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 מבוא
.  למחוון המכרזיםדיגיטלית פיתח מערכת משרד החינוך 

מטרתה היא לאפשר לכל רשות מקומית שיוצאת למכרז  
להכניס את נתוני הבעלויות המתמודדות במכרז להפעלת  

בסיום מתקבל הציון של כל בעלות בהתאם  . בית ספר
 .לפרמטרים המשקללים את מאפייני בית הספר והבעלות
 .הכניסה למערכת מתבצעת דרך פורטל רשויות ובעלויות

הרשות והמוטבים. 1  

בחר מתוך הרשימה את הרשות המקומית המוציאה למכרז  
 <את בית הספר שבתחומה  

 <בחר מתוך הרשימה את המוטבים הניגשים למכרז  < 

ביכולתך לבחור מוטב נוסף מתוך הרשימה על ידי לחיצה על  
 .מתחת לשורת הבחירההוספת מוטב 

 הצגת התהליך



  18%כאשר רק  50%סך האחוזים של המשקולות הינו 
  4%זאת מכיוון שהמינימום לכל מדד הוא  , גמישים לחלוקה

הנותרים בין   18%עליך לחלק את . 14%והמקסימום הוא 
+  תוכל ללחוץ על .  הפרמטרים המוצגים על פי צרכי המוסד

 .על מנת לקבוע את האחוזים לכל מדד –או 

המוסדות והמשקולות. 2  

 .  מדובר במוסד קיים או מוסד חדשהאם  -המוסדאת סוג בחר < 
 

   :במידה ומדובר במוסד קיים
 בחר את סמל המוסד'  < קיים'לחץ על 

.  הדרושיםאת כל הפרטים מלא  :במידה ומדובר במוסד חדש
בחר את השפה  < כתוב את שם המוסד  '  < חדש'לחץ על 

בחר את סוג המגדר < בחר את סוג הפיקוח  < המדוברת  
 .במוסד

את וחלק  המשך לקביעת משקולותבסיום לחץ על < 
השונים בהתאם לצרכי  בין המדדים ( המשקולות)=האחוזים 

 .המוסד

 שימו לב
 .באופן אוטומטיומוטב המוסד יטענו מגדר 



 !שים לב
בצד ימין של המסך ישנה אפשרות לראות כמה משקולות 

תוכל להמשיך   50%רק לאחר שחולקו כל . נותרו לחלוקה
 לשקלול נתוניםבתהליך על ידי לחיצה על 

 הוספת מוסדבמידה ותרצה להוסיף מוסד נוסף לחץ על 
עבור הוספת מוסד תידרש למלא את אותם  . בתחתית המסך

הפרטים כמו במוסד הראשון החל מתהליך בחירת מוסד 
 .  'קיים'או ' חדש'

הנתונים המשוקללים. 3  

.  בשלב זה יתקבל מסך ובו נתונים לאחר שקלול המדדים
בראש העמוד תוכל לראות את המוסדות המשתתפים  

 .  במכרז על פי דירוגם
בלחיצה על שם המוסד תוכלו לצפות במדדים על פיהם  

תוכלו לצפות בציוני המדדים בצורה , בנוסף . שוקלל הציון
 .מפורטת

.  הדפסהישנה אפשרות להדפיס את המסמך על ידי לחיצה על 
פרטי המוסד , המסמך אותו תדפיס יכיל את הציון המשוקלל

 .והצגת ציוני המדדים של המוסדות המשתתפים במכרז
תוצאות המכרז לא נשמרות באף מאגר ולכן מומלץ  : שים לב

 .להדפיס אותן על מנת לא לאבדן

 !בהצלחה
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