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 הערכה מחקרית של הקרנות ליוזמה חברתית קורא" ל ל"קו –ותשובות שאלות הבהרה 

 : כמה תכניות לעסקים חברתיים כבר התקבלו בכל אחת מהקרנות? שאלה .1

-ל 4: נכון להיום בכל קרן פועלים עסקים בודדים. בתהליך בחינה ובירור נמצאים בין תשובה

 פניות שהקרנות קיבלו עד כה . 130-ל 80וזאת מתוך בין  . 20

האם יש מסמך סטאטוס המתאר מה עשתה הקרן עד כה, מרגע כינונה, ומה תכניותיה : שאלה .2

 ?לזמן הנראה לעין

המידע יהיה זמין ופתוח למחקר לאחר בחירת הצוות והתקשרות . אין מסמך סטטוס : תשובה

 פורמאלית. 

 סגרת כל קרן? : מה היקף הפעילות הצפוי של עסקים במשאלה .3

 עסקים לכל תקופת ההשקעה. 15-20הצפי בכל קרן הוא ל: תשובה

האם הוגדרו לקרן ולעסקים הנתמכים מדדי הצלחה, או שזה חלק ממשימת הגוף : שאלה .4

  המעריך?

המציעים  קול הקורא""כמו שכתוב באולם עשה תהליך חשיבה על מדדי הצלחה, : נתשובה

לאחר  ממדדי הליבה ולהתייחס להיתכנות הביצוע. מתבקשים להציע עקרונות לכל אחד 

זו ובשיתוף קרנות יוזמה ונציגי המוסד מדדי ההצלחה  תחילת המחקר מצופה לקביעת

                        תהיה חלק ממשימת הגוף המעריך.

  האם יש רשימה של העסקים ו/או של תחומי הפעילות שהם על סדר היום? שאלה: .5

ות בגבולות מה שהוגדר במכרז. רשימת עסקים ותחומי פעילות תחומי הפעיל: תשובה

  ספציפיים יימסרו לגוף שייבחר.

  שנתי?-האם יש היקף תקציב נתון להערכה על בסיס שנתי ורב: שאלה .6

התקציב הוא חלק מהפרמטרים בהן ייבחנו הצעות המחקר, כאמור ב"קול הקורא" : תשובה

  ולכן לא נוכל לפרסמו.

 ?הראשי רשאי לקבל שכר במחקר זה : האם החוקרשאלה .7

 החוקר הראשי רשאי לקבל שכר וכמובן יש לתקצב את שכרו בהצעה.: תשובה

 האם  נוכל לקבל לקריאה את ההסכמים בין הקרנות לבין הביטוח הלאומי? : שאלה .8

 .ההסכמים פורסמו במכרז שצורף ל"קול הקורא": תשובה

 האם  נוכל לקבל לקריאה את ההסכמים בין הקרנות לבין העסקים החברתיים? : שאלה .9

לפי הצורך לצוות המחקר לאחר בחירתו שיימסר לא בשלב זה. מדובר במידע עסקי : תשובה

 ולאחר שתהיה התקשרות פורמאלית.

 האם נוכל לקבל לקריאה  את תכנית העבודה של הקרנות? : שאלה .10

 .9 בתשובה לשאלהכאמור  :תשובה

 מה הצפי לפיתוח והפעלה של מאגרי המידע ומה יהיה תוכנם? : שאלה .11

המידע שכל קרן מתבקשת לשמור פורסם במכרז. לגבי הקמת מאגר המידע הוא נמצא : תשובה

 בתכנון והקמה בכל קרן ויושלם בחודשים הקרובים. בכל מקרה המידע נשמר ויוזן למערכת. 

 אינם אוכלוסייה מוחלשת? המועסקים ש 75%מי יכולים להיות : שאלה .12



 עובדים "רגילים" –כלל האוכלוסייה : תשובה

מידע על/רשימת עסקים חברתיים אשר נתמכים  ע"י  האם ניתן לקבללצורכי דגימה : שאלה .13

 הקרנות.

 .9 בתשובה לשאלהכאמור : תשובה

 מסמכי חזון ותכנית אסטרטגית של שתי הקרנות )מעבר לחומר הגלוי: האם ניתן לקבל שאלה .14

  ?שמוצג באינטרנט(

יימסר לצוות המחקר לאחר בחירתו ולאחר שתהיה הוא  אם קיים מידע מסוג זה :תשובה

 .התקשרות פורמאלית

הקבוצות -סדרי קדימויות לגבי שילוב תעסוקתי של תת  –אוכלוסיות "מוחלשות"  : שאלה .15

השונות )לפי חומרת מצבן? קריטריונים אחרים?(. האם עובדות/ים עניים אשר משולבים בשוק 

 העבודה נמנים על אוכלוסייה מוחלשת? 

  .ל"קול הקורא" ףבמכרז, שכאמור צורהאוכלוסייה הרלוונטית הוגדרה : תשובה

הגדרה/ות של "העסקת"  עובדים מקרב אוכלוסיות מוחלשות במסגרת עסקים : שאלה .16

  (  ?On the job trainingכוח עזר לעומת תפקידי ליבה?  –חברתיים )בשכר? באיזה תפקידים 

 מחויבים  .במכרז, שכאמור צורף ל"קול הקורא": האוכלוסייה הרלוונטית הוגדרה תשובה

  .לא הוגדרו תפקידים מחייבים –לשכר מינימום לפחות. תפקיד בעסק 

מהו התקציב שעומד כיום בפועל לרשות כל אחת משתי הקרנות והאם הן גייסו כסף : שאלה .17

 נוספים(.  ₪מיליון  30נוסף על הכסף שהתקבל מהממשלה? )הן היו אמורות לגייס 

כולל כספי ממשלה והכסף שכל קרן  ₪מיליון  50לרשות שתי הקרנות יחד עומדים : תשובה

 גייסה.

האם מצופה שבשנה הראשונה ייאספו נתונים או שניתן לתכנן את מערך המחקר כך  :שאלה .18

שבמהלך השנה הראשונה יושקעו המאמצים בתכנון ובבניית מערך המחקר )בניית / התאמת 

כלים, זיהוי בפועל של העסקים המתאימים להיכלל במחקר, איתור העסקים להשוואה(? 

 מצופה שייאספו נתונים מההתחלה :תשובה

 מי מתוכנן להקים את בסיס הנתונים )במידה ועדיין לא הוקם(? : שאלה .19

 .הקרנות. זוהי חובתן לפי המכרז :תשובה

 באיזו דרך תהיה לצוות המחקר נגישות למידע בבסיס הנתונים? : שאלה .20

 .יתואם עם הצוות שייבחרהנושא  :תשובה

אנא הבהרתכם האם קיימת עדיפות ל"גורם מחקרי מחו"ל" כפי שציינתם בסוף סעיף : שאלה .21

למסמכי ההזמנה, או גורם ל"בעל ניסיון בינלאומי" )גם אם המומחה יושב כעת  6בראש עמוד  9

  ? או ששתי ההגדרות בעלות אותו ערך? 3מישראל(, כפי שמנוסח בנספח 

 ב"קול הקורא". 9הכתוב בסעיף  הניסוח המדויק לאמור בנספח ג' הוא: תשובה

כלומר שני תחומי מומחיות, אנחנו  –במידה שמומחה אחד עונה על שתי משבצות : שאלה .22

מבקשים לוודא שהניקוד על פי נספח ג' יינתן לכל אחד מתחומי המומחיות בנפרד, כך לדוגמה, 

הם מומחים תחומי מומחיות ושלושתם בעלי תואר שלישי ו 4מומחים מכסים היטב  3-במידה ו

 נקודות בהתאמה )בהתאם לנספח ג( .  12-ו 16יתקבל מלא הניקוד?  –ממוסד אקדמי 

 אכן כך ננקד.: תשובה

האם ניתן לקבל ארכה של יום עבודה נוסף לשאלת שאלות הבהרה לאחר קבלת : שאלה .23

 תשובותיכם , למקרה שתתעורר שאלה כלשהי בעקבות הבהרותיכם.



 , בסמוך לפרסומן.ניתן יהיה לשאולאם משהו בתשובות לא ברור  : תשובה


