
   
 

 חינוךום המסמכים תומכי תהליך פיתוח ידע בתחלביצוע הזמנה 

פיתוח הידע החינוכי. בכלל זה ב תמיכהמקיימת מגוון של פעולות שמטרתן לשכת המדען הראשי 

שוטפים לצורך קבלת החלטות מחקריים אספקת מידע ונתונים אמונה לשכת המדען הראשי על 

בין יתר הפעולות לשכת המדען מנגישה מקורות מידע עדכניים ונותנת מענה . במשרד החינוך

לסוגיות ושאלות שמתעוררות בקרב מעצבי המדיניות במשרד החינוך באמצעות כתיבת סקירות 

 ספרות מחקרית, כתיבת סקירות מדיניות חינוך בינ"ל, ואנליזה של נתונים. 

איתור, ניהול ויצירת ידע  שליצוע עבודה זמנית בפנייתנו זו אליך, אנו מבקשים לעניין אותך בב

עבור לשכת המדען הראשי של משרד החינוך.  כים תומכי תהליך פיתוח ידעבאמצעות אספקת מסמ

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

יכה בתהליכי ידע אותם מקדמת מת מסמכים קצרים שמטרתם 25אספקת   הגדרת המשימה:

מילים על פי הנחיית לשכת המדען  300-500בהיקף של לשכת המדען הראשי. מסמכים אלו יהיו 

ממחקר אמפירי )פרסומים בכתבי עת איסוף של מקורות מידע יתבססו על  המסמכיםהראשי. 

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

ויהוו ארגון של הידע בתחום הנבחר. המסמכים יופקו  רדי חינוך, רשויות מקומיות ועוד(של מש

 באופן שוטף. הכותב בהתאם למוקדים ולהנחיות שי/תקבל

 על המבצעים לעמוד בזמינות יומית לצורך ביצוע המשימה

 .מסמכים תומכי ידעיחידות של  25 -למע"מ +  ₪ 5,000יתקבלו הצעות מחיר עד 

 :הסףדרישות 

  על המציע/ה להיות בעל/ת תואר שני או במהלכו בתחום החינוך או תחומים משיקים

 )ישקלו גם סטודנטים לתואר ראשון הממשיכים ללימודי תואר שני(. 

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

 הנדרש הוא:

  מחשב עם חיבור לאינטרנט 

  תיבת דואר אלקטרוני 

  תוכנת אנטי וירוס מעודכנת 

  תוכנתoffice  או גרסה מעודכנת יותר 2010גרסת  –מלאה 

  גישה למקורות מידע אלקטרוניים או פיזיים )בכלל זה כתבי עת מחקריים בתחום

 החינוך(

  שעות 48על המציע להתחייב לזמינות עד 

 



   
יחידות נוספות באותם תנאי רכש, הזכות להאריך את ההתקשרות לת המשרד שומר לעצמו א

 בהינתן שביעות רצונו מאיכות התוצרים של המגיש.

 

 . תקצירים 25יחידת עבודה של בתום התשלום לספק יתבצע 

 ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:

 מכתב המעיד על התאמה ובו התייחסות לזמינות המציע/ה ולניסיון רלוונטי. .1

 .כתיבה מתאימותדוגמאות  2 .2

 .קורות חיים .3

, יצרף פרטי קשר של ממליצים דוקטורנטסטודנט לתואר שני או במידה והמגיש הוא  .4

 רלוונטיים לניסיון המעשי )ממליץ אחד לפחות(. 

 קריטריונים להערכת הצעות:

, סטודנטית נקודות 80 – סטודנטית לתואר שנינקודות,  100 – תואר שני) 35% –השכלה  .1

 (.נקודות 70 –לתואר ראשון שעתידה להתחיל תואר שני 

, שטף הכתיבה(  למקורות)בהיבטים של רלוונטיות, התאמה  הכתיבהציון איכות לדוגמאות  .2

– 50% . 

שנות  3) 15% – (וזמינות לביצוע ניסיון בכתיבת תקציריםהתאמה למשימה )בהיבטים של  .3

 (.20 -, זמינות גבוהה יומית נקודות 60 –ומטה נקודות, שנתיים  80 –ניסיון ומעלה 

שח מורידה  1000כל מדרגת הצעה של . נקודות 100 –ביותר  הנמוכהההצעה  – 5%תמחור  .4

  נקודות. 10

  hillata@education.gov.il לדוא"ל  0023:שעה ב 2021במאי  18 עד יום את ההצעה יש להגיש 

 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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