קישור  הכולל קוד  

רישום

בתהליך ההרשמה  

בוחרים סיסמה
https://help.fullproof.io/he/

לי-דע
לי מדע  -דע

וטכנולוגיה

אורית  

קפון-כסלו
dali.k12.co.il@gmail.com054-4453400התנסותמורההתנסותhttps://da-li.co.il/

המרכז הישראלי  

-לאוריגאמי 

אוריגאמטריה

אוריגאמטריה

דיגיטלית
origametria.ioc@gmail.com052-4267484מירי גולן

free_account@ori
gametria.co.il

origametria22-23https://www.origametria.co.il/

https://ecat.education.gov.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A4-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#/specFilters=75m!
mailto:schools@brainpop.co.il
http://www.brainpop.co.il/
https://ecat.education.gov.il/4id-2#/specFilters=75m!
mailto:info@gingim.net
http://www.gingim.net/
https://ecat.education.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%9C#/specFilters=75m!
mailto:office@gool.co.il
http://www.bagrut.co.il/
https://ecat.education.gov.il/%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%90-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%94
mailto:meir@jet-start.com
https://il.gemaraberura.com/app/
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%90-%D7%A7%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9E-fullproof#/specFilters=75m!
mailto:info@fullproof.io
https://app.fullproof.io/he/app/teacher/signup?code=BYKGFIND
https://help.fullproof.io/he/
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A2%D7%9E#/specFilters=75m!
mailto:dali.k12.co.il@gmail.com
https://da-li.co.il/
https://ecat.education.gov.il/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9E%D7%99#/specFilters=75m!
mailto:origametria.ioc@gmail.com
https://www.origametria.co.il/


ג"רשימת ספקי תוכן וספרים דיגיטליים לשנת תשפ

שם הספק
קישור למוצר בקטלוג  

החינוכי

הכרות עם הסביבהפרטי התקשרות

טלפוןמיילשם 
שם משתמש

להתנסות
סיסמה

להתנסות
קישור לאתר הספק

המרכז הישראלי למצוינות  

בחינוך
/https://www.yisumatica.org.ilהזדהות אחידההזדהות אחידהshalem1492@gmail.com054-7451870צבי שלםיישומטיקה

מ"חניא שפע יזמות בע
ClapLab

חגית ועמי
games@clap-lab.com
info@closeapp.co.il

ההרשמה חינםההרשמה חינם052-9125251
https://clap-lab.com

OrQuizhttps://build.orquiz.clap.co.il/

100736ou1acchttps://wizdi.schoolמורהwizdi@bonusbooks.co.il050-6141067ר אריה חיון"דWizdiיבנה בונוס

orenun@geva.co.il*9635demoedudemohttps://www.english360.co.il/?ext=1אונגרארן English Centralיואל גבע

/support@eurekaworld.co.il054-6426362Guest 101234https://tutorials.eurekaworld.co.ilושנייאקיונתן Eureka Worldמ"יוריקה וורלד בע

/hamzahi@hotmail.com050-7770313yallaya12345678https://yallangany.comחגאזיחמזהنغنييال-ני'נגיללאيال نغني-ני'נגיללא

/moralhahlafa@gmail.com050-3235135--https://subteacher.co.ilאלי חולימורה להחלפהמורה להחלפה

https://ecat.education.gov.il/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-2#/specFilters=75m!
mailto:shalem1492@gmail.com
https://www.yisumatica.org.il/
https://ecat.education.gov.il/claplab
mailto:games@clap-lab.com
https://clap-lab.com/
https://ecat.education.gov.il/orquiz
https://build.orquiz.clap.co.il/
https://ecat.education.gov.il/%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1-%D7%91%D7%A2%D7%9E#/specFilters=75m!
mailto:wizdi@bonusbooks.co.il
https://wizdi.school/
https://ecat.education.gov.il/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%91%D7%A2#/specFilters=75m!
mailto:orenun@geva.co.il
https://www.english360.co.il/?ext=1
https://ecat.education.gov.il/eureka-world
mailto:support@eurekaworld.co.il
https://tutorials.eurekaworld.co.il/
https://ecat.education.gov.il/%D7%99%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%99#/specFilters=75m!
mailto:hamzahi@hotmail.com
https://yallangany.com/
https://ecat.education.gov.il/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%94-2
mailto:moralhahlafa@gmail.com
https://subteacher.co.il/


ג"רשימת ספקי תוכן וספרים דיגיטליים לשנת תשפ

שם הספק
קישור למוצר בקטלוג  

החינוכי

הכרות עם הסביבהפרטי התקשרות

טלפוןמיילשם 
שם 

משתמש
להתנסות

סיסמה
להתנסות

קישור לאתר הספק

המרכז  -מטח

לטכנולוגיה חינוכית

מירב עופרי  הסוד של מיה

הרשקוביץ
sherut@cet.ac.il03-6460800

:קוד קופון

מיהתשפג
-https://sodmaya.cet.ac.il/

/A123456https://ebag.cet.ac.ilמטחתשפג אופק

חלי סרוסיעשר אצבעות-מטיפיקמ"בעמטיפיק

support@matific.com

03-5311790moetestmoe123https://www.matific.com/isr/he/home/

אלמנברמכון 

לתרבות

מדארסיחידות תוכן יא 

וספרים דיגיטליים
/almnbar2008@gmail.com04-9944531Teacher10123456ahttps://www.yamadares.com/new2כנאנהאימן 

מ"מלינגו בע

מורפיקסקול

karina@melingo.com03-6070927קארין אמר
morfixteach
er2021@me

lingo.com

teaching2021funhttps://www.morfix.co.il/pages/login

https://www.ravmilim.co.il/naerr.asp
נקדן

https://nakdan.morfix.co.il/
רב מילים

ממשק טכנולוגיות  

לימודיות  
office@mimshak.comמעיין כהן   UPממשק

077-209-2209     
054-4562423

--https://mimshakup.com/

oam@mby.co.il02-6360659חגית קוטלר  עולים על המפהמפעלי חינוך
הסביבה  

בתצורת  

אופליין

הסביבה בתצורת  

אופליין
-

moson1965@gmail.com050-5530723משה יונתןכימיה בקלותמרב יונתן
יימסר על פי 

דרישה
-https://www.easy-chemistry.co.il/

https://ecat.education.gov.il/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%94-2
mailto:sherut@cet.ac.il
https://sodmaya.cet.ac.il/
https://ebag.cet.ac.il/
https://tinyurl.com/447897ru
https://ecat.education.gov.il/%D7%A2%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA-2#/specFilters=75m!
mailto:support@matific.com
https://www.matific.com/isr/he/home/
https://ecat.education.gov.il/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA#/specFilters=75!
mailto:almnbar2008@gmail.com
https://www.yamadares.com/new2/
https://ecat.education.gov.il/filterSearch?q=%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%9c#/specFilters=75m!
mailto:karina@melingo.com
https://www.morfix.co.il/pages/login
https://www.ravmilim.co.il/naerr.asp
https://ecat.education.gov.il/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%95#/specFilters=75m!
https://nakdan.morfix.co.il/
https://tinyurl.com/4a69vu6x
https://ecat.education.gov.il/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%90%D7%A4
mailto:office@mimshak.com
https://mimshakup.com/
https://ecat.education.gov.il/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94
mailto:oam@mby.co.il
https://ecat.education.gov.il/filterSearch?q=%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%94 %d7%91%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%aa#/specFilters=75m!
mailto:moson1965@gmail.com
https://www.easy-chemistry.co.il/


ג"רשימת ספקי תוכן וספרים דיגיטליים לשנת תשפ

שם הספק
קישור למוצר בקטלוג  

החינוכי

הכרות עם הסביבהפרטי התקשרות

טלפוןמיילשם 
שם משתמש

להתנסות
סיסמה

להתנסות
קישור לאתר הספק

מ"בע. נ.משי נט מ

למידה מתוקשבת ותוכנית  

תק-שבועית תיק

support@tik-tak.co.il03-6182327ופייגיריקי 

שירישיבוצי

יש להיכנס לכיתה  (

)1'ג

wPXNaBw9sgKupa
b

https://uni-ariel-test.tik-tak.net/

תק מערכת טפסים  -תיק

מקוונים והחתמה דיגיטאלית

demo@tik-
tak.co.il

Demo-Test&2020

https://uni-ariel-test.tik-tak.net//wp-
content/themes/tiktak-school/admin-
template/dashboard-out-models_1.php

תק מערכת דיוור בית -תיק

ספרית

https://uni-ariel-test.tik-tak.net//wp-
content/themes/tiktak-school/admin-
template/dashboard-out-models_1.php

תק מערכת ניהול תוכן על  -תיק

גבי צגים

https://uni-ariel-test.tik-tak.net//wp-
content/themes/tiktak-school/admin-
template/dashboard-out-models_1.php

ספרים דיגיטלייםסולמות
עתני  

עמירם
support@classe.world052-5665706ספרים דיגיטליים סולמותאין צורךאין צורך

סנונית  
מוקד  גלים

השירות  

והתמיכה  

support@snunit.org.il02-3763667
1https://galim.org.ilמכרזמשרדהחינוךמכרזמשרדהחינוך

/11234567https://lhp.timetoknow.co.ilמכרז_מורהעת הדעת

Speak2Goטו גו  ספיק

-מיטל

שירות  

לקוחות

support@speak2go.com050-7722339
Demo@speak2go

.com
Speak2gohttps://speak2go.com/

support@schooly.co.il04-6667583עודדLMSסקוליסקולי
יימסר ללקוחות  

מעוניינים

יימסר ללקוחות  

מעוניינים
https://my.schooly.co.il

https://ecat.education.gov.il/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%AA%D7%A7
mailto:support@tik-tak.co.il
https://uni-ariel-test.tik-tak.net/
https://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%AA%D7%A7-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%97%D7%AA%D7%9E%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://uni-ariel-test.tik-tak.net/wp-content/themes/tiktak-school/admin-template/dashboard-out-models_1.php
https://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%AA%D7%A7-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://uni-ariel-test.tik-tak.net/wp-content/themes/tiktak-school/admin-template/dashboard-out-models_1.php
https://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%AA%D7%A7-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%A6%D7%92%D7%99%D7%9D
https://uni-ariel-test.tik-tak.net/wp-content/themes/tiktak-school/admin-template/dashboard-out-models_1.php
https://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA#/specFilters=75m!
mailto:support@classe.world
https://www.classe.world/go/suy6l7h444t0q2vk
https://tinyurl.com/2p946zdn
mailto:support@snunit.org.il
https://galim.org.il/
https://tinyurl.com/3hwap5th
https://lhp.timetoknow.co.il/
https://ecat.education.gov.il/filterSearch?q=Speak2Go#/specFilters=75m!
mailto:support@speak2go.com
https://speak2go.com/
https://ecat.education.gov.il/%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99-lms
mailto:support@schooly.co.il
https://my.schooly.co.il/


ג"רשימת ספקי תוכן וספרים דיגיטליים לשנת תשפ

שם הספק
קישור למוצר 

בקטלוג החינוכי

הכרות עם הסביבהפרטי התקשרות

טלפוןמיילשם 
שם משתמש

להתנסות
סיסמה

להתנסות
קישור לאתר הספק

עמותת מתן  

משקיעים  

בקהילה

מערכת לניהול  

EDUILלמידה 
support@sisma.org.il08-9149900נתנאל

israel.israeli@omer.eduil
.org

Aa123456https://eduil.org/

עתיד בחינוך  

מ"בע
eSureזיו סגלziv@esure-app.com052-4445033

בתקופה הקרובה  

האפליקציה תהיה פתוחה  

לכלל המשתמשים

https://www.esure-app.com/

kmenagenet@gmail.com053-3222182עמית גורקסם המוזיקהקהילה מנגנת
כניסה פתוחה לכל  

המשתמשים

כניסה פתוחה לכל  

המשתמשים
https://school.menagenet.co.il/

123456https://app.codemonkey.com/coursesנסיוןמורהlivnat.h@codemonkey.com054-5750754לבנת הרשקוביץקודמאנקיקודמאנקי

support@kolkore.com052-3878453אודי קורןספרים דיגיטלייםמ"קול קורן בע
הכניסה בהזדהות משרד  

החינוך

הכניסה בהזדהות  

משרד החינוך
https://il.kolkore.com

אי טק  -קלאס

מ"בע

יחידות תוכן וספרים  

דיגיטליים
https://mabatmekuvan.ramot.org/ramot-hebאין צורך בסיסמהאין צורך בשם משתמשsupport@classe.world052-5665706עמירםעתני

/m.harmonyaa@gmail.com054-9832212--https://bfriend.harmonya.co.ilשוגרמןבלומיB-Friendרבקה אלקובי

https://ecat.education.gov.il/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA
mailto:support@sisma.org.il
https://eduil.org/
https://ecat.education.gov.il/esure
mailto:ziv@esure-app.com
https://www.esure-app.com/
https://ecat.education.gov.il/%D7%A7%D7%A1%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99
mailto:kmenagenet@gmail.com
https://school.menagenet.co.il/
https://ecat.education.gov.il/%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%A7%D7%99
mailto:livnat.h@codemonkey.com
https://app.codemonkey.com/courses
https://ecat.education.gov.il/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%9E
mailto:support@kolkore.com
https://il.kolkore.com/
https://ecat.education.gov.il/%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%A1-%D7%90%D7%99-%D7%98%D7%A7-%D7%91%D7%A2%D7%9E#/specFilters=75m!
mailto:support@classe.world
https://mabatmekuvan.ramot.org/ramot-heb
https://ecat.education.gov.il/%D7%A8%D7%91%D7%A7%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94
mailto:m.harmonyaa@gmail.com
https://bfriend.harmonya.co.il/


ג"רשימת ספקי תוכן וספרים דיגיטליים לשנת תשפ

שם הספק
קישור למוצר בקטלוג החינוכי

הכרות עם הסביבהפרטי התקשרות

טלפוןמיילשם 
שם משתמש

להתנסות
סיסמה

להתנסות
קישור לאתר הספק

- UINGAMEשמיר יעוץ והדרכה U IN GAME  גלעד שמירגייםיו איןuingame@uingame.co.il054-4486268--https://www.uingame.co.il

AcadeMe+אקדמי פלוס-liav@9-digital.media054-9223733 חיבורSSO   חיבור קייםSSO   קייםhttps://il.academe.plus/login

Accelium GroupAccelium ריינפלדטלtali@accelium.com
052-7297272tryus2022tryus2022https://app.accelium.com/Account/Login

Classoosירון/ אורן ספרים דיגיטלייםsupport@kalsefer.zendesk.com03-1111111
התנסות  

מצריכה רישום  

עצמאי

התנסות מצריכה  

רישום עצמאי

https://my.classoos.com/il/store?curriculu
m=2

CODERZ
(טכנולוגיותרובוטקמבית )

CoderZחיים כהןבתאלbatel@robotec.co.il054-8106162
educationteac
her@gmail.co

m
Moe!@#123CODERZ

RsiDevOne
(מ"עצמאי שכיר בע)

מערכת לניהול אסיפת הורים  

(פגישונים)
rsidevone@gmail.com052-4654848רועי שפירא

moe@rsidevo
ne.com

309275https://rsidevone.com/about.php

SpeakingPalSpeakingPalאיל אשדאנגלית דבורהeshed@speakingpal.com054-5555002
הזדהות משרד  

החינוך

הזדהות משרד  

החינוך
http://www.speakingpal.com

YOUCUBEYOUCUBEנסים אוחיוןsupport@gmail.com055-5577252studentstudenthttps://moodle.youcube.co.il/

https://ecat.education.gov.il/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94#/specFilters=75m!
mailto:uingame@uingame.co.il
https://www.uingame.co.il/
https://ecat.education.gov.il/%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-2
mailto:liav@9-digital.media
https://il.academe.plus/login
https://ecat.education.gov.il/accelium
mailto:tali@accelium.com
https://app.accelium.com/Account/Login
https://ecat.education.gov.il/classoos#/specFilters=75m!
mailto:support@kalsefer.zendesk.com
https://my.classoos.com/il/store?curriculum=2
https://ecat.education.gov.il/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%98%D7%90%D7%A7#/specFilters=75m!
mailto:batel@robotec.co.il
https://account.gocoderz.com/login?return-url=https://play.gocoderz.com/dashboard/#/missions/45cd7c08-7f44-456b-8162-79a8cb6a4417
https://ecat.education.gov.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
mailto:rsidevone@gmail.com
https://rsidevone.com/about.php
https://ecat.education.gov.il/speakingpal-ltd#/specFilters=75m!
mailto:eshed@speakingpal.com
http://www.speakingpal.com/
https://ecat.education.gov.il/byu
mailto:support@gmail.com
https://moodle.youcube.co.il/

