13.9.2016
הזמנה להגשת הצעות ליועצ/ת מחקר לעמותת CIMI
.1

רקע
במסגרת פיתוח תחום המחקר והפרסומים מבקש המרכז הבינלאומי להגירה וקליטה
(להלן )CIMI:לגייס יועצ/ת מחקר אשר ילוו את פיתוח ,ביצוע ,השלמה ויישום יוזמות המחקר.

.2

תמצית ההזמנה
ההתקשרות תתבצע בין  CIMIלבין חוקר/ת אקדמי/ת בעל/ת ניסיון ויכולת מוכחת בתחום
מחקרים כמותיים ואיכותיים בנושא הגירה והגירת עבודה בפרט .במסגרת ההתקשרות מבקש
 CIMIלקבל הצעות אשר עונות על התיאור המפורט כאן מטה במסמך.

.3

מרכיבי התפקיד
ליווי ומתן ייעוץ במחקר על כל שלביו :פיתוח ,ביצוע ,השלמה ויישום יוזמות מחקריות*-
א.
לרבות:
 כתיבה עבור  CIMIשל בקשות למימון מחקרב.
 ייעוץ וחוות דעת כתובה על שאלונים ומסמכים אחרים כתיבת הניתוח בדוחות כל ייעוץ אחר בעל פה או בכתב על פי הנדרשיזימה של קשרים עם חוקרים וגופים נוספים הרלוונטיים למחקר.
ג.
נוכחות בפגישות ושיחות ועידה על פי בקשת .CIMI
ד.
מתן הייעוץ לא יעלה על  75שעות למשך תקופת ההתקשרות.
ה.

.4

לוח זמנים להתקשרות
החל מדצמבר  2016למשך  12חודשים

.5

דרישות התפקיד ואמות המידה לבחינת ההצעה ומשקלן:
תואר שלישי ומעלה ונסיון מוכח במחקר על כל מרכיביו ובפרסומים ()35%
א.
ניסיון מוכח במחקר הגירה ובפרסומים בתחום ,וכן בתחומים קשורים/משיקים (כמו
ב.
למשל לימודי עבודה ,תחום הסיעוד ,סוציולוגיה ועוד) ()25%
יכולת למתן מענה על כל מרכיבי התפקיד הרשומים למעלה ,ובפרט סעיף ( 4לפי 50%
ג.
שיתחלקו באופן שווה בין המרכיבים)

.6

במסגרת בחירת ההצעה הזוכה ,יפעל המזמין על פי אמות המידה המפורטות מעלה.

.7

מסמכים נדרשים להגשה
 קורות חיים ורשימת פרסומים נבחרים -רישום במס הכנסה כעוסק פטור או עוסק מורשה

.8

לבירורים והבהרות ניתן לפנות לנלי כפיר במייל בלבד nellyk@cimi.org.il :עד לתאריך
.2.11.2016

.9

המציע יגיש את הצעתו ,כשהיא כוללת את כל המסמכים הנדרשים (כמפורט בסע'  8לעיל)
כשהיא שלמה וממולאת כראוי ,במייל לנלי כפיר עד ליום .6.11.2016

.10

המזמין אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא .מובהר ,כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין יהיה
המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים ,כולם או אחד/ים מהם ,לנהל מו"מ
עם המציעים כולם או אחד/ים מהם ,או עם מציעים נוספים אחרים ,הכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי והבלתי מסוייג .המזמין יהיה רשאי להתקשר בהסכם ,עם כל מי שיחליט לפי שיקול

דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג בתנאים הקבועים בהליך זה .בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע
מכלליותו ,יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג שלא לקבל
הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי הליך זה או שלא לקבל כל הצעה או לבטל הליך זה והכל
בכפוף להוראות הליך זה.

נספח א' – מרכיבי ההצעה
.1

שם היועצ/ת

.2

תארים ושיוך מוסדי ומחלקתי (קורות חיים)

.3

פרטי יצירת קשר :כתובת ,טלפון ,דוא"ל

.4

נסיון מוכח במחקר כמותי ,איכותי ובתחומים הרלוונטיים ורשימת פרסומים.

* לכל יוזמה מחקרית יהיה/תהא מנהל/ת פרויקט מטעם  CIMIאשר אחראי/ת על כל היבטי הפרויקט והבאתו לידי
השלמה .סימי רואה צורך בליווי ומתן ייעוץ של יועצ/ת מחקר בשלבים השונים המפורטים בסעיף .3א .למעלה על מנת
לקבל חוות דעתו/דעתה והכוונתו/תה המקצועית.

