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תחנת רדיו המופעלת ע"י  –לתוכנית רדיו פוקוס  למחקר הערכהה הצע הזמנה להגיש

 אסירים ולמען אסירים 

 

(מזמיניםןהמזמי)להלן:הקרןלמפעליםמיוחדיםבשיתוףמינהלהמחקרשלהמוסדלביטוחלאומי

רדיוהמופעלתע"יחנתת–שילווהאתתוכנית"רדיופוקוס"הערכהמחקרלהחוקריםלהגישהצע

 כמפורטלהלן.אסיריםולמעןאסירים,

 מתחייב לקבל הצעה כלשהי.ו ואינ מימון הכנת הצעה זוב לא יישאן המזמי

 

  א ו ב מ .1

 קרנות הביטוח הלאומי

הפעילותקרנותהביטוחהלאומיהןקרנותלפיתוחומימוןשירותיםחברתייםויוזמותחברתיות.

יטוחלאומימתמקדתבתשלוםגמלאותבכסףאובעיןלזכאיםלהןעלפיהעיקריתשלהמוסדלב

ליצור כדי ולכן, הצרכים, מכסותאתמגוון הגמלאותהמשולמותלזכאיםאינן עםזאת, החוק.

פיתוחהשלמהביןתשלוםהגמלאותלביןשירותיםחברתיים,המוסדלביטוחלאומימסייעגםב

וחתןשלאוכלוסיותבסיכוןולהרחיבאתמעגלההזדמנויותבקהילהבמטרהלשפראתרושירותים

 .ביטוח הלאומיקרנות הפעילותזונעשיתבאמצעות.שלהן

 נעשיתמכוח שלהמוסד, התשנ"הפעילותייחודיתזו )נוסחמשולב( 1995-חוקהביטוחהלאומי

הקרןלפיתוחהאגףפועלבאמצעותחמשקרנות:.באמצעותאגףהקרנות)האגףלפיתוחשירותים(

וגהות בטיחות פעולות למימון הקרן מיוחדים, למפעלים הקרן סיעוד, קרן לנכים, שירותים

בעבודה)מנוף(,והקרןלפיתוחשירותיםלילדיםובנינוערבסיכון.

מסייעתלגופיםהתוכנית,נשואפנייהזו,ממומנתומפותחתבסיועהקרןלמפעליםמיוחדים,אשר

לפתחשירותיםחברתייםבעלימרכיבניסיוניוחדשניבמגווןתחומיםובעיקרציבורייםופרטיים

תוכניותאלהמיועדותלפיתוחולהטמעהבקהילהברחביהארץ,ולכן.בסיכוןאוכלוסייהלקבוצות

.רובןמלוותבהערכהמחקרית

 

 הומטרותי התוכניתתיאור  .2

מענהשיקומיכוללניותעניקסיריםריםלמעןאיעלידיאסשתופעלרדיופוקוסהואתחנתרדיו

האסיריםלמגווןרחבשלתכניםשיקומיים,יחשוףאתכללהוא.(התוכנית)להלןגםעבוראסירים

יבחרוויוכשרויחינוכיים.הרדיויופעלעלידיאסיריםשואינפורמטיביים,תעסוקתיים,טיפוליים

הגשה תחקיר, )עריכה, התחנה להפעלת הנדרשים צוותלתפקידים של ופיקוח בהדרכה וכו'(

 .,בליווישלסטודנטיםמתנדביםואנשיתקשורתשיספקולימודמתמשךמקצועיקבוע

השיקום ואףתגביראתתהליכי הכנסתתקשורתהמוניםאלתוךמציאותהחייםבכלאתסייע

השוניםשלהאסירים.
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אישיתשלהאסירים,באמצעותתכניםהעשייההרדיופוניתתתמקדבעיקרבעידודהמוטיבציהה

מעורריהשראהומחנכיםבנושאיםשללקיחתאחריותאישית,וכןבאמצעותעיסוקיוםיומיעם

נושאיאתיקהוקודהתנהגותנורמטיבי



.נספח א'בראוהומטרותיהתוכניתלפירוטנוסףעל



 מתכונת הערכה .3

 מתוכנן להמחקר שלשלוש שניםהימשך הניסיונית ההפעלה זמן כמשך מידהתוכנית ויתחיל

לאחרבחירתצוותהמחקרואישורהצעתו.

 נציגי ידי על שוטף באופן ילווה בסיועהמזמיןהמחקר התוכנית את המפעילה העמותה ונציגי

הגםבצוותשייבחריהיהבקשרקבועעמם.המחקרילווצוותהמחקר.נציבותשירותבתיהסוהר

המפעילה מהעמותה הסוהר, בתי משרות  לאומי, מביטוח נציג/ים יכלול אשר למחקר, היגוי

שלהתוכנית וועדתהיגויל שותפים יהיו/ים הראשי /יםהחוקרוגורמיםנוספיםשייקבעובהמשך.

 .וישתתפובישיבותיה

נציגילפי הענייןעלפהכמוכן,החוקר/יםהראשי/יםייתנומשוביםשוטפים/תקופתייםבכתבוב

,ולצוותההיגוישלהתוכנית,יעבירולהםאתכלילצוותההיגוילמחקרהעמותה,לנציגיהמזמין,

המחקר,אתדו"חותהבינייםואתהדו"חהסופילפניהפצתם.



 ותפקיד צוות המחקרהערכה המטרת  .4

נועדהה ולהערכההמחקרית מיטבי הפעלה מודל בעיצוב בכלסייע מדעייםאתהעריך מחקר לי

.מטרותיהמבחינתהשגתהתוכניתמידתהצלחת

 :תפקידי צוות המחקר הם

מטרותיהולבנותעלפיהתוכניתשלותוצאותתפוקות,יעדיםלהגדירלעמותההמפעילהלסייע .1

 ,וכלזאתבמידתהצורך.מדדיםלמידתהשגתם

לסייעבעיצוברעיונותלשיפורולזהותנקודותחוזקוחולשהבהקמהובהפעלתהתכניתולהציע .2

 מודלהפעלהמיטבי.

וזאתבתיאוםעםובהגדרתהמידעשייכללבועבורהתוכניתלסייעבהגדרתבסיסנתוניםאחיד .3

 .שירותבתיהסוהר

 מצוותהמחקרלסייעבטכנולוגיהשלבנייתמאגרהנתונים.לא נדרש 

 .4 מידע לנתח יופעילוהעל ת בתוכנית והמשתתפים בסמתוך היקפי,נתוניםהיס זה בכלל

 וכד'.,השיבוץלתפקידים,תוכניתההכשרה,היקפיהאזנההמשתתפים

ואתהחיבורוהמעבר,לתפקידיהרדיוהשוניםההכשרה,השיבוץ,המיוןתהליכילהעריךאת .5

 ביניהם.

 .6 תוך ובעולם בארץ דומים מודלים על סקירה שתכלול ספרות סקירת התייחסותלהכין

 .נמצאומוצלחיםלמודליםש

 לבצעפעולותמחקריותנוספותשיידרשובמהלךתקופתההפעלההניסיונית. .7
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 .לבחוןמידתשיתוףפעולהביןצוותיםשלשירותבתיהסוהרוצוותיםמקצועייםחיצוניים .8

 .9 להעריך זה בכלל הסוהר בתי שירות של מקצועיים צוותים על התוכנית השפעת שינויאת

 .אלהבקרבצוותיםתוכניתכלפיהעמדות

 השוניםשייקחוחלקבתוכנית.בתיהכלאלביןהמטהןלהעריךתיאוםושיתוףפעולהבי .10

 .11 להעריך תהשפעאת על התוכנית ופסיביים אקטיביים משתתפים לתכניותגם בהתייחס

.אחרותשמתקיימותבשירותבתיהסוהר

 
 אוכלוסיית המחקר .5

 מכללבתיהסוהרשבהםיהיושידורים(.אסיריםשיאזינולשידוריהרדיו( 

 בשנה.40-כ–אסיריםשיפעילואתהתחנה 

 .אסיריםכקבוצתהשוואה 

 .צוותבתיהסוהר 

 .)השותפיםלתוכנית)כוללהביטוחהלאומי,מטהשב"ס,היזמיתוהעמותה 

 צוותהתוכנית)כולליועציםומומחיתוכן(. 

 

, שישתתפו במחקר למספרם האסיריםחירת המציעים מתבקשים להתייחס בהצעתם לאופן ב

 .לבחירת קבוצה להשוואה  ולמתודולוגיות המחקריות בהן ישתמשו

 

 מדדי הצלחה .6

כוללמדדיתפוקותומדדי–לבנייתמדדיהצלחהעקרונותמתבקשלכלולבהצעתוצוותהמחקר

:להיבטיםהבאיםגםיתייחסווהמידעהנדרשלבנייתם.המדדיםשיוצעותוצאות

 כנותהפעלתהתוכניתעלרכיביההשונים.הת 

 .השפעתשידוריהרדיועלהאסיריםהמאזינים 

 .השפעתהתוכניתעלהאסיריםשלוקחיםחלקבהפעלתהרדיו 

 .שימושברדיועלידיסגלבתיהסוהר 

 .אפקטיביותהתוכניתמבחינתהשגתמטרותיהברבהאסיריםוהסגל



התוכנית,נציגישב"סונציגיהביטוחצוותצוותהמחקר,עצמםייבנובשיתוףפעולהביןהמדדים

הלאומי.

 

 לוח זמנים למחקר .7

בלוחהזמניםלפעילותהתוכניתיגיש,במסגרתהצעתו,לוחזמניםמפורטבהתחשבהמציע

ובדרישותהבאות:
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התוכנית .1 את וילווה זה קורא לקול בהתאם הבחירה הליך סיום לאחר מיד יתחיל המחקר

 למשךשלוששנים.

לשנההראשונה,בשנתההפעלההראשונה,המחקריתמקדבעיצובמודלההפעלהשלהתוכנית .2

ההכשרותב לתוכניתבהגדרת,הערכת הנתונים ב,בסיס לסיוע ההגדרת יעדיםהמטרות,

 .ספרותסקירתובמדדיםהו

כלשנותהפעלתהיחלבשנההראשונה.לאיסוףהנתוניםרלוונטייםלהערכתהתוכנית .3

 

 מםפרסותוצרי המחקר ו .8

המוסדלביטוחלאומישומרלעצמואתהזכותלפרסםאתהדו"חהסופיבמסגרתפרסומימינהל

המחקרוהתכנוןבסדרהמיוחדתהמכונה"המפעליםהמיוחדים".

בצדהחוקריםהראשייםיהי הן מבחינהמקצועיתואישית, , הגשתהדו"חהסופי אחראיםעל ו

של הפרסומים יחידת לדרישות בהתאם זאת כל והצורנית. הלשונית העריכה בצד והן התוכן

ההנחיותיישלחולפיבקשה(.המוסדלביטוחלאומישנושאבמימוןהפרסום)

ל לביטוח המוסד של הפרסומים בסדרת פרסוםהממצאים רשאיםלאחר יהיו החוקרים אומי,

ו/או מדעיים בכנסים הצגה מקצועיים, עת בכתבי מאמרים לפרסום המחקר בנתוני להשתמש

לצורכיהוראהזאתבתיאוםעםנציגיהביטוחהלאומיותוךאזכורהתוכנית,מקורהנתוניםועצם

הפעלתהבמימוןהביטוחהלאומי.

ו/אולתוכנית,מעתלעת,בפניהשותפיםהמחקרבנוסף,צוותהמחקריתחייבלהציגאתממצאי

.במסגרתועדתהיגויאובכלפורוםאחרשיידרשבפניפורוםרחביותר

 

 :מהחוקריםדרישות  .9

 :תנאי סף

 :אשריכלולתחומי-רבהערכה צוות גיבוש .1

 רבתחומיותמורכבותבהתייחסלשלתוכניותחברתיותהערכהבת/ימומחה ורב

 .םשוניםושפותשונות()מגזריתרבותיות

 שיקוםאסיריםקרימינולוגיהעםדגשעלבתחוםמומחה/ית. 

 מומחהבתקשורת 

 יכולתניתוחבמגווןמתודולוגיותמחקר./יבעל/יםמומחה 

מספרתחומימומחיותהנדרשיםלעיל/תהמשלב/תהצעתמחקרשתוגשעלידיחוקר

 תתקבלאףהיא.

 לפחות.מחקרייהיובעליתוארשניכלהמומחים .2

 .ניהולמחקרבהיקףהנדרשבמחקרזהעלהחוקר/תהראשי/תלהציגיכולתמוכחתל .3
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:העדפות

 תוארשלישיומעלה.תינתןעדיפותלחוקריםבעלי .1

 .2 לצוות עדיפות שיכלולתינתן ניסיון בעלי חוקרים יישומי עם בעבודה םיאסירמוכח

 .ושיקומם

 ממוסדאקדמימוכרבארץאובחו"ל.יםתינתןעדיפותלצוותשיכלולמומח .3

 .בתחוםהפקתתכניותשידורירדיווהפעלתתחנותרדיותינתןעדיפותלמומחהבתקשורת .4

 

 תקציב המחקר .10

 כוללמע"מותקורה.₪  249,000הואעדתקציבהמחקר

 

 הצעת המחקר תאופן הגש .11

" הטופס גבי על מודפסת תוגש המחקר "ת באגף הקרנותתוכניומחקר להערכת  הצעתהצעת

עותקיםארבעהובנוסףבבדואראלקטרוניאתההצעותישלשלוח.'בנספח כהמצורףלהזמנהזו

לאומי,מנהלהמחקרוהתכנון,המוסדלביטוחתמיאליאבאליישלחמודפסיםבדואררגילאשר

.91909,ירושלים13וייצמןשד'

.tamiel@nioi.gov.il–ישלחלדוא"ליהעותקהמקוון



 אופן בחירת ההצעה .12

 תנאיסףלצוותהמחקר. בדיקת-תנאי סף .1

 .נספח ג'כההצעהתיבדקע"יועדתמחקרלפימפתחהניקודהמצורף-איכות ההצעה .2

 מהציוןהמשוקלל.50%מרכיבזהיהווה

נקודתומעלה80-הוערכהבןושאיכותבתנאיהסףואשרעמדלהצעותאיכות צוות המחקר .3

בהעדפות- בהתחשב לצוותהמחקר ציון יינתן בסעיף לעיל9שפורטו הניקוד. מפתח

 . נספח ד'כמצורף

.מהציוןהמשוקלל50%מרכיבזהיהווה

הציון–שקלול בין איכות צוות המחקר לאיכות הצעת המחקר  .4 אשר הצעות על ייערך

 .ומעלה80שניתןלאיכותןהוא

נקודותומעלה80יוזמנולראיוןמציעיםשקיבלוציוןשל –ראיון עם צוות המחקר המוצע  .5

 לעיל.4כאמורבסעיף

וןהמזמי .6 ההצעות של האיכות ציוני את לתקן רשאי בשל להתרשמותהצוות והתאם

 ולהבהרותשיתקבלובעתהראיון.

 הגבוהביותרתיבחר.,4כאמורבסעיףההצעהשתקבלאתהציוןהמשוקלל .7

מתחייבלבחורבהצעההזולהביותר.ואינןהמזמי .8
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 רשימת מסמכים נלווים שיש לצרף להצעה: .13

 .נספח ב'כזוהמצורףלהזמנה"תוכניות באגף הקרנותמחקר להערכת  הצעתהטופס" .1

ה .2 על מהחוקריםהאחרונהשכלההתעודההמעידה אחד כל )המוצעיםשל לתואראו אישור

 .מהמוסדהאקדמישהעניקאותו(

 .המוצעיםשלכלאחדמהחוקריםקורותחיים .3

 .4 של מפרסומים תדפיסים השלושה המוצעיםחוקרים צריך. התדפיס שעל םלהופיע

 והיכןהתפרסם)במקרהשלפרסוםשלאפורסםבכתבעת(.כתבהעתמועדהפרסוםהפרסום/

שלושהממליציםאליהםניתןלפנותלקבלתהמלצהעלעבודתמחקרבהיקףדומהשנערכהעל .5

 ידיהחוקריםהמוצעים.

 .9כלמסמךרלוונטישיכוללהעידשהמציעעומדבדרישותממנושפורטובסעיף .6

 

רון להגשת הצעותאחהמועד ה .14

 בצירוף המחקר הצעת האת ,נלוויםהמסמכים בסעיף לתאריךלעיל13כאמור עד להגיש יש ,

במועד.באחריותהמציעיםלוודאכיהצעתםהגיעה.28.2.17

 

 שאלות הבהרה .15

.172.1.עדלתאריךtamiel@nioi.gov.ilלתמיאליאבבמיילשאלותניתןלפנותב

 

 הערות .16

במחקרםבמידהסבירהלטובתהשתתפותהםלפנותאתלוחהזמניםשלהחוקריםשלתםיכול .1

לאורךתקופתהמחקרתובאבחשבון.

 :האלהמבחינתההיבטיםבלתיסבירהשלאלהתחשבכללבהצעהשהיאםרשאיהמזמינים .2

.מהותההצעהמחירלעומת.1

 .ההצעהתנאי.2

מונעהערכתההצעה.,שלדעתהמוסדהזמנהזומסעיפירהתייחסותמפורטתלסעיףהיעד.3

אחרת.אתההצעההזולהביותראוכלהצעהלקבלשלאםרשאיהמזמינים .3

חלקיהמחקר.לבצעאתכליםמתחייבםאינהמזמינים .4

.לשלבאתהצעותיהםשוניםחוקריםללהציעםרשאייהיוהמזמינים .5

םרשאיהמזמינים .6 המחקרבכל לתוכנית להכניס זהשלב ובכלל ותוספות, שינויים

להרחיב או לצמצם החוקר עם בתיאום מתחייבוהוא,הראשיאותה,

ביןלבצעם שייקבע זמן פרק המתבקשיםבתוך שהשינויים ובלבד הצדדים,

 .החוקרהראשיהמקצועיתשלואינםנוגדיםאתשיקולדעת

 האחרוןלהגשתההצעות.מהמועדדשהמשוערלמתןתשובותהואחוהמועד .7
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