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 2021אוקטובר  18

 י"ב חשון תשפ"ב
 

 וע תקצירים יומיים של ידע מחקרי בנושאי חינוך וידע מדיניות חינוךהזמנה לביצ

לשכת המדען הראשי מבצעת סקירות יומיות של חידושי הידע והמידע בנושאים הקשורים לחינוך 

בפנייתנו זו אליך, אנו מבקשים לעניין אותך בביצוע עבודה זמנית בנושא שבנדון ורלוונטיים לתקופה. 

עבור לשכת המדען הראשי של משרד החינוך. באם נתוניך עונים על הדרישות שלהלן, נודה לך אם תגיש/י 

 ת.לנו הצעת מחיר עבור העבודה המוצע

 :הגדרת המשימה

תוך  ים לתקופה זויהרלוונטוי הידע והמידע בנושאים הקשורים לחינוך סקירה יומית קצרה של חידוש

פרסומים בכתבי עת ) התקצירים יתבססו על עדויות ממחקר אמפירידע. התמקדות בשלושה ערוצי מי

מעקב אחר פרסומים של )וממסמכי מדיניות ( מדעיים ובפרסומים של ארגונים, מכונים וצוותי חשיבה

 .בהתאם למוקדים ולהנחיות שי/תקבל הכותב/ת באופן שוטף (מקומיות ועודמשרדי חינוך, רשויות 

הצעה לתכנית עבודה לנציגת לשכת המדען הראשי יגיש הכותב  20:00שבוע עד יום רביעי בשעה  בכל

. ועוד תקציר מאמר אחד על בסיס בקשת נציג הלשכה מאמרים( 4אסופות מאמרים )סה"כ  2הכוללת 

הפנייה למאמרים המלאים. הגשת התקצירים תעשה עד לשבוע לאחר מכן  תכנית העבודה תכלול גם

תיקונים בתקצירים בהתאם לדרישות  וך. במידת הצורך, כותב התקצירים יער20:00ביום רביעי בשעה 

   לשכת המדען הראשי. תנציג

 יחידות של תקצירים.  75-לכולל מע"מ ₪  15,000יתקבלו הצעות מחיר 

הסקירה: סטודנט/ית לתואר שני לפחות בתחום החינוך או מדעי החברה. בעל/ת דרישות סף מכותב/ת 

 ניסיון בכתיבת סקירות ספרות מחקרית או ניירות מדיניות בנושאי חינוך.

 דרישות נוספות:

 על המציע להתחייב על קיום ברשותו של הציוד הנדרש לשם ביצוע העבודה הנדונה. הציוד הנדרש הוא:

 לאינטרנטחיבור ם מחשב ע -

 תיבת דואר אלקטרוני -

 תוכנת אנטי וירוס מעודכנת -

 או גרסה מעודכנת יותר 2010גרסת  -מלאה officeתוכנית  -

 גישה למאגרי מידע -

שומר לעצמו את הזכות להאריך את ההתקשרות ליחידות נוספות באותם תנאי רכש, בהינתן  דהמשר

 שביעות רצונו מאיכות התוצרים של המגיש. 
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 תקצירים.  25בתום יחידת עבודה של בשלוש אבני דרך כל אחת התשלום לספק יתבצע 

 ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:

 דוגמאות לתקצירים מהסוג המבוקש. 2 .1

 קורות חיים. .2

במידה והמגיש הוא סטודנט לתואר שני או דוקטורנט, יצרף פרטי קשר של ממליצים רלוונטיים  .3

 לניסיון המעשי )ממליץ אחד לפחות(. 

 קריטריונים להערכת הצעות:

 נקודות(.  80 -נקודות, תואר שני 90 -נקודות, דוקטורנט/ית 100 -)תואר שלישי 35% -השכלה .1

 . 50% -ציון איכות לדוגמאות התקצירים )בהיבטים של רלוונטיות, התאמה למקור, שטף הכתיבה( .2

 נקודות( 90 –נקודות, מתחת לשנה  100)מעל שנה  10%תקצירים  ניסיון בכתיבת .3

 נקודות.  10שח מורידה  1000נקודות. כל מדרגת הצעה של  100 -ההצעה הנמוכה ביותר -5%תמחור  .4

 

 madan@education.gov.il: לדואל 16:00עד השעה  25.10.2021את ההצעה יש להגיש עד יום 

 על המציע לוודא הגעת ההצעה ללשכת המדען הראשי.

 המשרד רשאי לגרוע מציע עפ"י ניסיונו בעבודה עמו ועפ"י שיקול דעתו. 
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