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הנדון :תוכנות לניהול פדגוגי ותוכנות לניהול מערכת שעות ועובדי הוראה – סבב הזמנות שני
לשנת הלימודים תש"ף
משרד החינוך מעוניין לקדם ולהרחיב את היקף השימוש במערכות לניהול מתוקשבות ,מתקדמות ועתירות
טכנולוגיה ,כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת כלל בתי הספר לארגון מתוקשב.
החל משנת הלימודים תש"ף משרד החינוך מממן רכישת תוכנות לניהול פדגוגי ותוכנות לניהול מערכת שעות
ועובדי הוראה לכלל בתי הספר אשר ביצעו הזמנה של התוכנות בסבב ההזמנות הראשון.
תוכנות אלו מאפשרות לבית הספר לנהל באופן ממוחשב את נתוני התלמידים ,את מערך כוח האדם בהוראה,
את מערכת השעות ואת כלל השירותים הנלווים ,כדוגמת ציונים ,נוכחות ,משמעת ,הערכות והנפקת אישורים
ותעודות.
לאור החשיבות הרבה לנושא אנו פותחים שוב את מערכת ההזמנות כדי לאפשר רק לבתי ספר שטרם ביצעו
הזמנה לתוכנות ניהול פדגוגי ו/או תוכנות לניהול מערכת שעות ועובדי הוראה בסבב הזמנות הראשון לבצע
הזמנה.
במערכת הזמנות ייעודית שתיפתח בימים הקרובים יוכלו בתי הספר שלא ביצעו הזמנה בסבב הראשון להזמין
תוכנות מתוך מאגר אשר אושר על ידי משרד החינוך .לצפייה ברשימת בתי הספר הזכאים להגיש בקשות
(בסבב שני) ,במאגר הספקים ובהנחיות לבתי הספר ניתן להיכנס לפורטל מוסדות חינוך.
בתי הספר עודכנו כי תוקף ההזמנה הוא בכפוף להסכמת הבעלות/רשות של כל בית ספר לעמוד בתנאי המימון
המקביל המפורטים בפורטל מוסדות חינוך ובפורטל רשויות ובעלויות חינוך.
לאחר ביצוע ההזמנה על ידי בית הספר יישלח דוא"ל אל נציגי הבעלות/רשות עם פירוט ההזמנות ובקשה
לאישורן.
התוכנות יעמדו לרשות בתי הספר החל מינואר  2020בשנת הלימודים הנוכחית תש"ף בכפוף לאישור ועדת
הרכישות במשרד ובכפוף לקיום ואישור תקציב לנושא.
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מנהלות אגפי גיל במינהל הפדגוגי ,משרד החינוך
גב' מיכל מנקס ,סמנכ"ל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי בישראל
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