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 : בנושאים הבאיםדף זה יעסוק 

 הרשמה לאתר מנהל הרכש. .1

 חיפוש באתר מנהל הרכש.  .2

 

 לאתר מנהל הרכשהרשמה  .1

  ,לאתר מנהל הרכש יש לבצע רישוםפרסומים חדשים ל בנוגע ,מדי יוםדוא"ל על מנת לקבל התראות ל

 :כמפורט להלן

 ./https://mr.gov.il/ilgstorefront/he: בקישורלאתר מנהל הרכש כנס ה .1

 יפתח המסך הבא:

 

 

 

 וחיפוש באתר מנהל הרכש הרשמה

 15/11/2020 

https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/
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  הממוקם בתפריט העליון.  לחץ על .2

 מכל סוגי הדפדפנים, מטאבלטים וגם ממכשירים סלולריים.ניתן להירשם שים לב: 

 יפתח המסך הבא:

 

 הזן את הנתונים הבאים )כל השדות הינם חובה(: .3

 הסבר שדה

 הזן שם פרטי שם פרטי

 הזן שם משפחה שם משפחה

 דיוורתרצה לקבל בה בחר שפה  שפה

 הרשימה: אנגלית, עברית, ערבית.וך מתבחר *

 אליה יישלח הדיוור דואר אלקטרוניכתובת הזן  דואר אלקטרוני

 דואר אלקטרוניכתובת הזו שנית  אימות דואר אלקטרוני

 הכרחיים(: יםהתנא )כל באיםה בתנאים עומדתה סיסמא הזן סיסמא

 באנגלית אותיות - תווים 8 לפחות להיות חייב הסיסמה אורך 

 ומספרים.

 בעברית! ותבאותי להשתמש אל לב שימו

 אחת גדולה אות אחת, ספרה לפחות להכיל חייבת הסיסמה 

 אחת. קטנה ואות

 Z7593510b :דוגמא

 הזן את הסיסמא שנית אימות סיסמא

 אני לא רובוט 
 סמן 
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 יפתח מסך בדיקה לאימות הנתונים )מבחן אנושיות(.

 בצע אימות נתונים.  .4

 לאישור. לחץ על  .5

 לסיום תהליך הרישום.  לחץ על .6

 :קליטת נתוניםתתקבל הודעת 

 

 להשלמת התהליך יש לבצע הפעלה של חשבון.  .7

  שצוין בתהליך הרשמה(. דוא"ל)אותו שלך  הדוא"לתיבת יש לפתוח את  לשם כך

 ".הממשלתי הרכש מנהלמ לעדכונים רישום" :הנושא עם מייל ולחפש
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 שהגיע.המייל פתח את  .8

 המסך הבא: פתחי
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 ".סיום רישום והפעלת חשבוןעל " לחץ .9

 המשתמש כבר רשום. כאשר הרכש מנהל אתר יפתח

 

 . לחץ על השם שלך .10

 תפתח הרשימה הבאה:

 

 .בחר ב  .11
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 הבא: המסך יפתח

  

 ל."בדוא עדכון לקבל מעוניין הנך עליהם הפרסום נושאי רשימת סמן את .12

 

 שים לב:  

 " בחר הכלהורד את הסימון משדה." 

  לבחור תתי נושאים.על מנת , השמאלי של נושא ידוצב לחץ על 

 

 

  

 שים לב:

 ., בלחיצה על לחצן נושאי העניין שלי כל שלב ניתן לעדכן את ב

 

 .לחץ על  .13
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 שים לב: 

 24ב  החדשים או אלו שעודכנורץ תהליך אשר מלקט מכל הפרסומים  17:00מדי יום בשעה 

מים לרשימת יהתגיות שלהם מתאששעות אחרונות, כל נרשם יקבל לדוא"ל רשימת פרסומים 

 הנושאים שסימן ברשימת הדיוור.

 לאתר מנהל הרכש לפרסום המתאים. נרשםאת התעביר לחיצה על כותרת הפרסום  
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 חיפוש באתר מנהל הרכש  .2

 לחיפוש נתונים במערכת בצע את הפעולות הבאות:

 ./https://mr.gov.il/ilgstorefront/he :בקישורלאתר מנהל הרכש כנס ה .1

 ניתן להיכנס לאתר מכל סוגי מכל סוגי הדפדפנים, מטאבלטים וגם ממכשירים סלולריים.שים לב: 

 יפתח המסך הבא:

 

 ."חיפוש כללימשמאל " לחץ על  .2

 :התפתח החלונית הבא

https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/
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 תתי סינון הסבר סוג חיפוש

 מכרזים  פרסומים(ש יתבצע בכל האתר )כולל החיפו חיפוש כללי

 מכרזים מרכזיים 

 הודעות פטור 

 מידע מקצועי 

  מילון מונחיםב –החיפוש יתבצע  מידע מקצועי

 )לא בפרסומים עצמם(

 הכל 

 שאלות ותשובות 

 חדשות 

 ר ספקיםמאג 

 רכש ירוק 

 גופים ציבוריים 

 אודות 

 מילון מונחים 

  מכרזיםדיני 

  החיפוש יתבצע בדף הנוכחי המוצג חפש בדף זה

 סטטוס  החיפוש יתבצע רק במכרזים מכרזים 

 שם המפרסם 

  תאריך עדכון )יוצג בסדר

 יורד(

 מועד אחרון להגשה 

 היקף כספי 

 נושאים 

 מרכזיים החיפוש יתבצע רק במכרזים מכרזים מרכזיים 

 החיפוש יתבצע רק בפטורים פטורים 

 וונה להתקשרות עם ספק שכבר נבחר(כה)

 יפוש הרצוי.סוג החבחר ב .3

 הזן מלל/מספר הליך/מספר סידורי לחיפוש. .4

 .או לחץ על  <ENTERלחץ על > .5

 " יפוש כלליחבוצע סוג חיפוש: " –בדוגמא המוצגת 
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 יתקבל מסך תוצאת המתאימות לחיפוש.

 

 

 שים לב : 

 החיפוש שנמצאו.ופיע מספר תוצאות י 

 בצבע.סומנת מילת החיפוש מ 

  התוצאות.ניתן לגלול למטה על מנת לראות את כל 

 

 

 .סנן תוצאות לפיסנן תוצאות בימין המסך, על פי האפשרויות המופיעות תחת , לחיפוש ממוקד

 (.ושפחי)ראה בטבלה למעלה את אפשרויות תתי הסינון עבור כל 
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 יפתח מסך תוצאות חדש עם אפשרויות סינון נוספות:

 

 

 המופיעים במסננים, בערכים הרצויים בנושאים השונים לסינון נוסף סמן 

 .באופן מיידיתצוגת הנתונים תתעדכן  צידו הימני של המסך,ב

 )ראה בטבלה למעלה את אפשרויות תתי הסינון עבור כל חיפוש(.

 לסגירת הסינון בערכים הרצויים. בערכים הרצויים או לחץ על  לביטול סינון לחץ שוב על 


