ט"ז כסלו ,תשפ"א
 2דצמבר2020 ,
הנדון :הזמנה לריכוז ועדה מייעצת רב תחומית בנושא קורונה במשרד החינוך
נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד
קבוצות עבודה מטעם לשכת המדען הראשי נועדו לאפשר איגום של ידע וניסיון של חוקרים
בתחום מסוים ותרגומו בפרק זמן קצר לידע יישומי הרלוונטי לעבודת משרד החינוך .בשבועות
הקרובים תוקם במסגרת לשכת המדען הראשי ועדה מייעצת רב תחומית בנושא מערכת החינוך
בתקופת הקורונה.
תפקיד רכז הועדה יכלול:
 השתתפות במפגשי קבוצת העבודה פעמיים בשבוע למשך שלושה חודשים.
 ארגון מפגשי קבוצת העבודה.
 הכנת חומר מקצועי.
 הצגת החומר המקצועי הנדרש בפגישות הוועדה.
 כתיבת סיכומי פגישות והפצתם בקרב חברי הקבוצה.
 הכנת מסמך מסכם של עבודת הועדה כולל תיקונים בהתאם להערות חברי הועדה ולשכת
המדען הראשי.
 הכנת מצגת והצגת בפורומים שייבחרו על ידי צוות לשכת המדען הראשי.
 משימות נוספות העשויות להיגזר מעבודת הועדה.
דרישות סף:
-

דוקטורנט או בעל תואר שלישי בחינוך ,פסיכולוגיה או עבודה סוציאלית

-

ניסיון של לפחות  3שנים בניהול פרויקטים מקצועיים/אקדמיים

דרישות נוספות:
 .1יכולת עבודה בצוות ותקשורת בין-אישית טובה
 .2על המציע להתחייב על קיום ברשותו של הציוד הנדרש לשם ביצוע העבודה הנדונה.
הציוד הנדרש הוא:


מחשב עם חיבור לאינטרנט



תיבת דואר אלקטרוני



תוכנת אנטי וירוס מעודכנת



תוכנת  officeמלאה – גרסת  2010או גרסה מעודכנת יותר

טלפון 02-5602957/8
בניין לב רם רח' דבורה הנביאה  2ירושלים 9100201
דואר אלקטרוניmadanra@education.gov.il:

אתר הביתhttp://www.education.gov.il/scientist :
פקס 02-5602955

משרד החינוך ,לשכת המדען הראשי

אמות המידה לבחינת ולשיפוט של ההצעות:
 .1ניסיון המועמד.ת בתחומי החינוך/פסיכולוגיה/עבודה סוציאלית (במשקל של )40%
ניסיון עד  3שנים –  50נקודות
ניסון של  4-6שנים–  70נקודות
ניסיון של  7שנים או יותר –  100נקודות
 .2ניסיון המועמד.ת בהובלה של פרויקטים מחקריים/מקצועיים (במשקל של )20%
ניסיון עד  3שנים –  50נקודות
ניסון של  4-6שנים–  70נקודות
ניסיון של  7שנים או יותר –  100נקודות
 .3שלושת המועמדים בעלי הציון הגבוה ביותר בשלושת הסעיפים הראשונים יוזמן לראיון
ובו ישוקללו בנוסף ידע מעמיק בעולם התוכן ,יכולת עבודת צוות ותקשורת בן אישית
טובה (במשקל של )35%
 .4תמחור (במשקל של )5%
יתקבלו הצעות עד מחיר מקסימלי של  ₪ 50,000כולל מע"מ.
ההצעה הנמוכה ביותר –  100נקודות
כל מדרגת הצעה של  1000שח מורידה  10נקודות.
התשלום יבוצע לפי אבני דרך חודשיים ובכפוף להגשת החומרים הרלוונטיים במועדים
שייקבעו.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע שעבד בעבר עם המשרד או מהצעה
הכוללת גורם אשר עבד בעבר עם המשרד במסגרת מחקר ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או
בסטנדרטים של השירות הנדרש ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב
העבודה שסיפק .במקרה זה ,המשרד רשאי אך לא חייב להעניק למציע זכות טיעון בכתב
או בעל פה לפי שיקול דעתו של המשרד ,לפני מתן ההחלטה הסופית.

את ההצעה (הכוללת קורות חיים ,חצי עמוד המסביר את ההתאמה של המועמד.ת לתפקיד וכן
הצעת מחיר) יש להגיש עד ה 8.12.20 -בשעה  16:00לדוא"ל madan@education.gov.il
על המציע לוודא הגעת ההצעה ללשכת המדען הראשי.
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