
 

 

  

 

 

 תשובות לשאלות הבהרה
 קול קורא לעבודה מחקרית לבדיקת המדיניות הממשלתית כלפי 

 ה הערביתיהאוכלוסי
 
 ש"ח  180,000 ( מהו סכום התקציב המקסימלי להצעת המחיר/ למימון המחקר?1
בתקציב? האם ניתן להגדיר שכר עבור חוקרים? עבור עוזרי מחקר וכל ( מה ניתן להגדיר 2

( ? האם ניתן לכלול 15%כוח האדם שמשתתף במחקר? האם ניתן לקחת תקורה )בד"כ 
 ציוד? האם יש הגבלה מסוימת מבחינת הפריטים שניתן לתקצב במסגרת המחקר ?

המחקר תחת הידיעה  ניתן להגדיר עלויות ישירות ועקיפות הקשורות במישרין לעריכת
שחוקרים ועוזריהם מתוגמלים. מרכז השלטון המקומי הינו עמותה ותקצוב המחקר נעשה 

ת רווח עבור המוסד. נבקש ובאמצעות מענקי מפעל הפיס ועל כן מוצע שלא לשקלל תקור
הבהרה לעניין הציוד המבוקש בשאלה. יש לקחת בחשבון פריטים נוספים שיובאו כדרישה 

 מול הזוכה שייבחר כחלק מהסכם ההתקשרות וההבנות עמו.מטעם המזמין 
( מי יכול להגיש הצעה? האם מס' חוקרים יכולים לשלוח הצעת מחקר אחת ? האם חוקר 3

 אחד יכול לשלוח מס' הצעות מחקר?

מספר חוקרים יכולים להגיש הצעה  .יכול להגיש מוסד אקדמי כפי שפורסם בקול הקורא
ר אחת מובנית ויסודית מהמוסד האקדמי ולא שלל הצעות אחת. ככלל נעדיף הצעת מחק

 למחקרים.
( האם ישנו טופס מובנה להגשה או סעיפים כלליים? האם יש הגבלות מסוימות מבחינת 4

 בין השורות? מהו מס' העמ' המקסימלי ? מבנה ,אורך ההצעה , פונט ומרווח 

עה והמבנה לרבות אורך, גודל לא קיים טופס מובנה כמו גם הוראות נלוות לעניין אורך ההצ
 פונט ועוד. מצופה מהמציע שיגיש הצעה סדורה, מכובדת, מפורטת אם כי לא מכבידה.

( מה בדיוק צריכה לכלול הצעת המחקר? האם יש לכתוב את תכנית המחקר , תקציר , 5
 שיטות ומתודולוגיה ? 

דיעה שנערכו יש לפרט את הרעיון, את המתודולוגיה, שיטות המחקר כל זאת תחת הי
עשרות מחקרים בתחום, הכוונה היא לקבל מוצר חדשני, עמוק, כזה שיתורגם להצעת 

שיוכל להיות מתורגם לשינויים מהותיים הנדרשים ומתחייבים לדעת  ,מחליטים ויוגש ככזה
 המגיש לאור המחקר ולאור הבעיות הרבות שקיימות.

( בסעיף ז.ב' : כתוב שיש לצרף להצעה את רשימת חברי צוות המחקר האם הכוונה לכל 6
כח האדם כולל קבלני משנה ונותני שירות או רק חוקרים ראשיים מה ז"א "לצרף את ניסיונם 

 בתחום המבוקש " ?
מדובר כאמור בחברי צוות המחקר ועוזריהם לרבות גורמים שיתוקצבו כמקבלי שכר במסגרת 

 סיונם הקודם בתחום המוניציפאלי ובתחומים רלוונטיים למחקר.ית המחקר. נעריכ
 כ"כ, האם צריך לצרף קו"ח של החוקרים או רשימת פרסומים?

 .יש צורך לצרף קו"ח ורשימת פרסומים
 

 

 



 

 

 

 ( באיזה אופן הצעת המחיר ואבני הדרך לביצוע המחקר צריכות להיות כתובות?7
כר ופירוט עלויות עקיפות. כמו גם אבני הדרך לתשלום שות שקלול כולל ומפורט לרבות עלוי

 המבוקשות על ידי המציע.
( האם יש לשדך את כל הצעת המחקר יחד עם כל המסמכים יחד /בנפרד באופן מסוים? 7

האם משנה מה יהיה כתוב על המעטפה של הצעת המחקר? כיצד ההצעה צריכה להיות 
האם אפשרי לשלוח את ההצעה במשלוח או בדואר  מוגשת? האם רק ידנית או גם באימייל? 

 רשום? 

שים יחד, אין הנחיה מפורשת לאופן הכריכה. יש לציין את יש לכרוך את כל החומרים המבוק
כותרת הקול הקורא על מעטפת ההצעה. על ההצעה להיות מוגשת ידנית, עותק אלקטרוני 
יידרש בשלבים מאוחרים יותר. את ההצעה יש להניח בתיבת המכרזים של מרכז השלטון 

ד שזו תעמוד בזמנים המקומי ומשכך אין למזמין כל הוראה באשר לאופן ההמצאה ובלב
 הנקובים שפורסמו כאמור.

 
בהצעה נכתב כי המציע חייב להיות מוסד אקדמי. האם ניתן כי חוקר אקדמי, בעל משרת  (8

מרצה מן המניין במוסד אקדמי בישראל, ישמש כראש הצוות וההצעה תוגש מטעמו )כולל 
צעת המחקר שתוגש כמובן אישורים לתפקידו האקדמי באוניברסיטה( או האם כוונתכם שה

 תצא מהרשות למחקר באוניברסיטה?

)אישורים ואסמכתאות  ש, תצא מהרשות למחקר באוניברסיטההכוונה שהצעת המחקר שתוג
 .לעניין נדרשות(

 
במידה והנכם דורשים שהרשות למחקר באוניברסיטה תהיה הגורם המוציא את ההצעה, (9

המקסימלי שהרשות יכולה לדרוש. נודה לכם על הוצאת הבהרה לגבי שיעור התקורה 
שוויון מובנה במחיר הסופי לביצוע העבודה בין המוסדות -בהיעדר הבהרה שכזו, יהיה אי

 השונים.
מרכז השלטון המקומי הינו עמותה ותקצוב המחקר נעשה באמצעות מענקי מפעל הפיס ועל 

 .ת רווח עבור המוסדוכן מוצע שלא לשקלל תקור
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 


