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 מיזמיםלפיתוח מרכז  -למיזם ניסיוני  להערכה מחקריתה הצע הזמנה להגיש
 "הכוורת" – יםחברתי

 
מחקרמזמיניםחוקריםלהגישהצעת(המזמינים)להלן:ישראלוינט'גהביטוחהלאומיוקרנות

 במחקרהערכהכמפורטלהלן.לפיתוחמיזמיםחברתייםשילווהאתהמרכז

 לקבל הצעה כלשהי. יםמתחייבואינם  מימון הכנת הצעה זוב והמזמינים לא יישא

 
  א ו ב מ .1

 קרנות הביטוח הלאומי

חברתיות. ויוזמות חברתיים שירותים ומימון לפיתוח קרנות הן הלאומי הביטוח קרנות

בעין או בכסף גמלאות בתשלום מתמקדת לאומי לביטוח המוסד של העיקרית הפעילות

ע החוק. פי על מכסותאתמגווןלזכאיםלהן הגמלאותהמשולמותלזכאיםאינן םזאת,

המוסד שירותיםחברתיים, תשלוםהגמלאותלבין ליצורהשלמהבין כדי ולכן, הצרכים,

ב גם מסייע לאומי שירותיםלביטוח שלפיתוח רווחתן את לשפר במטרה בקהילה

קרנות עשיתבאמצעותפעילותזונ.אוכלוסיותבסיכוןולהרחיבאתמעגלההזדמנויותשלהן

 .ביטוח הלאומיה

-חוקהביטוחהלאומי)נוסחמשולב(התשנ"הפעילותייחודיתזושלהמוסד,נעשיתמכוח

האגףפועלבאמצעותחמשקרנות:.באמצעותאגףהקרנות)האגףלפיתוחשירותים(1995

וןפעולותהקרןלפיתוחשירותיםלנכים,קרןסיעוד,הקרןלמפעליםמיוחדים,הקרןלמימ

בטיחותוגהותבעבודה)מנוף(,והקרןלפיתוחשירותיםלילדיםובנינוערבסיכון.

 ישראל ג'וינט

) העולמי הג'וינט היהודיJoint Distribution Committee - JDCארגון הארגון הוא )

פוליטי,ללאמטרותרווח,אשרהוקםכדי-הומניטאריהגדולבעולם.הג'וינטהינוארגוןא

הג'וינטלע בעיקרבעתותחירוםאומשבר. זורליהודיםולקהילותיהודיותברחביהעולם,

החיים ופיתוח לשימור וכן העולם ברחבי המקומיות היהודיות הקהילות לחיזוק פועל

היהודייםבקהילותאלו.

ג'וינטישראלעוסקבקידום בישראל. הג'וינטהעולמי ג'וינטישראלהואהזרועשלארגון

בקרבאיכ פועל הארגון וצמצוםפעריםבחברההישראלית. הזדמנויות שיוויון ותהחיים,

אוכלוסיותללאהבחנהדתית,לאומיתאופוליטית.ג'וינטישראלנמצאבמוקדהעשייהשל

מדינותברחביהעולם.70הג'וינטהעולמי,הפועלזהמאהשניםלמעןיהודיםבעוד

אתגר ניצבים בישראל החברה ההולכיםבפני החברתיים הפערים ובכללם רבים ים

יהודי שחשים המחוייבות את משקף ישראל ג'וינט ועוד. הבטחוני, המצב ומתרחבים,

ארצותהבריתוהתפוצותליטולחלקבמאמציושלהעםבישראללבנותחברהאיתנה.
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 תיאור המיזם ומטרותיו  .2

  רקע

-קמתמיזםניסיונילפיתוחשירותירווחהלהחברוישראלוינט'גוהביטוחהלאומי קרנות

(המרכז )להלן:חברתייםמיזמיםמרכזלפיתוח סייעליזמיםחברתייםלהבנותימרכזה.

אנשים קשישים, כגון: סיכון, במצבי אוכלוסיות של לצרכים חדשניים פתרונות ולפתח

החיותבעוני,ועוד.מחוץלמעגלהעבודה,אנשיםעםמוגבלות,ילדיםונוערבסיכון,משפחות

שלפיהפיתוח,(Open innovation)'פתוחהחדשנות'שלמבוססתעלהגישהמרכזההקמת

 It is about looking across sectors "שיתוףפעולהביןמגזריםוביןתחומים.דורשחדשני

and finding unexpected partners to help solve knotty problems for mutual 

benefit"1הפתרונות את לפתח כדי זו, גישה לפי שלהחברתיותלבעיותביותרהטובים.

)הכוללשיתוףפעולהבעיקרוהג'וינטהמדינהישלהרחיבאתמעגלהשותפויותשלהקרנות

מ ועמותות מהאקדמיה מומחים מקומיות, רשויות ממשלה, משרדי המעם שלישי(הגזר

תכניות ופיתוח עבודה ממשקי אנשיולייצר עצמאיים, חברתיים יזמים עם גם חברתיות

ולג'וינטלרתוםביטוחהלאומיתאפשרלקרנותהמרכזהעסקי.הקמתהטכנולוגיהוהמגזר

גםאתכלהגופיםהללועבורפיתוחשירותיםחברתייםחדשנייםלאוכלוסיותבסיכון.

זהיותרמשלושהמותחמלפיתוחיזמותמקורובעולםהעסקי,שבופועלותמרכזהרעיוןשל

כ הערכות, לפי בעולם ומספרן 7,000-עשורים, עסקיות. הןחממות החברתיות החממות

 -תופעהחדשהלמדי בעשורהאחרון הוקמו מונותכמהמאותברחבי-מרביתן כבר אך

העולם. )למשל חברתית ליזמות חממות האחרונות בשנים לפעול החלו בישראל -גם

MASSCHALENGE, Tech for Good, The 8200 Social Program.)

 

 מרכזהמטרות 

אפקטיביותומשלימותאת.1 להצמחתיוזמותחברתיותחדשניותמהשדה, וסיוע עידוד

וחוץ ממשלתיים חברתיים ומוצרים שירותים לכדי הקיימת בעלי-העשייה ממשלתיים,

 פוטנציאללהשפעהמערכתיתעלרווחתןשלאוכלוסיותבמצביסיכון.

–.הרחבת,חיזוקוגיווןשדההיזמותהחברתיתבישראל2

 ידע,מיומנויותומחויבותלפתרוןבעיות טיפוחדורחדששליזמיםחברתייםבעלי

חברתיות,כולליזמיםחברתייםמתוךאוכלוסיותבמצביסיכון.

 עובדימשרדיממשלה, מומחים, יצירתרשתאינטראקטיביתשליזמיםחברתיים,

 במצביאנשי לאוכלוסיות המענים לשדרוג הפועלים חברתיים וארגונים עסקים

סיכון.



 

 

                                                 
funding-open-minds-http://www.nesta.org.uk/blog/open1


http://www.nesta.org.uk/blog/open-minds-open-funding
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 מסלולי הפעילות

:מסלוליפעילותשניסייעליזמיםחברתייםבמסגרתהמרכזי

 שילווהמיזמיםחברתייםמוביליםבתהליךתמיכה)המסלולהמרכזי(מסלול האצה

סלשירותיםנרחב,מימוןקיימא,באמצעות-ארוךטווחהמבטיחפעילותברת

-20-בכלשנהישתתפוכוחיבורלשותפיםבממשלה,במגזרהשלישיובמגזרהעסקי.

 יזמיםאוצוותייזמיםבמסלולזה.30

 אשריסייעבהרחבתהיקףהיזמיםוהיוזמותהחברתיותהפועלותמסלול הנבטה

םחדשנייםבישראל,ביןהיתר,תוךמיקודבנושאיםבהםישענייןבפיתוחמעני

2Bootcampsפעילותזותתבצעבאמצעותלאומי.הביטוחהנותבג'וינטובקר

אינטנסיבייםשיתמקדובפיתוחHakatons3-לתמיכהביזמיםבעלירעיוןראשוניו

אירועי5-6יזמותסביבנושאייםשעלסדרהיוםשלהארגונים.בכלשנהיתקיימו

 הנבטה.

פוחויצירתקהילתיזמותחברתיתרחבה,באמצעותבנוסף,המרכזיקייםפעילותלטי

אירועיםלקהילהבמתכונתחודשית.


וועקרונות הפעלת םהמוק מרכזה מאפייני

 .סיכוןמצביאוכלוסיותבמעןפתרונותלפיתוח 

 ,השירותיממשל-במגווןמודליםפיתוחיוזמותשיופעלו במגזרהעסקימלכ"רים,

 בעסקיםחברתיים.ו

 תחברתיתבשלביהתפתחותשונים,בדגשעליוזמותבשלביבינייםתמיכהביזמו 

 מומחיםליווישל,חונכים-מערךמנטוריםהקמת:פיתוחהיוזמותבגבוהההשקעה

מימון;תכניתהכשרהליזמות;ויועציםמקצועיים המקדים)מלגות, -פרההניסוי

 (.פיילוט

 שלהקרנותוהג'וינט.במסגרתהעבודההשוטפתארוךטווחללתמיכהאפשרות 

 בפיתוחשימושב ישראל וג'וינט הלאומי קרנותהביטוח ומומחיותשל ניסיון ידע,

ו מקצוע לאנשי ונגישות ארצית פריסה חברתיות, יוזמות לטובתלקבוצות היעד

 הניסויהמקדים.למידהוביצוע

  חדשנות פתוחה– ("Open innovation")יםומחוקבלתסיועממהתייעצותשיתוף,

 וארגוניםממגזריםשוניםבנוסףלאנשיהמקצועמתוךהארגונים.

 במשרדיהממשלה.קשרעםהממשלההמאפשרהטמעהשלמודליםמוצלחים 

 הצמחתיזמיםמאוכלוסיותבמצביסיכון.דגשעל 

                                                 
למטרתסיועלהצמחתהיוזמהבמתכונתמרוכזת,בשלבראשוניהוזממסגרתהכשרהליזמיםעםי- Bootcamp2

שבועיים.-ואינטנסיביתלפרקזמןשלכשבוע
שעותלפיתוחחדשניממוקדנושאאואתגר.הפעילותנעשיתבמתכונתשלצוותיעבודה24-48אירועשל-Hakaton3

ושאאוהאתגרהעומדעלהפרק.הכולליםיזמיםומומחיםמתחומיםמגווניםהרלוונטייםלנ
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 המרכז לוחות זמנים לפעילות

.מרכזסלוליהמשניצפוילהתפרסם"קולקורא"לקליטתמיזמיםלכלאחדמ2017בינואר

.2017צפויהברבעוןהראשוןשלבמרכזתחילתהפעילות



 .1א'נספח בו נספח א'בפירוטנוסףעלהמיזםומטרותיוראו

 

 מתכונת הערכה .3

 מתוכנן ההפעלהמחקר זמן כמשך שנים שלוש להימשך הניסיונית ה התקופה )להלן:

ויתחילמידלאחרבחירתצוותהמחקרואישורהצעתו.המרכזשל,(הבסיסית

 נוספות כשנתיים של לתקופה מהמרכז שייצאו המיזמים אחר נוסף מעקב לאחרהמשך

הנוספתהתקופה  )להלן:התקופההבסיסית בבואהעת,בתקציבהמזמיניםע"יתישקל(

נפרד.

ולעלותקשיםלהתייחסבהצעתםגםלעקרונותשלההערכהבתקופההנוספתהמציעיםמתב

.הכרוכהבכך

 ילווה המחקר ידי על שוטף הבאופן מרכזמנהל וכן מטעמו נציג הביטוחו/או נציג ע"י

ובתיאוםבהמשךייקבעההיגוילמחקר,אשרהרכבבוועדתכמוכןהמחקרילווה.הלאומי

 .עםצוותהמחקר

לוועדתו/אוההיגוילמחקרלוועדת,למזמיניםבכתבובעלפהדווחיתבקשלצוותהמחקר

למיזםה .היגוי יעביר כן כמו צוותהמחקר דו"חותלפורוםשייקבע המחקר, כלי גםאת

צוותהמחקריתבקשלתתמשובתקופתילפניהפצתם.כוללמצגותהבינייםוהדו"חהסופי

לצוותהמרכזלמנהלה גםובמידתמרכזו/או שירותיםבמסגרתליזמיםהאפשר שיקבלו

.מרכזה

 

 ותפקיד צוות המחקרהערכה המטרת  .4

העריךבכלימחקרמדעייםלסייעבעיצובמודלהפעלהמיטביולהערכההמחקריתנועדהה

ובפרטאתמידתהשפעתהמיזםעלפיתוחאתמידתהצלחתהמיזםמבחינתהשגתמטרותיו

שדההיזמותהחברתיתבישראל.

 :תפקידי צוות המחקר הם

.יושלהמיזםעלפימטרותותוצאותתפוקות,יעדיםלהגדירוצוותומרכזהנהללסייעלמ .1

 .והןלפעולתהיזמיםהמרכזלאופןפעולתיתייחסוהןוהתוצאותהתפוקות,היעדים

 .2 בשיתוף הלבנות, המרכזמנהל צוות המזמיניםמרכז, השגתונציגי לבחון מדדים

הןמדדיתפוקותוהןמדדיתוצאות.–םהמטרותוהיעדי

ה .3 פעילות את מרכזלהעריך לקהילהמסלוליובשני מודלובפעילויות בעיצוב ולסייע ,

 הפעלהמיטבי.

 

Hab%20Nispach%20A.doc
Hab%20Nispach%20A1.docx
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ה .4 פעולות של אחיד נתונים בסיס בהגדרת במסגרתומרכזלסייע שיפעלו והיוזמות

יהשלבנייתמאגרמצוותהמחקרלסייעבטכנולוגלא נדרש .ובהגדרתהמידעשייכללבו

 הנתונים.

 .5 מידע פעילותהלנתח מרכזעל בסיסמתוך המשתתפיםנתוניםהתוך זההיקפי בכלל

 במסלוליםהשונים.

 ואתהחיבורוהמעברביניהם.להעריךאתתהליךהמיוןבמסלולים .6

 .מרכזלהעריךאתההכשרהשתינתןליזמיםבמסגרתה .7

 להעריךאתמודלההפעלהולזהותבונקודותחוזקונקודותחולשה. .8

התייחסותלהכיןסקירתספרותשתכלולסקירהעלמודליםדומיםבארץובעולםתוך .9

 .למודליםשנמצאומוצלחים

 לבצעפעולותמחקריותנוספותשיידרשובמהלךתקופתההפעלההניסיונית. .10

 

שישתתפו במחקר  /יזמיםהיוזמותן בחירת המציעים מתבקשים להתייחס בהצעתם לאופ

 , ולמתודולוגיות המחקריות בהן ישתמשוולמספרם

 
 אוכלוסיית המחקר .5

 במרכזהיזמים 

 במרכזהיוזמות 

 המציעים מתבקשים להתייחס בהצעתם ולפרט קבוצות השוואה -תהשוואהוקבוצ

.רלבנטיות לצרכי מחקר זה

 -יםבהקמתוהפעלתהמרכז,ובכללזההמחקריתייחסלכללהגורמיםהמעורב,כמוכן

 שותפיםבג'וינטובקרנותהביטוחהלאומי 

 צוותהמרכז 

 יועציםומומחיםמנטורים, 

 

 מדדי הצלחה .6

כוללמדדיתפוקות–לבנייתמדדיהצלחהעקרונותמתבקשלכלולבהצעתוצוותהמחקר

:ומדדיתוצאותשיתייחסולהיבטיםהבאים

 .יםהשוניםבמסלולמרכזהאופןפעילות 

 (התפתחותוהשפעהחברתיתSocial Impact)לכללהיזמיםוהיוזמותאחידים

 (מדדי ליבה:)ייקראולהלן

 .שלכליוזמההייחודייםםבהתאםלמאפייניותיוזמהצלחת
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להתייחס ו מסוגי המדדים שתוארולכל אחד  תועקרונים להציע מתבקש יםהמציע

מםייבנובשיתוףפעולהביןצוותהמחקר,צוותהמרכזהמדדיםעצ. להיתכנות הביצוע

ונציגיהמזמינים.

 

 לוח זמנים למחקר .7

,לוחזמניםמפורטלחלקיהמחקרהשוניםבהתחשבם,במסגרתהצעתויגישיםהמציע

ובדרישותהבאות:לפעילותהמרכזבלוחהזמנים

בהתאם .1 הבחירה הליך סיום לאחר מיד יתחיל זההמחקר קורא אתויללקול ווה

)במידההניסיוניתשלוששנותהפעלתוובתקופתההתארגנותמשךבמרכזהפעילותב

ה פעילות של הזמנים בלוחות עיכובים בלוחמרכזויחולו בהתאמה עיכובים ייתכנו

 .הזמניםשלהמחקר(

 .2 והיוזמותמרכזהשלמחקריתמקדבעיצובמודלההפעלההבשנתההפעלההראשונה,

 במסגרתו.

בהגדרתבשנתההע .3 סיוע סקירתספרות, גםהפעולותהבאות: יתבצעו רכההראשונה

 .בסיסנתונים,סיועבהגדרתמטרות,יעדיםומדדים

איסוףהנתוניםלגבייוזמותויזמיםייערךהחלמהשנההראשונה. .4

 

 מםפרסותוצרי המחקר ו .8

םלעצמיםשומרהמזמינים במסגרת הסופי הדו"ח את לפרסם הזכות םפרסומיהאת

המקצועייםאותםהםמפיצים.

עלהגשתהדו"חהסופי,מבחינהמקצועיתואישית,/יםאחראי/ויהיהםהראשי/יםהחוקר/

 והצורנית. הלשונית העריכה בצד והן התוכן בצד יחידתהן לדרישות בהתאם זאת כל

(.יצורףבנפרדלפיבקשה)מינהלהמחקרבביטוחהלאומיהפרסומיםשל

איםלאחרפרסוםהממצ המחקרהמזמיניםע"י רשאיםלהשתמשבנתוני החוקריםיהיו ,

 עתמקצועיים, הוראהלפרסוםמאמריםבכתבי לצורכי זאתהצגהבכנסיםמדעייםו/או

 מקורהנתוניםועצםהפעלתהבמימוןותוךאזכורהתוכנית,המזמיניםבתיאוםעםנציגי

.והג'וינטהביטוחהלאומי

,מעתלעת,בפניהשותפיםלמיזםלהציגאתממצאיהמחקרבנוסף,צוותהמחקריתחייב

.במסגרתועדתהיגויאובכלפורוםאחרשיידרשו/אובפניפורוםרחביותר



 :מהחוקריםדרישות  .9

 :תנאי סף

 :אשריכלולתחומי-רבהערכה צוות גיבוש .1

 שלתוכניותחברתיותהערכהבת/ימומחה. 
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 פוסיפעולהחדשיםומתחדשיםבשדהבתחומייזמותחברתיתודמומחה/ית

 החברתי

 יכולתניתוחבמגווןמתודולוגיותמחקר./יבעל/יםמומחה 

מספרתחומימומחיותהנדרשים/תהמשלב/תהצעתמחקרשתוגשעלידיחוקר

 תתקבלאףהיא.לעיל

 לפחות.מחקרייהיובעליתוארשניכלהמומחים .2

יכולתמוכחת .3 ניהולמחקרבהיקףהנדרשבמחקרלעלהחוקר/תהראשי/תלהציג

 והטמעתם.זה,ובניהולתהליכיעיצובמדדיההצלחה

:העדפות

 תוארשלישיומעלה.תינתןעדיפותלחוקריםבעלי .1

 .2 לצוות עדיפות שיכלולתינתן ניסיון בעלי חוקרים מיזמיםיישומי עם בעבודה

 .חברתיים

 בארץאובחו"ל.ממוסדאקדמימוכרתינתןעדיפותלצוותשיכלולמומחים .3

 

 תקציב המחקר .10

כולל  ₪, 750,000יעלה עלולא  ₪  650,000-יפחת מ לאלתקופההבסיסיתתקציבהמחקר

 .מע"מתקורות ו

ההצעהתכלולתקציבמפורטלהפעלתהמחקרבתקופההבסיסיתוכןתקציבלמעקבאחר

לתקופותתקציבזהיהיהמודולריבהתאם  .3כמפורטבסעיףבתקופההנוספתהמיזמים

.(להלן2)12ויובאבחשבוןבציוןאיכותההצעהכמפורטבסעיףהנ"ל

 

 הצעת המחקר תאופן הגש .11

הטופס" מרכז לפיתוח יזמות מחקר להערכת  הצעתהצעתהמחקרתוגשמודפסתעלגבי

ובנוסףבדואראלקטרוניוחאתההצעותישלשל.'בנספח כהמצורףלהזמנהזו"חברתית

מנהלהמחקרוהתכנון,תמיאליאבאליישלחמודפסיםבדואררגילאשרעותקיםארבעהב

.91909,ירושלים13וייצמןלאומי,שד'המוסדלביטוח

.tamiel@nioi.gov.il–יישלחלדוא"להעותקהמקוון



 צעהאופן בחירת הה .12

 תנאיסףלצוותהמחקר. בדיקת-תנאי סף .1

לפימפתחשתורכבמציגיהמזמינים,,ההצעהתיבדקע"יועדתמחקר - איכות ההצעה .2

  .נספח ג'כהניקודהמצורף

מציון איכות   10%מהציון המשוקלל. לתשומת לב המציעים כי   50%מרכיב זה יהווה 

.צעה יינתן להלימה בין הצעת המחיר לאיכותההה

Hab%20Nispach%20B.doc
mailto:tamiel@nioi.gov.il
Hab%20Nispach%20C.docx
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נקודת80-הוערכהבןושאיכותבתנאיהסףואשרעמדלהצעותאיכות צוות המחקר .3

מפתח.לעיל9שפורטובסעיףיינתןציוןלצוותהמחקרבהתחשבבהעדפות-ומעלה

 .'דנספח כהניקודמצורף

 . מהציון המשוקלל 50%זה יהווה  מרכיב

ייערךעלהצעותאשרהציון –שקלול בין איכות צוות המחקר לאיכות הצעת המחקר  .4

 .הןבאיכותהצוותוהןבאיכותהמחקרומעלה80שניתןלאיכותןהוא

לפחות,80הצעותשהציוןהמשוקללשלהםיהיה –ראיון עם צוות המחקר המוצע  .5

אםלאתהיה75-יםיהיורשאיםלהורידאתהציוןהמשוקללליוזמנולראיון.המזמינ

 ומעלה.80אףהצעהשתקבלציוןמשוקללשל

ולציון המשוקלל של איכות ההצעה ואיכות הצוות יינתן  30% שלמשקל לראיון יינתן 

 .70%משקל של 

ת אם יהיו יותר מחמש הצעות שיעמדו בקריטריון האמור בסעיף זה, יוזמנו לראיון חמש .6

 .המציעים שקיבלו את הציונים המשוקללים הגבוהים ביותר

המזמיניםרשאיםלתקןאתציוניהאיכותשלההצעותוהצוותבהתאםלהתרשמותם .7

 איון.יולהבהרותשיתקבלובעתהר

 הגבוהביותרתיבחר.,5כאמורבסעיףההצעהשתקבלאתהציוןהמשוקלל .8

 

 רשימת מסמכים נלווים שיש לצרף להצעה: .13

"הטו .1 זו"מרכז לפיתוח יזמות חברתיתמחקר להערכת  הצעתפס להזמנה המצורף

 .נספח ב'כ

 .2 השכלה על המעידה תעודה האחרונה מהחוקרים אחד כל )המוצעיםשל אישוראו

 .לתוארמהמוסדהאקדמישהעניקאותו(

 .המוצעיםשלכלאחדמהחוקריםקורותחיים .3

ש .4 של מפרסומים תדפיסים הלושה המוצעיםחוקרים צריך. התדפיס שםעל להופיע

הפרסוםהפרסום/ מועד העת פורסםכתב שלא פרסום של )במקרה התפרסם והיכן

 בכתבעת(.

דומה .5 בהיקף מחקר עבודת על המלצה לקבלת לפנות ניתן אליהם ממליצים שלושה

 שנערכהעלידיהחוקריםהמוצעים.

 .9ישיכוללהעידשהמציעעומדבדרישותממנושפורטובסעיףכלמסמךרלוונט .6
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אחרון להגשת הצעותהמועד ה .14

,ישלהגישעדלתאריךלעיל13כאמורבסעיףנלוויםהמסמכיםהאתהצעתהמחקרבצירוף

.01.03.17

במועד.באחריותהמציעיםלוודאכיהצעתםהגיעה

 

 שאלות הבהרה .15

.01.02.17עדלתאריךtamiel@nioi.gov.ilבמייללתמיאליאבשאלותניתןלפנותב

 

 הערות .16

םבמידהסבירהלטובתהשתתפותהםלפנותאתלוחהזמניםשלהחוקריםשלתםיכול .1

,וישלהתייחסלנושאזהבגוףההצעה.לאורךתקופתהמחקרתובאבחשבוןבמחקר

בלתיסבירהשבכללבהצעהשהיאשלאלהתחםרשאיהמזמינים .2

 :האלהמבחינתההיבטים

.מהותההצעהמחירלעומת.1

 .ההצעהתנאי.2

מונעהערכת,שלדעתהמוסדהזמנהזומסעיפיהיעדרהתייחסותמפורטתלסעיף.3

ההצעה.

אחרת.אתההצעההזולהביותראוכלהצעהלקבלשלאםרשאיהמזמינים .3

חלקיהמחקר.לבצעאתכליםמתחייבםאינהמזמינים .4

.לשלבאתהצעותיהםשוניםחוקריםללהציעםרשאייהיוהמזמינים .5

המחקרםרשאיהמזמינים .6 לתוכנית להכניס שלב זהבכל ובכלל ותוספות, שינויים

להרחיב או לצמצם החוקר עם בתיאום מתחייבוהוא,הראשיאותה,

ביןלבצעם שייקבע זמן פרק שבתוך ובלבד המתבקשיםהצדדים, השינויים

 .החוקרהראשיהמקצועיתשלואינםנוגדיםאתשיקולדעת

 האחרוןלהגשתההצעות.מהמועדהמשוערלמתןתשובותהואחודשהמועד .7



 




mailto:tamiel@nioi.gov.il

