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  עריכה מדעית של מסמכים בתחומי מחקר ומדיניות חינוכית -הזמנה  הנדון: 
 

יוזמת תהליכים שונים לשכת המדען הראשי בתפקידה כגוף מתווך ידע בין המחקר החינוכי לשדה החינוך 
בפנייתנו זו, אנו מבקשים לעניין אותך בביצוע . והשדה עבור משרד החינוךשל יצירה ואיגום ידע מחקרי 

בין היתר  .עריכה מדעית של מגוון המסמכים שמופקים בלשכת המדען ועבורהשתכליתה עבודה זמנית 
 מסמכי ידע תומכי מדיניות ,2דוחות של קבוצות חשיבה, 1הסקירה היומיתמפיקה לשכת המדען הראשי את 

מוכח וניסיון  במגוון תחומי החינוךהידע המחקרי מבוססת עם לצורך ביצוע המשימה נדרשת היכרות ועוד. 
נכונות לעבוד בזמינות גבוהה ובשיתוף פעולה עם  כמו כן, נדרשת. בעריכה אקדמית של ידע מחקרי חינוכי

לצד גישה למאגרי מידע וכתבי עת מדעיים. באם נתוניך עונים על הדרישות שלהלן, נודה לך  לשכת המדען
 וצעת. אם תגיש/י לנו הצעת מחיר עבור העבודה המ

 כולל מע"מ ₪  50,000הצעת המחיר עבור העבודה המתוארת לעיל בסכום שלא יעלה על 
 

  עריכה מדעית עבור לשכת המדען הראשיהגדרת המשימות לצורך 

  שלשכת המדען הראשי מייצרת.דוחות ומסמכים סקירות יומיות, קריאה של  .1

 .כתיבת הערות והצעות לתיקונים .2

מסמכים לצד בחינה של העמידה שלהם בכללי הכתיבה האקדמית ונאמנות בחינת העקביות הפנימית של  .3
 .לכללי הציטוט וההסתמכות המקובלים בתחום

 .סיוע בהנגשה של ידע מחקרי עבור שדה החינוך .4
   

 דרישות הסף:

 :השכלה .1
ישקלו סטודנטים לתואר שני בעלי ניסיון עשיר ומוכח  החינוך או מדעי החברה. בתחום תואר שני

  .אקדמית בתחום החינוךבעריכה 

 ניסיון:  .2
שנים בעריכה מדעית של מחקרים בתחום החינוך או בתחומים משיקים. יתרון  5של לפחות ניסיון 

 .לניסיון בעריכה מדעית של מסמכי מחקר שמונגשים לשדה

 דרישות נוספות: .3

 שעות.  48על המציע להיות זמין לבצע עבודות קצרות בהתראה של  .א

 על המציע להתחייב על כך שקיים ברשותו הציוד הנדרש לשם ביצוע העבודה הנדונה.  .ב

 על המציע להראות גישה למאגרי מידע וכתבי עת מדעיים בתחום החינוך ובתחומם משיקים. .ג

על המציע להתחייב להשתתף בפגישות עבודה במידה ויהיה בכך צורך על פי דרישת לשכת  .ד
ם לפרזנטציה בע"פ של הסקירה בפני בעלי תפקידים במשרד המדען הראשי, ואם יידרש לכך ג

 החינוך. 

משרד החינוך בהתאם לדרישות של  למסמכים המוגשיםעל המציע לבצע את כל התיקונים  .ה
 ובמידה ויוחלט על כך, על ידי חוקר / מומחה נוסף עד לשביעות רצון של המזמין מן התוצר.

מחייבות. במידה ויש הערות שהמחבר  המסמכיםהערות המדען הראשי ועמיתים השופטים את  .ו
אינו מוצא לנכון לתקן או אינו יכול לתקן, עליו לנמק זאת. שיקול הדעת האחרון בעניין זה הינו 

 של לשכת המדען הראשי באופן בלעדי. 

להיות כזו שיידרשו עד שני סבבי תיקונים. במידה עבודת העריכה המדעית על איכות ניירות  .ז
 על כל סבב תיקונים נוסף.  5%ותר מכך יופחתו מהתשלום  ויהיה צורך בי

                                                           
 https://drive.google.com/file/d/1i4uaJMw2IzaXCwMBT5kZWTmU7Qj91Jxe/viewלקריאת סקירות נוספות:  1
  https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/corona/Pages/Corona.aspx: דוחות נוספים של קבוצות החשיבהלקריאת  2

https://bit.ly/3xvuzSy
https://bit.ly/3xvuzSy
https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/gapsandinequality2020.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/gapsandinequality2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1i4uaJMw2IzaXCwMBT5kZWTmU7Qj91Jxe/view
https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/corona/Pages/Corona.aspx


   
 

 התשלום לספק יתבצע  לאחר השלמת אבני הדרך הבאות במלואן: 

  . מסמכים 8עריכה של אבני דרך כל אחת לאחר  6 .1

 אישור לשכת המדען לתוצרים. .2

 
 זכויות ופרסום

 יהיו של לשכת המדען הראשי.  שעבר עריכה מדעיתכל הזכויות על מסמך 
 

 :אמות המידה לבחינת ולשיפוט של ההצעות

 ( 20%רמת מומחיות היועץ )במשקל של  .1
 נקודות 90 – סטודנט לתואר שני

 נקודות 100 – תואר שני ומעלה

 (20%התאמת היועץ לביצוע העבודה המבוקשת )במשקל של  .2
 נקודות 80 –או תחומים משיקים  בעריכה מדעית בתחום החינוךשנים  5-7ניסיון 

 נקודות 90 –בעריכה מדעית בתחום החינוך או תחומים משיקים שנים  7-10ניסיון של 
 100 –או תחומים משיקים בחינוךבתחום שנים או יותר בעריכה מדעית  10ניסיון של 

 נקודות

 (25%לביצוע העבודה המבוקשת )במשקל של  העריכה המדעיתהערכת התאמת דוגמאות  .3
 נקודות 50 – התייחסות כתיבה בהירה ומכוונת לפעולה של

 נקודות 50 – ביטוי לשליטה בתחום ההנגשה של ידע מחקרי 

 (25%ראיון )במשקל של  .4
שלושת המועמדים בעלי הציון הגבוה ביותר בשלושת הסעיפים הראשונים יוזמן לראיון 

ובו ישוקללו בנוסף ידע מעמיק בעולם התוכן, יכולת עבודת צוות ותקשורת בן אישית 
 טובה 

 (10%במשקל של )תמחור  .5
 נקודות 100 –ההצעה הנמוכה ביותר 

  נקודות. 10שח מורידה  1000כל מדרגת הצעה של 
 

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

 של בסטנדרטים או/ו הזמנים עמד בלוחות ולא מחקר או סקירה במסגרת המשרד עם בעבר עבד אשר

 המשרד זה, במקרה שסיפק. העבודה טיב על שלילית בכתב דעת חוות לגביו שקיימת או הנדרש, השירות

 מתן לפני ,המשרד של דעתו שיקול לפי פה בעל או בכתב זכות טיעון למציע להעניק חייב לא אך רשאי

 .הסופית ההחלטה
 מועמדים מתאימים.  3כמו כן, המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור עד 

 
 ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:

 .קורות חיים .1

 מכתב התאמה המתייחס בין היתר לניסיון רלוונטי, זמינות, נגישות למקורות מידע .2

 לפחות בעברית(  1אקדמית רצוי בתחום החינוך ) עריכהדוגמאות  2 .3
 

  hillata@education.gov.il לדוא"ל  23:00שעה ב 2021 ביולי 5עד יום את ההצעה יש להגיש 
       על המציע לוודא הגעת ההצעה ללשכת המדען הראשי. 

mailto:hillata@education.gov.il
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