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 הקדמה .1

 כללי ומטרה 1.1

מודול תיחורי מסגרת  –מערכת נעמ"ה לתפעול לספקים מדריך חוברת זו נכתבה במטרה לשמש 

 .)"מערכת תיחורים"(

הגשת תגובה לבקשה להצעת מחיר )בל"מ(, אותו יצרו חוברת זו היא מדריך לעבודה בנושא 

 ם )קניינים(.המשרדים השוני

בחוברת מספר חלקים, כל חלק מתחיל בתיאור התהליך כפי שמתבצע בעבודה השוטפת ולאחר מכן 

 .במערכת התיחוריםמפורט התהליך כפי שמתבצע טכנית 

 הפניה בחוברת זה הנה בלשון זכר, אך היא מיועדת לכולם. 

 ! נעשה מטעמי נוחות בלבד ,השימוש בלשון זו

 

 תכולת החוברת 1.2

 :כוללהפרק  - שוןפרק רא

 משמשים את  הקדמה ובה הסבר כללי מבנה החוברת, כללי העבודה וסמלים מוסכמים, אשר

 ומהווים שפת עבודה בסביבה החדשה. המערכת

  ים במערכת ואת תהליך העבודה של נושא החוברת בקצרה.ימונחים בסיסמילון 

 .פרק ניווט במערכת - פרק שני

 .תהליך העבודהנושאים הרלוונטיים לירוט פרק המרכז פ – ואילך לישימפרק ש

 . (במידת הצורך) בפרק זה יתוארו התאמות מיוחדות, וחומר עזר למשתמש - נספחים
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 סמלים מוסכמים בחוברת 1.3

 לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:

 

  רת התפריט בגופןמעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותלציון מופיעים בגופן מודגש.  תפריטים .1

 המציין את המעבר לתפריט הבא. מודגש ואחריו  

 .מופיעים בגופן מודגש ותמונה לחצנים .2

 .מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת כותרת פרק .3

 בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת, אך קטן מכותרת פרק, והיא כוללת  כותרת סעיף .4

 את מספר הפרק. 

עיפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "שים לב" או "טיפ" ס סעיפי הסבר .5

 מופיעים תמיד במסגרת ובצורה שמובאת להלן. והם

 ת.לפניך נושא בעל חשיבו - שים לב 

 

 מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה. - טיפ

  

 לידע כללי, יוספו להסברים ולתהליכים. הערות - הערה
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 תהליך העבודה 1.4

והתהליך הינו ידני על  בנושא נותני שירותי מחשוב רכת ממוכנת שמנהלת את התיחוריםאין מעכיום, 

 כל שלביו.

ולקצר את פרק  ממוחשבתמנהל הרכש הממשלתי מעוניין להסב את תהליך העבודה הידני למערכת 

 הזמן הנדרש לעריכת תיחור.

רכת לניהול במעש ב להשתממחוי המעוניין ברכישת שירותי נותני שרותי מחשוב ,משרד לכן, 

 תיחורים.

 ידי מינהל הרכש הממשלתי ובמסגרתו נבחרו ספקים רשומים -השלב הראשון של המכרז נערך על

 למכרז המסגרת לפי אשכולות.

  לכל מכרז המנוהל במערכת מוגדרים תפקידים שניתן לרכוש במסגרת המכרז. המחירים המרביים

 הם הספק רשאי לתת הנחה. הרשומים לאותם תפקידים יהוו מחירי מקסימום עלי

  ,במערכת )בל"מ( קשה להצעת מחירב לשירותים הנ"ל, יכין נדרשמשרד הבשלב השני. 

בכל בל"מ יהיה צורך להגדיר תאריך אחרון להגשת שאלות הבהרה )לשיקול הקניין(, מועד תחילת 

 הגשת הצעות ומועד לסיום הגשת ההצעות.

 ה לאותו אשכול אליהם יש לפנות, בחירת הספקים הספקים המתאימ תהקניין ישלוף את אוכלוסיי

שישתתפו בתיחור תהיה אוטומטית, בהתאם לסבב מחזורי שהגדיר מינהל הרכש הממשלתי ללא 

 התערבות מצד עורך התיחור.

 .לאחר בחירת הספקים, המערכת תפיץ את הבל"מ לספקים באמצעות מערכת התיחורים 

 ,תוך הזדהות באמצעות כרטיס חכם שהונפק ע"י  הספקים ימלאו את הצעותיהם בפורטל התיחור

 גורם מאשר. ההצעות תהיינה חתומות ע"י הספקים באמצעות חתימה אלקטרונית.

 שי לאחר תום מועד הגשת הצעות המחיר, תיבת המכרזים )פתיחת המעטפה( תיפתח על ידי מור

 הפתיחה שהוגדרו על ידי המזמין בעת יצירת התיחור.

 ההצעה הזוכה על בסיס ציוני ההצעות שינוקדו בהתאם למפרט ניקוד  המשרד המזמין ייבחר את

)מפ"ל( ויסמנה במערכת. לאחר בחירת הזוכה, המערכת תשלח למציעים מכתבים למועמד לזכייה / 

 דחייה. 
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 תרשים זרימה של תהליך העבודה 1.5

                         
    

        " 

            

      

            

          " 

            

            

   " 

       " 

           

      

         

            

      

          

           

      

           

               

             

        " , 

            

              

           

      

 

 

 

 

 



 מדינת ישראל 
 החשב הכללי

 מרכבה
 

 

 56מתוך  9עמוד  ספקים -( נותני שירותי מחשוב) מערכת תיחור –תמש מדריך למש 2019-26 07/08/19תאריך עדכון אחרון 

 
 

 מילון מונחים 1.6

 

 הסבר מונח

בקשה להצעת 

בל"מ / מחיר )

 תיחור(

 מסמך המכיל מק"ט, כמות, מחיר ותאריכי אספקה נדרשים. 

מסמך זה מזמין את הספק להציע את תנאיו עבור הטובין או השירותים 

 המבוקשים. 

 . ידי מינהל הרכש הממשלתי-ספקים מאושרת שנבחרה עלת רשימ מציעים 

 ידי המערכת בהתאם לתפקידים-ת עלבחירת הספקים תתבצע אוטומטי

 שנכללו בתיחור. 

  התגוב

 )הצעת מחיר(

  .מעבור הבל" של הספק מסמך המכיל את התנאים

צופן  פיצוחבכדי לצפות או לערוך את נתוני הצעת המחיר יש לבצע  פענוח הצפנה

 הקוד של הכרטיס החכם. 

 ידי הספקים.-הצעות המחיר שהוגשו עלנשלחות תיבה וירטואלית, אליה  תיבת מכרזים

 נדרשת כניסה למערכת של מורשי הפתיחהיבת המכרזים לפתיחת ת

 . (י הקנייןיד-"מ עלהוגדרו בעת יצירת הבלר ש)א

 הקניין שיצר את הבל"מ. עורך התיחור 
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 מערכתלכניסה  .2

 .העבודה משולחן הפעל את דפדפן האינטרנט באמצעות לחיצה על קיצור הדרך  .1

 ומעלה. windows 7ועם מערכת הפעלה  Explorerדפדפן עם  אך ורקיש לעבוד  

 כלל לעבוד עם הדפדפנים הבאים: לא ניתן

 Google Chrome 

 Microsoft EDGE 

 Mozilla Firefox 

 דולקת באופן רציף.בקורא הכרטיסים וודא כי הנורה  .2

 .ורא הכרטיסיםלק ס את הכרטיס החכםנהכ .3

 .https://mrp.mrc.gov.il/irj/portalורת הכתובת הקלד את הכתובת הבאה: בש .4

 ולחיצה על הקישור הראשון: "מרכב"התמיכה " GOOGLE -חיפוש ב גם דרךלהגיע לאתר זה  ניתן 

  

 יפתח המסך הבא:

 

  בצדו הימני התחתון של המסך. לחץ על 

 :תפתח החלונית הבאה

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
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 הנפקת הכרטיס החכם(. הקלד את סיסמת הכרטיס החכם שניתנה לך )הסיסמא ניתנת לכל משתמש בעת .5

 .לנעילת הכרטיספעמים ברצף תגרום  10הקשה שגויה של הסיסמא  

 לאישור. לחץ על  .6

 יפתח המסך הבא:
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 ניווט במערכת .3

 ןהחלו מבנה 3.1

 בחלקו הימני העליון של המסך מוצגות שתי שורות של לשוניות:

 

 הסבר  מונח מס'

 יות הנושאים המרכזיים.ות לשונבחלקו העליון של כל חלון מופיע תפריט ראשי 1

 .דף הבית מונגש לשוניתסרגל המכיל תתי נושאים משניים כדוגמא:  תפריט משני 2

  לפירוט בנושא זה, ראה פרק בתפריט הראשי  עזרהלפתיחת פנייה למרכז תמיכה יש ללחוץ על לחצן(

 (.13בעמוד  פניה למרכז תמיכה פתיחת

 בחלקו העליון מצד שמאל של המסך ץ על ולחל יש ליציאה מהמערכת.

1 

2 
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 פניה למרכז תמיכה פתיחת 3.2

 בכל פעם שנתקלתם בבעיה, שאלה, תקלה או שאינכם זוכרים איך עושים תהליך מסוים במערכת,

 מנו קשר!צרו ע -או סתם יש לכם הצעות לשיפור 

 חלון השרות 

 .8:00-17:00ה' בין השעות  -ם א'בימי

 בתפריט הראשי. עזרהלפתיחת פנייה למרכז תמיכה, לחץ על  .1

 יפתח המסך הבא: לחץ על  .2

 

 ם:יהזן את השדות הרלוונטי .3

 הסבר שדה

 תיאור קצר של התקלה יאור קצרת

 PORTAL –בחר ב  סוג פניה

 תחום פורטל -בחר ב תחום

 מערכת תיחור דיגיטלית -בחר ב מודול

 תיחור נותני שירותים -בחר ב תת מודול

 רשום בצורה מפורטת את התקלה הודעה

 לשליחת הפניה. לחץ על לחצן  .4

 לשאלות / בעיות בנוגע לכניסה למערכת:

 ccc@mof.gov.ilפניה בדוא"ל 

  : 02-5012443חיוג לטלפון שמספרו 

 

mailto:ccc@mof.gov.il
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 נהסוגי שדות הז 3.3

 :וגים שונים של שדות להזנת נתוניםקיימים ס נעמ"הבפורטל 

 שדה מסוג רשימה נפתחת  .1

 : שדה מסוג רשימה נפתחת נראה כך

 מקם את הסמן בשדה בו יש להזין ערכים ולחץ על לחצן  . 

 תפתח רשימת ערכים: 

 

 .בחר בערך הרצוי 

 שדה הזנה .2

  :שדה הזנה נראה כך

 ן ערכים והזן ערך כנדרש.מקם את הסמן בשדה בו יש להזי

 שדה סימון .3

 . :שדה סימון נראה כך

 .סמן את השדה הרצוי בעזרת לחיצת עכבר 

 .בטל שדה מסומן בעזרת לחיצת עכבר 

 שדה תאריך .4

  :נראה כךתאריך שדה 

 dd.mm.yyyy או dd.mm.yy הזן ידנית בהתאם למבנה הבא:לבחירת תאריך או  לחץ על 

 . לדוגמה: 

 ללא רווחים או נקודות, התאריך ייקלט בפורמט הדרוש.תאריך  ניתן להקליד    
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 סוגי הודעות מערכת 3.4

 ".מתפרץוחלקן כחלון "החלון  בראשהודעות מערכת המופיעות במהלך העבודה, חלקן  סוגיישנם מספר 

 ()  הודעות מידע 3.3.1

הודעות אלה הן לידיעה בלבד,  מספקות מידע נוסף למשתמש. )מסומנות בריבוע ירוק( מידעהודעות 

 .עבודה במערכת ומאפשרות המשך

 .בתהליך העבודהקרא את ההודעה, והמשך  -

 ( ) הודעות אזהרה 3.3.2

הודעות אלו . לגבי פעילויות מסוימות במערכת מתריעות)מסומנות במשולש צהוב(  אזהרההודעות 

 :ותהבא ותבצור ותמופיע ותההודע, המשך עבודה במערכת מאפשרות

 :העמוד ראשהמופיעה באזהרה הודעת  .1

. 

  מתפרצת:הודעת אזהרה  .2

 

 ( ) ת שגיאהוהודע 3.3.3

את האפשרות להמשך עבודה  מתריעות על בעיה וחוסמות שגיאה )מסומנות בריבוע אדום(ת והודע

 :ותהבא ותבצור ותמופיע ותההודע במערכת.

 .עת שגיאה בראש העמוד: הוד .1

 הודעת שגיאה מתפרצת: .2

 

 התמיכה. מרכזאו ליצור קשר עם  הודעהיש לבצע את ההוראות בהתאם ל העבודהלשם המשך 
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 חיפוש וסינון  .4

 חיפוש בל"מ 4.1

 ך, בצע את הפעולות הבאות:אלי השהופנ (להצעות מחיר הבקש) חיפוש בל"מל

 .נעמ"ה הכנס לפורטל .1

 .10 בעמוד מערכתלכניסה  ור לפרקעב כניסה לפורטל להסבר

 . ללשונית עבור  .2

 יפתח המסך הבא:

 

   

 פי החלוקה הבאה: -צגת תוכן הטבלה עלבבלוק שאילתות פעילות קיימות אפשרויות ה

  ידי המשרד המגיש )לדוגמא:  -מציג בטבלה את המכרזים )בלמ"ים( שטרם טופלו על –הכל

 תיבת מכרזים לא נפתחה(.

 מכרזים )בלמ"ים( פעילים שאליהם ניתן להגיש הצעות. – פורסם 

 ון להגשה(. מכרזים )בלמ"ים( שלא ניתן להגיש אליהם הצעות )עבר מועד אחר – הסתיים 

  ידי המשרד )לדוגמא: נבחר זוכה או מכרז בוטל(. -מכרזים )בלמ"ים( שטופלו על –הושלם 
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 הצעת מחיר על פי הקריטריונים הבאים:ללחיפוש בקשה  לחץ על לחצן  .3

 

 . ן לחיפוש בל"מ, לחץ על לחצן אם אינך מעוניין לבצע סינו 

 בחר שדות לחיפוש עפ"י הפירוט הבא:  .4

 תיאור סטטוס שדה

 בקשה להצעת המחיר.של הזן מספר מסמך  רשות מספר אירוע

 :בחר את המצב בו נמצא המכרז )הבל"מ( רשות סטאטוס אירוע

 . הבקשה פתוחה להגשת הצעת מחיר - פורסם

 זוכה. הוכרזאו  ו / הבקשה סגורה - פעולה הושלמה

 יצירת הבקשה להצעת מחיר. של הזן תאריך רשות תאריך יצירה

 בחר את המועד האחרון להגשת בקשה להצעת מחיר. רשות סימון תאריך מועד אחרון

 צעת המחיר:בחר את המצב בו נמצאת ה רשות סטאטוס

 טרם הוגשה הצעת מחיר. - לא נוצר מענה

 חה תיבת המכרזים.הוגשה הצעת מחיר וטרם נפת - הוגש

 

 משמש לאיפוס הקריטריונים לצורך: לחצן  

 הזנת פרמטרי חיפוש חדשים.. 1

 . ביטול פרמטרי החיפוש. 2
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 .לחץ על לחצן  .5

 בחלקו התחתון של המסך תפתח טבלה ובה תוצאות החיפוש:

 

 יחס לשדות הבאים:התי .6

 תיאור עמודה

 על ידי הקניין. השנשלח)בל"מ( מספר הבקשה להצעת מחיר  מספר אירוע

 .של הבל"מ שמו תיאור אירוע

 .לאיזה סוג מכרז הוגש הבל"מ סוג אירוע

 סטטוס אירוע

 מצב בו נמצא הבל"מ:

 .הבקשה פתוחה להגשת הצעת מחיר - פורסם

 כרז על זוכה.הבקשה סגורה, הו - פעולה הושלמה

 התאריך האחרון בו ניתן להגיש הצעות מחיר. תאריך סיום

 מספר הצעת המחיר )לאחר הגשת הצעת מחיר חתומה אלקטרונית(. מענהמספר 

 מענהסטטוס 

 מצב בו נמצאת הצעת המחיר:

 טרם הוגשה הצעת מחיר. - לא נוצר מענה

 הוגשה הצעת מחיר וטרם נפתחה תיבת המכרזים. - הוגש

  הצעת המחיר.הבקשה לאת  שינהן כמות הפעמים שהקניי אירועת גרס

 המחיר.ששונתה הצעת כמות הפעמים  גרסת מענה

 כמות השאלות אשר נשלחו להבהרה. שאלות ותשובות

 תאריך התחלה
 תאריך מדויק לתחילת הגשת הצעת המחיר. 

 . ידית()וניתן להגיש הצעות מ , השדה יישאר ריקוהקניין לא רשם תאריךבמידה 

 שעת התחלה
  מדויקת לתחילת הגשת הצעת המחיר.השעה התופיע 

 , השדה יישאר ריק.והקניין לא הזין שעת התחלהבמידה 

 

 .העמוד לחץ על לחצן  ןענוילר
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 אפשרויות סינון בל"מ 4.2

 לסינון עמודה בטבלה בצע את הפעולות הבאות:

  ות המחיר.לחץ על כותרת עמודה רצויה במסך טבלת הבקשות להצע .1

 המסך יראה באופן הבא:

 

 אפשרויות הסינון.בחר באחת מ .2

 הטבלה תציג את הנתונים לפי הפרמטר הנבחר.

 

 (. המערכת תציג שוב את כל האפשרויותהכול)-לביטול הסינון לחץ שוב על כותרת העמודה ובחר ב .3

הקיימות.
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 ה בבל"מצפיי .5

 ך, בצע את הפעולות הבאות:אלי השהופנ (ת מחירלהצע הבקש) לצפייה בבל"מ

 .נעמ"ה הכנס לפורטל .1

 .10 בעמוד מערכתלכניסה  עבור לפרק כניסה לפורטל להסבר

 . ללשונית עבור .2

 יפתח המסך הבא:

 

 .מספר אירועבעמודה  מספר בקשת הצעת המחיר לחץ על .3

 יפתח המסך הבא:

 

 יופיעו הנתונים הבאים: בלשונית 

 האזור בארץ שאליו מיועדת ההזמנה. – אזור זמן 

  תאריך ושעה לתחילת זמן הגשת הצעות מחיר. –תאריך התחלה 

  הגשת הצעת המחיר.סיום ל עהוש ךתארי –אחרון להגשהמועד 

 משוער לתחילת התקשרות.תאריך  - משוער מועד תחילת התקשרות 

 תאריך סיום הגשת שאלות הבהרה ע"י הספק. – מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  

 צוות. מכרזן במידה ומדובר ביסומ – אם מכרז צוות, אנא סמנ/י 
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 .פונקציהלחץ על שם איש הקשר תחת עמודת  ,מידע אספקה ושותפיםבבלוק התחתון  .4

 . לחץ על לחצן .5

 החלונית הבאה:תיפתח 

 

 בחלונית זו ניתן לראות את פרטי איש הקשר של המשרד.

 .בפינת החלונית העליונה או על  סגור את החלונית ע"י לחיצה על  .6

 . לחץ על תת הלשונית .7

 יפתח המסך הבא:

 

)במידה  דרישות מנהליות-ו תיאור הפרויקט בפירוט מלא שלניתן לצפות  –בלוק הערות  (1

  מהשדות. "י לחיצה על אחדעוהמשרד הוסיף( 

תיאור במידה והמשרד הוסיף, הקובץ יופיע בבלוק זה, יש ללחוץ על  –בלוק קבצים מצורפים  (2

 הקובץ, על מנת לצפות בתוכן הקובץ המצורף.
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 .עבור ללשונית  .8

 יפתח המסך הבא:

 

 בי עבור כל תפקיד.רוהמחיר המ מכרזהתפקידים הנדרשים בת ושור וופיעבלשונית זו י

 מימין לשורת התפקיד הרצוי. ץ על לח .9

 בבלוק סקירת פרטים.  על לחצן לחץ .10

 בלוק פרטים יופיע בתחתית המסך:

 

 .מכרזבבלוק זה ניתן לראות פרטים אודות התפקיד ב

 ע"י המשרד. נותני השירותים המבוקשיופיע מספר  מספר נותני שירותים מבוקשבשדה 

 המקסימלי שהספק יכול להגיש. המועמדיםמספר יופיע מספר נותני שירותים מקסימלי בשדה 

 עם העכבר בחזרה לבלוק סקירת פריטים. למעלהגלול   .11

 .לתפקיד ולסמל התיקייה  ימיןמ  לחץ על .12
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 בהיררכייה תחת התפקיד:תוצגנה המשרות 

 

 ורות יהיה כמספר נותני שירותים המקסימלי שהוגדר מראש ע"י המשרד.מספר הש 

  מימין לשורת המשרה הרצויה. לחץ על   .13

 בבלוק סקירת פרטים.  על לחצן לחץ .14

 יופיע בתחתית המסך:פרטים בלוק 

 

 .פרטיםבבלוק  עברו ללשונית  .15

 יפתח המסך הבא:

 

 יקוד שלהם שהוגדרו ע"י המשרד.בלשונית זו ניתן לראות את שאלות האיכות ומשקל הנ
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, הוא אינדיקציה לכך ששאלה זו אינה נכללת בשקלול 0.00בו רשום שקלול שדה בעמודת  

 .תנאי סףהניקוד הסופי והיא ככל הנראה שאלה ששייכת לקבוצת 

 .ללשונית  עבור .16

 יפתח המסך הבא:

 

ת.א מורחב -ותנאי סף , תפקיד הנדרשתיאור ה בפירוט מלא שלניתן לצפות  –בלוק הערות  (1

  מהשדות. ל אחד)במידה והמשרד הוסיף( ע"י לחיצה ע דרישות נוספות לתפקידו

תיאור במידה והמשרד הוסיף, הקובץ יופיע בבלוק זה, יש ללחוץ על  –בלוק קבצים מצורפים  (2

 נת לצפות בתוכן הקובץ המצורף.הקובץ, על מ

 

 .הערות ונספחיםניתן לצפות בכל הערות של הבל"מ באופן מרוכז תחת לשונית  
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 שאלות הבהרה 5.1

 לשליחת שאלות הבהרה למשרד בצע את הפעולות הבאות:
 

 (.1-3סעיפים  – 20בעמוד  ה בבל"מצפייפרק הכנס לפורטל ובחר את הבל"מ הרצוי )לפירוט ראה  .1

 בסרגל הכלים העליון. לחץ על לחצן  .2

 תפתח החלונית הבאה:

 

 .הודעההזן את שאלתך בשדה  .3

 .לחץ על לחצן  .4

 שאלות ותשובות:השאלה תתווסף לחלונית 
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 ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד התאריך הסופי להגשת שאלות. 

 
 

 לבדיקת התאריך הסופי להגשת שאלות הבהרה בצע את הפעולות הבאות: 

 : עבור ללשונית .1

 

 .קשת תגובהפרמטרי בלחץ על  .2

 יפתח המסך הבא:

 

 יופיע התאריך המבוקש. הגשת שאלות הבהרהל מועד אחרוןבשדה  .3

 

 התשובות שיתקבלו מהמשרד ישלחו לכלל הספקים אשר משתתפים במכרז. 

 .שאלות ותשובותבחלונית  התשובות תוצגנה
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 יצירת מענה .6

דים, הנחה למחיר ועממ זיןבה ניתן לה ,לבל"מ( הצעת מחיר) תגובהיצור יש ל הבל"מ, צפייה בנתונילאחר 

 .צרף קבציםלרבי והמ

  כוללים מע"מ. ואינםם מקסימליים תעריפיה 

 

  שהוגדר ע"י המשרד. מועד תחילת הגשת הצעות מחיררק לאחר שהגיע ניתן ליצור מענה  

 במידה ולא הוגדר תאריך ע"י המשרד, ניתן ליצור מענה מרגע קבלת הבל"מ.

 

 ך, בצע את הפעולות הבאות:אלי השהופנ (להצעות מחיר הבקש) ליצירת מענה לבל"מ .1

 נעמ"ה. הכנס לפורטל .2

 .10 בעמוד מערכתלכניסה  עבור לפרק כניסה לפורטל להסבר

 . ללשונית עבור .3

 יפתח המסך הבא:

 

 .לשורת הבל"מ הרצוימימין  לחץ על  .4

 :שורת הבל"מ תסומן בירוק
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בסרגל  ת הבל"מ ע"י לחיצה על לחצן מסך צפיימישירות ניתן ליצור מענה  

 עליון.הכלים ה

 .20עמוד  ה בבל"מצפיי לצפייה בבל"מ עבור לפרק

 

 

 . על לחץ .5

 יפתח המסך הבא:

 

 . עבור ללשונית .6

  :יפתח המסך הבא

 

 מימין לשורת התפקיד הרצוי. לחץ על  .7

 .בבלוק סקירת פרטים  לחץ על לחצן .8
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 פרטים יופיע בתחתית המסך: בלוק

 

 .מכרזזה ניתן לראות פרטים אודות התפקיד ב בבלוק

 ע"י המשרד.יופיע מספר נותני השירותים המבוקש  מספר נותני שירותים מבוקשבשדה 

 המקסימלי שהספק יכול להגיש. מועמדיםהיופיע מספר מספר נותני שירותים מקסימלי בשדה 

 

 בלוק סקירת פריטים.עם העכבר בחזרה ל למעלה גלול  .9

 .לתפקיד ולסמל התיקייה  ימיןמ  על לחץ  .10

 בהיררכייה תחת התפקיד:תוצגנה  המשרות

 

 

 המקסימלי שהוגדר מראש ע"י המשרד. השירותיםמספר השורות יהיה כמספר נותני  

 

 מימין לשורת המשרה הרצויה. לחץ על   .11

 בבלוק סקירת פרטים.  על לחצן לחץ .12
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 בלוק פרטים יופיע בתחתית המסך:

 

 התייחס לשדות הבאים:  .13

 רשות / חובה הסבר שדה

 חובה ספרות של המועמד למשרה. 9הזן מס' ת.ז בין  ת.ז מועמד

 חובה הזן את שם המועמד שם מועמד

 

 במקלדת. ENTERלחץ על   .14

 .תפקידיםבבלוק פרטים תחת לשונית מחיר יר המרבי שהוזן ע"י המשרד, יופיע בשדה המח

 כמו כן, המחיר יופיע בבלוק סקירת פריטים בשורת המשרה בה הזנו ת.ז ושם המועמד.

 

 .מחירהזן מחיר רצוי בשדה   .15

 בסרגל הכלים העליון. לחץ על לחצן   .16

 

 במידה והזנת מחיר הגבוה מהמחיר המרבי, תיתקל בהודעת שגיאה אדומה: 
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 שאלות איכות 6.1

 :למענה על שאלות האיכות שהגדיר המשרד עבור כל משרה, יש לבצע את הפעולות הבאות

 בבלוק פרטים. עבור ללשונית  .1

 יפתח המסך הבא:

 

 .בהתאם שאלות האיכותעל ענה   .2

 מציגה את חלוקת האחוזים שנקבעה ע"י המשרד לצורך הניקוד.שקלול עמודת  

, הוא אינדיקציה לכך ששאלה זו אינה נכללת בשקלול 0.00בו רשום שקלול שדה בעמודת 

 .תנאי סףאלה ששייכת לקבוצת והיא ככל הנראה ש הניקוד הסופי

 

 פרים של שאלות הם שאלות שחסומים למענה מצד הספק.ואשדות מ 

 .שאלות ללא מענה ספקשאלות אלו שייכות לקבוצות 

עצמו עונה עליה ומוצגת  היא שאלה שהמשרד התרשמות כללית בראיוןלדוגמה: שאלת 

 לספק לצורך ידיעה בלבד.
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 צירוף קבציםו תפקיד תיאורי 6.2

 

 בתיאורי התפקיד צפייה 6.2.1

 :לצפייה בתיאורי התפקיד, יש לבצע את הפעולות הבאות

 בבלוק פרטים.  עבור ללשונית .1

 יפתח המסך הבא:

 

 .תנאי סףאו ש תיאור התפקיד הנדר, לחץ על אחד משדות התיאורים כגון הערותבבלוק  .2

 תיפתח החלונית הבאה:

 

 בחלונית זו יופיע פירוט מלא של התיאור הנבחר.
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 הוספת קבצים 6.2.2

 , בצע את הפעולות הבאות:רלוונטייםלהוספת קבצים למועמד כגון קורות חיים, תעודות ומסמכים 

 בבלוק פרטים.  נך נמצא בלשוניתוודא שה .1

 ם.קבצים מצורפיבבלוק   לחץ על לחצן .2

 תפתח החלונית הבאה:

 

 .לחצן  לחץ על .3

 :בחירת קובץל תפתח חלונית

 

 נדרש.בחר את הקובץ ה .4

 . לחצן לחץ על .5

 סוג המסמך המצורף: את סוג מסמך  בחר מהרשימה בשדה .6

 

 להוספת הקובץ. לחץ על לחצן  .7
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 להצפנת הקובץ המצורף. אלקטרוניתבשלב זה תידרש להוסיף חתימה  

 2-5סעיפים  35 בעמוד הגשת תגובה 6.3הסבר על תהליך זה תמצא בפרק 

 וסף כנספח מצורף:והקובץ המבוקש ית

 

 להוספת קבצים נוספים. 7 - 2 סעיפים חזור על  .8

שגיאה הבאה בראש ההודעת כלשהו, תוצג  מועמדבמקרה בו לא צורפו קבצים כלל ל 

 המסך:

 

 להגיש הצעת מחיר כל עוד לא צורפו מסמכים לכל מועמד.יהיה ניתן לא 

 

, מועמדחתום ע"י ה 1גו/או  קו"חבמקרה בו צורפו קבצים אך לא צורפו קבצים מסוג 

 הבאה בראש המסך: אזהרההודעת תוצג ה
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 הגשת תגובה  6.3

 .38עמוד  ה כטיוטאשמירת תגובלשמירת התגובה כטיוטא, עבור לפרק  

 לסיום התהליך והגשת התגובה, בצע את הפעולות הבאות:

 .להגשת טופס הצעת המחיר לחץ על לחצן  .1

 המסך הבא: יפתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כרטיס החכם שהמערכת מזהה.ה בעזרת המחיר הצעת על מסך זה חותמים אלקטרוניתב

 בשלב זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות: 

  הצעת המחיר הדפסת: 

 תיפתח חלונית הדפסה. , על לחצן לחץ  .1

 להדפסה.  לחץ על .2

 

  שמירת קובץPDF על מחשבך האישי של הצעת המחיר: 

 יפתח החלון הבא:, לחצן  לחץ על .1

 

 . לחצן בחר את המיקום בו ברצונך לשמור את הטופס ולחץ על .2
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 לחתימה אלקטרונית.  על לחצן לחץ .2

 תפתח החלונית הבאה:

 

 הזן את סיסמת הכרטיס החכם שברשותך. .3

 במקלדת, ENTERלאישור או הקש   לחץ על .4

 יפתח המסך הבא:

 

 במקלדת. ENTERאו הקש   לחץ על .5

 יפתח המסך הבא: 

 במסך זה מצפינים את הצעת המחיר בעזרת הכרטיס החכם שהמערכת מזהה.

 לחץ על שורת הכרטיס החכם. .6
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 להצפנה. חץ על ל .7

 .כאשר סכום ההצעה מוסתר תוחזר למסך המידע

 
 

כרטיס חכם שבעזרתו  אותונתונים המוצפנים, רק לאחר פיענוח הצעת המחיר עם ניתן לצפות ב 

פענוח וצפייה בנתוני הצעת המחיר  המחיר עבור לפרקהוצפנה ההצעה. לצפייה בנתוני הצעת 

 .41 בעמוד שהוגשה

 
 

 .לאחר הגשת התגובה, לא ניתן לערוך או למחוק את התגובה 
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 ה כטיוטאשמירת תגוב 6.4

 לשמירת התגובה כטיוטא, אותה ניתן לערוך מאוחר יותר, בצע את הפעולות הבאות:

 .להגשת טופס הצעת המחיר לחץ על לחצן  .1

 המסך הבא: יפתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כרטיס החכם שהמערכת מזהה.ה בעזרת המחיר הצעת על במסך זה חותמים אלקטרונית

 בשלב זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות: 

  הצעת המחיר הדפסת: 

 תיפתח חלונית הדפסה. , על לחצן לחץ  .1

 להדפסה.  לחץ על .2

 

  שמירת קובץPDF על מחשבך האישי של הצעת המחיר: 

 החלון הבא:יפתח , לחצן  לחץ על .1

 

 . לחצן בחר את המיקום בו ברצונך לשמור את הטופס ולחץ על .2
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 לחתימה אלקטרונית.  על לחצן לחץ .2

 תפתח החלונית הבאה:

 

 הזן את סיסמת הכרטיס החכם שברשותך. .3

 במקלדת, ENTERלאישור או הקש   לחץ על .4

 יפתח המסך הבא:

 

 במקלדת. ENTERאו הקש   לחץ על .5

 : יפתח המסך הבא

 במסך זה מצפינים את הצעת המחיר בעזרת הכרטיס החכם שהמערכת מזהה.

 לחץ על שורת הכרטיס החכם. .6
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 להצפנה. חץ על ל .7

 תוחזר למסך המידע כאשר סכום ההצעה מוסתר:

 

 

 נתוני הצעת מחירשינוי עבור לפרק נתוני הצעת מחיר )בסטאטוס נשמר(,  לעריכה ושינוי 

 .44עמוד 
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 פענוח וצפייה בנתוני הצעת המחיר שהוגשה .7

 יש לפענח את ההצפנה. תוכן הצעת המחיר,את  או לשנות על מנת לצפות

 ,ש"ח 0יהיה  מסך,המופיע בחלקו העליון של ה סכום הצעת המחיר, לצפייה בהצעת המחיר בכניסה

 מוצפנת.  כיוון שההצעה  יופיע מחיר, בעמודת תפקידיםובטבלה המוצגת בלחיצה על לשונית 

 

 צפייה בהצעת מחיר 7.1

 לצפייה בנתוני ההצעה בצע את הפעולות הבאות:

 .נעמ"ה הכנס לפורטל .1

 .10 בעמוד מערכתלכניסה  עבור לפרק כניסה לפורטל להסבר

 . ללשונית עבור .2

 יפתח המסך הבא:
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 . שורת ההצעה הרצויה את (או סמן ) מענהפר מסלחץ על  .3

 בסרגל הקבוע. לחץ על לחצן  לצפייה בנתוני ההצעה .4

 יפתח המסך הבא:

 

 לפענוח. חץ על לחצן ל .5

 יפתח המסך הבא:

  כרטיס החכם שהמערכת מזהה.ה בעזרת המחיר הצעת במסך זה מפענחים את ההצפנה של

 הכרטיס החכם.לחץ על שורת  .6

 

 

 

  ניתן לבצע חיפוש על פי קריטריונים בלחיצה על לחצן  

  .16 בעמודחיפוש וסינון  להסבר עבור לפרק



 מדינת ישראל 
 החשב הכללי

 מרכבה
 

 

 56מתוך  43עמוד  ספקים -( נותני שירותי מחשוב) מערכת תיחור –תמש מדריך למש 2019-26 07/08/19תאריך עדכון אחרון 

 
 

 ההצפנה.הורדת ל לחץ על  .7

 :תפתח החלונית הבאה

 

 הזן את סיסמת הכרטיס החכם. .8

המערכת לא תאפשר את פענוח ההצפנה ללא התאמה של הכרטיס החכם המזוהה  

 ין את הצעת המחיר.במערכת מול הכרטיס החכם שהצפ

 במקלדת. ENTERאו הקש על  לאישור לחץ על  .9

 יפתח המסך הבא: 

 

 .לכל מתמודד הצעת המחירבכעת ניתן לצפות 

 מע"מ. תלא כולל –הצעת המחיר  
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 נשמר( )בסטאטוסנתוני הצעת מחיר שינוי  .8

את ההצפנה ולהזדהות  לפענח(, יש נשמר)סטטוס  נשמרה כטיוטאעל מנת לבצע שינוי בהצעת המחיר ש

 במערכת עם הכרטיס החכם אשר עמו הוגשה ההצעה. 

 הצעות המחיר.האחרון להגשת  מועדעבר ה לאשבתנאי  ,את הצעת המחיר שנותהמערכת מאפשרת ל 

 בצע את הפעולות הבאות: ,לשינוי הצעת המחיר

 .נעמ"הפורטל הכנס ל .1

 .10 בעמוד מערכתלכניסה  עבור לפרק כניסה לפורטל להסבר

 . ללשונית עבור .2

 יפתח המסך הבא:

 

 

 .ניתן לבצע חיפוש על פי קריטריונים בלחיצה על לחצן  

  .16 בעמודחיפוש וסינון  להסבר עבור לפרק
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 המיועד לשינוי. )מספר ההצעה( מענה מספר לחץ על  .3

 יפתח המסך הבא:

 

 הכלים העליון.ל בסרג לחץ על לחצן  .4

 יפתח המסך הבא:

  כרטיס החכם שהמערכת מזהה.ה בעזרת המחיר הצעת במסך זה מפענחים את ההצפנה של

 לחץ על שורת הכרטיס החכם. .5

 ההצפנה.הורדת ל לחץ על  .6

 :תפתח החלונית הבאה

 

 הזן את סיסמת הכרטיס החכם. .7

המערכת לא תאפשר את פענוח ההצפנה ללא התאמה של הכרטיס החכם המזוהה במערכת  
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 מול הכרטיס החכם שהצפין את הצעת המחיר.

 במקלדת. ENTERאו הקש על  לאישור לחץ על  .8

 יפתח המסך הבא: 

 

 בצע את השינויים הרצויים. .9

 . בסרגל הכלים העליון לחץ על לחצן  .10

 .(35עמוד  הגשת תגובה)פרק  חזור על פעולות ההצפנה .11

 

 למחיקת תגובה בסטאטוס נשמר בצע את הפעולות הבאות: 

 בפרק הנ"ל. 18בצע סעיפים   .1

 בסרגל הכלים העלון. לחץ על לחצן   .2

 תיפתח ההודעה הבאה:

 

 לאישור. לחץ על   .3

 יהיה ליצור מענה חדש.וניתן התגובה תימחק 
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 השלמת מסמכים .9

 שאינם ברורים.מסמכים קיימים מקרים בהם המשרד מבקש להשלים מסמכים חסרים או 

 מסמךפרטים אודות ה של הספק. במייל יופיעו ל איש הקשרבקשה זו מגיעה ישירות לתיבת המייל ש

 התיחור.מערכת להשלים וקישור ישיר ל שנדרש

 השלמת מסמכים תתבצע מחוץ למערכת התיחור.

 

 הדפסות .10

 

 בל"מהדפסת   10.1

 בצע את הפעולות הבאות: בל"מלהדפסת 

 נעמ"ה. הכנס לפורטל .1

 .10 בעמוד מערכתלכניסה  עבור לפרק כניסה למערכת להסבר

 . ללשונית עבור .2

 יפתח המסך הבא:

 

  ניתן לבצע חיפוש על פי קריטריונים בלחיצה על לחצן  

 . 16 בעמוד חיפוש וסינון להסבר עבור לפרק
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. שורת ההצעה הרצויה את (סמן ) .3

 

 .לחץ על לחצן  .4

 תפתח ההודעה הבאה בתחתית המסך:

 

 לפתיחה. לחץ על או  לשמירה במחשבך האישי לחץ על  .1

 הבא: חלוןיפתח ה

 

  להדפסה. לחץ על לחצן  .2
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 הדפסת הצעת מחיר 10.2

  יש לפענח את הצעת המחיר על מנת להדפיסה. 

 

 .41 בעמוד פענוח וצפייה בנתוני הצעת המחיר שהוגשה בפרק, 9-1 בצע פעולות .1

 . לחץ על לחצן .2

 תפתח ההודעה הבאה בתחתית המסך:

 

 לפתיחה. לחץ על או  לשמירה במחשבך האישי לחץ על  .3

 :הבא חלוןיפתח ה

 

 להדפסה. לחץ על לחצן  .4
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 נספחים .11

 צפייה בהצעות מחיר ישנות  11.1

שלח דוא"ל על מועמדות לזכייה או דחייה של הצעת לאחר פתיחת תיבת המכרזים והכרזה על זוכה, נ

 המחיר שהוגשה.

 .52 בעמוד נוסחי מכתבים לנוסחי המכתבים אשר נשלחים למייל, עבור לפרק 

 

 . םשי בלשונית מכרזים ומכרזים דינמיילאחר הכרזה על זוכה, הצעת המחיר שהוגשה לא תופיע במסך הרא

 על מנת לצפות בהצעות מחיר שהוגשו לאחר הכרזה על זוכה, בצע את הפעולות הבאות:

 . ללשוניתעבור  .1

 יפתח המסך הבא:

 

 .בקשות להצעה פומביותבשדה  לחץ על  .2

 יפתח המסך הבא:

 

את מצב ההצעה שהגשת לאחר פתיחת תיבת  ,המענסטטוס ניתן לראות תחת עמודה  במסך זה

  לזכייה.מכרזים והכרזה על מועמד 
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 הרצוי לצפייה בהצעת המחיר. המענמספר לחץ על  .3

 יפתח המסך הבא:

 .ללא הצפנהבמסך זה ניתן לראות את הצעת המחיר 

 .49בעמוד  הדפסת הצעת מחירלהדפסת הצעת המחיר, עבור לפרק  .4

 לפענח את הצעת המחיר על מנת להדפיסה. אין צורך 
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 נוסחי מכתבים 11.2

 נותני שירותי מחשוב מכרז  –הודעות 
 

 הודעה זכייה/דחייה
 

 XXXXXXXמשרד: 

 XXXXXXXאגף: 
,לכבוד  

 
]שם ספק[ - ספק  

 
 XXXXXXXXXXעבור פנייה פרטנית  XXXXXXXXXXהריני לעדכנכם בדבר סטאטוס הצעתכם מס' 

 
[תפקיד: ]שם תפקיד  

 
 נותן שירות מועמד לזכיה

 
 : אין החלטה.נימוק XXXXXXXXXשם: XXXXXXXXXת.ז  1.1

 
 נותן שירות לא נבחר

 
 נימוק: אין החלטה. XXXXXXXXXשם: XXXXXXXXXת.ז  1.2

 
 

 ]תפקיד: ]שם תפקיד
 

 נותן שירות מועמד לזכיה
 

  XXXXXXXXXשם: XXXXXXXXXת.ז  1.11 

 
 נותן שירות לא נבחר

 
  XXXXXXXXXשם: XXXXXXXXXת.ז  1.12

 
להעביר את המסמכיםעליכם למלא אחר כל הדרישות ממועמד לזכייה במסמכי המכרז והפנייה הפרטנית, ו  

 
 xxxx@mof.gov.il דוא"ל 08 - 667548745מספר טלפון  XXXXXXXXXX ,הנדרשים אל מר/גב 

 
( ימים. אם לא תעשו כן תוך פרק זמן זה או פרק זמן נוסף שעליו נודיע לכם בכתב7תוך שבעה ) , 

 
מדותכם לזכייהאנו שומרים על זכותנו לבטל את מוע . 

 
 ,בכבוד רב

 
XXXXXXXXXX ,  :"08 - 888555667טל  

 
58956465-02משרד המשפטים טל':   

 
 :הוראות תכ"ם

 
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=16.2.0.11 

 

mailto:xxxx@mof.gov.il
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=16.2.0.11
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 ביטול תיחורהודעה על 

 XXXXXXXמשרד: 

 XXXXXXXאגף: 
 לכבוד,

 
]שם ספק[ - ספק  

 

 
 בוטל 20.02.2019אשר שנשלחה אליכם ביום  XXXXXXXXXXלידיעתכם, פנייה פרטנית מס'  

 אתם מוזמנים להשתתף בתיחורים עתידיים שיפורסמו בתחום נותני שרותי מחשוב 
 

 ,בכבוד רב
 

XXXXXXXXXX , :"08 - 1555666טל  
 

14654451-02ל': משרד המשפטים ט  
 
 

 
 

 

 
 תיחור עדכוןהודעה על 

 XXXXXXXמשרד: 

 XXXXXXXאגף: 
 לכבוד,

 
]שם ספק[ - ספק  

 

 
 .עודכנה 12.02.2019אשר שנשלחה אליכם ביום  XXXXXXXXXXלידיעתכם, פנייה פרטנית מס'  

 . 00:00:00שעה  15.02.2019 -מ הגשת הצעות תתאפשר החל 

 . 14.02.2019הרה הינו המועד האחרון להגשת שאלות הב 

 . 00:00:00בשעה  20.02.2019המועד האחרון להגשת הצעה עודכן והינו  
 נשמח לקבל הצעתכם 
 

XXXXXXXXXX , :"08 - 1555666טל  
 

5875632-02משרד המשפטים טל':   
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 תיחור פירסוםהודעה על 

 XXXXXXXמשרד: 

 XXXXXXXאגף: 
 לכבוד,

 
]שם ספק[ - ספק  

 

 . 19.02.2019נשלחה אליכם ביום  XXXXXXXXXXם, פנייה פרטנית מס' לידיעתכ

 . 00:00:00שעה  15.02.2019 -מ הגשת הצעות תתאפשר החל 

 . 14.02.2019המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו  

 . 00:00:00בשעה  14.02.2019המועד האחרון להגשת הצעה במסגרת התיחור הינו  

 .נשמח לקבל הצעתכם 

 
 

XXXXXXXXXX , :"08 - 1555666טל  
 

9874512-02משרד המשפטים טל':   
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 נספחים .12

 דרישות קדם לעבודה בפורטל נעמ"ה -נספח טכני 

 

 .המעודכן במשרדי הממשלה נעמ"הלהלן דרישות המערכת להפעלת פורטל 
  

 תצורת עמדת מחשב .1

 מערכות הפעלה .1.1

 Win 7 32bit sp1 

 Win 7 64bit sp1 

 Win 8.1 32bit 

 Win 8.1 64bit 

 Win 10 32 bit 

 Win 10 64 bit 

1.2. Java 

Java version 8 - 32bit - latest update. 

 דפדפן .1.3

Internet Explorer –  בלבד. 9-11גרסה 

 וקורא כרטיסים ID Protectתכנת כרטיס חכם  .1.4

Latest Update - 6.38 .ומעלה 

1.5. c++ 2010 redistributable x86 

 

ה של ההגדרות הנדרשות לפורטל מאגר מאוחד, יש צורך לצורך התקנה נכונ - ביצוע התקנות .2

 ( בעמדה.Administratorבהרשאות מנהל )

 ביצוע הגדרות לאחר ההתקנה .3

 JAVA -הגדרות ב .3.1

יש להיכנס ללוח הבקרה ושם ללחוץ על כפתור כפי  JAVAלכניסה להגדרות ה  .א

 המוצג להלן:

 
 

 ".Edit Site Listפתור "וללחוץ על הכ Securityבחלון שנפתח יש להיכנס ללשונית  .ב
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 ".Addכפתור "על הכתובות הבאות ע"י לחיצה  תבחלון שנפתח יש להוסיף את שלוש .ג

 האתרים הם: .ד

1. https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal 

2. v.ilhttps://server1.mrc.go  

3. https://server2.mrc.gov.il  

 לסיום. OKלהלן המסך לאחר הוספת הכתובות, יש ללחוץ על הכפתור  .ה

 

 
 

 "עזרה ראשונה" בפיתרון בעיות במערכת

ודאו שהנורה על קורא הכרטיסים דולקת באופן לאחר ההתקנה והכנסת הכרטיס לקורא,  

 . אם מהבהבת, יש לחזור על תהליך ההתקנה ) בקורא שקוף בלבד(.אינה מהבהבתקבוע ו

 עדיף בגב המחשב ) בכל הקוראים(.  .USB אם המנורה אינה דולקת כלל, יש להחליף חיבור 

 .מחדש לפורטלבכל בעיה בהפעלת הפורטל, יש לצאת מהאינטרנט ולהיכנס  

 .שת במהלך ההתקנהעזר במנהלי הרילעובדים ברשתות מחשבים: מומלץ לה 

 

https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
https://server1.mrc.gov.il/
https://server2.mrc.gov.il/

