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 שלום רב,
 

  שני הזמנות סבב – ועובדי הוראה שעותמערכת לניהול תוכנות תוכנות לניהול פדגוגי והנדון: 
 שנת הלימודים תש"ףל

 
 עתירותו , מתקדמותמתוקשבות ניהוללהיקף השימוש במערכות  את להרחיבוהחינוך מעוניין לקדם  משרד

 לק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת כלל בתי הספר לארגון מתוקשב.כח ,טכנולוגיה
 מערכת שעות לניהולותוכנות  ממן רכישת תוכנות לניהול פדגוגי ממשרד החינוך "ף תש משנת הלימודים החל

 .ביצעו הזמנה של התוכנות בסבב ההזמנות הראשוןאשר לכלל בתי הספר  ועובדי הוראה
 

באופן ממוחשב את נתוני התלמידים, את מערך כוח האדם בהוראה, לנהל הספר  תיבמאפשרות ל אלותוכנות 
, הערכות והנפקת אישורים משמעתדוגמת ציונים, נוכחות, כ ,את מערכת השעות ואת כלל השירותים הנלווים

 ותעודות. 
 

ם ביצעו שטרלאור החשיבות הרבה לנושא אנו פותחים שוב את מערכת ההזמנות כדי לאפשר רק לבתי ספר 
לבצע  תוכנות לניהול מערכת שעות ועובדי הוראה בסבב הזמנות הראשוןאו ו/לתוכנות ניהול פדגוגי  הזמנה
 .הזמנה

  
להזמין יוכלו בתי הספר שלא ביצעו הזמנה בסבב הראשון  בימים הקרוביםפתח יעודית שתיבמערכת הזמנות י

 זכאים להגיש בקשות ה ברשימת בתי הספר לצפייה .משרד החינוךאשר אושר על ידי  מתוך מאגר ותתוכנ
 .לפורטל מוסדות חינוךמאגר הספקים ובהנחיות לבתי הספר ניתן להיכנס  , ב)בסבב שני(

 
להסכמת הבעלות/רשות של כל בית ספר לעמוד בתנאי המימון בתי הספר עודכנו כי תוקף ההזמנה הוא בכפוף 

 .ובפורטל רשויות ובעלויות חינוך בפורטל מוסדות חינוך המקביל המפורטים
ההזמנות ובקשה עם פירוט אל נציגי הבעלות/רשות  דוא"ליישלח  בית הספר על ידילאחר ביצוע ההזמנה 

 לאישורן.
 

ש"ף בכפוף לאישור ועדת בשנת הלימודים הנוכחית ת 2020התוכנות יעמדו לרשות בתי הספר החל מינואר 
 .ובכפוף לקיום ואישור תקציב לנושא רכישות במשרדה
 
 

 הצלחה לכולנו, ברכתב
 

 ד"ר עופר רימון
 סמנכ"ל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

 העתק:
 מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך

 לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגיסמנכ" ,גב' שוש נחום
 מנהלי מחוזות

 משרד החינוך מנהלות אגפי גיל במינהל הפדגוגי,
 במרכז השלטון המקומי בישראל סמנכ"ל חינוך וחברהגב' מיכל מנקס, 

 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות
 מנהל אגף תשתיות, מינהל מדע וטכנולוגיהמר סם קפלן, 

 חטיבת הטמעת טכנולוגיות מנהל מר קובי רפאלי, 
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