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 הקדמה .1

 כללי ומטרה .1.1

ולהנחות  מינהל הרכשיך לתפעול המערכת הממוחשבת של חוברת זו  נכתבה במטרה לשמש מדר

בתהליך הגשת  ולהנחותם" תיבת מכרזים דיגיטליתהרשמת ספקים במערכת "את תהליך הביצוע של 

 מענה למכרזים.

 תהליך העבודה במערכת מתאפיין בשלושה היבטים מרכזיים:

 ומורשי הגשה מטעם המציע.( תאגיד/עסקשל המציעים ) – רישום למערכת (1

 וניהולם. מורשי ההגשהשל  – הצגה ואישור (2

 .מורשי ההגשהעל ידי  –הגשת הצעות למכרז  (3

4)  

 

 הערה .1.2

הנה בלשון זכר, אך היא מיועדת לכולם. השימוש בלשון זו נעשה מטעמי  והפניה בחוברת ז

 נוחות בלבד!

 תכולת החוברת .1.3

 מלים מוסכמיםס, מבנה החוברת, כללי העבודהעל הסבר כללי  הכולל הקדמה וב - פרק ראשון

 מונחים בסיסים, אשר משמשים את המערכת ומהווים שפת עבודה בסביבה החדשה.ו

 לתפקיד. םהרלוונטיימפורטים כלל הנושאים  – ואילך פרק שני

 סמלים מוסכמים בחוברת .1.4

 לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:

 .מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת כותרת פרק .1

בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת, אך קטן מכותרת פרק,  רת סעיףכות .2

 והיא כוללת את מספר הפרק.

סעיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "שים  – סעיפי הסבר .3

 הם מופיעים תמיד במסגרת ובצורה שמובאת להלן.או "הערה"  "טיפ", לב"
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 .ל חשיבותלפניך נושא בע - שים לב  

 

 ו דרך נוספת לבצע את אותה פעולה.מידע נוסף א - טיפ  

 

 הערות כלשהן לידע כללי, יוספו להסברים ולתהליכים. - הערה! 

 

 תרשים זרימה של תהליך העבודה .1.5
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 פתיחת פנייה למרכז תמיכה .1.6

 .לגורם שפרסם את המכרזבכל שאלה מקצועית יש לפנות  

 .רוצה לפתוח פנייה למרכז תמיכה לחץ על לחצן בכל מקום במערכת בו הנך 

 .בתחתית המסך לחץ על לחצן  .1

 תופיע ההודעה הבאה:

 

 לחץ על הקישור לשליחת התקלה למערך השירות. .2

 יפתח המסך הבא:

 

 .לחץ על לחצן 

 יפתח המסך הבא:

 

 הזן את תוכן הבעיה. .3

 לשליחת ההודעה. לחץ על לחצן  .4



 מדינת ישראל

 החשב הכללי
 מרכבה

 12/03/20תאריך עדכון אחרון  2019-7353 )ספקים( תיבת מכרזים דיגיטלית –מדריך למשתמש  1גרסה מס'   23מתוך  7עמוד 

 

 

 מילון מונחים .1.7

 הסבר מונח

 .חברה אשר מגישה הצעות במערכת מציע

אשר רשום בחברה, אחת או יותר, אשר מגיש בשמה  איש הקשר מורשה הגשה

 .הצעות

על מנת להיכנס למערכת יש להירשם ולהזדהות בפני מנגנון ההזדהות  הזדהות אחודה

 הכלל ממשלתי.

URL כתובת הנדרשת להזנה, או העתקה, במסך האינטרנט. 
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 ם למערכתכניסה ורישו .2

  הממשלתי.מינהל הרכש לאתר  יש להיכנסהגשת מכרזים מערכת לרישום ל

שיופיע בעמוד  מסמך עדכוןקישור לרישום והגשת המכרז יופיע במסמכי המכרז או לחילופין ב

 הפרסום של המכרז הרלוונטי אליכם.

ק בעמוד פרסום המכרז, תקף אך ור במסמך עדכוןהקישור שמופיע במסמכי המכרז או  

למכרז המסוים אליו אתם מעוניינים לגשת. הקישור אינו תקף למכרזים אחרים. לכל מכרז 

 יש את הקישור הייחודי לו.

 לכניסה למערכת בצע את הפעולות הבאות:

בחוברת המכרז או במסמך עדכון  פורסםיעודי שהיהקישור לתיבת המכרזים בלינק כנס דרך  .1

 .בעמוד פרסום המכרז

 הבא: יפתח המסך

 

 מסך הרשמה למערכת הגשת מכרזים מחולק לשנים:

 .כניסה למשתמש חדש (1

 .כניסה למשתמש רשום (2

 

 כניסה למשתמש חדש

 ., בחלק התחתון של המסךהזן מספר תעודת זהות, בשדה  .1

 .לחץ על לחצן  .2

 .הממשלתיתזדהות המסך היפתח 
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של זמין. , עליך לבצע רישום באתר ממלמערכת ההזדהות הממשלתיתבמידה ואינך רשום  

 .בתהליך ללא רישום זה לא ניתן להמשיך

 https://www.gov.il/he/departments/faq/signup_sso_faq מדריך לביצוע הרישום

 .ההזדהות הממשלתיתבצע הזדהות במערכת  .3

 .הרלוונטי לביצוע הפעולה הנדרשת ךבסיום ההזדהות המשתמש יעבור למס

 

 כניסה למשתמש רשום

 , בחלק העליון של המסך.לחץ על לחצן  .1

 .ההזדהות הממשלתיתמסך יפתח 

, עליך לבצע רישום באתר ממשל מערכת ההזדהות הממשלתיתבמידה ואינך רשום ל 

 . בתהליך זמין. ללא רישום זה לא ניתן להמשיך

 .https://www.gov.il/he/departments/faq/signup_sso_faqמדריך לביצוע הרישום 

 .בצע הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית .2

 בסיום ההזדהות המשתמש יעבור למסך הרלוונטי לביצוע הפעולה הנדרשת.

 .1299ת למוקד מענה ממשלתי מרכזי לקבלת עזרה בנושא הזדהות אחודה, ניתן לפנו

 

 המשך תהליך רישום למערכת הגשת מכרזים:

 .10עמוד  רישום ראשוני של משתמש 2.1עבור לפרק  - משתמש או/ו חברה חדשים

 . 15עמוד  ש קייםחברה למשתמהוספת  2.2עבור לפרק  - קייםחברה חדשה למשתמש 

 .19 עמוד הגשת המענה 4 לפרק עבור - הגשת מענה

https://www.gov.il/he/departments/faq/signup_sso_faq
https://www.gov.il/he/departments/faq/signup_sso_faq
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 רישום ראשוני של משתמש .2.1

המערכת מאפשרת למשתמש להירשם עם פרטי החברה ביצוע הזדהות אחודה ולאחר בחירת מכרז 

 עבורה יגיש המשתמש הצעות למכרזים.

 יתקבל המסך הבא:

 

 .לחץ על לחצן  .1

 הבא:המסך יוצג באופן 

 

 המסך מחולק לשלושה חלקים:

 (.שדה חובהמספר התאגיד/העוסק ) –)ת.ז או ח.פ(  מספר מזהה

 נתונים על התאגיד/העוסק. – פרטי המציע

 פרטים על המשתמש )איש הקשר(. – נתוני משתמש
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 בעת הרישום מתבצעות הבדיקות הבאות: 

 פ.-באמצעות בדיקת ח –האם החברה כבר קיימת 

 טעם החברה. מ מנהלןהאם יש 

 הוא משתמש שיכול לנהל את אנשי הקשר ולהגיש הצעות למכרז. מנהלן

 .מנהלןבמידה והחברה טרם נרשמה במערכת, הנרשם הראשון יסומן כ

יידרש לאשר את הרישום של כלל  מנהלן, המנהלןבמידה והחברה רשומה במערכת ויש 

 הנרשמים אחריו לאותה חברה.

 נהלנים.ספים כממנהלן יוכל להגדיר נרשמים נו

סכמות הביצוע פעולה במערכת תוך התחזות או הזדהות כנציג של משתמש ללא 

תהווה עילה לחסימת הנציג או המשתמש לפעול במערכת, וכן יכולה להוות עבירה 

 פלילית.

 

שדות חובה מסומנים בכוכבית )*(, במידה ולא הוזן ערך בשדה חובה, לא יהיה ניתן 

, בניסיון להתקדם, השדה הרלוונטי יצבע במסגרת אדומה, להמשיך בתהליך הרישום

 . ותופיע ההודעה הבאה בתחתית המסך:

  מספר מזהה -חלק ראשון

 מספר מזהה )ת.ז או ח.פ(. הזן

לאישור הנתונים שהוזנו, ולפתיחת  מספר מזההבצדו השמאלי של שדה  לחץ על לחצן 

 שדות הרישום הנוספים.

שהוזן אינו תקין, לא יפתחו השדות האחרים שמופיעים במסך  מספר המזההבמידה ו  

 להזנת נתונים ותופיע הודעת שגיאה:

 

 פרטי המציע  – חלק שני

 את הנתונים הבאים:הזן 

 שם התאגיד/העוסק. 

, בצידו השמאלי של יש לבחור ערך מתוך רשימה, בלחיצה על לחצן  -המציע הינו 

 .טלפוןשדה זה תפתח רשימת אפשרויות לבחירה.
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 ברירת המחדל היא ישראל, ניתן לבחור ערך מתוך רשימה, בלחיצה על לחצן  - מדינה

 , בצידו השמאלי של שדה זה תפתח רשימת אפשרויות לבחירה.

 ישוב/עיר. 

 רחוב. 

 מספר. 

 מיקוד. 

 נתוני משתמש –חלק שלישי 

 .תהממשלתינתוני המשתמש יוצגו במערכת לפי הנתונים שמופיעים במערכת ההזדהות 

לשינויים, אולם ניתן לשנות/להזין את הערכים  יםנעול , שם פרטי ושם משתמשת.ז ותשד

 בשדות הבאים:

 טלפון נייד. 

 דוא"ל. 

 .למעבר לאורך העמוד ניתן להשתמש בלחצני הגלילה בצדו השמאלי של העמוד 

 

 .במידה והעסק בבעלות אישה יש לסמן בתיבת הבחירה  

 .להסבר אודות עסק בבעלות אישה יש ללחוץ על קישור ההסבר

 

  1.6ראה פרק במקרה של תקלה   

 .6עמוד  תמיכהפתיחת פנייה למרכז 

  , להמשך הרישום.לחץ על לחצן  .2
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 ך הבא:יפתח המס

 

 מסך זה מציג את כללי הגשת ההצעות למכרז, התקנון.

 ניתן לשמור ולהדפיס את "התקנון". 

 . םכאשר זזים עם העכבר בחלקו העליון של המסמך, יופיע סרגל האייקוני

 לביצוע הפעולה הרצויה לחץ על האייקון הרלוונטי.

 , בתחתית המסך.את תיבת הבחירה בסוף הקריאה סמן קרא ו .3

, בתחתית המסך בצד שמאל, למעבר במידה וברצונך לבצע שינויים לחץ על לחצן

 למסך הקודם.

  , בתחתית המסך בצד שמאל, לסיום התהליך.לחץ על לחצן  .4

 

יאופר, ולא יהיה ניתן ללחוץ עליו, בנוסף לכך  במידה ולא אושרו הכללים, לחצן 
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 .תיבת הבחירה תצבע באדום

 תופיע ההודעה הבאה:

. 

 .לחץ על לחצן  .5

 .17עמוד  הצגה ואישור של משתמש, ראה פרק למערכת  חברה שנוספהלצפייה באיש קשר/

 

 הנתונים יוצגו באופן הבא:איש קשר רישום בסיום 

 .מנהלן שאינו -קשר איש 

 

 לא יהיה ניתן לבצע הגשת הצעה למכרז עד לקבלת אישור מנהלן במערכת.

 מנהלן. - איש קשר

  

 

 .19 עמוד הגשת המענהראה פרק  ,להגשת הצעות למכרז
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 ש קייםחברה למשתמהוספת  .2.2

 בצע את הפעולות הבאות:להוספת חברה למשתמש 

 .8 עמוד ,ם למערכתכניסה ורישו 2 בפרקתהליך "כניסה למשתמש רשום"  בצע .1

 :המסך יוצג באופן הבא

 

 , להוספת חברה.על לחצן לחץ  .2

 "הרשמה למערכת הגשת מכרזים":יפתח מסך 
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 .10עמוד  רישום ראשוני של משתמש בפרק 1-5 על סעיפים ורחז .3

 חברה הנתונים יוצגו באופן הבא:רישום בסיום 

 .שלא מנהלן -חברה שנוספה לאיש קשר 

 

 לא יהיה ניתן לבצע הגשת הצעה למכרז עד לקבלת אישור מנהלן במערכת.

 מנהלן. - איש קשרחברה שנוספה ל

  

 

 .17עמוד  הצגה ואישור של משתמשלמערכת, ראה פרק  חברה שנוספהלצפייה באיש קשר/

 

 .6בעמוד  פתיחת פנייה למרכז תמיכה 1.6ראה פרק במקרה של תקלה 
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 הצגה ואישור של משתמש .3

 יוכל לנהל את אנשי הקשר:  מנהלןשתמש שהוא מ

 .לאשר איש קשר להגשת מכרזים 

  מנהלןלעדכן איש קשר לתפקיד. 

  קשר.מאיש  מנהלןלהסיר תפקיד 

 .)לנעול איש קשר )חסימה לביצוע פעולות 

 ישלח הודעה לדואר האלקטרוני בדבר נרשמים הממתינים לאישור. מנהלןל

 ולות הבאות:בצע את הפעלאישור והצגת איש הקשר 

 .8 עמוד ,ם למערכתכניסה ורישו 2 בפרקתהליך כניסה ורישום למערכת  בצע .1

 יפתח המסך הבא:

 

 ואישור. הצגה, על לחצן  לחץ .2

. הממתינים לאישור המנהלןבעמודת ממתינים לאישור מוצגים מספר אנשי הקשר 
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 מסך המציג את אני הקשר של החברה:יפתח 

 

 .  , הלחצן ישתנה לאישור על לחצן  חץלאישור איש הקשר להגשת הצעות ל .3

, בשורה הרלוונטית, הבחירהתיבת את סמן  מנהלןלעדכון איש קשר בתפקיד 

  .מנהלןהאם בעמודת 

, בשורה הסר את הסימון מתיבת הבחירה מנהלןלהסרת איש קשר מתפקיד 

 .מנהלןהאם הרלוונטית, בעמודת 

 

 תתקבל ההודעה הבאה: על מנת להפוך איש קשר ללא פעיל יש ללחוץ על לחצן 

 

יוכל להגיש הצעות לא  ,. איש קשר לא פעיל הלחצן ישתנה ל  לחץ על 

 עבור החברה או לצפות בהצעות ישנות שהגיש בשמה.

 

 .על לחצןללא שמירה לחץ למסך הכניסה  לחזרה

  לשמירת הפעולה וחזרה לדף הכניסה. לחץ על לחצן  .4
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 הגשת המענה .4

לאחר רישום למערכת ניתן להגיש הצעות למכרזים, בכניסה למערכת, יוצגו נתונים אודות המכרז. 

 תמש יוכל להזין נתונים למכרז פתוח ולהגיש הצעה )תקינה, שעומדת בתנאי המכרז(.המש

 בצע את הפעולות הבאות: להגשת מענה

 .8 עמוד ,ם למערכתכניסה ורישו בפרקתהליך כניסה ורישום למערכת  בצע .1

 יפתח המסך הבא:

 

 בשורה המייצגת את המציע הרלוונטי, להגשת המענה. ,לחץ על לחצן  .2
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 מסך זה מחולק לחמישה חלקים:

 בחלקו הימיני של המסך מופיעים נתונים על מפרסם המכרז ודרכי התקשרות. .א

ות, שם המשרד, מספר הפרסום, מועד הגשת הצעות, סוג היחידה הרוכשת, ופרטי התקשר

 מייל וטלפון.

השמאלי  ובצדובקצה העליון של המסך, בראש העמוד, מוצגים סטטוס ההצעה ומספרה,  .ב

 .כניסה לחשבון משתמש, המאפשר חזרה לעמוד מופיע לחצן 

קטגוריה )נושא  -בחלקו העליון של המסך מתחת לסטטוס ההצעה, מופיעים נתוני המכרז   .ג

א המכרז( מתחת לנתוני המכרז, מוצג הזמן המכרז( ומהות הפרסום )פירוט מורחב לנוש

 שנותר להגשת מענה ולסגירת המרכז.

במרכז המסך מופיעים: שם המציע, איש הקשר, כתובת, סוגי המסמכים שניתן להצרף  .ד

 להצעה, נפח הקבצים המצורפים, ואישור הצהרה על נכונות פרטים, והוראות המכרז.

 : בתחתית המסך, בסוף העמוד, ישנם לחצני פעולה .ה

 פתיחת פנייה למרכז תמיכה 1.6, ראה פרק לקבלת עזרה ממרכז התמיכה - 

 .6בעמוד 

 שמירת ההצעה לפני הגשה. - 

 בדיקה תקינות ההצעה והגשה סופית. - 
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 וספת מסמכיםה .4.1

 סוגי המסמכים השונים יופיעו בהתאם לסוג המכרז המבוקש. 

 בלחיצה על לחצן 

 :יפתח מסך המציג את סוגי הקבצים אותם ניתן לצרף

 סיומת סוג קובץ

EXCEL XLSX 

EXCEL 95-97 XLS 

PDF PDF 

WORD DOC* 
 

  דוגמה למסמכים:

 

 ברצונך לצרף.שנמצא מתחת לסוג המסמך אותו  , על לחצן לחץ .1

 , ולא ניתן להגיש הצעה בלעדיו.חובהמסמך הצעת מחיר הוא מסמך 

 תפתח חלונית תיקיות המשתמש במחשב.

 

 בחר את המסמך הרלוונטי. .2

 , להוספת המסמך.לחץ על לחצן  .3
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 .MB  50 וסך כל הקבצים ביחד עד,  10MBקובץ בודד עד  ניתן להעלות

 עלות אותו, ותתקבל הודעת שגיאה.התאפשר לבמידה והקובץ גדול מידי המערכת לא 

  :באופן הבאתצוגת המסמך תופיע 

 

 ומתחתיו יופיע שם הקובץ המצורף.בהתאם לקובץ המצורף אייקון המסמך ישתנה 

 .  ופיע סימון בצד שמאלהצעת מחיר לאחר צירוף הקובץ, יבמסמך מסוג 

 

 בלחיצה על שם המסמך, יפתח הקובץ המצורף.

 

 בתחתית המסמך אותו ברצונך למחוק.   ת הקובץ לחץ על לחצןלמחיק

 

מתחת למסמכים, מוצג סרגל נפח, המציג את גודל הקבצים המצורפים. 

 

 הצהרת המשתמש, מתחת לסרגל הנפח. אתקרא  .4

 , שנמצאת מימין להצהרת המשתמש.תיבת הבחירה  אתסמן  .5

את ההצעה, בניסיון להגיש את במידה ולא אושרה הצהרת המשתמש לא ניתן להגיש    

 .ההצעה, תופיע בתחתית המסך ההודעה הבאה:  

 

ניתן לשמור את נתוני ההצעה לאחר הוספת מסמכי החובה, מבלי להגיש אותה, בלחיצה 

 .על לחצן 

 .  אם צורפו כל מסמכי החובה תופיע ההודעה הבאה:
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 . אם לא צורפו מסמכי החובה תופיע ההודעה הבאה:

 לבדיקת ההצעה למכרז. ,לחצן   לעלחץ  .6

 תופיע ההודעה הבאה: .7

 

 . לחצן  עללביצוע עריכה לפני הגשה, לחץ   

 להגשת ההצעה למכרז. ,לחצן  עללחץ  .8

 תופיע ההודעה הבאה בתחתית המסך:

. 

 מספר אסמכתא בתחתית ההודעה.   יופיעבסיום תהליך הגשת ההצעה 

 לחזרה לדף הבית.  ,לחצן  עללחץ  .9

 צפייה בהצעה שהוגשה, תתבצע על ידי איש הקשר שהגיש אותה בלבד.

 


