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הזמנה להגיש הצעה להערכה מחקרית למיזם ניסיוני  -מרכז לפיתוח מיזמים
חברתיים – "הכוורת"
קרנותהביטוחהלאומיוג'וינטישראל(להלן:המזמינים)מזמיניםחוקריםלהגישהצעתמחקר
שילווהאתהמרכזלפיתוחמיזמיםחברתייםבמחקרהערכהכמפורטלהלן.
המזמינים לא יישאו במימון הכנת הצעה זו ואינם מתחייבים לקבל הצעה כלשהי.
 .1מ ב ו א
קרנות הביטוח הלאומי
קרנות הביטוח הלאומי הן קרנות לפיתוח ומימון שירותים חברתיים ויוזמות חברתיות.
הפעילות העיקרית של המוסד לביטוח לאומי מתמקדת בתשלום גמלאות בכסף או בעין
לזכאים להן על פי החוק .עם זאת ,הגמלאות המשולמות לזכאים אינן מכסות את מגוון
הצרכים ,ולכן ,כדי ליצור השלמה בין תשלום הגמלאות לבין שירותים חברתיים ,המוסד
לביטוח לאומי מסייע גם בפיתוח שירותים בקהילה במטרה לשפר את רווחתן של
אוכלוסיותבסיכוןולהרחיבאתמעגלההזדמנויותשלהן.פעילותזונעשיתבאמצעותקרנות
הביטוח הלאומי.
פעילותייחודיתזושלהמוסד,נעשיתמכוחחוקהביטוחהלאומי(נוסחמשולב)התשנ"ה-
 1995באמצעותאגףהקרנות(האגףלפיתוחשירותים).האגףפועלבאמצעותחמשקרנות:
הקרןלפיתוחשירותיםלנכים,קרןסיעוד,הקרןלמפעליםמיוחדים,הקרןלמימוןפעולות
בטיחותוגהותבעבודה(מנוף),והקרןלפיתוחשירותיםלילדיםובנינוערבסיכון .
ג'וינט ישראל
ארגון הג'וינט העולמי ( )Joint Distribution Committee - JDCהוא הארגון היהודי
הומניטאריהגדולבעולם.הג'וינטהינוארגוןא-פוליטי,ללאמטרותרווח,אשרהוקםכדי
לע זורליהודיםולקהילותיהודיותברחביהעולם,בעיקרבעתותחירוםאומשבר.הג'וינט
פועל לחיזוק הקהילות היהודיות המקומיות ברחבי העולם וכן לשימור ופיתוח החיים
היהודייםבקהילותאלו .
ג'וינט ישראלהואהזרועשלארגוןהג'וינט העולמיבישראל.ג'וינט ישראל עוסק בקידום
איכות החיים ,שיוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה הישראלית .הארגון פועל בקרב
אוכלוסיותללאהבחנהדתית,לאומיתאופוליטית.ג'וינטישראלנמצאבמוקדהעשייהשל
הג'וינטהעולמי,הפועלזהמאהשניםלמעןיהודיםבעוד70מדינותברחביהעולם .
בפני החברה בישראל ניצבים אתגרים רבים ובכללם הפערים החברתיים ההולכים
ומתרחבים ,המצב הבטחוני ,ועוד .ג'וינט ישראל משקף את המחוייבות שחשים יהודי
ארצותהבריתוהתפוצותליטולחלקבמאמציושלהעםבישראללבנותחברהאיתנה .
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 .2תיאור המיזם ומטרותיו
רקע
קרנות הביטוחהלאומי וג'וינט ישראלחברולהקמתמיזםניסיונילפיתוחשירותירווחה-
מרכזלפיתוח מיזמים חברתיים (להלן: המרכז) .המרכז יסייעליזמיםחברתייםלהבנות
ולפתח פתרונות חדשניים לצרכים של אוכלוסיות במצבי סיכון ,כגון :קשישים ,אנשים
מחוץלמעגלהעבודה,אנשיםעםמוגבלות,ילדיםונוערבסיכון,משפחותהחיותבעוני,ועוד. 
הקמתהמרכז מבוססתעלהגישה של 'חדשנות פתוחה' ( ,)Open innovationשלפיהפיתוח
חדשנידורששיתוףפעולהביןמגזריםוביןתחומים." It is about looking across sectors
and finding unexpected partners to help solve knotty problems for mutual
 .1"benefitלפי גישה זו ,כדי לפתח את הפתרונות הטובים ביותר לבעיות החברתיות של
המדינהישלהרחיבאתמעגלהשותפויותשלהקרנות והג'וינט (הכוללשיתוףפעולהבעיקר
עם משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,מומחים מהאקדמיה ועמותות מהמגזר השלישי)
ולייצר ממשקי עבודה ופיתוח תכניות חברתיות גם עם יזמים חברתיים עצמאיים ,אנשי
טכנולוגיהוהמגזרהעסקי.הקמתהמרכז תאפשרלקרנותהביטוחהלאומי ולג'וינטלרתום
גםאתכלהגופיםהללועבורפיתוחשירותיםחברתייםחדשנייםלאוכלוסיותבסיכון. 
הרעיוןשלמרכזלפיתוחיזמותמקורובעולםהעסקי,שבופועלותחממותזהיותרמשלושה
עשורים ,ומספרן בעולם לפי הערכות ,כ 7,000-חממות עסקיות .החממות החברתיות הן
תופעה חדשה למדי  -מרביתן הוקמו בעשור האחרון  -אך כבר מונות כמה מאות ברחבי
העולם .גם בישראל החלו לפעול בשנים האחרונות חממות ליזמות חברתית (למשל -
 .)MASSCHALENGE, Tech for Good, The 8200 Social Program
מטרות המרכז
 .1עידוד וסיוע להצמחת יוזמות חברתיות חדשניות מהשדה ,אפקטיביות ומשלימות את
העשייה הקיימת לכדי שירותים ומוצרים חברתיים ממשלתיים וחוץ-ממשלתיים ,בעלי
פוטנציאללהשפעהמערכתיתעלרווחתןשלאוכלוסיותבמצביסיכון.
.2הרחבת,חיזוקוגיווןשדההיזמותהחברתיתבישראל– 
 טיפוחדורחדששליזמיםחברתייםבעליידע,מיומנויותומחויבותלפתרוןבעיות
חברתיות,כולליזמיםחברתייםמתוךאוכלוסיותבמצביסיכון. 
 יצירתרשתאינטראקטיביתשל יזמיםחברתיים ,מומחים,עובדימשרדיממשלה,
אנשי עסקים וארגונים חברתיים הפועלים לשדרוג המענים לאוכלוסיות במצבי
סיכון .


1 http://www.nesta.org.uk/blog/open-minds-open-funding
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מסלולי הפעילות
המרכזיסייעליזמיםחברתייםבמסגרתשנימסלוליפעילות: 
 מסלול האצה(המסלולהמרכזי)שילווהמיזמיםחברתייםמוביליםבתהליךתמיכה
ארוךטווחהמבטיחפעילותברת-קיימא,באמצעותסלשירותיםנרחב,מימון
וחיבורלשותפיםבממשלה,במגזרהשלישיובמגזרהעסקי.בכלשנהישתתפוכ20--
30יזמיםאוצוותייזמיםבמסלולזה.
 מסלול הנבטהאשריסייעבהרחבתהיקףהיזמיםוהיוזמותהחברתיותהפועלות
בישראל,ביןהיתר,תוךמיקודבנושאיםבהםישענייןבפיתוחמעניםחדשניים
בג'וינטובקרנותהביטוחהלאומי.פעילותזותתבצעבאמצעות2Bootcamps
לתמיכהביזמיםבעלירעיוןראשוניו3Hakatons-אינטנסיבייםשיתמקדובפיתוח
יזמותסביבנושאייםשעלסדרהיוםשלהארגונים.בכלשנהיתקיימו5-6אירועי
הנבטה.
בנוסף,המרכזיקייםפעילותלטיפוחויצירתקהילתיזמותחברתיתרחבה,באמצעות
אירועיםלקהילהבמתכונתחודשית .





מאפייני המרכז המוקם ועקרונות הפעלתו 
 פיתוחפתרונותלמעןאוכלוסיותבמצביסיכון.
 פיתוחיוזמותשיופעלו במגווןמודלים -שירותיממשלה ,מלכ"רים,במגזרהעסקי
ובעסקיםחברתיים.
 תמיכהביזמותחברתיתבשלביהתפתחותשונים,בדגשעליוזמותבשלביביניים
 השקעהגבוההבפיתוחהיוזמות:הקמתמערךמנטורים-חונכים,ליווישלמומחים
ויועצים מקצועיים; תכנית הכשרה ליזמות; מלגות ,מימון הניסוי המקדים (פרה-
פיילוט).
 אפשרותלתמיכהלטווחארוךבמסגרתהעבודההשוטפתשלהקרנותוהג'וינט.
 שימוש בידע ,ניסיון ומומחיות של קרנות הביטוח הלאומי וג'וינט ישראל בפיתוח
יוזמות חברתיות ,פריסה ארצית ונגישות לאנשי מקצוע ולקבוצות היעד לטובת
למידהוביצועהניסויהמקדים.
 חדשנות פתוחה – )" ("Open innovationשיתוף,התייעצות וקבלתסיועממומחים
וארגוניםממגזריםשוניםבנוסףלאנשיהמקצועמתוךהארגונים.
 קשרעםהממשלההמאפשרהטמעהשלמודליםמוצלחיםבמשרדיהממשלה.
 דגשעלהצמחתיזמיםמאוכלוסיותבמצביסיכון.
2 Bootcamp-מסגרתהכשרהליזמיםעםיוזמהבשלבראשוני,למטרתסיועלהצמחתהיוזמהבמתכונתמרוכזת
ואינטנסיביתלפרקזמןשלכשבוע-שבועיים. 
3Hakaton-אירועשל24-48 שעותלפיתוחחדשניממוקדנושאאואתגר.הפעילותנעשיתבמתכונתשלצוותיעבודה
הכולליםיזמיםומומחיםמתחומיםמגווניםהרלוונטייםלנושאאוהאתגרהעומדעלהפרק. 
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לוחות זמנים לפעילות המרכז
בינואר 2017צפוילהתפרסם"קולקורא"לקליטתמיזמיםלכלאחדמשנימסלוליהמרכז.
תחילתהפעילותבמרכזצפויהברבעוןהראשוןשל.2017 

פירוטנוסףעלהמיזםומטרותיוראובנספח א' ובנספח א'.1
 .3מתכונת הערכה
המחקר מתוכנן להימשך שלוש שנים כמשך זמן ההפעלה הניסיונית (להלן :התקופה
הבסיסית),שלהמרכזויתחילמידלאחרבחירתצוותהמחקרואישורהצעתו. 
המשך מעקב נוסף אחר המיזמים שייצאו מהמרכז לתקופה של כשנתיים נוספות לאחר
התקופההבסיסית (להלן: התקופה הנוספת)תישקל ע"יהמזמינים בבואהעת,בתקציב
נפרד .
המציעיםמתבקשיםלהתייחסבהצעתםגםלעקרונותשלההערכהבתקופההנוספתולעלות
הכרוכהבכך. 
המחקר ילווה באופן שוטף על ידי מנהל המרכז ו/או נציג מטעמו וכן ע"י נציג הביטוח
הלאומי .כמוכןהמחקרילווה בוועדת היגוילמחקר,אשרהרכבה ייקבעבהמשך ובתיאום
עםצוותהמחקר.
צוותהמחקר יתבקשלדווח בכתבובעלפהלמזמינים ,לוועדת ההיגוילמחקר ו/או לוועדת
ההיגוי למיזם .כמו כן יעביר צוות המחקר לפורום שייקבע גם את כלי המחקר ,דו"חות
הבינייםוהדו"חהסופיכוללמצגותלפניהפצתם.צוותהמחקריתבקשלתתמשובתקופתי
למנהל המרכז ו/או לצוות המרכז ובמידת האפשר גם ליזמים שיקבלו שירותים במסגרת
המרכז. 
 .4מטרת ההערכה ותפקיד צוות המחקר
ההערכההמחקריתנועדהלסייעבעיצובמודלהפעלהמיטביולהעריךבכלימחקרמדעיים
אתמידתהצלחתהמיזםמבחינתהשגתמטרותיוובפרטאתמידתהשפעתהמיזםעלפיתוח
שדההיזמותהחברתיתבישראל .
תפקידי צוות המחקר הם:
 .1לסייעלמנהלהמרכזוצוותולהגדיריעדים,תפוקותותוצאותשלהמיזםעלפימטרותיו.
היעדים,התפוקותוהתוצאותיתייחסוהןלאופןפעולתהמרכזוהןלפעולתהיזמים.
 .2לבנות ,בשיתוף מנהל המרכז ,צוות המרכז ונציגי המזמינים מדדים לבחון השגת
המטרותוהיעדים–הןמדדיתפוקותוהןמדדיתוצאות .
 .3להעריך את פעילות המרכז בשני מסלוליו ובפעילויות לקהילה ,ולסייע בעיצוב מודל
הפעלהמיטבי.
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 .4לסייע בהגדרת בסיס נתונים אחיד של פעולות המרכז והיוזמות שיפעלו במסגרתו
ובהגדרתהמידעשייכללבו.לא נדרש מצוותהמחקרלסייעבטכנולוגיהשלבנייתמאגר
הנתונים.
 .5לנתח מידע על פעילות המרכז מתוך תוך בסיס הנתונים בכלל זה היקפי המשתתפים
במסלוליםהשונים.
 .6להעריךאתתהליךהמיוןבמסלוליםואתהחיבורוהמעברביניהם.
 .7להעריךאתההכשרהשתינתןליזמיםבמסגרתהמרכז.
 .8להעריךאתמודלההפעלהולזהותבונקודותחוזקונקודותחולשה.
 .9להכיןסקירתספרותשתכלולסקירהעלמודליםדומיםבארץובעולםתוךהתייחסות
למודליםשנמצאומוצלחים.
 .10לבצעפעולותמחקריותנוספותשיידרשובמהלךתקופתההפעלההניסיונית.
המציעים מתבקשים להתייחס בהצעתם לאופן בחירת היוזמות/יזמים שישתתפו במחקר
ולמספרם ,ולמתודולוגיות המחקריות בהן ישתמשו
 .5אוכלוסיית המחקר
 היזמיםבמרכז
 היוזמותבמרכז
 קבוצותהשוואה-המציעים מתבקשים להתייחס בהצעתם ולפרט קבוצות השוואה
רלבנטיות לצרכי מחקר זה. 
כמוכן,המחקריתייחסלכללהגורמיםהמעורביםבהקמתוהפעלתהמרכז,ובכללזה-
 שותפיםבג'וינטובקרנותהביטוחהלאומי
 צוותהמרכז
 מנטורים,יועציםומומחים
 .6מדדי הצלחה
צוותהמחקרמתבקשלכלולבהצעתועקרונותלבנייתמדדיהצלחה–כוללמדדיתפוקות
ומדדיתוצאותשיתייחסולהיבטיםהבאים :
 אופןפעילותהמרכזבמסלוליםהשונים.
 התפתחותוהשפעהחברתית()Social Impactאחידיםלכללהיזמיםוהיוזמות
(ייקראולהלן:מדדי ליבה)
 הצלחתיוזמותבהתאםלמאפייניםהייחודייםשלכליוזמה. 
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המציעים מתבקשים להציע עקרונות לכל אחד מסוגי המדדים שתוארו ולהתייחס
להיתכנות הביצוע .המדדיםעצמםייבנובשיתוףפעולהביןצוותהמחקר,צוותהמרכז
ונציגיהמזמינים .
 .7לוח זמנים למחקר
המציעיםיגישו,במסגרתהצעתם,לוחזמניםמפורטלחלקיהמחקרהשוניםבהתחשב
בלוחהזמניםלפעילותהמרכזובדרישותהבאות :
 .1המחקר יתחיל מיד לאחר סיום הליך הבחירה בהתאם לקול קורא זה וילווה את
הפעילות במרכז במשך תקופת ההתארגנות ובשלוש שנות הפעלתו הניסיונית (במידה
ויחולו עיכובים בלוחות הזמנים של פעילות המרכז ייתכנו עיכובים בהתאמה בלוח
הזמניםשלהמחקר).
 .2בשנת ההפעלה הראשונה ,המחקר יתמקד בעיצוב מודל ההפעלה של המרכז והיוזמות
במסגרתו.
 .3בשנת ההערכה הראשונה יתבצעו גם הפעולות הבאות :סקירת ספרות ,סיוע בהגדרת
בסיסנתונים,סיועבהגדרתמטרות,יעדיםומדדים.
 .4איסוףהנתוניםלגבייוזמותויזמיםייערךהחלמהשנההראשונה. 
 .8תוצרי המחקר ופרסומם
המזמינים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"ח הסופי במסגרת הפרסומים
המקצועייםאותםהםמפיצים. 
החוקר/יםהראשי/םיהיה/ואחראי/יםעלהגשתהדו"חהסופי,מבחינהמקצועיתואישית,
הן בצד התוכן והן בצד העריכה הלשונית והצורנית .כל זאת בהתאם לדרישות יחידת
הפרסומיםשלמינהלהמחקרבביטוחהלאומי(יצורףבנפרדלפיבקשה) .
לאחר פרסום הממצאים ע"י המזמינים ,החוקרים יהיו רשאים להשתמש בנתוני המחקר
לפרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים ,הצגה בכנסים מדעיים ו/או לצורכי הוראה זאת
בתיאום עם נציגי המזמינים ותוך אזכור התוכנית ,מקור הנתונים ועצם הפעלתה במימון
הביטוחהלאומיוהג'וינט .
בנוסף,צוותהמחקריתחייב להציגאתממצאיהמחקר,מעתלעת,בפניהשותפיםלמיזם
ו/אובפניפורוםרחביותרבמסגרתועדתהיגויאובכלפורוםאחרשיידרש. 

 .9דרישות מהחוקרים:
תנאי סף:
 .1גיבושצוות הערכה רב-תחומיאשריכלול:
 מומחה/יתבהערכהשלתוכניותחברתיות.
6

 מומחה/יתבתחומייזמותחברתיתודפוסיפעולהחדשיםומתחדשיםבשדה
החברתי
 מומחה/יםבעל/ייכולתניתוחבמגווןמתודולוגיותמחקר.
הצעתמחקרשתוגשעלידיחוקר/תהמשלב/תמספרתחומימומחיותהנדרשים
לעילתתקבלאףהיא.
 .2כלהמומחיםיהיובעליתוארשנימחקרילפחות.
 .3על החוקר/ת הראשי/ת להציג יכולת מוכחת לניהול מחקר בהיקף הנדרש במחקר
זה,ובניהולתהליכיעיצובמדדיההצלחהוהטמעתם.
העדפות :
 .1תינתןעדיפותלחוקריםבעליתוארשלישיומעלה.
 .2תינתן עדיפות לצוות שיכלול חוקרים בעלי ניסיון יישומי בעבודה עם מיזמים
חברתיים.
 .3תינתןעדיפותלצוותשיכלולמומחיםממוסדאקדמימוכרבארץאובחו"ל.
 .10תקציב המחקר
תקציבהמחקרלתקופההבסיסיתלא יפחת מ ₪ 650,000-ולא יעלה על ,₪ 750,000כולל
תקורות ומע"מ.
ההצעהתכלולתקציבמפורטלהפעלתהמחקרבתקופההבסיסיתוכןתקציבלמעקבאחר
המיזמיםבתקופההנוספתכמפורטבסעיף .3תקציבזהיהיהמודולריבהתאםלתקופות
הנ"לויובאבחשבוןבציוןאיכותההצעהכמפורטבסעיף)2(12להלן. 
 .11אופן הגשת הצעת המחקר
הצעת המחקר תוגש מודפסת על גבי הטופס "הצעת מחקר להערכת מרכז לפיתוח יזמות
חברתית" המצורףלהזמנהזוכנספח ב'.אתההצעותישלשלוחבדואראלקטרוניובנוסף
בארבעה עותקיםמודפסיםבדואררגילאשריישלחאלתמיאליאבמנהלהמחקרוהתכנון,
המוסדלביטוחלאומי,שד'וייצמן,13ירושלים .91909
העותקהמקווןיישלחלדוא"ל–.tamiel@nioi.gov.il 

 .12אופן בחירת ההצעה
 .1תנאי סף-בדיקת תנאיסףלצוותהמחקר.
 .2איכות ההצעה  -ההצעהתיבדקע"יועדתמחקר,שתורכבמציגיהמזמינים,לפימפתח
הניקודהמצורףכנספח ג'.
מרכיב זה יהווה  50%מהציון המשוקלל .לתשומת לב המציעים כי  10%מציון איכות
ההצעה יינתן להלימה בין הצעת המחיר לאיכותה. 
7

 .3איכות צוות המחקרלהצעותאשרעמדובתנאיהסףושאיכותןהוערכהב80-נקודת
ומעלה-יינתןציוןלצוותהמחקרבהתחשבבהעדפותשפורטובסעיף9לעיל.מפתח
הניקודמצורףכנספח ד'.
מרכיב זה יהווה  50%מהציון המשוקלל .
 .4שקלול בין איכות צוות המחקר לאיכות הצעת המחקר – ייערךעלהצעותאשרהציון
שניתןלאיכותןהוא80ומעלההןבאיכותהצוותוהןבאיכותהמחקר.
 .5ראיון עם צוות המחקר המוצע – הצעותשהציוןהמשוקללשלהםיהיה80לפחות,
יוזמנולראיון.המזמיניםיהיורשאיםלהורידאתהציוןהמשוקללל75-אםלאתהיה
אףהצעהשתקבלציוןמשוקללשל80ומעלה.
לראיון יינתן משקל של  30%ולציון המשוקלל של איכות ההצעה ואיכות הצוות יינתן
משקל של .70%
 .6אם יהיו יותר מחמש הצעות שיעמדו בקריטריון האמור בסעיף זה ,יוזמנו לראיון חמשת
המציעים שקיבלו את הציונים המשוקללים הגבוהים ביותר.
 .7המזמיניםרשאיםלתקןאתציוניהאיכותשלההצעותוהצוותבהתאםלהתרשמותם
ולהבהרותשיתקבלובעתהריאיון.
 .8ההצעהשתקבלאתהציוןהמשוקללכאמורבסעיף5,הגבוהביותרתיבחר.
 .13רשימת מסמכים נלווים שיש לצרף להצעה:
 .1הטופס "הצעת מחקר להערכת מרכז לפיתוח יזמות חברתית" המצורף להזמנה זו
כנספח ב'.
 .2תעודה המעידה על השכלה האחרונה של כל אחד מהחוקרים המוצעים (או אישור
לתוארמהמוסדהאקדמישהעניקאותו).
 .3קורותחייםשלכלאחדמהחוקריםהמוצעים.
 .4שלושה תדפיסים מפרסומים של החוקרים המוצעים .על התדפיס צריך להופיע שם
הפרסום/כתב העת מועד הפרסום והיכן התפרסם (במקרה של פרסום שלא פורסם
בכתבעת).
 .5שלושה ממליצים אליהם ניתן לפנות לקבלת המלצה על עבודת מחקר בהיקף דומה
שנערכהעלידיהחוקריםהמוצעים.
 .6כלמסמךרלוונטישיכוללהעידשהמציעעומדבדרישותממנושפורטובסעיף.9
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 .14המועד האחרון להגשת הצעות 
אתהצעתהמחקרבצירוףהמסמכיםהנלוויםכאמורבסעיף13לעיל,ישלהגישעדלתאריך
01.03.17 .
באחריותהמציעיםלוודאכיהצעתםהגיעהבמועד .
 .15שאלות הבהרה
בשאלותניתןלפנותלתמיאליאבבמיילtamiel@nioi.gov.ilעדלתאריך .01.02.17
 .16הערות
 .1יכולתם שלהחוקרים לפנותאתלוחהזמניםשלהם במידהסבירהלטובתהשתתפותם
במחקרלאורךתקופתהמחקרתובאבחשבון,וישלהתייחסלנושאזהבגוףההצעה .
 .2המזמיניםרשאיםשלאלהתחשבכללבהצעהשהיאבלתיסבירה 
מבחינתההיבטיםהאלה :
.1מחירלעומתמהותההצעה .
.2תנאיההצעה.
.3היעדרהתייחסותמפורטתלסעיףמסעיפיהזמנהזו,שלדעתהמוסדמונעהערכת
ההצעה .
 .3המזמיניםרשאיםשלאלקבלאתההצעההזולהביותראוכלהצעהאחרת .
 .4המזמיניםאינםמתחייביםלבצעאתכלחלקיהמחקר .
 .5המזמיניםיהיורשאיםלהציעלחוקריםשוניםלשלבאתהצעותיהם .
 .6המזמינים רשאים בכל שלב להכניס לתוכנית המחקר שינויים ותוספות ,ובכלל זה 
לצמצם או להרחיב אותה ,בתיאום עם החוקר הראשי ,והוא מתחייב 
לבצעם בתוך פרק זמן שייקבע בין הצדדים ,ובלבד שהשינויים המתבקשים 
אינםנוגדיםאתשיקולדעתוהמקצועיתשלהחוקרהראשי.
 .7המועדהמשוערלמתןתשובותהואחודשמהמועדהאחרוןלהגשתההצעות.
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