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 בנושא הגיל הרך ידע מחקרי תומכי מדיניותניירות  לתכלולהזמנה הנדון: 

 
תנת לשכת המדען הראשי נו ,כחלק מתמיכה בתהליכי עיצוב מדיניות חינוכית מבוססי נתונים וידע

המענה ניתן סוגיות שעולות בקרב מעצבי מדיניות החינוך במשרד החינוך. לשאלות ולמענה שוטף 
המהווים סיכום תמציתי של ידע ונתונים קיימים  ידע מחקרי תומכי מדיניותבאמצעות ניירות 

 העברתא יאחת המשימות המרכזיות העומדות בפני משרד החינוך היום ה. ביחס לסוגיה נבחרת
( לאחריות משרד החינוך כדי להבטיח רצף חינוכי 3לידה עד  מעונות היום והפעוטונים )גילאי

מנת לייצר תשתית של ידע מדעי למהלך זה, לשכת המדען על . (6)לידה עד  ופדגוגי בגיל הרך
מסמכים אינטגרטיביים  לייצר בתחום ן/שמומחיותם וחוקרות חוקרים הזמינההראשי 

בפנייתנו זו, אנו מבקשים לעניין אותך בביצוע עבודה . בהיבטים שונים של הנושא ותמציתיים
 . 6בנושאי לידה עד ניירות תשתית  תהליך כתיבת בתכלולזמנית 

 
 יכלול: המתכלל/תתפקיד 

 תוך מתן משוב תכני ומבני לכותבי הניירות.  1ידעתהליך הכתיבה של ניירות הליווי  .1

 סנכרון בין תחומי הידע וכותבי המסמכים.  .2

הבאים לידי ביטוי במסמכים השונים תחומי הידע  תמונה אינטגרטיבית שליצירת  .3

 ת/פודקאסט/יום עיון(. ת תוצר )מאמר קצר/מצגבאמצעו

 
לנייר  כולל מע"מ ₪ 00020,בסכום שלא יעלה על  מחיר עבור העבודה המתוארת לעילההצעת 

 תשתית 
 

 דרישות סף:

 בחינוך בגיל הרך ה/שמומחיותו בעל תואר שלישי -

 חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה -

 ביצוע מחקרים בתחום הגיל הרךשנים ב 3ניסיון של לפחות  -

 

 :אמות המידה לבחינת ולשיפוט של ההצעות

 ( 30%משקל של רמת מומחיות היועץ )ב .1

 נקודות 80 –דוקטורנט 

 נקודות 100 –ד"ר ומעלה 

 (30%)במשקל של  על סמך איכות ההצעה התאמת היועץ לביצוע העבודה המבוקשת .2

הסעיפים הראשונים יוזמן לראיון  בשלושתבעלי הציון הגבוה ביותר  שלושת המועמדים .3

בודת צוות ותקשורת בן אישית יכולת ע בעולם התוכן, ידע מעמיקובו ישוקללו בנוסף 

 (30%)במשקל של  טובה



 משרד החינוך,  לשכת המדען הראשי 

- 2 - 

 (10%במשקל של )תמחור  .4

 נקודות 100 –ההצעה הנמוכה ביותר 

  נקודות. 10שח מורידה  1000כל מדרגת הצעה של 

מהצעה  או המשרד עם בעבר שעבדה /ממציע נקודות לגרוע הזכות את לעצמו שומר המשרד
 הזמנים בלוחות ה/עמד ולא או סקירה מחקר במסגרת המשרד עם בעבר עבד אשר גורם הכוללת

 טיב על שלילית בכתב דעת חוות ה/לגביו שקיימת או הנדרש, השירות של בסטנדרטים או/ו

 או בכתב זכות טיעוןה/ למציע להעניק חייב לא אך רשאי המשרד זה, במקרה .ה/שסיפק העבודה

 .הסופית ההחלטה מתן לפני ,המשרד של דעתו שיקול לפי פה עלב

 

, ת לתפקיד/ההתאמה של המועמדעמוד המסביר את  עד)הכוללת קורות חיים,  את ההצעה

 16:00שעה ב 21.7.8 -ה עדיש להגיש  וכן הצעת מחיר( התכלול ה המובילה אתתפיסהתיאור 

 madan@education.gov.ilלדוא"ל 

  לוודא הגעת ההצעה ללשכת המדען הראשי. ה/על המציע
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