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 בנושאי קורונה מחקרדו"חות  שיפוט - 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 תלמידותו עבור צוותי החינוך, תלמידים

מחקרים קצרי מניפה של  באמצעות ללמוד על היבטיה השונים של מערכת החינוך בצל התקופהביקש 
לייצר תהליך שיפוט עמיתים  לשכת המדען הראשי מבקשתשל מחקרים אלו כעת, עם סיומם  טווח.

 .עבור קבוצות של מחקרים
 

 :הצעות לשיפוטתחומים להגשת 
 

 מחקרים(. 7פדגוגיה )-נוטכ .1
 מחקרים(. 3הוראה המקוונת )מאפייני הפיתוח המקצועי ל .2
 .מחקרים( 4) תלמידים בקרב  רווחה נפשית .3
 .מחקרים( 13) מורים בקרב  רווחה נפשית .4

 

. הצעת המחיר כולל מע"מ ₪ ,0083בסכום שלא יעלה על  מחקר אחדמחיר שיפוט של ההצעת 

 . קרים בתחוםסכום של כל המחהכוללת תהווה 

 

 :הגדרת המשימות
  

 בתוך שלושה שבועות מיום קבלת ההצעה. הערכה זו כוללת: אחד הערכת דוח מחקר
 

 המחקר. דו"חקריאה מעמיקה של  .א
מילוי המחוון שפותח על ידי טיוטת דוח המחקר עם הערות ב"עקוב שינויים" +  .ב

ות ואופן חס בין השאר לביקורת על האנליזי. ההערכה תתי1לשכת המדען הראשי
הצגת הממצאים )גרפים טבלאות, ציטוטים(, בהירות, הבחנה בין עיקר וטפל 
והתאמה לקהל היעד )התוצר שונה ממאמר לכתב עת אקדמי(, הקשר בין 

 הממצאים למסקנות. 
 זמינות לשאלות הבהרה של נציגי המדען הראשי על דו"ח השיפוט. .ג
 השלמות והבהרות לחוות הדעת, במידת הצורך. .ד

 
יבחר/תבחר ל, זהותו של הסוקר/ת לא תיחשף לקבוצות החוקרים והחוקרות, אלא אם כמקוב

 בכך. 

   
 :דרישות הסף

 
  .תואר שלישי .1
 .ה/אמריטוס פרופסור אולהשכלה גבוהה  במוסד סגל ת/כחבר ת/משמש .2
 .הינו בתחום המחקר ת/החוקרתחום המומחיות של  .3
 שנים האחרונות.ה 10-מאמרים ב 3בספרות מקצועית רלוונטית לפחות  פרסמ/ה .4

                                                 
מחוון להערכת מחקרים  .כאןמחוון להערכת מחקרים איכותניים בקישור  .כאןמחוון להערכת מחקרים כמותיים בקישור  1

 .  כאןמשולבים בקישור 

https://drive.google.com/file/d/1tRyq1aXerXs-3i2cUWIQLq8yrPS4JC3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tRyq1aXerXs-3i2cUWIQLq8yrPS4JC3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AtmTFQ3sclwfcyi3obgmMYJPOBdwBS3D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AtmTFQ3sclwfcyi3obgmMYJPOBdwBS3D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ml5sjSqANIH19xGNDGAqj_9vfjFhH-gP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ml5sjSqANIH19xGNDGAqj_9vfjFhH-gP/view?usp=sharing


 משרד החינוך,  לשכת המדען הראשי 

- 2 - 

 כותבי דו"ח המחקרלבין  ת/השופט או קשרים אישיים ביןלא קיימים ניגודי עניינים  .5
 . (מציע/ה תבחן על ידי צוות לשכת המדען הראשיהתאמתו של ה ,)במידה וקיים ספק

 

 : הבאות במלואן דרךהאבני לאחר השלמת  התשלום לספק יתבצע 

  הגשת כל דו"חות המחקר והמחוונים, כולל השלמות והבהרות במידה ואלו נדרשו. 

 :אמות המידה לבחינת ולשיפוט של ההצעות

 ( 80%רמת מומחיות היועץ )במשקל של  .1

 נקודות 80 – בתחום המחקר נשוא ההצעהשנות ניסיון  7עד  .א

 נקודות 100 – בתחום המחקר נשוא ההצעהשנות ניסיון ומעלה  7

 נקודות 80 – קטורטותזה ודעבודות ה לבהנחישנות ניסיון  7עד  .ב

 נקודות 100 – קטורטותזה ודעבודות ה לבהנחישנות ניסיון ומעלה  7

 נקודות 80 –מאמרים לכתבי עת אקדמיים 20 עדה של סקיר .ג

 נקודות 100 –לכתבי עת אקדמיים ויותר מאמרים 20ה של סקיר

 (20%במשקל של )תמחור  .2

 נקודות 100 –ההצעה הנמוכה ביותר 

  נקודות. 10שח מורידה  1000כל מדרגת הצעה של 

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

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

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

 לפי פה בעל או בכתב זכות טיעון למציע להעניק חייב לא אך רשאי המשרד זה, במקרה שסיפק.

 .הסופית ההחלטה מתן לפני ,שרדהמ של דעתו שיקול

 

 ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:

ומכתב מלווה המתאר את עבודת  קורות חיים, כולל רשימת תוצרים רלוונטיים )אם קיימים(

 עיל.להמציע לביצוע המשימה בהתאם לקריטריונים לשיפוט ש

 

 לדוא"ל 16:00עד השעה  2021 יוניב 20ראשון,  עד יוםצעה יש להגיש את הה

odettese@education.gov.il 

 על המציע לוודא הגעת ההצעה ללשכת המדען הראשי. 

         

 

https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/Winners2021new.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/Winners2021new.pdf

