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26/05/2021 
 "ו סיון, תשפ"אט

 

 שאלות ותשובות

 

 

מספר 

 שאלה

 מכרזב פיםסעי תשובה שאלה

האם יש מסמך לחתימה  1
שונה ממה שמופיע באתר 

 ?)נראה כמו מסמך חתום(

יש לחתום להדפיס את 
המסמכים שנמצאים 

באתר, למלא את 
 הנספחים, לחתום בר.ת
ובחתימה מלאה איפה 
שנדרש ואח"כ לסרוק 

 ולשלוח הבקשה במייל 

 

בעל תואר ראשון בחינוך,  2
בעל ניסיון בעולם 

האם אוכל לגשת החברתי. 
אר שני ולמכרז , או שת
 הוא תנאי סף ? 

 4.4 תואר שני הוא תנאי סף

המקום הייעודי  היכן 3
למילוי יותר מתחום 

מומחיות אחד )כלומר 
תחומי  למספרלהגיש 

 (.מומחיות

את תחומי המומחיות 
לצורך המאגר יש למלא 

. שם 4בנספח א' סעיף 
ניתן לרשום יותר מתחום 

 מומחיות אחד 

2.3 

האם אפשר לקבל את  4
מסמכי המכרז במייל 

או  PDFבפורמט 
WORD ? 

הטפסים באתר מופיעים 
כתצלום ולכן אי אפשר 
למלאם או להסב אותם 

 לפורמט אחר.

לפי הנחיות תחום המכרזים 
לא ניתן לקבל את מסמכי 

 . wordהמכרז כקובץ 
הועלו לאתר כקובץ  המסמכים

PDF 

 

האם עליי למלא את  5
הפרטים בטופס המכרז 

 שבאתר?

אין אפשרות למלא באתר. 
ראו תשובה לשאלה מספר 

1  

 

הטופס סרוק בזווית לא  6
ישרה. הדבר מקשה על 

השימוש בו כתבנית 
למילוי המידע הנדרש על 

 ידכם. 

אנחנו מתנצלים, אם המסמך 
 נסרק  באופן לא ישר לגמרי.

המסמך יועלו שוב בסוף 
 ב'.-נספחים א' ו

 

האם למכרז הזה ניגשים  7
באופן אישי או דרך מכון 

 רשות מחקר?/המחקר 

ניתן לגשת או באופן עצמאי או 
באמצעות גוף המעסיק 

חוקרים. מודגש שחוקר יוכל 
להירשם למאגר באמצעות 

 מגיש אחד בלבד 

 2.4-ו 4.1

  



 –מאגר חוקרים ויועצים למחקר עבור המוסד לביטוח לאומי       סד לביטוח לאומי                          ומה            
 2020(2019מ)יך מספר הל                   

 

2 
 

מספר 

 שאלה

 מכרזבסעיף  תשובה שאלה

האם החוקר צריך לחתום  8
בראשי תיבות לאורך כל 

המסמך לצד חתימת 
החתימה ? האם יש  מורשי

צורך שהחוקר יחתום על 
 הנספחים?

 

החוקר לא צריך לחתום 
בראשי תיבות לאורך כל 

המסמך, אלא אם הוא 
מורשה החתימה. הוא 

צריך לחתום במקומות 
ה צוין במפורש זשם 

)למשל בנספח ו', נספח ט', 
 (י' נספח

המבקשים  נדגיש כי על
לחתום בר"ת על כל 

בדומה  מסמכי הפניה
על קובץ  לחתום לדרישה

 תשובות ההבהרה.
 

11.3 ,14.5  

האם מועמד שהוא עצמאי  9
מחויב  ,עוסק מורשה

 למלא את נספח ה'? 

לא . עצמאי לא צריך 
 למלא את נספח ה'

ככתוב בכותרת 
 29הנספח בעמ' 

כיצד נקבע מספר הפנייה  10
ושם הפנייה שיש לכתוב 

 בכותרת המייל?

ככתוב  –שם הפניה 
בכותרת המסמך. "מאגר 
חוקרים ויועצים למחקר 

 (2019)2020הליך מספר 
הפנייה תמוספר על ידי  

 עורכת המכרז במוסד

11.2 

הבקשה לכלול תוכן  11
עניינים ולמספר מתייחס 

רק למסמכים הנוספים 
שהם קורות חיים, תעודת 

מאמרים(?  3השכלה ו
כלומר האם לאחד אותם 

למסמך אחד לצד מילוי 
 הבקשה במסמך המקורי?

תוכן העניינים נדרש 
להיות מצורף לבקשה. 

תכולתה מפורטת בסעיף 
ראו גם תשובה . 10

 לעיל. 10לשאלה 
 

10, 11.1 ,11.3 

אם אני מעסיקה חוקרים  12
עצמאים נוספים האם 

למלא עבור כל אחד מהם 
את הבקשה או למלא את 

 הבקשה רק לגביי?

המאגר הוא של חוקרים 
ולא של גופי מחקר. כל 

חוקר צריך למלא את 
הבקשה אותה ניתן להגיש 

באופן עצמאי או 
באמצעות גוף שמעסיק 

 חוקרים  

 

תדפיסים  השלוש 13
רים יש לשלוח מממא

למייל עם הבקשה או 
 קי?-בנפרד בדיסק און

אפשר לשלוח את 
 התדפיסים במייל

 

בשל סף הקבלה של תואר  14
בלבד רציתי לדעת אם  שני

מדובר בייעוץ טכני 
שמתאים לבעלי ידע 
בסיסי בלבד או גם 

שדורשים ידע בפרויקטים 
סיון יאקדמי עמוק ונ

 ייעוצי רחב.

ייעוץ והמחקרים יהיו ה
בנושאים ובתחומים 

כמפורט במכרז. השאיפה 
היא ליצור מאגר מגוון של 
חוקרים ברמה גבוהה. יחד 

כי אין  עם זאת נדגיש
משום ברישום במאגר 

התחייבות מצד המוסד 
לו לספק  ,כלפי מי שנרשם

עבודה בהיקף כלשהו או 
 בכלל 
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מספר 

 שאלה

 מכרזבסעיף  תשובה שאלה

נאמר שיש  10.1בסעיף  15
להגיש את הבקשה וכל 

המסמכים הנלווים 
במעטפה סגורה. בסעיף 

נאמר שיש להגיש את  11.1
הבקשה בדואר אלקטרוני. 
באיזה אופן יש להגיש את 

הבקשה והמסמכים 
 הנלווים?

 10.1למרות האמור בסעיף 
את הבקשה יש להגיש 

בדואר אלקטרוני כאמור 
 11.11בסעיף 

10.1  
11.1 

האם אפשר לאשר הגשה  16
של דוחות/מאמרים 

בקישור לדוחות/מאמרים 
הנמצאים באתר הפתוח 

 לכלל הציבור?

כן, אפשר לצרף קישור 
שהקישור יהיה ובלבד 

לדו"ח/מאמר מלא ויהיה 
פתוח לקריאה חופשית. 

מאמר שלא ניתן יהיה 
לפתיחה ייחשב כאילו לא 

 הוגש

10.2.2 (3) 

האם יש להגיש תוצר  17
משלושה מחקרים בלבד 
או לכל מחקר המתואר 

בניסיון החוקר יש להגיש 
תוצר/ים? כלומר, אם 

מתארים שישה מחקרים 
של החוקר בתחום 

האם יש להגיש המומחיות 
תוצרים, אחד לפחות  6

 לכל מחקר?

יש להגיש שלושה מחקרים. 
"תוצרים",  5ניתן לשלוח עד 

אם לדעת המציע יש בכך צורך 
למשל מגוון תוצרים, או 

 תוצרים שלא פורסמו.
מחקרים נוספים שנעשו 
ופורסמו יפורטו בקורות 

החיים עם מראי מקום 
 מפורטים

5 
10.2.2 (3) 

לצרף בסעיף זה נאמר שיש  18
אישור/כתב הסמכה של 

י החתימה לפנות ימורש
. האם יש לאנשי הקשר

נוסח מסוים אותו אתם 
 מבקשים?

אין נוסח מסוים. יש 
לאשר זאת באופן מפורש 

ובחתימה של  מורשה 
 החתימה ע"ג נספח ב'.

נא לכתוב: אני מאשר/ת 
לנציגי המוסד לפנות 

לממליצים ששמותיהם 
ב' וזאת  צוינו בנספח

 בהתאם לשיקול דעתם

10.2.2 (4) 

האם ב"תחום עיסוק/עניין  19
מקצועי" הכוונה לתחומי 

המומחיות המפורטים 
 ?2.2בסעיף 

הכוונה ב"תחום עיסוק"  
היא לעיסוק המקצועי של 

החוקר ומה היא 
 מומחיותו.  

 

שבנספח ב' בטבלה  20
נדרשים לציין את התחלת 

התקשרות וסיום 
צריך התקשרות. האם 

חודש ושנה או שניתן 
 להסתפק בשנה?

טבלה  –נספח ב'  נא לציין חודש ושנה
המתייחסת לעבודות 

של החוקר בתחום 
 אליו נרשם
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מספר 

 שאלה

 מכרזבסעיף  תשובה שאלה

מעל הטבלה נכתב שיש  21
לתאר מחקרים שבוצעו 

בחמש השנים האחרונות. 
המפרט את  4.4בסעיף 

דרישות הסף נכתב 
מתייחס שהניסיון 

למחקרים שבוצעו בשבע 
השנים האחרונות. האם 
הכוונה להציג מחקרים 

שבוצעו בחמש שנים 
אחרונות או שבע שנים 

 אחרונות?

 5הניסיון הנדרש הוא של 
שנים, אולם חמש השנים 

נמנות בשבע השנים 
האחרונות. הכוונה לניסיון 

עדכני של מי שעוסק 
במחקר בתקופה 

 האחרונה.
ניתן להציג מחקרים 

האחרונות,  משבע השנים
ולא חמש כפי שכתוב 

 בכותרת הטבלה  

טבלה   -נספח ב' 
המתייחסת לניסיון 

 החוקר

מעל הטבלה נכתב שיש  22
לתאר מחקרים שבוצעו 

בחמש השנים האחרונות. 
האם הכוונה למחקרים 

שהסתיימו בחמש השנים 
האחרונות או שהתחילו 
והסתיימו בחמש השנים 

 האחרונות

הכוונה שהחוקרים יציגו 
מחקרים עדכניים.  ולכן 
הדרישה היא למחקרים 

שנערכו בחמש השנים 
האחרונות. אפשר לציין 

גם מחקרים שטרם 
הסתיימו ומה הצפי 

 לסיומם

טבלה   -נספח ב' 
המתייחסת לניסיון 

 החוקר

בנספח ב' אם יש יותר  23
מתחום מומחיות אחד 

כיצד יש למלא את 
לשכפל את נספח הטבלה? 

ב' ללא פרטים אישיים 
 והשכלה?

כאמור במסמכי המכרז, 
יש לפרט כל מחקר 

שהחוקר/ת מעוניין/ת 
להציג כחלק מניסיונו/ה 

 בטבלה נפרדת

 26נספח ב' בעמוד  

בסעיף הנ"ל מפורט  24
הניסיון שעל החוקר להציג 

 -לשם עמידה בתנאי הסף
השנים  7-שנים לפחות ב 5

 האחרונות. 
הבהרה האם  נודה על

מדובר על שנים 
שהסתיימו במלואן, קרי 

-2015, או על 2014-2020
2021? 

הכוונה להציג את הניסיון 
העדכני ביותר שיש 

 לחוקר/ת 

4.4 

בנספח ב' נדרש ציון של תפקיד  25
החוקר במחקר. האם אפשר 

לקבל קטגוריות? חוקר 
אחראי, חוקר מוביל, חוקר 

. שותף, עוזר מחקר וכו'
שמות משתנים בין הגדרות ו

 מוסדות שונים.

לא ייצרנו קטגוריות. מבקשים 
לכתוב מה היה תפקידו 

במחקר כגון חוקר ראשי/חוקר 
שותף/יועץ/מרכז מחקר/עוזר 
מחקר וכיו"ב. התיאור צריך 

 להיות ברור 

 

כאשר יש מומחיות ביותר  26
מתחום אחד, האם ניתן 
להשתמש באותו מחקר 
להוכחת הניסיון ביותר 

 אחד? מתחום

כן. ניתן להשתמש באותו 
מחקר, ככל שרלוונטי לתחום 

המומחיות. בציון האיכות 
בניקוד הניתן 

ייספרו  –למחקרים/פרסומים 
 מחקרים שונים. 

 

האם יש לחתום על  27
הצהרת הסודיות )נספח ו'( 

בשלב הנוכחי ומי צריך 
 לחתום?

כן. החוקר/חוקרת צריכים 
לחתום על נספח הסודיות 

המיועד לכך במקום 
ולהגיש בשלב הנוכחי עם 

 כל מסמכי המכרז.

 נספח ו'
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מספר 

 שאלה

 מכרזבסעיף  תשובה שאלה

, אמות מידה 5בסעיף  28
איכותיות לקריטריון  
הראשון לא צוין אופן 

האם מספיק  –ההוכחה 
שנפנה למאמרים 

שפורסמו או שיש צורך 
 לצרף העתקים.

ניתן להסתפק בהפניה 
למאמרים עם מראה 

מקום מפורט )רשימה 
 ביבליוגרפית(

 

מהי כמות הממליצים  29
 אליהם יפנה המוסד? 

המוסד יפנה לעד שלושה 
 ממליצים לפי שיקול דעתו

 

כיצד יחושב הציון הסופי  30
 עבור כל ממליץ? 

הציון הסופי יחושב 
כממוצע פשוט של הניקוד 
שהממליץ נתן בפרמטרים 

השונים המפורטים בנספח 
 ג'

 

מקום בנספח א' לציין אין  31
אנשי קשר. האם הכוונה 

 לנספח ב'?

אנשי הקשר יפורטו 
ולא בנספח א' בנספח ב' 

 4 10.2.2כאמור בסעיף 
 

10 
10.2.2 (4) 

 

בניסיון המחקרי  32
המתייחס להתמחויות 

, ישנן עבודות 2.2.1-2.1.9
שלא ניתן להעביר תוצר 
שלהן מפאת שמירה על 
דיסקרטיות עם הלקוח. 

ניתן לכתוב רק האם 
 תיאור של הפרויקט?

ניתן לכתוב רק תיאור של 
אך הפרויקט בנספח ב' . 

במקום הדרישה זה לא בא 
לכלול גם שלושה 

תדפיסים 
אמרים/דו"חות מחקר ממ

 וכיו"ב

 (12)עמ'  5

לגבי אמות המידה  33
האם יש  –האיכותיות 
נקודות  70צורך לצבור 

לפחות בכל תחום 
מומחיות בנפרד? לדוגמה 

 30האם כדי לצבור  –
נקודות בסעיף הניסיון, יש  

מחקרים  6צורך להציג 
בכל תחום מומחיות 

 שנרשמים אליו?

במדדי  70לא. ציון 
האיכות הוא תנאי להיכלל 

במאגר בתחום או 
התחומים שהחוקר/ת 

הציע עצמו להיכלל בהם. 
 6אין צורך להציג 

 מחקרים בכל תחום
ניסיון. המוסד רשאי על 
סמך בקשת החוקר/ת, 
קורות החיים שהוצגו, 

תיאור המחקרים ואנשי 
הקשר לרשום את 

החוקר/ת למספר תחומי 
 התמחות. 

5 

האם הממליצים הם  34
כלליים או ספציפיים 
לתחום מסוים? האם 

ממליצים צריכים להיות 
לקוחות ישירים של תוצרי 

המחקר? עבור חוקרת 
עצמאית, האם ממליץ 
יכול להיות אחראי על 

מחקרים במשרד 
ממשלתי? או בעל מכון 

מחקר, שהעבודה נעשתה 
עבורו על ידי החוקרת 

 העצמאית )עבור לקוח(?

צריכים להיות הממליצים 
רלוונטיים לעבודה 

שהובאה להוכחת ניסיון 
החוקר/ת. הם יכולים 

להיות כל אחד מהגורמים 
שצוינו בשאלה ובלבד 

שמכירים את החוקר/ת 
ואת העבודה לגביה הוא 

 ממליץ. 
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מספר 

 שאלה

 מכרזבסעיף  תשובה שאלה

האם על המבקש להעביר  35
את הנספח לממליצים 

ולצרף למסמכי הבקשה, 
או שהמסמך יועבר על ידי 

המוסד לביטוח לאומי 
לממליצים/לקוחות  

 שהמבקש יפרט בבקשתו?

תשאול  –נספח ג' 
ממליצים ימולא ע"י נציגי 

המוסד. הוא צורף 
למסמכי המכרז לידיעת 

 המציעים והחוקרים

 

האם חוקר שבמאגר יכול  36
לקבל נתונים מביטוח 
לאומי ולערוך מחקר 
גם ספציפי שיכול לעניין 

את ביטוח לאומי? האם 
כדי לערוך מחקר כאמור 

לעיל יש צורך להיות רשום 
 במאגר החוקרים?

לא. מאגר החוקרים איננו 
מיועד לביצוע עבודות 

מחקר פרטיות. הוא 
, 2מיועד, כאמור בסעיף 

לשמש את המוסד לצורכי 
פעילותו בנושאים שפורטו 

בסעיף. חוקר המעוניין 
לערוך מחקרים מטעמו 

נות בדרכים יכול לפ
 אחרות. 

2 

האם ניתן להגיש בניסיון  37
המציע מחקרים העושים 

שימוש במתודולוגיות 
הנדרשות על פי המכרז 

בנושאים משיקים 
 אחרים?

ניתן להגיש כל מחקר 
שנראה למציע/ה רלוונטי 

להוכחת ניסיונו/ה ויתרום 
 להערכת איכות המבקש/ת 

 

האם ניתן להגיש למכרז  38
ר בודד: שתי הצעות מחוק

האחת, כחוקר עצמאי 
השנייה ובמקביל, כחוקר 
 הפועל במסגרת ארגונית?

לא. חוקר /ת יוכלו להיות 
מוצעים במסגרת מבקש 

אחד בלבד. כחוקר עצמאי 
או כפועל במסגרת 

ארגונית אחת אך לא 
 בשניהם.

2.4 

אנו גוף עסקי שיש לו  39
שת"פ עם חוקרים ממכון 

מחקר מוביל בעולם 
)שנכלל  רלוונטיבתחום 

בתחומי התוכן של 
במוסד אקדמי  המאגר(

אנו   .בארץ מוכר
מעוניינים להתקשר  

 אותו מוסדבאמצעות 
  כקבלן משנה. אקדמי

 

המאגר הוא של חוקרים 
כל ולא של גופי מחקר. 

חוקר שמעוניין להיות 
רשום במאגר צריך למלא 

באמצעות  את הבקשה
כאמור בהגדרות  "מבקש"

מוגדר  4.1בסעיף . 3בסעיף 
 מה התנאיבמפורש 

  ממבקש. שנדרש

3 ,4.1 

במסגרת בדיקת האיכות  40
-ו 2.2.10לחוקר בתחומים 

בעמודת הניקוד  2.2.11
פרויקטים  6מצוין כי עבור 

 30ומעלה הניקוד יהא 
נקודות, אולם בעמודת 

הניקוד המקסימאלי 
 נק'.  50ניקוד של מצוין 

נודה על אישורכם כי 
מדובר בטעות סופר ועבור 

פרויקטים ומעלה  6
 30נק' ולא  50הניקוד יהא 

 נק'.

אכן נפלה טעות סופר.  
הניקוד המקסימאלי 

 2.2.10לניסיון בתחומים 
 נקודות.  50הוא  2.2.11-ו

 13, עמוד 5
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מספר 

 שאלה

 מכרזבסעיף  תשובה שאלה

האיכות במסגרת בדיקת  41
-ו 2.2.10לחוקר בתחומים 

עבור הקריטריון  2.2.11
הראשון מצוין כי אופן 

ההוכחה הוא באמצעות 
מאמרים/ דו"חות מחקר/ 

תוצרים אחרים. בסעיף 
מצוין כי יש לצרף  10.2.2

 3לשאלון לחוקר 
תדפיסים ממאמרים/ 

דו"חות מחקר/ ניירות 
עמדה ובלבד שסך כל 
הפריטים לא יעלה על 

 חמישה.
 ה על הבהרתכם:נוד
כיצד עלינו להוכיח  .א

את הניסיון עבור 
הפרויקטים 

המוצגים בניקוד 
ומעלה(  6האיכות )

כאשר ניתן להציג 
תוצרים  5לכל היותר 

 כהוכחה?

כידוע, בשל היבטי  .ב
סודיות ייתכן שלא 

נוכל להציג 
תוצרים/חלק 

מתוצרים שבוצעו 
בפרויקטים/ 

 מחקרים השונים. 
ודה על אישורכם נ

, תינתן שבמקרה זה
אפשרות למציע 

לפרט עצמאית על 
אודות המחקר/ 
הפרויקט מבלי 

שיוצג תוצר 
להוכחתו, באופן 

שניתן יהא לקבל את 
הניקוד המקסימאלי 

במסגרת ניקוד 
 האיכות.

ככל שיתאפשר  .ג
למציע, נודה על 

אישורכם כי לצורך 
עמידה בדרישות 
המכרז ניתן יהא 
לצרף גם תוצרים 

 חלקיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המאמרים נועדו להתרשם 
מתוצרי עבודת החוקר/ת. 

את הניסיון ניתן להציג 
ברשימה ביבליוגרפית 
מפורטת של מאמרים 

ודו"חות. תוצרים אחרים 
שלא ניתן להפנות אליהם 

 אפשר לצרף
 

ראו תשובתנו  –לסעיף ב' 
 לעיל 30לשאלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להוכחת האיכות נדרש  
 להציג תוצר סופי 

5 , 10.2.2 
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מספר 

 שאלה

 מכרזבסעיף  תשובה שאלה

מצוין כי "יש לפרט על כל  42
מחקר/ פרויקט רלוונטי 
)שיובא בחשבון לניקוד 
האיכות( בטבלה נפרדת". 
נודה על הבהרתכם האם 
הניסיון שיוצג לשם עמידה 
בתנאי הסף ייחשב גם 

 כניסיון לניקוד האיכות?

לא. הניקוד בציון האיכות 
לזה מתייחס לניסיון מעבר 

 הנדרש בתנאי הסף

 26עמ' 

באשר לביצוע עבודות  43
-2.1.2כאמור בסעיפים 

 2האם תעריף יועץ  -2.1.7
הוא התעריף המקסימאלי 

 לתשלום?

 6.2 כן

נודה על  -6.1באשר לסעיף  44
הבהרה מה טווח התמורה 
הידועה למחקרים כאמור 

 .2.1.1בסעיף 

כל מחקר מתוקצב לפי 
העניין והצורך. תקציב 

המחקר מפורסם בפניה 
לחוקרים . אופן הפניה 
 מתואר במסמכי המכרז

,6.1 
 12.5-12.9 

האם נדרש לחתום בראשי  45
תיבות על כל מסמכי 

 המכרז?

כן. נדרשת חתימה בר.ת 
על ידי מורשי החתימה של 

המציע, או על ידי 
החוקר/ת אם הבקשה 

 מוגשת באופן עצמאי

11 

בנספח יש למלא את מספר  46
האם הכוונה  –חברת היועץ 

 לח.פ? 
 על ידי? למה הכוונה?

כן את מספר הח.פ של הגורם 
המגיש או מספק העוסק אם 
מגישים באופן עצמאי. "על 
ידי" הכוונה שם החותם 
ותפקידו. אם מדובר במורשה 
חתימה הפרטים צריכים 
להתאים לאלה שמולאו בנספח 

 א'.

 נספח ח

למה  –הסכם מספר  47
הכוונה? איזה מספר נדרש 

 למלא שם?

אין צורך למלא. המספר 
 ימולא על ידי המוסד

 נספח י
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 המבקשוהצהרת טופס הרשמה  - 'אספח נ

 

ויועצים למחקר מאגר חוקרים  הקמתל 2020(2019מ)מספר לפנייה לצורך הגשת הצעה  הרשמהטופס 

 .עבור המוסד לביטוח לאומי

 

 : אחר/מ"ע/מס' ח"פ; ____________       :המבקששם 

   . 

, טלפון:   ____________    : המבקשכתובת  .1

 _______ . 

 , דוא"ל:  _____________  , פקס:  ______________ נייד: 

 __________  . 

 _____ , תפקיד:   ___  : המבקשמורשה החתימה מטעם  .2

 . 

 _____ , תפקיד:   ___  מורשה החתימה מטעם המבקש:  .3

 . 

  מציע שירותי מחקר בתחום/ים: ____________________________________________ .4

 פניה, המוסד רשאי לתקן את מסמכי ההבקשותידוע לי כי כל עוד לא שונה המועד האחרון להגשת  .5

 .הבקשותת את המועד האחרון להגשת ו/או לדחו הובכלל זה לבטל

 

 :המבקשהצהרת 

, זו פניהאני החתום מטה מאשר כי קראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי 

, היה וארשם במאגר ואבחר ואני מתחייב למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה

 .מתוכו לבצע שירותים

ולא יהיו לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות לעניין אי  פניהבמסמכי האני מסכים לכל האמור 

 ו/או תנאי ההסכם על מסמכיהם ונספחיהם. פניההבנה ו/או אי ידיעה של תנאי ה

 

 ., חתומה באמצעות מורשי חתימהפניהבהתאם לנדרש בבקשתי להיכלל במאגר רצ"ב 

 

____________ ________________ _________________ 

 המבקש חותמת          המבקשת חתימ     תאריך    
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 (2.201.בצירוף המסמכים האמורים בסעיף ) שאלון לחוקר - 'בנספח 

 פרטים אישיים

   מספר זהות

  שם פרטי

  שם משפחה
   שנת לידה

   טלפון

   טלפון נייד

   פקס

   דואר אלקטרוני

   כתובת מלאה

   
עבודה שם מקום 

  ותפקיד

  כתובת 

  טלפון בעבודה

  

 

 וותק מקצועי תחום עיסוק
תחום 
עניין /עיסוק

    מקצועי
מספר שנים 

 בתחום 

 

    
תחום 
עניין /עיסוק

  מקצועי

מספר שנים 
 בתחום

 

 

 

 

 
 השכלה )מהתואר הנמוך לתואר הגבוה (

 תואר

תחום 

 מוסד  הלימודים

חודש קבלת 

 התואר

שנת קבלת 

 התואר
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של החוקר בתחום/ים  עבודות המבקש לפרט ניסיון החוקר ופרטי התקשרות עם ממליצים: על
 .בחמש השנים האחרונותשלהם נרשם 

 
 

 
 
 
 

 
 

 בטבלה נפרדת. רלוונטי )שיובא בחשבון לניקוד האיכות(  פרויקטיש לפרט על כל מחקר/
 
 
 
 
 
 
נני מצהיר בזאת שכל הפרטים והנתונים שמולאו על ידי בקובץ זה נכונים ומעודכנים ליום ה

 הבקשה.הגשת 
 

 

 תאריך  _____________ _______________________ חתימת החוקר

 

 

 טלפון + נייד שם איש הקשר מזמיןגוף השם ה

 
 

  

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 
   

תפקיד  היקף המחקר/הפרויקט ותוצריו  המחקר/הפרויקט
החוקר 
 במחקר

   

   

   


