
 

 

 

 
תשובות לשאלות – הזמנה לקבל הצעות מחקר להערכת המרכז לפיתוח מיזמים חברתיים 

  "הכוורת"
 

  כמה יזמים צפויים לקחת חלק במסגרת מסלול ההנבטה?: שאלה .1

יזמים באינטראקציות   044-המספרים המדויקים עדיין אינם ידועים. מעריכים שיהיו כ :תשובה

 1-2משתתפים ו  144-האקטונים בשנה ושם מעריכים שיהיו כ 2-3קצרות טווח )מדובר בין 

 .יזמים בכל קורס 04-קורסים מרוכזים ליזמים בהם ישתתפו כ

הערכה או ציפייה שלכם בנוגע לסדר  ? מהבמסלול המרכזי יהיוכמה מיזמים חברתיים : שאלה .2

  ?גודל של מיזמים בשנת פעילות

 לגבי מס' המיזמים במסלול המרכזי.המספרים המדויקים עדיין אינם ידועים, גם : תשובה

כמה מתוך מיזמים אלה מתוכננים לפעול במסלול ארוך הטווח, בסיירת היזמים : שאלה .3

  ?ובמסלול המקוצר

 .מיזמים בשנה 14-במסלול המרכזי צפויים לעבור לשלב הפיילוט הממומן כ : תשובה

איזה חלק ביוזמות החברתיות אמור  ,של עסקים חברתיים בחממה הזומה הוא המקום :  שאלה .0

  ?להיות עסקים חברתיים

באופן כללי המרכז לא יעסוק במיזמים חברתיים שיכולים להיות מפותחים תחת : תשובה

קרנות לפיתוח עסקים חברתיים לאוכלוסייה מוחלשת. יוזמות לגבי עסקים  –"קרנות יוזמה" 

 .להתקבלחברתיים אחרים יוכלו 

  ?מה משך ואופי ההכשרה הניתנת ליזמים במסגרת המרכז: שאלה .5

יש שני סוגי פעילויות: מסלול הנבטה במסגרתו תינתן הכשרה קצרה של כשבוע שתכלול : תשובה

את כל הרקע הבסיסי הנדרש להקמת מיזם חברתי. מסלול האצה ארוך במסגרתו תועבר הכשרה 

בהקמת המיזמים ופיתוחם כולל סדנאות והרצאות וכן   חודשים שתכלול ליווי צמוד 0של 

    וסף ניתן למצוא בנספח א'.מפגשים עם מנטורים. פירוט נ

( לנספחים נוספים שאינם מופיעים במסמכי המכרז: 7-ו 6נספח א' להצעה מפנה )בעמ' : שאלה .6

תהליך בחירת הנושאים בשנה הראשונה ורשימת הנושאים המוצעים לשנה הראשונה;  –נספח א' 

פירוט פרמטרים להערכת היוזמה. כמו כן מופיעה התייחסות )בעמ'  -תהליך המיון  – 2נספח ב'/

הנוגע למסלולי התפתחות יוזמות בטווח הארוך ולקליטת היוזמות  ( לכך שקיים פרוט8

 בארגונים, אך פירוט זה אינו מופיע. האם ניתן לקבל את הנספחים והפרוט הנ"ל? 

הגשת הצעה  לשםהם בשלב טיוטה ולדעתנו אינם דרושים  המבוקשיםהנספחים : תשובה

 .למחקר. צוות המחקר שייבחר יהיה שותף מלא לתהליך

בקול הקורא לא מופיעה בקשה לצרף מסמכי תאגיד שונים כפי שמקובל בדרך כלל : שאלה .7

בקולות קוראים )למשל: תעודת רישום של הגוף המציע, תעודת מלכ"ר/עוסק מורשה, אישור 

 ניהול תקין תקף(. האם אכן אין צורך לצרף מסמכים אלו? 

 .המסמכים יידרשו לשלב חתימת ההסכם עם הגורם שייבחר :תשובה

האם ניתן להביא את ההצעה באופן פיסי למשרדי המוסד לביטוח לאומי במקום לשלוח : אלהש .8

 אותה בדואר רגיל? 

 



 

 

 

 

 

רח' וולפסון  –אפשר להביא את ההצעה, במספר העותקים הנדרש למשרדי הקרנות כן : תשובה

 וגם להעביר אותה במייל כפי שביקשנו.  ,0א' ירושלים, קומה 9

 איזו הערכה מצופה ביחס ליוזמות, מעבר להערכתן ביחס למודל ההפעלה? : שאלה .9

מבחינת היוזמות מצופה לבחון את ההצלחה שלהן כביטוי להצלחת מודל ההפעלה של  :תשובה

   ה"כוורת".

נדרשת האם המציעים נדרשים למדוד את מדדי הליבה בכל אחת מהיוזמות? האם : שאלה .14

  מדידה נוספת מעבר לכך?

לקבל הצעות למדדים ולהיקף המדידה כחלק   זה חלק ממערך המחקר וביקשנו: תשובה

 .מההערכה של ההצעות שנקבל

אוכלוסיות המחקר, צוין כי המציעים מתבקשים להתייחס ולפרט  – 5תחת סעיף : שאלה .11

קבוצות השוואה רלוונטיות. אשמח להבהרה בנוגע לתפקיד המציעים ביחס לסעיף זה. האם 

לאתר מיזמים דומים בארץ שניתן יהיה לפנות אליהם לצורך בחינת ההשוואה?  הכוונה היא רק

האם על המציעים גם לקבל אישור למדידת קבוצות ההשוואה? באחריות מי ביצוע החיבור עם 

  קבוצות ההשוואה?

כחלק  לקבוצות השוואה אפשריותלקבל הצעות   זה חלק ממערך המחקר וביקשנו: תשובה

 .מההערכה של ההצעות שנקבל

האחריות היא של צוות המחקר. אם צוות ההאב או השותפים )ג'וינט וקרנות הביטוח הלאומי( 

 יוכלו לסייע בכך כמובן שנסייע. 

אחד הסעיפים הינו רקע מדעי המתאים לנושא המחקר. האם  –בחלק ג' בנספח ב' : שאלה .12

שלב ההצעה? מה האורך והפירוט המצופה בסעיף הכוונה פה היא לסקירת ספרות בנושא עוד ב

  זה?

כן , הכוונה לסקירת ספרות קצרה וממצה שתעיד על מומחיות של צוות המחקר בעולם : תשובה

 התוכן.

  מהי הפריסה הגאוגרפית של המיזם?: שאלה .13

. ייתכן שיהיו אירועים, הכוורת תופעל מלוד, שם תתקיים עיקר הפעילות של ההאב :תשובה

 עדיין לא ידוע.  –קצרי מועד, שייערכו במקומות אחרים בארץ. לגבי פריסת המיזמים 

( מחייב ששלושת החוקרים 14%האם הניקוד המכסימלי לסעיף זה ) ,9: בהתייחס לסעיף שאלה .10

חוקר בצוות הערכה יהיו בעלי תואר שלישי? כמו כן, מה יהיה הניקוד בסעיף זה לצוות בו יש 

  אחד בלבד, או שניים בלבד, שהם בעלי תואר שלישי?

 שליש או שני שליש בהתאמההניקוד יהיה כן.  :תשובה

( מחייב ששלושת החוקרים 5%האם הניקוד המכסימלי לסעיף זה ) ,9בהתייחס לסעיף  שאלה: .15

  בצוות הערכה יהיו ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל?

  .לצוות שיכלול מומחים כאמורגבוה יותר לא מחייב אולם יינתן ניקוד  תשובה:

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

למה בדיוק כוונתכם ב"חוקר ממוסד אקדמי"? האם הכוונה למי  :9בהתייחס לסעיף : שאלה .16

 שמועסק נכון להיום, במוסד אקדמי?

 .כן : תשובה

? האם  הקרנות ליוזמה חברתית )קרנות לעסקים חברתיים(" להערכת האם נבחר זוכה שאלה:  .17

  הזוכה מנוע מלהגיש מועמדות למכרז זה?

כן, נבחר צוות להערכת קרנות יוזמה ואין מניעה מלהגיש מועמדות גם לקול הקורא : תשובה

( ב"קול הקורא" באשר ליכולתם של החוקרים 1) 16הנוכחי. מפנה תשומת ליבכם לסעיף 

 ר בהיקף הנדרש. להתפנות למחק

בקול הקורא ניתנה רשימה המציינת בנקודות מהם תפקידי צוות המחקר אשר  0בסעיף : שאלה .18

משתמע כי ההערכה מיועדת בעיקרה לבחון את תפקודו והצלחתו של האב כגוף על מרכיביו. 

מנגד, מתחת לרשימה נכתב והודגש המשפט הבא: "המציעים מתבקשים להתייחס בהצעתם 

ת היוזמות/יזמים שישתתפו במחקר ולמספרם, ולמתודולוגיות המחקריות בהן לאופן בחיר

  ישתמשו". האם תוכלו להבהיר נושא בחירת היוזמות ביחס לרשימת תפקדי צוות המחקר?

מבחינת היוזמות מצופה לבחון את ההצלחה שלהן כביטוי להצלחת מודל ההפעלה של : תשובה

   ה"כוורת".

מצוין, כי "המציעים מתבקשים להתייחס בהצעתם לאופן בחירת  לקול הקורא 0בסעיף : שאלה .19

היוזמות/יזמים שישתתפו במחקר ולמספרם, ולמתודולוגיות המחקריות בהן ישתמשו". תוכלי 

להבהיר מה הכוונה בבקשה להתייחסות לאופן בחירת היוזמות ולמספרן? האם הכוונה 

   לפרט כיצד?שההערכה צריכה להתייחס לפרמטרים הללו וההצעה אמורה 

כן. מבחינת היוזמות מצופה לבחון את ההצלחה שלהן כביטוי להצלחת מודל ההפעלה : תשובה

ההצעה צריכה להתייחס לאופן הבחירה של המיזמים שייבדקו, מספרם   של ה"כוורת".

 .והפרמטרים הרלוונטיים להערכת היוזמות

האם היזמים שיתקבלו למסלול ההאצה יצטרכו לעסוק גם בגיוס מקורות מימון מקרנות  שאלה: .24

 וכדו', או שבמסגרת קבלתם ישמשו קרנות הביטוח הלאומי והג'וינט כגורם המממן /משקיע? 

ככל הנראה היזמים יצטרכו לגייס מקורות מימון. ההאב יהווה גורם מממן לחלק : תשובה

 לב הפיילוט( אולם סביר כי חלקם יזדקקו למימון נוסף. מהיוזמות )אלה שייכנסו לש

האם עבור כול מיזם מדובר בהשתתפות באירוע אחד או  –האירועים במסלול ההנבטה : שאלה .21

 במספר אירועים שלאחר מכן מוחלט האם להעבירם למסלול ההאצה? 

לא. אין קשר תהליכי מובנה בין אירועי ההנבטה לאירועי ההאצה למעט העובדה כי : תשובה

מיזמים שישתתפו באירועי ההנבטה יוכלו לקבל המשך ליווי בהאב שיסייע להם להגיע מוכנים 

 יותר להגשת המועמדות למסלול ההאצה.

 אצה? מהם ממשקי העבודה המתוכננים להתקיים בין המיזמים שיכנסו למסלול הה: שאלה .22

 כחלק ממסלול ההכשרה בהאב.  היזמים במסלול ההאצה יעבדו גם כקבוצה: תשובה

 האם קיים מסמך תכנוני מפורט של הפרויקט שנוכל לעיין בו?: שאלה .23



 

 

 .לא מעבר למה שצורף בנספחים. הצוות שייבחר ייחשף לחומרים במלואם : תשובה

האם מדובר על פיתוח טכנולוגיות המסייעות   למה הכוונה ב"מוצרים חברתיים"?: שאלה .20

 לאוכלוסיות היעד? 

 

 

 גם אך לא רק פיתוחים טכנולוגיים . :תשובה

מתוכננת להתקיים במנה הפיסי בלוד או שישנן זירות  האם כול הפעילות של ההאב: שאלה .25

  פעולה נוספות? וכן, האם חלק מתוכנית העבודה של האב אמורה להתקיים באופן וירטואלי?

הכוורת תופעל מלוד, שם תתקיים עיקר הפעילות של ההאב. ייתכן שיהיו אירועים, : תשובה

עדיין לא ידוע. כרגע לא  –המיזמים  קצרי מועד, שייערכו במקומות אחרים בארץ. לגבי פריסת

 מתוכנן רכיב וירטואלי בתוכנית העבודה.

האם אפשר לקבל דוגמאות מיוזמות חברתיות שמומנו או עדיין ממומנות על ידי הג'וינט : שאלה .26

  ו/או הקרנות של הביטוח הלאומי, שראויות להיכלל במרכז במסלול המתאים ליוזמות קיימות?

כזאת. לגבי יוזמות שפותחו ע"י הג'וינט וקרנות הביטוח הלאומי  אין לנו רשימה: תשובה

 .בפעילותם השוטפת אפשר למצוא מידע באתרי האינטרנט של הארגונים

  מתי ייצא הקול קורא ליזמים? :שאלה .27

מתוכנן להתפרסם במהלך חודש מרץ אולם כפוף להתקדמות בשיפוץ המבנה המיועד : תשובה

 להאב בלוד.

? והאם ניתן יהיה לקבל 1.3.17מדויקת שעד אליה ניתן להגיש את ההצעה במהי השעה ה: שאלה .28

  אישור על כך שההצעה הגיעה והתקבלה?

מבקשים לקבל את ההצעה במייל עד סוף היום של מועד ההגשה. באשר לעותקים : תשובה

המודפסים ניתן לשלוח בדואר או להביא את ההצעה, במספר העותקים הנדרש למשרדי הקרנות 

  במהלך יום העבודה.  0א' ירושלים, קומה 9ח' וולפסון ר –

לפי מסמך אבני הדרך, המיזם אמור לצאת לדרך בימים אלו ואירוע ההנבטה הראשון  : שאלה .29

  מתוכנן כבר לחודש הקרוב. האם התכנית מתקדמת לפי הלו"ז המתוכנן?

לפתוח את מסלול ההאצה ואנו מקווים  16.3.17-לא. אירוע ההנבטה הראשון מתוכנן ל תשובה:

 .המרכזי לקראת סוף חודש מאי )כתלות בהתקדמות שיפוץ המבנה המיועד בלוד(

ששנת הפעילות הראשונה של המיזם היא שנה מעצבת, שתוקדש לגיבוש מודל מבינים  : שאלה .34

ההפעלה וליצירת תשתית הידע הרלוונטית. האם נדרשת הערכה לגבי שנת הפעילות הראשונה? 

אם התכנית מתקדמת לפי ה ., לפני שהוגדרו המדדיםT0-יהיה לאסוף נתונים מלאים בלא ניתן 

  ?הלו"ז המתוכנן

אכן נדרשת הערכה לשנת הפעילות הראשונה שאמורה להיות הערכה מעצבת. לאור  :תשובה

לוחות הזמנים שלעיל צוות המחקר שייבחר יוכל להספיק לאסוף את הנתונים הרלוונטיים כבר 

 י.בשלב ההתחלת

 


