
, מערכת להתקשרויות בהליך מקוצר
ח "ש50,000עד תיחורהמאפשרת לנהל תהליכי 

.בצורה מקוונת( 1)3במסגרת תקנה 

מדריך לרישום ספק למערכת 

ם"יהל

:  לכניסה למערכת 

https://quickbid.gpa.gov.il

: המערכת דורשת ביצוע הזדהות ממשלתית מדריך למערכת ההזדהות ניתן למצוא בקישור

https://www.gov.il/he/departments/faq/signup_sso_faq
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/https://quickbid.gpa.gov.ilלחצו על הלינק 

https://quickbid.gpa.gov.il/


רישום ספק למערכת

נרשמתם במערכת 

?  ההזדהות הממשלתית

!מצוין

תועברו אוטומטית , כעת

" רישום ספקים"אל מסך 

.ם"במערכת יהל



ם"הרשמה ליהל

כעת יש לבחור את סוג 

העסק התואם עבורכם

יש לשים לב שמספר  

החברה שהוזן הוא 

.מספר העסק הנכון

לאחר מילוי השדות ניתן  
:לעבור לשלב הבא



:פרטים כלליים1שלב 

יש לצרף את תעודת  

עוסק בפורמט  /ההתאגדות
PDF ,JPG ,PNG.

באם  -מספר ספק במרכבה 

עבדתם בעבר עם משרד  

ממשלתי ויש לכם מספר ספק  

, במרכבה ניתן להוסיפו

במידה וזכיתם המשרד יוכל  

לפתוח הזמנה עם מספר  

.המרכבה שציינתם

לאחר מילוי שדות החובה  
יהיה ניתן לעבור לשלב הבא



מורשה הגשה  –2שלב 

ממלא הטופס יוגדר כמורשה  

ראשי בחברה והוא רשאי  

לשאול שאלות , להגיש הצעות

למחוק מורשים /ולהוסיף

.נוספים

במידה וקיים בעסק מורשה  

הגשה נוסף ניתן להוסיפו כאן 

". הוספת מורשה הגשה נוסף"

המורשה שהוסף יקבל מייל  

להרשמה למערכת דרך מערכת 

. הזדהות ממשלתית



תיאור העסק –3שלב 

על מנת לקבל הצעות  

רלוונטיות יש לדייק בבחירת  

.אזורי אספקה

מילוי תיאור העסק במדויק 

יאפשר ליוצרי הבקשה להבין 

העסק שאתם /מה השירות

.מספקים

לאחר מילוי שדות החובה  
יהיה ניתן לעבור לשלב הבא



תחומי עיסוק–4שלב 

יש לבחור תחומי עיסוק  

.התואמים לעסק

.תחומי עיסוק3ניתן לבחור עד 

, ככל שתמקדו את העסק שלכם

.תקבלו פניות רלבנטיות יותר

ניתן לעדכן תמיד את תחום  

הפעילות באזור שלי בכניסה  

.למערכת

(מופיע במדריך למשתמש)



תקנון ושליחה–5שלב 

יש לאשר את קריאת התקנון

.ם"וללחוץ על הצטרפות ליהל

לאחר הלחיצה על הצטרפות תקבלו 

מסך המודיע לכם כי הנכם ממתינים  

.  הרכש הממשלתימינהללאישור 



אישור הרשמה

י משרד  "אם הוזמנתם ע

-לבקשה מסוימת 

לאחר לחיצה על 

'  הצטרפות למערכת'

תועברו ישירות אל 

שולחן העבודה שלכם  

ותוכלו להגיש  , במערכת

.הצעת מחיר



תמיכה במערכת

מוקד מענה ממשלתי-תמיכה טכנית 

moked@mail.gov.il: באמצעות המייל 
https://mygovchat.gov.il/icr/bot.aspx?l=3: אט האנושי'באמצעות הצ

. בימים א עד ה8:00-19:00בשעות הפעילות 

:הרכש הממשלתימינהל-תמיכה מקצועית 
03-9778045 

gpa-support@mof.gov.il

...........................................................................................
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