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הזמנה להגיש הצעה למחקר הערכה לתוכנית רדיו פוקוס – תחנת רדיו המופעלת ע"י
אסירים ולמען אסירים
הקרןלמפעליםמיוחדיםבשיתוףמינהלהמחקרשלהמוסדלביטוחלאומי(להלן:המזמין)מזמינים
חוקריםלהגישהצעה למחקרהערכהשילווהאתתוכנית"רדיופוקוס" – תחנת רדיוהמופעלתע"י
אסיריםולמעןאסירים,כמפורטלהלן.
המזמין לא יישא במימון הכנת הצעה זו ואינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי.
 .1מ ב ו א
קרנות הביטוח הלאומי
קרנותהביטוחהלאומיהןקרנותלפיתוחומימוןשירותיםחברתייםויוזמותחברתיות.הפעילות
העיקריתשלהמוסדלביטוחלאומימתמקדתבתשלוםגמלאותבכסףאובעיןלזכאיםלהןעלפי
החוק .עם זאת ,הגמלאות המשולמות לזכאים אינן מכסות את מגוון הצרכים ,ולכן ,כדי ליצור
השלמהביןתשלוםהגמלאותלביןשירותיםחברתיים,המוסדלביטוחלאומימסייעגםבפיתוח
שירותיםבקהילהבמטרהלשפראתרווחתןשלאוכלוסיותבסיכוןולהרחיבאתמעגלההזדמנויות
שלהן.פעילותזונעשיתבאמצעותקרנות הביטוח הלאומי.
פעילות ייחודית זו של המוסד ,נעשית מכוח חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה1995-
באמצעותאגףהקרנות(האגףלפיתוחשירותים).האגףפועלבאמצעותחמשקרנות:הקרןלפיתוח
שירותים לנכים ,קרן סיעוד ,הקרן למפעלים מיוחדים ,הקרן למימון פעולות בטיחות וגהות
בעבודה(מנוף),והקרןלפיתוחשירותיםלילדיםובנינוערבסיכון .
התוכנית,נשואפנייהזו,ממומנתומפותחתבסיועהקרןלמפעליםמיוחדים,אשרמסייעתלגופים
ציבורייםופרטייםלפתחשירותיםחברתייםבעלימרכיבניסיוניוחדשניבמגווןתחומיםובעיקר
לקבוצותאוכלוסייהבסיכון.תוכניותאלהמיועדותלפיתוחולהטמעהבקהילהברחביהארץ,ולכן
רובןמלוותבהערכהמחקרית .
 .2תיאור התוכנית ומטרותיה
רדיופוקוסהואתחנתרדיושתופעל עלידיאסיריםלמעןאסירים ותעניק מענהשיקומיכוללני
עבוראסירים(להלןגםהתוכנית).הואיחשוףאתכללהאסיריםלמגווןרחבשלתכניםשיקומיים,
אינפורמטיביים,תעסוקתיים,טיפוליים וחינוכיים.הרדיויופעלעלידיאסיריםשייבחרוויוכשרו
לתפקידים הנדרשים להפעלת התחנה (עריכה ,תחקיר ,הגשה וכו') בהדרכה ופיקוח של צוות
מקצועיקבוע,בליווישלסטודנטיםמתנדביםואנשיתקשורתשיספקולימודמתמשך.
הכנסת תקשורת המונים אל תוך מציאות החיים בכלא תסייע ואף תגביר את תהליכי השיקום
השוניםשלהאסירים .
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העשייההרדיופוניתתתמקדבעיקרבעידודהמוטיבציההאישיתשלהאסירים,באמצעותתכנים
מעורריהשראהומחנכיםבנושאיםשללקיחתאחריותאישית,וכןבאמצעותעיסוקיוםיומיעם
נושאיאתיקהוקודהתנהגותנורמטיבי 

לפירוטנוסףעלהתוכניתומטרותיהראובנספח א' .

 .3מתכונת הערכה
המחקר מתוכנן להימשך שלוש שנים כמשך זמן ההפעלה הניסיונית של התוכנית ויתחיל מיד
לאחרבחירתצוותהמחקרואישורהצעתו. 
המחקר ילווה באופן שוטף על ידי נציגי המזמין ונציגי העמותה המפעילה את התוכנית בסיוע
נציבותשירותבתיהסוהר.צוותהמחקרשייבחריהיהבקשרקבועעמם.המחקרילווהגםבצוות
היגוי למחקר ,אשר יכלול נציג/ים מביטוח לאומי , משרות בתי הסוהר ,מהעמותה המפעילה
וגורמיםנוספיםשייקבעובהמשך.החוקר/ים הראשי/ים יהיו שותפים לוועדתהיגוי שלהתוכנית
וישתתפובישיבותיה.
כמוכן,החוקר/יםהראשי/יםייתנומשוביםשוטפים/תקופתייםבכתבובעלפהלפי העניין נציגי
העמותה,לנציגיהמזמין,לצוותההיגוילמחקר,ולצוותההיגוישלהתוכנית,יעבירולהםאתכלי
המחקר,אתדו"חותהבינייםואתהדו"חהסופילפניהפצתם .

 .4מטרת ההערכה ותפקיד צוות המחקר
ההערכה המחקרית נועדה לסייע בעיצוב מודל הפעלה מיטבי ולהעריך בכלי מחקר מדעיים את
מידתהצלחתהתוכניתמבחינתהשגתמטרותיה .
תפקידי צוות המחקר הם:
 .1לסייעלעמותההמפעילהלהגדיריעדים,תפוקותותוצאותשלהתוכניתעלפימטרותיהולבנות
מדדיםלמידתהשגתם,וכלזאתבמידתהצורך.
 .2לזהותנקודותחוזקוחולשהבהקמהובהפעלתהתכניתולהציערעיונותלשיפורולסייעבעיצוב
מודלהפעלהמיטבי.
 .3לסייעבהגדרתבסיסנתוניםאחידעבורהתוכניתובהגדרתהמידעשייכללבווזאתבתיאוםעם
שירותבתיהסוהר.
לא נדרש מצוותהמחקרלסייעבטכנולוגיהשלבנייתמאגרהנתונים.
 .4לנתח מידע על הפעילויות והמשתתפים בתוכנית מתוך בסיס הנתונים ,בכלל זה היקפי
המשתתפים,השיבוץלתפקידים,תוכניתההכשרה,היקפיהאזנהוכד'.
 .5להעריךאתתהליכיהמיון ,ההכשרה,השיבוץ לתפקידיהרדיוהשונים, ואתהחיבורוהמעבר
ביניהם.
 .6להכין סקירת ספרות שתכלול סקירה על מודלים דומים בארץ ובעולם תוך התייחסות
למודליםשנמצאומוצלחים.
 .7לבצעפעולותמחקריותנוספותשיידרשובמהלךתקופתההפעלההניסיונית.
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 .8לבחוןמידתשיתוףפעולהביןצוותיםשלשירותבתיהסוהרוצוותיםמקצועייםחיצוניים.
 .9להעריך את השפעת התוכנית על צוותים מקצועיים של שירות בתי הסוהר בכלל זה שינוי
עמדותכלפיהתוכניתבקרבצוותיםאלה.
 .10להעריךתיאוםושיתוףפעולהביןהמטהלביןבתיהכלאהשוניםשייקחוחלקבתוכנית.
 .11להעריך את השפעת  התוכנית על משתתפים אקטיביים ופסיביים גם בהתייחס לתכניות
אחרותשמתקיימותבשירותבתיהסוהר .
 .5אוכלוסיית המחקר
 אסיריםשיאזינולשידוריהרדיו(מכללבתיהסוהרשבהםיהיושידורים).
 אסיריםשיפעילואתהתחנה–כ40-בשנה.
 אסיריםכקבוצתהשוואה.
 צוותבתיהסוהר.
 השותפיםלתוכנית(כוללהביטוחהלאומי,מטהשב"ס,היזמיתוהעמותה).
 צוותהתוכנית(כולליועציםומומחיתוכן).

המציעים מתבקשים להתייחס בהצעתם לאופן בחירת האסירים שישתתפו במחקר למספרם,
לבחירת קבוצה להשוואה ולמתודולוגיות המחקריות בהן ישתמשו.
 .6מדדי הצלחה
צוותהמחקרמתבקשלכלולבהצעתועקרונותלבנייתמדדיהצלחה–כוללמדדיתפוקותומדדי
תוצאותוהמידעהנדרשלבנייתם.המדדיםשיוצעויתייחסוגםלהיבטיםהבאים :
 התכנותהפעלתהתוכניתעלרכיביההשונים.
 השפעתשידוריהרדיועלהאסיריםהמאזינים.
 השפעתהתוכניתעלהאסיריםשלוקחיםחלקבהפעלתהרדיו.
 שימושברדיועלידיסגלבתיהסוהר.
 אפקטיביותהתוכניתמבחינתהשגתמטרותיהברבהאסיריםוהסגל. 

המדדיםעצמםייבנובשיתוףפעולהביןצוותהמחקר,צוותהתוכנית,נציגישב"סונציגיהביטוח
הלאומי .
 .7לוח זמנים למחקר
המציעיגיש,במסגרתהצעתו,לוחזמניםמפורטבהתחשבבלוחהזמניםלפעילותהתוכנית
ובדרישותהבאות :
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 .1המחקר יתחיל מיד לאחר סיום הליך הבחירה בהתאם לקול קורא זה וילווה את התוכנית
למשךשלוששנים.
 .2בשנתההפעלההראשונה,המחקריתמקדבעיצובמודלההפעלהשלהתוכניתלשנההראשונה,
בהערכת ההכשרות ,בהגדרת בסיס הנתונים לתוכנית ,בסיוע להגדרת המטרות ,היעדים
והמדדיםובסקירתספרות.
 .3איסוףהנתוניםרלוונטייםלהערכתהתוכניתלכלשנותהפעלתהיחלבשנההראשונה. 
 .8תוצרי המחקר ופרסומם
המוסדלביטוחלאומישומרלעצמואתהזכותלפרסםאתהדו"חהסופיבמסגרתפרסומימינהל
המחקרוהתכנוןבסדרהמיוחדתהמכונה"המפעליםהמיוחדים" .
החוקרים הראשיים יהיו אחראים על הגשת הדו"ח הסופי  ,מבחינה מקצועית ואישית ,הן בצד
התוכן והן בצד העריכה הלשונית והצורנית .כל זאת בהתאם לדרישות יחידת הפרסומים של
המוסדלביטוחלאומישנושאבמימוןהפרסום(ההנחיותיישלחולפיבקשה) .
לאחר פרסום הממצאים בסדרת הפרסומים של המוסד לביטוח לאומי ,החוקרים יהיו רשאים
להשתמש בנתוני המחקר לפרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים ,הצגה בכנסים מדעיים ו/או
לצורכיהוראהזאתבתיאוםעםנציגיהביטוחהלאומיותוךאזכורהתוכנית,מקורהנתוניםועצם
הפעלתהבמימוןהביטוחהלאומי .
בנוסף,צוותהמחקריתחייבלהציגאתממצאי המחקר,מעתלעת,בפניהשותפיםלתוכנית ו/או
בפניפורוםרחביותרבמסגרתועדתהיגויאובכלפורוםאחרשיידרש. 
 .9דרישות מהחוקרים:
תנאי סף:
 .1גיבושצוות הערכה רב-תחומיאשריכלול:
 מומחה/ית בהערכהשלתוכניותחברתיות מורכבותבהתייחסלרבתחומיות ורב
תרבותיות(מגזריםשוניםושפותשונות).
 מומחה/יתבתחוםקרימינולוגיהעםדגשעלשיקוםאסירים.
 מומחהבתקשורת
 מומחה/יםבעל/ייכולתניתוחבמגווןמתודולוגיותמחקר.
הצעתמחקרשתוגשעלידיחוקר/תהמשלב/תמספרתחומימומחיותהנדרשיםלעיל
תתקבלאףהיא.
 .2כלהמומחיםיהיובעליתוארשנימחקרילפחות.
 .3עלהחוקר/תהראשי/תלהציגיכולתמוכחתלניהולמחקרבהיקףהנדרשבמחקרזה.
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העדפות :
 .1תינתןעדיפותלחוקריםבעליתוארשלישיומעלה.
 .2תינתן עדיפות לצוות שיכלול חוקרים בעלי ניסיון יישומי מוכח בעבודה עם אסירים
ושיקומם.
 .3תינתןעדיפותלצוותשיכלולמומחיםממוסדאקדמימוכרבארץאובחו"ל.
 .4תינתןעדיפותלמומחהבתקשורתבתחוםהפקתתכניותשידורירדיווהפעלתתחנותרדיו.
 .10תקציב המחקר
תקציבהמחקרהואעד ₪ 249,000כוללמע"מותקורה.
 .11אופן הגשת הצעת המחקר
הצעת המחקר תוגש מודפסת על גבי הטופס "הצעת מחקר להערכת תוכניות באגף הקרנות"
המצורףלהזמנהזוכנספח ב' .אתההצעותישלשלוחבדואראלקטרוניובנוסףבארבעה עותקים
מודפסיםבדואררגילאשר יישלח אלתמיאליאבמנהלהמחקרוהתכנון,המוסדלביטוח לאומי,
שד'וייצמן,13ירושלים .91909
העותקהמקווןיישלחלדוא"ל–.tamiel@nioi.gov.il 

 .12אופן בחירת ההצעה
 .1תנאי סף-בדיקת תנאיסףלצוותהמחקר.
 .2איכות ההצעה-ההצעהתיבדקע"יועדתמחקרלפימפתחהניקודהמצורףכנספח ג'.
מרכיבזהיהווה50%מהציוןהמשוקלל.
 .3איכות צוות המחקרלהצעותאשרעמדובתנאיהסףושאיכותןהוערכהב80-נקודתומעלה
 יינתן ציון לצוות המחקר בהתחשב בהעדפות שפורטו בסעיף  9לעיל . מפתח הניקודמצורףכנספח ד'.
מרכיבזהיהווה50%מהציוןהמשוקלל .
 .4שקלול בין איכות צוות המחקר לאיכות הצעת המחקר – ייערך על הצעות אשר הציון
שניתןלאיכותןהוא80ומעלה.
 .5ראיון עם צוות המחקר המוצע – יוזמנולראיוןמציעיםשקיבלוציוןשל 80נקודותומעלה
כאמורבסעיף4לעיל.
 .6המזמין רשאי לתקן את ציוני האיכות של ההצעות ושל הצוות בהתאם להתרשמותו
ולהבהרותשיתקבלובעתהראיון.
 .7ההצעהשתקבלאתהציוןהמשוקללכאמורבסעיף,4הגבוהביותרתיבחר.
 .8המזמיןאינומתחייבלבחורבהצעההזולהביותר. 
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 .13רשימת מסמכים נלווים שיש לצרף להצעה:
 .1הטופס"הצעת מחקר להערכת תוכניות באגף הקרנות"המצורףלהזמנהזוכנספח ב'.
 .2תעודה המעידה על ההשכלה האחרונה של כל אחד מהחוקרים המוצעים (או אישור לתואר
מהמוסדהאקדמישהעניקאותו).
 .3קורותחייםשלכלאחדמהחוקריםהמוצעים.
 .4שלושה תדפיסים מפרסומים של החוקרים המוצעים .על התדפיס צריך להופיע שם
הפרסום/כתבהעתמועדהפרסוםוהיכןהתפרסם(במקרהשלפרסוםשלאפורסםבכתבעת).
 .5שלושהממליציםאליהםניתןלפנותלקבלתהמלצהעלעבודתמחקרבהיקףדומהשנערכהעל
ידיהחוקריםהמוצעים.
 .6כלמסמךרלוונטישיכוללהעידשהמציעעומדבדרישותממנושפורטובסעיף.9
 .14המועד האחרון להגשת הצעות 
את הצעת המחקר בצירוף המסמכים הנלווים ,כאמור בסעיף  13לעיל ,יש להגיש עד לתאריך
28.2.17.באחריותהמציעיםלוודאכיהצעתםהגיעהבמועד .
 .15שאלות הבהרה
בשאלותניתןלפנותלתמיאליאבבמיילtamiel@nioi.gov.ilעדלתאריך .1.2.17
 .16הערות
 .1יכולתםשלהחוקריםלפנותאתלוחהזמניםשלהםבמידהסבירהלטובתהשתתפותםבמחקר
לאורךתקופתהמחקרתובאבחשבון .
 .2המזמיניםרשאיםשלאלהתחשבכללבהצעהשהיאבלתיסבירהמבחינתההיבטיםהאלה :
.1מחירלעומתמהותההצעה .
.2תנאיההצעה.
.3היעדרהתייחסותמפורטתלסעיףמסעיפיהזמנהזו,שלדעתהמוסדמונעהערכתההצעה .
 .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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