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 קבוצות מחקרים בנושאי קורונה של סינתזהביצוע מטא  - הזמנה הנדון: 

 

תקופת הקורונה השפיעה על כל היבט של התהליך החינוכי ויצרה אתגרים עצומים אך גם הזדמנויות 
משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי . ומורות ומורים ותלמידות החינוך, תלמידיםעבור צוותי 

מחקרים קצרי מניפה של  באמצעות ללמוד על היבטיה השונים של מערכת החינוך בצל התקופהביקש 
בתחום מאפייני הפיתוח  כעת לשכת המדען הראשי מבקשת לאגם את ממצאי המחקרים השונים טווח.

לכדי  הכוללים מחקרים איכותניים, כמותיים ומשולבים מחקרים( 14ראה המקוונת )המקצועי וההו
 .המשקף את אתגרי התקופה קוהרנטי תובנות מסמך

 
  כולל מע"מ ₪ 50,000בסכום שלא יעלה על  שלעיל העבודהמחיר עבור ההצעת 

 

 הגדרת המשימות  
 . ירה קוהרנטית אחתתוך השלמת פרטים/היבטים חסרים לכדי סקספרות הת איגום סקירו .1

 . ביצוע אנליזה של ממצאי המחקר וגיבוש מסקנות .2

 לממצאי מחקרים מקבילים מתקופת הקורונה.  השוואה של המסקנות .3

 . מיות על בסיס הסקירהגיבוש מסקנות והמלצות יישו .4

 הצגת התוצר במסמך בפורמט מונגש. .5

 . APAרשימת מקורות לפי כללי  .6

 ת עיקרי הסקירה. הכוללת א PowerPointעריכת מצגת  .7

 הצגת הסקירה בפני הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך.  .8

   
 :דרישות הסף

 
 :וניסיון השכלה .1

 .)פוסט דוקטורט יהווה יתרון( בחינוך או במדעי החברהלפחות תואר שלישי  .א

בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות )יש  בתחומי הסקירה ניסיון מוכח בביצוע מחקר .ב

)יתרון לחוקר/ת שביצעו מחקר בתחום בתקופת  ונטיים בהצעה(לכלול פרסומים רלו

 .הקורונה(

 :דרישות נוספות .2

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

חודשיים מקבלת תוך של הטיוטה הראשונה ההגשה על המציע להתחייב להשלמת  .ב

 מרגע שנמסרו לו חודש נוסףתוך  והשלמת התיקונים לידיו/ידיה כלל המחקרים

 . בקשות התיקון
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על פי דרישת במידה ויהיה בכך צורך על המציע להתחייב להשתתף בפגישות עבודה  .ג

, ואם יידרש לכך גם לפרזנטציה בע"פ של הסקירה בפני בעלי לשכת המדען הראשי

 תפקידים במשרד החינוך. 

די משרד החינוך ובמידה על המציע לבצע את כל התיקונים שידרשו לסקירה על י .ד

 ויוחלט על כך, על ידי חוקר / מומחה נוסף עד לשביעות רצון של המזמין מן התוצר.

הערות המדען הראשי ועמיתים השופטים את הסקירה מחייבות. במידה ויש הערות  .ה

. שיקול הדעת שהמחבר אינו מוצא לנכון לתקן או אינו יכול לתקן, עליו לנמק זאת

 האחרון בעניין זה הינו של לשכת המדען הראשי באופן בלעדי. 

שיידרשו עד שני סבבי תיקונים. במידה ויהיה  הלהיות כז המסמך הסופיעל איכות  .ו

 על כל סבב תיקונים נוסף.  5%צורך ביותר מכך יופחתו מהתשלום  

 

 : הבאות במלואן דרךהאבני לאחר השלמת  התשלום לספק יתבצע 

 (. 50%) ה של איגום המחקריםראשונהגשת טיוטה  .1

 (.40%הגשת מסמך מתוקן וסופי לשיפוט ) .1

הגשת מסמך מתוקן לאחר שיפוט חודש לכל המאוחר לאחר העברת השיפוט לזוכה  .2

(10% .) 

 

 :אמות המידה לבחינת ולשיפוט של ההצעות

 ( 30%רמת מומחיות היועץ )במשקל של  .1

 נקודות 80 –תואר שלישי  .א

 נקודות 90 –ישי עם בתר דוקטורט תואר של .ב

 נקודות 100 –פרופ'  .ג

 (15%ניסיון בהובלה של פרויקטים מחקריים )במשקל של  .2

 נקודות 80 –פרויקטים מחקריים  1-3ניסיון בהובלת  .א

 נקודות 100 –פרויקטים מחקריים ומעלה  4ניסיון בהובלת  .ב

 (45%שיפוט הצעה ראשונית לאיגום דוחות המחקר )במשקל של  .3

 יה ביניהםסות מיטבית למגוון נושאים ולאינטגרצהתייח .א

 שליטה במגוון שיטות מחקר וגישות מחקר עדויות ל .ב

 (10%במשקל של )תמחור  .4

 נקודות 100 –ההצעה הנמוכה ביותר 

  נקודות. 10שח מורידה  1000כל מדרגת הצעה של 

 נקודות.  10בונוס של  –חקר בתחומים המבוקשים בתקופת הקורונה ביצוע מ .5

 

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

 הזמנים עמד בלוחות ולא או סקירה מחקר במסגרת המשרד עם בעבר עבד אשר גורם הכוללת

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

 

 ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:

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

 .הצעה ראשונית למתודה לאיגום דו"חות המחקר )עד עמוד( .2

לדוא"ל  16:00עד השעה  2021 ספטמברב 9יום  עדאת ההצעה יש להגיש 

madan@education.gov.il 

 על המציע לוודא הגעת ההצעה ללשכת המדען הראשי. 
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