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 תוכן עניינים

 2 _____________________________________________________________________ מבוא

 3 ______________________________________________________________ דרישות מערכת

 3 ______________________________________________________________ כניסה למערכת

 4 __________________________________________________________________ מסך הבית

 4 ______________________________________________________ דגשים כלליים על המערכת

 18 __________________________________________________________________ נספחים

 18 ________________________________________________________ תמיכה והדרכה טכנית

 18 _____________________________________ ריףהתמחויות במכרז וכתיבת ב -תמיכה והדרכה 
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 מבוא

עבור שירותים שונים )=פניות פרטניות( ביצוע תיחורים הוקמה לצורך  תתיחורים דיגיטלימערכת 

, בהתאם למכרזים בתחום טכנולוגיות המידע ועוד()שירותי דיגיטל, שירותים  בתשלום לפי תפוקות

 אשר מתפרסמים מעת לעת.מרכזיים 

ההתמחויות הנדרשות,  ע"פ  הגדיר פרויקט השירותים במשרדים השונים, ל ניהמערכת מאפשרת למזמי

לקבל הצעות  להפיץ את הפניה לספקים,, ט ולהתמחויותקלגודל הפרויקבל רשימת ספקים בהתאם ל

לבחור את ההצעה הזוכה ולהפיק מסמך סיכום תהליך בצורה יעילה ופשוטה, דיגיטלית לתיבת מכרזים 

  הספקים.תנאים הוגנים והזדמנות שווה לכלל התיחור, וכל זאת תוך שמירה על 

ספקי השירותים השונים ואת משרדי  הממשלתי ומשרתת את מנהל הרכש מנוהלת ע"יהמערכת 

 הממשלה והגופים הכפופים להם.
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 דרישות מערכת
 .בלבד Chromeהכניסה למערכת נעשית באמצעות דפדפן 

 **מומלץ לשמור את כתובת המערכת במועדפים של הדפדפן.

 כניסה למערכת
 https://gbid.mr.gov.ilניתן לבצע כניסה למערכת באמצעות הקישור הבא: 

ם מופיעים )המסכי  הכרטיס החכםבאמצעות מסכי הזדהות  2לחיצה על הקישור למערכת תקפיץ 

יש ללחוץ על כפתור "אישור" אחרי וידוא שאכן זהו הראשון . במסך מתחת לטקסט זה בהתאמה(

 Verifyהכרטיס שברשותכם, המסך הבא ידרוש את סיסמת הכרטיס, לאחר הקשת הסיסמה נלחץ על 

 .על מנת לאמת את פרטי הזיהוי וכדי להמשיך בתהליך

 

 

 

 

 

  

https://gbid.mr.gov.il/
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 מסך הבית

 

 דגשים כלליים על המערכת

 סינון:

. בחלק מן המקרים ליד ותת מורכבות שונוכפתור זה משמש לסינונים מסוגים שונים ובעלי רמ - 

 .לפיו יבוצע הסינוןכפתור זה יימצא חלון לכתיבת טקסט 

סינון מורכב באמצעות לוגיקה פשוטה. בעזרת האפשרויות  ביצועלחיצה על הכפתור תאפשר 

 .בוקשותהרשומות המבצורה מדויקת יותר את להגדיר ניתן 

 למצב המקורי של המערכת. ומחזירכפתור זה מבטל את הסינון  - 
 

 מיון:

 נבחרה.במסך על פי העמודה ש תהמוצגהרשימה לחיצה על כל כותרת מאפשרת למיין את 

,   בסדר יורד, לחיצה שנייה תמיין  בסדר עולהלחיצה ראשונה תמיין 

 .למקורלחיצה נוספת תבטל את המיון ותחזיר את המצב 

 :חופשי טקסט

פסים מאפשר להגדיל/להקטין את חלונית הטקסט לכתיבת  2בו מופיעים בפינה לכתיבת תוכן שדה 

 :הנכתבתוכן הגודל ת החלונית לתוכן, כך ניתן לראות את התוכן במלואו ולהתאים א

 

 מחיקת שדה:

 תסיר את השדה/השורה שהוספנו. זהלחיצה על סמל  - 
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 תפריט צד:

 מציג את מסך הבית/מסך הפניות. –לפניה בקשות 

 מכיל את כל המסמכים הכלליים המשרתים את כלל משתמשי המערכת. –מסמכים

 :תחתון תפריט

 

 .תמיכה והדרכה תמיכה טכנית, ראה גם סעיף –יצירת קשר 

 מציג את תנאי השימוש במערכת. –תנאי שימוש 

  הורדת מדריך למשתמש. –הדרכה 
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 פתיחת פניה חדשה

 פתיחת פניה חדשה תעשה באמצעות לחיצה על הכפתור המסומן.

 

 בחלון שיפתח יופיעו הפרטים הבאים:

 מציג את המיקום בתהליך )יופיע לאורך כל התהליך(. - תהליך הפניה .1

ומדויק יותר מפורט , מילוי פניההמילוי כל השדות הרלוונטיים עבור פתיחת  - הפניהפרטי  .2

 .התהליךשל הפרטים יקל על המשך 

)הפניה נשמרת אך לא מועברת  כפתור השמירה מאפשר שמירה של הפרטים שמולאו - שמירה .3

 .לאישור(

לגורם  אותה  באופן מידיהפניה ולאחר מכן מעביר כפתור זה שומר את  - הגשת פניה לאישור .4

 .המאשר

 

תהליך יתעדכן השלב בלאישור.  פניהמכן להגיש את הולאחר החובה בשלב זה יש למלא את כל שדות 

 .לפעולות שבוצעווישתנה בהתאם 

**בחלק מהפניות )בהתאם להתמחות(, לא בהכרח יידרש אישור של מנהל המכרז והתהליך יועבר 

   אוטומטית לקביעת לוחות זמנים.
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 שדות עיקריים במסך זה:

 פניה מספר

 .התהליך כל לאורך הפניה כמספר ישמש

 מספר גרסה

ונדרש בה שינוי. דרישה לשינוי  הגורם המאשרמסמל את מספר הפעמים בהן הפניה הועברה לאישור 

לא מטי וומספר הגרסה נקבע באופן אוטוהגרסה מתעדכנת בהתאם.  עורך הפניהמחזירה את הפניה ל

 .באופן ידני וניתן לשנות

 נדרשות התמחויות

הנדרשות עבור המכרז. שימו לב כי ניתן להוסיף יותר  ההתמחויות כלזה יש להוסיף את  בשדה

 וכמות בסיס כמות לבחור ישכן,  כמומהתמחות אחת באמצעות הכפתור "+הוספת התמחות". 

 . יש ללחוץ על סמל הפח  שורה/שדהה תלהסר .שתתווסף התמחות כל בעבורנוספת  פשריתא

 עניינים ניגודב ספק

בניגוד עניינים לגבי הפניה הנוכחית ולכן לא מעוניינים  לציין ספקים שנמצאים ניתן זה  בשדה

 שיישלפו.

 ". עניינים בניגוד ספקבאמצעות הכפתור "+הוספת  אחד ספקמ יותר להוסיף ניתן כי לב שימו 

ניגוד העניינים  של מצב מתקיים מדוע, זה לשדה הצמוד, )שדה חובה( הסבר בשדה להסבירכמו כן, יש 

  .  השדה/שורה יש ללחוץ על סמל הפח תלהסר. עם אותו ספק

 ספק שנבחר בניגוד עניינים לא יישלף בעת שליפת רשימת הספקים לתיחור.

 הספק בחירת אופן

 .בחירה על בסיס הצעת המחיר בלבד. בחירת הספק תיעשה אוטומטית על ידי המערכת   - מחיר בלבד

 לנקד את כל הספקים ולתת לכל ספק ציון בדיקת ההצעות אפשרות זו תדרוש בשלב   - איכות ומחיר

בכל אחד מהפרמטרים שהוגדרו )הפרמטרים והמשקולות הינם קבועים ונקבעו  איכות

 .על ידי עורך המכרז(

 פגישה מקדימה

פגישה מקדימה עם כלל הספקים או עם כל ספק פגישה זו מיועדת להבהרת צרכי המשרד, ניתן לבחור 

בשלב  יידרש, מידה שנבחרה האופציה "פגישה עם כלל הספקים" ב. )למקרים חריגים בלבד( בנפרד

  .שעה ומיקום לפגישה ,לקבוע תאריך "לוחות זמנים וביצוע שליפה"

 רשות( שדה)ספק מועדף 

 .ברשימת הספקים אליהם תישלח הפניה ייכלל, אשר הפרויקט לביצועהמשרד ידי ספק שמועדף על 

 כיםמסמ

ת גם ו)קיימ שנבחר למכרז בהתאם, קיימת תבנית להורדה -תיאור מפורט של הפרויקט )בריף( 

 .הכנת הבריףבנספחי מסמך זה( המקלה על תהליך 

את הפניה לאשר את הפניה, להחזיר יכול בשלב זה לאחר שליחת הפניה לאישור, הגורם המאשר 

 פרטים או לדחות אותה.  צורך תיקון/עדכוןל
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 הנחיות הגורם המאשרהוחזרה בבקשה לשינוי, יש לשנות את הפרטים הרלוונטיים לפי הפניה אם 

 מחדש לאישור.  הולהגיש

 .הגורם המאשרלשינוי מצד  בקשהלאחר  רוב השדותלב, ניתן לשנות את  שימו

 

 נדחתה היא מסיימת את מחזור החיים שלה ולא ניתן להשתמש בה עוד. פניהבמקרה בו ה

 וביצוע שליפהלוחות זמנים 

 

, מועד אחרון להגשת הצעות, שאלות הבהרהלמשלוח המועדים )תאריך ושעה( בשלב זה יש למלא את 

 ומורשי פתיחת התיבה. 

 הערה: מועד פתיחת התיבה נקבע אוטומטית על ידי המערכת. אין לשנותו למעט במקרים חריגים.

 תאריך, שעה ומיקום לפגישה.אם בשלב הקודם נבחרה פגישה מקדימה, יש לקבוע בשלב זה 

האחרון תאריך החשוב להדגיש כי ניתן לעדכן את התאריכים והשעות גם בהמשך התהליך, כל עוד 

 .לא הגיע להגשת הצעות

 , ללא המשך בתהליך. של הפניהתבצע שמירה  -שמירה 

 תשמור את הפרטים ותעביר את התהליך לשלב הבא.  -הפצת פניה 

מייל אליהם  ם לגודל הפרויקט, להתמחויות ולמונה השליפות ויישלחיישלפו הספקים בהתא כעת,

מועד לפגישה  ,הבהרה מועד אחרון לשליחת שאלותה ,המיידע אותם על הפניה )כולל קישור לפניה(

 .האחרון להגשת הצעותמועד הומקדימה )אם נקבעה( 

 יצה על הכפתור.חשוב להבהיר כי לא ניתן לבצע יותר משליפה אחת, הודעת התראה תופיע בלח

 השליפה:תוצאות מסך 
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 .הספק הראשון ברשימה הינו הספק המועדף, במידה שנבחר כזה - שימו לב

וכפתור המאפשר לשנות את מוסמכי פתיחת  כפתור לעדכון הפניה -כפתורים  2פו יתווסבשלב זה 

 , שכבר קייםמועד ההגשה לשינויכפתור , בנוסף לכפתור התיבה

ניתן יהיה  ןהעיפרובאמצעות לחיצה על כפתור  -  
 .נבחר ספק זוכהניתן לשנות אותם עד לשלב בו  תיחת התיבה.לשנות את מוסמכי פ

 

 פניה: ושינוי מועדיסטטוס, ביטול 

 ולדעת היכן היא עומדת בכל עת.הפניה לעקוב אחר סטטוס  ניתן יצירת הפניהלאחר  - 

לאחר שפניה  , ניתן לבטלה מידית.עורך המכרז לאישורלא הועברה הפניה כל עוד  - 
 אושרה ע"י עורך המכרז, גם ביטולה מצריך אישור של עורך המכרז.

שאלות הבהרה את התאריכים למשלוח  לשנותלחיצה על כפתור זה מאפשרת  - 
 ולהגשת ההצעות.

 מסך שינוי המועדים נראה כך:
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 .לשינוי סיבה להזין נדרש, המועדים את משניםו במידה

 , לאחר שהופצה לספקים.על כפתור זה תאפשר לבצע שינויים בפניה לחיצה - 
מגיש הראשון כפתור זה יופיע עד השלב בו ספק  .המאשר הגורםשינויים אלה יהיו כפופים לאישור 

  .מודיע על אי הגשת הצעההצעה/

 לאחר לחיצה על הכפתור תופיע ההודעה הבאה: 

 

 .הפניה פרטי לעריכת חלון פתחתעל כפתור האישור  לחיצה

 .זה בשלב לשנות ניתן לא אותם שדות קיימים ,לבכם לתשומת

 :לשינוי הניתנים שדות

קובץ אישור  יחידה
 וועדת מכרזים

תיאור פעילות 
 קישור שדות תיאור פרויקט נדרשת

 שם מוביל עסקי כמות בסיס שם
תיאור מפורט 
של הפרויקט 

 )בריף(
 

כמות אפשרית  מספר פניה
 נוספת

שם מוביל 
  מסמכים נוספים טכנולוגי

קיים אישור 
אופן בחירת  התמחויות תקציבי

  נושא קישור הספק

 

עשוי לאשר את השינויים, הוא  .המאשר הגורם לאישור שוב תועבר הפניה השינויים ביצוע לאחר
 או לדחות את הפניה.  מצדולדרוש שינויים 

 הגורם המאשר שינויים יש לפעול בהתאם לדרישותיו כדי לקבל את אישורו. במקרה בו ידרוש

. כמו כן, תופיע לבטל את הפניה באמצעות הכפתור "ביטול פניה" המשרדעל  יהיהשל דחייה,  במקרה
של הפניה בתהליך עדכון נדחתה. בעקבות דחיית עדכון הפניה ע"י  nגרסה הודעה בסטטוס הפניה: "

על ביטול מייל המודיע  שנשלפובמקביל יישלח לכל הספקים  ."הגורם המאשר יש לבטל את הפניה
 .הפניה

 

יתווסף כפתור חדש בשם ו תספר לפניה גירסה במקרה של אישור השינויים מצד הגורם המאשר
 "הפצת עדכונים לספקים":



  

 - תתיחורים דיגיטלימערכת  -
  התחברות למערכת ושימוש - מדריך למשתמש

 

11 
 

 

לחיצה על כפתור זה תאפשר שינויים במועדים שנקבעו לפניה )תאריך פגישה, מועד אחרון להגשת 
 שאלות, מועד אחרון להגשת הצעות ומועד לפתיחת התיבה(. 

 

 נעשה לא אםגם יש ללחוץ על כפתור זה ב )לצורך הפצת העדכונים לספקים  –הפצת עדכונים לספקים 
 .(במועדים שינוי

. במייל ייכתב שנעשו שינויים בפרטי שנשלפו בפנייהלחיצה על כפתור זה תפיץ מייל לספקים 
 .)ללא פירוט השינויים( ויצוינו התאריכים הרלוונטייםהפניה

 

 

 

  



  

 - תתיחורים דיגיטלימערכת  -
  התחברות למערכת ושימוש - מדריך למשתמש

 

12 
 

 שאלות ותשובות

  

 

  :(שאלות ספקים) הימני החלון

שעדיין לא שויכו  הספקיםניתן לראות את כל השאלות שהוגשו ע"י בלשונית זו  –שאלות לא משויכות 
 קיים גם כפתור חיפוש במקרה בו קיימות שאלות רבות.. לתשובה

 .לתשובות המשרדושויכו  ענה עליהןכבר המשרד שאלות ש –שאלות משויכות 
 

  :)תשובות משרד( השמאלי החלון

  בצד הימני.המוצגות כתיבת תשובות עבור שאלות הספקים 

 :תציג לנו את המסך הבאלחיצה על כפתור "+ שאלה חדשה" 

 

, באמצעות הזנת ולהגדיר עבורן תשובה בחלון השמאלי מהחלון הימני שאלה אחת או יותרלסמן ניתן 

להוסיף  נוספת וכן . כמו כן, ניתן בלחיצה על "שאלה חדשה" להוסיף שאלההשאלה והתשובה עבורה

 .מעוניין לפרסםהמשרד  אותהשאלה ותשובה 

ישנם תווים מסוימים ששדה זה לא יכול להכיל. במקרה כזה, תוצג מתחת לשדה  ,לבכם לתשומת

 השאלה הודעה בצבע כתום המפרטת את התווים שאינם תקינים:
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 בנוסף לא ניתן להשתמש בשדה זה במספור אוטומטי וטאבים.

 

באמצעות  אם לפרסם את השאלה והתשובה עליההלקבוע  ניתןלאחר לחיצה על כפתור השמירה 

באמצעות כפתור "שיוך  את שאלות הספקיםלשייך בשלב זה  גם  ניתן, כמו כן. פתור "פרסום"כ

 ולאחר מכן לפרסם את השאלות והתשובות. שאלה"

  

 תיבת הצעות

ונשלח  )באופן אוטומטי( תנפתחלאחר שחלף המועד האחרון להגשת הצעות התיבה בשלב זה, 

שוב ולהמשיך בתהליך.  לפניהניתן להיכנס  מייל למורשי פתיחת התיבה שהוגדרו בפניה. כעת

 . שהוגשו על ידי הספקיםתחת לשונית 'תיבת הצעות' נוכל לראות את ההצעות 

 תהליך הבדיקה יתבצע בהתאם לערך שנבחר בשדה "אופן בחירת הספק" בשלב הקמת הפניה:

 בלבד מחיר ●

ייבחר באופן   לאחר פתיחת התיבהמחושב על פי הצעת המחיר וציון הערכה.  הציון לספק

 אוטומטי הספק הזוכה.

 איכות ומחיר ●

 . הצעהציון איכות עבור כל ידי המשרד,  עלתהליך שבו ניתן 

 

 תהליך מסוג מחיר בלבד:

את ציוני בת חשמהמערכת  פתיחת התיבה,כאשר מדובר בתהליך "מחיר בלבד", לאחר 

 שקלול ציון המחיר וציון הערכת ספק ומציגה את הספק הזוכה –שהגישו הצעות הספקים 

 :באופן מידי
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 :חלקים 2-ל מחולק זה מסך

 .הצעה להגיש שבחרו ספקים - למכרז שנגשו ספקים .1

ניגוד עניינים או כל סיבה  עקב הצעה להגיש לאשבחרו  ספקים -למכרז  גשוינ שלא ספקים .2

מדוע לא  ולנמק (אחרת סיבה /ענייניםאחרת. במקרה כזה על הספק לבחור בסיבה )ניגוד 

 .הצעההגיש 

 

 

 התיבה.פתיחת  המתעד אתמסמך  –פרוטוקול פתיחת תיבה 

הליך בחירת הספק הזוכה במסגרת ות המפרט את נתוני הפניהמסמך  –פרוטוקול סיכום הליך 

 התיחור.

שהגיש הצעה לפניה, הודעה בדבר  ספק לכללחיצה על כפתור זה תפיץ  –הודעות לספקים  שליחת

 .: יראה הכפתור לאחר הפצת ההודעות  כך זכייתו/אי זכייתו במכרז.
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 תהליך מסוג איכות ומחיר:

  

 חלקים: 2-זה מתחלק לגם מסך 

 למכרז שנגשו ספקים .1

 

. בדוגמה המצורפת ניתן בהתאם לקריטריוני האיכות שהוגדרולדרג כל ספק כאמור, בתהליך זה יש 

 לראות כיצד זה נראה במערכת. 

 הבא: המסךייפתח  ,בעבור כל ספק ,לחיצה על כפתור "קביעת ציון איכות"ב
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במסך זה נוכל לראות את הספק לו אנו קובעים את ציון האיכות, ואת הקבצים שהעלה לצורך הצגת 

 .)אודות הספק וקובץ איכות( תוהצע

קיימת אפשרות לבחור את הקובץ הרצוי להצגה על ידי לחיצה על שם הקובץ המוצג ומעבר  !לב שימו

 לאחד אחר:

 

 וכן את הנימוק לציון. 10-ל 1עבור כל אחד מהפרמטרים יש להזין ציון בין 

 שמירה וביצוע חישוב

תאפשר כל השינויים ו תשמור את, תחשב את ציון האיכות המשוקלל לספק לחיצה על כפתור זה

 .לעבור למתן ציונים לספק הבא או לחזור לרשימת כל הספקים – התהליך את ךיהמשל

 ניתן לחזור ולשנות את הציון, כל עוד התהליך לא עבר לשלב הבא.
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 הספק הבא

 הגישו הצעות.ש הספקים ברשימת הבא הספק עבור האיכות ציוני תןלמ מעבר

 חזרה לרשימת כל הספקים

לחיצה על כפתור זה תחזיר אותנו למסך הקודם, בו ניתן לראות את רשימת כל הספקים שהגישו 

  הצעה.

 

, ניתן לראות את רשימת הספקים והציון בעבור כל הספקים לכלקביעת ציוני האיכות בסיום תהליך 
 אחד:

  

הסתיים, ניתן ללחוץ על כפתור 'הגשת ציוני איכות' ולעבור לשלב ציוני האיכות לאחר ששלב קביעת 

 הבא. 

 .לאחר מעבר לשלב הבא, לא ניתן לחזור ולעדכן את ציוני האיכות !לב שימו

 

את תבצע חישוב לקביעת הספק הזוכה באופן הבא: המערכת תשלוף המערכת  לחיצה על הכפתורב

שהוזנה למערכת(, תשקלל אותו עם ציון האיכות ציון המחיר של כל ספק )על בסיס הצעת המחיר 

 את הספק הזוכה: תסמןו וציון הערכת הספק

  

 

ונבחר  הנסגררשימת הפניות שהפניה 'סטטוס פניה' וגם במסך מסך בסוף התהליך נוכל לראות גם ב

 ספק:
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 נספחים
 :עבור שירותי דיגיטל יאור מפורט של הפרויקט )בריף(ת

 להורדה לחץ כאן

 :עבור שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות המידע תיאור מפורט של הפרויקט )בריף(

 להורדה לחץ כאן

 

 טכנית תמיכה והדרכה
 :באמצעות שליחת מייל לכתובתבאמצעות "צור קשר" דרך המערכת, או תמיכה ניתן לקבל 

ozarsupport@mof.gov.il 

 עם הפרטים הבאים:

 שם מלא ●

 שם המשרד/החברה בהם אתה עובד ●

 טלפון ●

 הסבר ורקע על הבעיה )עד כמה שידוע לך( ●

 

 שעות פעילות התמיכה

 08:00-16:00ה' -א'ימים 

 

 כתיבת בריףהתמחויות במכרז ו - תמיכה והדרכה
 מכרז דיגיטל

 digital@mof.gov.il ובמייל digitaltrans.gov.ilאתר המכרז 

 מכרז טק

 tech2019@mof.gov.il ובמייל tech.mr.gov.il אתר המכרז

https://mr.gov.il/backoffice/medias/-.docx?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNzA5fGFwcGxpY2F0aW9uL3ZuZC5vcGVueG1sZm9ybWF0cy1vZmZpY2Vkb2N1bWVudC53b3JkcHJvY2Vzc2luZ21sLmRvY3VtZW50fGhiYy9oMDgvODgyODE3NzU4MDA2Mi5iaW58MjlhNDEzOTUzMTY4ZWM2ZGM1NWZmNjAyMzRiZDNhYTk2NDUzY2ZiMDFkOWRiMjMyYWVlZDFmYjhjMTVhNzRjNg
https://mr.gov.il/backoffice/medias/-.docx?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MTR8YXBwbGljYXRpb24vdm5kLm9wZW54bWxmb3JtYXRzLW9mZmljZWRvY3VtZW50LndvcmRwcm9jZXNzaW5nbWwuZG9jdW1lbnR8aDAzL2hiOS84ODI4MTc3NjEyODMwLmJpbnxjYzM4NTc4ZDdiZmY4ZjBiYWI0NTQwOTZjMDAyZmVmYjQ2NzM5ZWU1ZTc5NjBiOTEwOTVlMjg5OTc4OTY0ZDI5
mailto:ozarsupport@mof.gov.il
mailto:digital@mof.gov.il
mailto:tech2019@mof.gov.il

