
 
 
 

 
 
 

 
 מצב העובדים שהגיעו תחת הסכמים בילטרלייםהזמנה להגשת הצעות לביצוע סקר הבוחן את 

 4/2021 -קול קורא מס'
 

"( העמותה)להלן: " 58-031803-8המרכז הישראלי להגירה בינלאומית וקליטה, ע"ר מס' עמותת  .1

ההסכמים לביצוע סקר הבוחן את יעילות לקבלת שירותים  מחירמתכבדת בזה להזמין הצעות 

 (."השירותיםלהלן: ") להלן רטולמפ בהתאם, הבילטרליים בתחום מהגרי העבודה בישראל

 פי על מיוחדת הרשאה שיש ככל, בלבד מורשים מספקים יינתנו השירותים למתן המחיר הצעות .2

על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן  יינתנו השירותים. זה שירותים לסוג דין

 .הדין והוראות

לביצוע סקר הבוחן את יעילות ההסכמים  שירותים לקבלת הינה ו/שיבחר ים/ספק עם ההתקשרות .3

 י"עפ ורק אך תעשה, ים/הזוכה ים/בספק והבחירה הבילטרליים בתחום מהגרי העבודה בישראל

 לתקציבים היתר בין כפופה ההתקשרות כי העובדה לאור. העמותה של הבלעדי דעתה שיקול

 ולא הפועל אל תצא ההתקשרות כל כי מתחייבת אינה העמותה אזי, טכנית ולהיתכנות מתאימים

 ו/שייבחר הספקים או הספק עם ההתקשרות כי אפשרות וקיימת, התקשרות לתקופת מתחייבת

 .   בלבד חודשים מספר למשך שתתקיים או כלל תתקיימנה לא

 בהודעה עת ובכל שלב בכל שהיא סיבה מכל ההתקשרות את לבטל הזכות שמורה לעמותה, כן כמו .4

 השירותים למתן מחיר הצעת יגיש אשר המציע. החלטתה את לנמק הצורך מבלי יום 15 של מראש

 או/ו דרישה או/ו טענה כל על מוותר הוא וכי היטב לו ידוע ל"הנ כי הצעתו הגשת בעצם מצהיר

 .לכך ובקשר בגין מהעמותה תביעה

 ולכל העמותה להנחיותים /כפופו /יהיה העמותה"י עו /וייבחר תתקבלם /שהצעתו ספקים או ספק .5

 .מטעמה אחר גורם

 היחידה באחריותו יהיה השירותים במתן הספק את ישמשו אשר והאמצעים הציוד, ההכשרה, הידע .6

 ההיתר קבלת אזי ביטוח או היתר קבלת יידרש מהספק השירותים קבלת שלצורך ככל. והבלעדית

 בהתאם להנחיות והוראות העמותה. הספק של חשבונו ועל באחריותו יעשו כאמור הביטוח ועריכת

 
במסגרת יישום ההסכמים הבילטרליים בין ישראל למדינות שולחות עובדים בענפי החקלאות, : רקע .7

( בשיתוף רשות האוכלוסין CIMI)להלן: מבקש המרכז הבינלאומי להגירה וקליטהוסיעוד, בניין, 

וההגירה לבצע סקר שנתי הבודק את יעילות ההסכמים בדגש על צמצום תופעת דמי התיווך 

בהעסקת מהגרי עבודה, מאבק בניצול וסחר בבני אדם בישראל וקידום הבאתם של עובדים עם 

ים הכשרה בהתאם לצרכי המעסיק. כמו כן, מבקש הסקר לעמוד על מספר נושאים אחרים הקשור

 לחיי המהגרים בישראל. 

מטרת הסקר לבצע בדיקה עדכנית אודות תופעת דמי התיווך ותופעות אחרות : ההזמנה תמצית .8

הקשורות בחיי מהגרי עבודה שנכנסו לישראל במסגרת ההסכמים הבילטרליים וכן להבין את נקודת 

מקד בעובדי מבטם של מעסיקים וגופים פרטיים המבצעים השמה והם חלק מהמנגנון. הסקר ית

לבין חוקר/ים ו/או גוף מקצועי, בעל ניסיון   CIMIסיעוד. ההתקשרות תתבצע בין ו חקלאות, בניין

במסגרת  סקרים טלפוניים, ראיונות שטח, וניתוחים סטטיסטיים.מחקרי ויכולת מוכחת בביצוע 



 
 
 

 
 
 

גם ניים ובעיקר ראיונות טלפושנתי )הכולל דו לקבל הצעות לביצוע סקר   CIMIההתקשרות מבקש 

 (. , בשפתם של העובדיםפנים עם העובדים-אל-ראיונות פניםמספר מוגבל של 

 

תשתית המראיינים בשפות השונות והפצת טפסים מקוונים למילוי הסקר דרך הודעות, קבוצות  .9

תסייע בהגעה למספר מוגבל  CIMI במידת הצורך, .CIMIצ'אט ורשתות חברתיות הינם באחריות 

אחריות הגוף החוקר היא ניהול וביצוע הסקר והפקת . יונות פנים מול פניםשל עובדים לצורך רא

 .11, ראה סעיף דוח מסכם

 
אשר הוקצב לצורך ביצוע כל השירותים נושא הזמנה זו מכל מן וסוג תקציב ה: עלות המחקר .10

מע"מ. תקציב המחקר תלוי במספר הראיונות הסופי  כולל₪  50,265של עד יהיה בעלות שהוא 

 שיסוכם מול הגוף המבצע.

 

 יכללו בין היתר את הפעולות הבאות: מרכיבי המחקר .11

לגוף  CIMI)סעיף זה נתון להחלטה משותפת בין מקצועית ומחקרית בנושאים סקירת ספרות  .א

 המבצע(

. ותיקוף שלהם שאלונים לקבוצות העובדים השונות לפי צרכים מוגדרים של המזמין תאמתה .ב

השאלונים יתבססו על מקבצים של שאלות שפותחו על ידי המזמין. תישקל אפשרות להוספת 

 שאלות. 

עיצוב מערך המחקר והדגימה של מרואיינים טלפוניים ופנים מול פנים על פי אוכלוסיות עובדים  .ג

בעזרת טפסי הסכמה מקוונים  CIMIהגעה למרואיינים תהיה דרך כאמור זרים בישראל )

לפי  1עם עובדים בשפתם טלפונייםראיונות  005עד : בהגעה לישראל או ברשתות חברתיות(

ראיונות עומק עם  2-וכן כ מסגרת דגימה שיוסכם עליה בהתפלגות של מדינות מוצא/ענף,

העמותה אינה מתחייבת  ראיונות עומק(. 18-מדינות המוצא/ענף )סה"כ כ 9עובדים מכל 

 להיקף הראיונות הסופי. 

על הפעלת המראיינים הנחיית העמותה. ביצוע הראיונות בפועל ע"י הספק יעשה בהתאם ל .ד

הנחיות ותדרוכים על העברת השאלון ותיעוד הממצאים, ניטור ובקרה שוטפים, איסוף קבצי  ידי

 ת פנים מול פנים.הממצאים מהם, התלוות אליהם לשטח בראיונו

 ההזנה והטיפול בנתונים .ה

 תוך הצגת:מסכם בעברית  דוחכתיבת  .ו

 היכן שניתן השוואה לנתוני שנים קודמותשל הנתונים עם שילוב  ניתוח כמותי -

 הצגה גרפית של הממצאים  -

 
 לוח זמנים  .12

כשהיא  (13הנדרשים )כמפורט בסע' המציע יגיש את הצעתו, כשהיא כוללת את כל המסמכים 
במשרדי המכילה גם עותק של ההצעה על דיסק און קיי שלמה ומלאה כראוי, במעטפה סגורה 

CIMI  לכל  12:00 בשעה 3.6.2021, ירושלים וזאת עד ליום 10/3בכתובת שלומציון המלכה
 . 4/2021 הסכמים בילטרליים" –"סקר   CIMI –נלי כפיר ד"ר המאוחר. יש לציין על המעטפה עבור 

 
 כי:יובהר 

 
( ימים ממועד הגשתן. 90ההצעות תהיינה בלתי חוזרות והן תעמודנה בתוקף למשך תשעים ) .א

                                                             
 או לחילופין, בשפה שהעובד מבין דיו.  1



 
 
 

 
 
 

יפורט  בוההצעות תוגשנה במקור )באמצעות דואר או על ידי שליח( על גבי טופס ההצעה 

 . מע"מ כוללת כשהיאהשירות המוצע, תוכן השירות והצעת המחיר לגביו 

כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות  המציע בהצעתהמחיר המוצע והנקוב  .ב

 השירות, לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע שיש לבצע על פי ההצעה ושירותי הספק המוצעים

המציע . וכל הוצאה שהיא הכרוכה במתן השירותים ו/או אגב מתן השירותים וההפעלה המוצע

 .תובהצע שהגישלא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר 

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי,  .ג

 (.שהצעתו תזכה ככלוכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )

לא לבחור  או שונים שירותיםאו /ו בנפרד שירות לכל ספקיםמספר  לבחור רשאיתהעמותה  .13

 השירותבספק כלל וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותבסס את החלטתה בין היתר על סמך 

ניסיון של המציע במתן השירותים הנדרשים. לעמותה והמוצע ותוכנו, ניסיון קודם עם המציע 

יק את השירותים כולם או חלקם במהלך תקופת ההתקשרות מבלי שתהיה סשמורה הזכות להפ

ים כלשהם והמציע בהגשת הצעתו מצהיר שהנ"ל ידוע לו וכי לא תהיינה לו כל מחויבת לנימוק

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה בגין כך.

העמותה לאור אופייה של ההתקשרות, בתחום המחקר, מודגש בזה, למען הסר כל ספק, כי  .14

אינה כפופה לדיני  מכרז לשם קבלת השירותים האמורים והזמנה זו לקבלת הצעות פטורה מקיום

המכרזים. העמותה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל מו"מ עם כל מציע ועם 

כל גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים האמורים. כמו כן, אין העמותה 

 מתחייבת, בשום מקרה ונסיבות:

 לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו ו/או; .א

 תחרות ו/או התמחרות בנוגע קבלת השירותים ו/או;לערוך  .ב

 לנקוט כל הליך מכרזי ו/או "מעין מכרזי" בקשר לשירותי המבוקש. .ג

כל פעולה שתינקט כאמור )אם תינקט( תהייה על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה ומבלי  .15

 שתחול עליה חובה לנמק את החלטותיה.

 

 כלשהי הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה העמותה כי בזאת מובהר .16

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנתה להציע הצעות, הכל לפי שיקול דעתה ו

שומרת על זכותה לנהל מו"מ מול המציעים.  העמותההבלעדי וללא כל הגבלה של זמן או בכלל. 

א רשאית להאריך את מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה במפורש כי העמותה תה

המועד הנ"ל, בין לצורך קבלת הצעה נוספת ובין לפי בקשה של אחד המציעים, והכול לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את החלטתה.

 
 

הצעה תחשב כזו שנתקבלה על ידי העמותה, רק כאשר ייחתם הסכם בפועל על ידי העמותה.  .17

יהם, ייחשבו כמי שהסכימו לכל תנאי הזמנה זו להצעת הצעות המציעים, בעצם הגשת הצעות

וכמי שוויתרו מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בכל 

הקשור והכרוך בשירותים נשוא הזמנה זו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשבו המציעים 

ציע הצעות הוא הליך וולונטרי, מיוזמתה של כמי שהסכימו, במפורש, כי הליך ההזמנה לה



 
 
 

 
 
 

ביותר, לפי שיקול  ותהטוב ותהעמותה, אשר תכליתו לאפשר לעמותה גמישות בבחירת ההצע

דעתה הבלעדי, ולפיכך מוותרים המציעים, מראש, על כל טענה לפיה הליך זה כפוף לדיני 

ו הלכות מדיני המכרזים ו/או מכרזים ו/או כי יש להחיל על הליך זה, על דרך של היקש, כללים ו/א

 מדיני המינהל הציבורי.

 
חודשים מיום חתימת ההתקשרות )מועד התחלה משוער:  16-השלמת הסקר והכתיבה כ .18

 (. 15.11.2022 ומועד סיום משוער עד 15.7.2021

 
 אמות מידה לבחינת ההצעה .19

 להלן: במסגרת בחירת ההצעה הזוכה, יפעל המזמין על פי אמות המידה המפורטות      
לרבות  וכתיבת דוחות ,ניתוח כמותי עריכת סקרים מקוונים, ניסיון בעיצוב שאלונים, .א

 (35%) סקירת מקורות

אוכלוסיות דוברות שפות ניסיון ויכולת מוכחת במחקר )לרבות מחקרי שטח( עם  .ב

 (25%) זרות

 (15%תוכן ההצעה המוגשת ) .ג

 (15%) עלות המחקר .ד

 (10%יתרון ) -הפרויקטמשותף עבור -יכולת הצעת מימון .ה

 
 מסמכים נדרשים להגשה:  .20

הצעה בנוסח המצורף כנספח א', חתומה על ידי המציע, ואם המציע הוא תאגיד יש  .א

 להגיש את ההצעה כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע.

 . 1976אישור על ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו  .ב

 גיד, יש לצרף גם את המסמכים הבאים:אם המציע הוא תא .ג

i.  תעודת רישום 

ii.  אישור עדכני )עד שנה( מאת עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה

 המוסמכים לחתום בשם המציע.

 אם המציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח, יש לצרף גם את המסמכים הבאים: .ד

i. .תעודת מלכ"ר 

ii. .אישור ניהול תקין תקף 

 

עד וזאת  nellyk@cimi.org.ilנלי כפיר  ד"רל במייל בכתבשאלות הבהרה ניתן להפנות  .21

לכל המאוחר. התשובות לשאלות המועמדים יפורסמו  12:00בשעה  25.5.2021לתאריך 

כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו .  http://www.cimi.org.il/tendersבאתר העמותה: 

תחייבנה את העמותה  –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -בעל

ובכל מקרה העמותה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים 

 .ותיקונים במסמכי ההזמנה, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים

 

תחייב לקבל כל הצעה שהיא. מובהר, כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין המזמין אינו מ .22

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 

רשאי להתקשר בהסכם, עם כל מי שיחליט לפי  דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג. המזמין יהיה

שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג בתנאים הקבועים בהליך זה. בנוסף על האמור לעיל 
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ובלי לגרוע מכלליותו, יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג 

ל הצעה או לבטל שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי הליך זה או שלא לקבל כ

 הליך זה והכל בכפוף להוראות הליך זה.

 

 
 מרכיבי ההצעה –נספח א' 

 
i. שם המוסד 

ii. תארים ושיוך מוסדי ומחלקתישיבצעו את המחקר שמות החוקרים , 

iii. פרטי יצירת קשר: שמות החוקרים, כתובת, טלפון, דוא"ל 

iv.  בתוספת רשימת ב 19 -וא 19פירוט ניסיון בתחומים הנדרשים בסעיפים ,

 .ותרלוונטי דוחות ועבודות

v. עמ' ברווח וחצי, יתר החומר יצורף  10על  )לא יעלה תיאור הצעת המחקר

 :כנספחים(

 מטרות המחקר .1

 מתודולוגיה, כולל פירוט דרך איתור המרואיינים והמתורגמנים .2

 לעיל( ג11)ראה סעיף 

 תכנית עבודה, כולל לוחות זמנים לביצוע .3

vi.  בהתאם למסמכי הקול ומקורות המימון )תקציב המפרט את כלל ההוצאות

ת ולראיונות עומק ולראיונעל ההצעה להתייחס בצורה מודולרית  -(הקורא

 בנפרד.  סוג ראיוןכך שתהיה הצעה כספית לכל  ,הטלפוניים

 
 


