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 מחקר חינוכי בחברה הערביתתהליך היוועצות ובניית תשתית ידע בנושא לריכוז הזמנה הנדון: 

 

 של היוועצות ואיגום ידע על מנת לבסס מוציאה לפועל מעת לעת תהליכיםלשכת המדען הראשי 

 מחקרי לאפשר איגום של ידע תשתית ידע בתחומים מגוונים. מטרתם של תהליכים אלו היא

וניסיון של חוקרים בתחום מסוים ותרגומו בפרק זמן קצר לידע יישומי הרלוונטי לעבודת משרד 

תהליך היוועצות ואיגום ידע ען הראשי במסגרת לשכת המד יפתח החינוך. בשבועות הקרובים

 .כי בחברה הערביתבנושא מחקר חינו

 

 יכלול: התהליך ת/תפקיד רכז

 עיצוב תהליך ההיוועצות ואיגום הידע 

  בפגישות היוועצות על פי הצורךהשתתפות. 

  מפגשי היוועצותארגון. 

 הכנת חומר מקצועי. איתור ו 

  על פי הצורךהצגת החומר המקצועי הנדרש בפגישות. 

 הגורמים הרלוונטיים כתיבת סיכומי פגישות והפצתם בקרב. 

  כולל ) תהליך ההיוועצותשל  מסכם מסמךמגוון מסמכים מנגישי ידע וביניהם גם הכנת

 .וכורמים נוספים על פי הצורך( לשכת המדען הראשיצוות יקונים בהתאם להערות ת

  תהליך ההיוועצות ואיגום הידעריכוז ממשימות נוספות העשויות להיגזר . 

 

 דרישות סף:

 או תחומים משיקים בחינוך שלישי תואר ת/בעל -

בעדיפות ניסיון בתחומי התפר שבין מחקר למדיניות פרויקטים בשנים  3ניסיון של לפחות  -

 תחום הליווי והחניכה בחינוךב

 יכולת מוכחת בכתיבה אקדמית ובהנגשת ידע אקדמי -

 

 דרישות נוספות:

 אישית טובה-יכולת עבודה בצוות ותקשורת בין .1

של  הציוד הנדרש לשם ביצוע העבודה הנדונה.  ה/ב על קיום ברשותולהתחיי ה/על המציע .2

 הציוד הנדרש הוא:

 מחשב עם חיבור לאינטרנט 

  תיבת דואר אלקטרוני 



 משרד החינוך,  לשכת המדען הראשי 
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  תוכנת אנטי וירוס מעודכנת 

  תוכנתoffice  או גרסה מעודכנת יותר 2010גרסת  –מלאה 

 

 :אמות המידה לבחינת ולשיפוט של ההצעות

 

 (20%)במשקל של  או תחומים משיקים תחומי החינוךר במחקת ב/מועמדה ניסיון .1

 נקודות 50 – שנים 5 עדניסיון 

 נקודות 70 –שנים 5-7ן של ניסו

 נקודות 100 – יותר שנים או 7ניסיון של 

)במשקל של פרקטיקה -מדיניות או מחקר-מחקר שותפויותמסגרת ת ב/מועמדה ניסיון .2

20%) 

 נקודות 90 – שנים 3 עדניסיון 

 נקודות 100 –שנים  3-ניסיון של יותר מ

 (15%ובהנגשת ידע אקדמי )במשקל של  אקדמית ת בכתיבה/המועמד ניסיון .3

הסעיפים הראשונים  בשלושתהציון הגבוה ביותר  ות/בעלי ות/שלושת המועמדים - ראיון .4

בודת צוות ותקשורת יכולת ע בעולם התוכן, ידע מעמיקובו ישוקללו בנוסף לראיון  נויוזמ

 (35%)במשקל של  בן אישית טובה

 (10%במשקל של )תמחור  .5

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

 נקודות 100 –ביותר  הנמוכהההצעה 

  נקודות. 10שח מורידה  1000כל מדרגת הצעה של 

 בעו.ובכפוף להגשת החומרים הרלוונטיים במועדים שייקהתשלום יבוצע לפי אבני דרך 

 

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 ירשא המשרד זה, במקרה שסיפק.

 .הסופית ההחלטה מתן לפני ,המשרד של דעתו שיקול

 

 2, ת לתפקיד/)הכוללת קורות חיים, חצי עמוד המסביר את ההתאמה של המועמד את ההצעה

 .2109.09 -היום חמישי  עדיש להגיש  וכן הצעת מחיר( דוגמאות כתיבה אחת לפחות בעברית
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  על המציע לוודא הגעת ההצעה ללשכת המדען הראשי.
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