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  –לניהול אקדמי של כנס לשכת המדען הראשי הזמנה הנדון: 

 בין מחקר למדיניות ביום שאחרי הקורונה

 

תקופת הקורונה הנכיחה את חשיבותם של המדענים והמדעניות בהנחת תשתית הידע והנתונים 

חלטות הייתה חסרת תקדים לקבלת החלטות. נוכחותם של מדענים ומדעניות בצמתי קבלת הה

וביססה את תרומתם לגיבוש חלופות למדיניות ואת הצורך ביצירת חיבורים הדוקים יותר בין 

בכך העצימה וזירזה תקופת הקורונה את המגמות שכבר אנשי ונשות המחקר לקובעי המדיניות. 

וב מדיניות חינוך. התקיימו והובילו שאיפה לחיבור מיטבי יותר בין תהליכי מחקר לבין תהליכי עיצ

מתקבלות על הרצון להיטיב את הקשר בין מחקר ומדיניות מעוגן בהנחת היסוד כי החלטות ה

תורמות להתקדמות מערכות המדינה השונות באופנים בסיס ידע ונתונים איכותיים ועדכניים, 

 . פורצי דרך המיטיבים עם התושבים 

האחרונות על מנת ליצור חיבורים חדשים בין בשנים לשכת המדען הראשי פועלת זו,  הנחהעל רקע 

, שהוא הקיימים. כנס זההקשרים לחזק את על מנת המדיניות ווקובעות חוקרים וחוקרות לקובעי 

נועד לייצר מרחב  תולדה של קבוצת עבודה אשר עסקה בנושא במסגרת לשכת המדען הראשי,

ינוך, צוותי החינוך והתלמידים על מערכת החוהשלכותיו הקורונה, משבר לחיבורים אלו על רקע 

 והתלמידות. 

 

 כרוך ב: 7.10.2021 -ניהול אקדמי של הכנס אשר יתקיים ב

 גיבוש התפיסה הקונספטואלית לכנס יחד עם צוות לשכת המדען הראשי.  .1

 בנייה של תכנית כנס המשקפת תפיסה זו.  .2

 הוצאה לפועל של תכנית הכנס וביצוע הערכה מלווה. .3

 על סמך התהליך וממצאי ההערכה.  כתיבת מסמך תובנות .4

 

  כולל מע"מ ₪ 00050,בסכום שלא יעלה על  מחיר עבור העבודה המתוארת לעילהת והצעיתקבלו 
 

 דרישות סף:

 תואר שלישי ת/בעל -

 בתנועה על פני המרחב שבין מחקר למדיניות ןניסיו ת/בעל -

 שנים בניהול פרויקטים מקצועיים/אקדמיים 3ניסיון של לפחות  -

 בהפקת כנס מקצועי אחד לפחות ןניסיו -

 החל מאמצע יולי ועד לסיום התהליךזמינה מלאה  -

 

 



 משרד החינוך,  לשכת המדען הראשי 
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 :אמות המידה לבחינת ולשיפוט של ההצעות

 

 (40%התאמת היועץ לביצוע העבודה המבוקשת )במשקל של  .1

 נקודות 50 – שנים בתחום החינוך 3 עדניסיון 

 נקודות 70 –שנים בתחום החינוך  3-7ניסון של 

 נקודות 100 – שנים או יותר בתחום החינוך 7ניסיון של 

 

 (25%העבודה המבוקשת )במשקל של  ניסיון בתחום .2

 נקודות 50 –בניהול פרויקטים קטנים ניסיון 

 נקודות 70 – בניהול פרויקטים בינונייםניסיון 

 נקודות 100 – בניהול פרויקטים גדוליםניסיון 

 

 (10%במשקל של )תמחור  .3

 כולל מע"מ.₪  50,000מקסימלי של יתקבלו הצעות עד מחיר 

 נקודות 100 –ביותר  הנמוכהההצעה 

  נקודות. 10שח מורידה  1000כל מדרגת הצעה של 

 

 (25%ראיון )במשקל של  .4

לראיון  נויוזמשלושת המועמדים בעלי הציון הגבוה ביותר בשלושת הסעיפים הראשונים 
ת צוות ותקשורת בן אישית ובו ישוקללו בנוסף ידע מעמיק בעולם התוכן, יכולת עבוד

 טובה 
 

מהצעה  או המשרד עם בעבר שעבד ממציע נקודות לגרוע הזכות את לעצמו שומר המשרד

 או/ו הזמנים עמד בלוחות ולא מחקר במסגרת המשרד עם בעבר עבד אשר גורם הכוללת

 העבודה טיב על שלילית בכתב דעת חוות לגביו שקיימת או הנדרש, השירות של בסטנדרטים

 לפי פה בעל או בכתב זכות טיעון למציע להעניק חייב לא אך רשאי המשרד זה, במקרה סיפק.ש

 .הסופית ההחלטה מתן לפני ,המשרד של דעתו שיקול

 

על ההצעה לכלול קורות חיים, הצעת מחיר וכן פירוט ניסיונו/ה של המציע/ה בתחום החינוך 

 בכלל ובניהול פרויקטים וכנסים.

 

 madan@education.gov.ilלדוא"ל  16:00עד השעה  8/7/21עד יום  את ההצעה יש להגיש

 על המציע לוודא הגעת ההצעה ללשכת המדען הראשי. 
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