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 ( בנושאי מחקר חינוכיPodcastהסכת )ריכוז והבניה של  -הזמנה  הנדון: 
 

בשנים האחרונות עלה חלקם של הסכתים כאמצעי להעברת ידע והפצתו בקרב קהלים מגוונים. לשכת המדען הראשי 
במשרד החינוך מבקשת לקדם תהליך הפקה הבניה של הסכת בנושאי מחקר חינוכי וזאת כחלק מהיותה גוף המתווך 

 ידע בין המחקר לשדה החינוך. 
עבור לשכת המדען  יצירת הסכתשתכליתה תכנון והתנעה של אנו מבקשים לעניין אותך בביצוע עבודה זמנית  לפיכך,

עם תחום ההסכתים החינוכיים ובכלל זה גישה הראשי של משרד החינוך. לצורך ביצוע המשימה נדרשת היכרות 
מבנה שדה החינוך והשחקנים  למפעילי הסכתים בנושא מחקר חינוכי בארץ ובעולם, הכרות עם ספרות וידע על

נכונות לעבוד בזמינות גבוהה ובשיתוף  כמו כן, נדרשתהשונים הפועלים בו לצד יכולת לתכנן מהלכי הנגשת ידע. 
וזאת לשם כתיבת מסמכים רלוונטיים ותרגומם  לצד גישה למאגרי מידע וכתבי עת מדעיים פעולה עם לשכת המדען

עונים על הדרישות שלהלן, נודה לך אם תגיש/י לנו הצעת מחיר עבור העבודה  . באם נתוניךלתכניות עבודה מתאימות
 המוצעת. 

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

 
 הסכת בנושא מחקר חינוכיהבניית הגדרת המשימות לצורך 

 ותהליכים קיימים.  הנבחר להסכת איתור ומיפוי ידע קיים בנושא .1

כתיבת מסמך תמציתי שיאפשר לקורא לקבל תמונת מצב מקיפה, המכילה את הידע הבסיסי בנושא לצד ידע  .2
 . שיאפשר תמיכה בהבניית תכניות עבודה לצורך הפעלת הסכת בנושא מחקר חינוכיעדכני 

 .הסכת בנושא מחקר חינוכיתרגום מסמך הידע לתכנית עבודה ולאמות מידה לביצוע  .3

 והגעה לכדי תוצר מוגמר שיעלה לרשת. הסכת בנושא מחקר חינוכיהוצאה לפועל של פיילוט  .4
   

 דרישות הסף:

 :השכלה .1
דוקטורט בתחום -עדיפות למי שעברו השתלמות בתר ןתינת החינוך או מדעי החברה. דוקטורט בתחום

 החינוך. 

 ניסיון:  .2
 בנושאי חינוך או תחומים משיקים.ניסיון בכתיבת סקירות ספרות מחקרית או ניירות מדיניות 

 והכרות עם תחום ההסכתים והנגשת ידע מחקרי.וניסיון 

 דרישות נוספות: .3

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

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

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

 צוות לשכת המדען הראשישל לתיקונים בהתאם  המוגשיםלתוצרים על המציע לבצע את כל התיקונים  .ד
 ובמידה ויוחלט על כך, על ידי חוקר / מומחה נוסף עד לשביעות רצון של המזמין מן התוצר.

  .מחייבות למתווה של ההסכתהערות המדען הראשי ועמיתים השופטים  .ה

. במידה ויהיה צורך ביותר לתוכן ההסכת להיות כזו שיידרשו עד שני סבבי תיקונים ההסכתיםעל איכות  .ו
 על כל סבב תיקונים נוסף.  5%מכך יופחתו מהתשלום  

 

 : ועל בסיס אישור לשכת המדען לתוצרים התשלום לספק יתבצע  לאחר השלמת אבני הדרך הבאות במלואן
 אבני דרך:



   
  כתיבת תוכנית עבודה מפורטת .א

 הסכתים 4יצירת תוכן עבור  .ב

 הסכתים 4הפקת  .ג
 

 זכויות ופרסום

 כל הזכויות על מסמך המדיניות יהיו של לשכת המדען הראשי.  .1

לשכת המדען הראשי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם, תוך מתן קרדיט, את המסמך כולו, חלקים ממנו  .2
 או עיבוד שלו בכל מדיה או פורמט שתמצא לנכון מבלי לבקש את רשות המחבר. 

 
 :אמות המידה לבחינת ולשיפוט של ההצעות

 ( 20%רמת מומחיות היועץ )במשקל של  .1
 נקודות 90 – דוקטורט

 נקודות 100 – "ר לאחר בתר דוקטורטד

 (20%התאמת היועץ לביצוע העבודה המבוקשת )במשקל של  .2
 נקודות 90 –או תחומים משיקים ובהנגשת ידע מחקרי בחינוך שנים במחקר  3ניסיון עד 
 נקודות 100 –או תחומים משיקים בחינוךובהנגשת ידע מחקרי שנים או יותר במחקר  4ניסיון של 

 (25%לביצוע העבודה המבוקשת )במשקל של תוכנית עבודה מוצעת הערכת  .3
 נקודות 50 – הלימה עם מטרות התהליך

 נקודות 50 – התייחסות להיבטים שונים של התהליך ולשאלות מרכזיות רלוונטיות 

 (25%)במשקל של ראיון  .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 
 עבד אשר גורם מהצעה הכוללת או המשרד עם בעבר שעבד ממציע נקודות לגרוע הזכות את לעצמו שומר המשרד

 או הנדרש, השירות של בסטנדרטים או/ו הזמנים עמד בלוחות ולא מחקר או סקירה במסגרת המשרד עם בעבר

 להעניק חייב לא אך רשאי המשרד זה, במקרה שסיפק. העבודה טיב על שלילית בכתב דעת חוות לגביו שקיימת

 .הסופית ההחלטה מתן לפני ,המשרד של דעתו שיקול לפי פה בעל או בכתב זכות טיעון למציע
 מועמדים מתאימים.  3כמו כן, המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור עד 

 
 ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:

 קורות חיים, כולל רשימת תוצרים רלוונטיים )אם קיימים(. .1

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

 תכנית עבודה מוצעת  .3
 

  hillata@education.gov.il לדוא"ל  23:00שעה ב 2021 בספטמבר 9חמישי עד יום את ההצעה יש להגיש 
       על המציע לוודא הגעת ההצעה ללשכת המדען הראשי. 
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