
  קול קורא

כלים לשיפור הטמעת הוראות משרד  בדחיפותבקורונה מעוניין לפתח אבק החמ"ל הלאומי למ
כלל ארציים, המספקים דפוסי  כלי ניטורהעמדת . אנו מעוניינים בההאוכלוסייהבריאות בקרב 

(אנונימיים, אגרגטיביים),  התנהגות מפולחים ומדויקים מבוססי מקורות מידע אזרחיים
שייתפרו במיוחד לצרכים המשתנים של  ו"דשבורד" שישקפו נתונים אלו,ומערכת שאילתות 

כתנאי להעמדת הכלים הללו נדרשים, לצד יכולות מוכחות של איפיון, פיתוח והפעלת החמ"ל. 
,  אמפירי מחקר התנהגותבחקרי עשיר של המוביל המתודולוגי מ-יאקדמ כלים כאלו, ניסיון

-ניתוח נתוני, לים ממוחשבים לאיסוף מידעכמתמחה בהפעלת ו 24/7ת דימיזמין הוצוות מיומן 
הצוות יידרש . סטטיסטייםוביצוע התערבויות וניתוחם בכלים  עתק לצורך מחקר התנהגות

 אנו מעוניינים לבדוק אם ניתןהרלוונטי בתחומים משיקים, בארץ או בעולם.  ניסיונולהציג את 
  אופרציה שכזו שתפעל במסגרת פעילות החמ"ל באופן שוטף. בדחיפותקים לה

  

  תכולות:

 :מבוסס מקורות מידע שונים ברזולוציה גבוהה ובזמן אמת – כלי ניטור התנהגות אוכלוסיה - 1

  מתן מענה בעל תוקף סטטיסטי על התנהגות אוכלוסיה מבוססDATA  ברמת דיוק אגרגטיבי
 .בזמן אמת או קרוב לכך – גיאוגרפית גבוהה

 כגון:שלהן יכולת מענה לשאילתות ולחיתוכים מורכבים , 
o מגזרים וחלוקות רשויות, , חתכים סוציואקונומיים, התנהגויות לפי אזורים גאוגרפיים

 אחרות
o סגמנטציה התנהגותית על פי דפוסים רלוונטיים 
o  בתוך) , -תנועות בהתאם למפת אזורי סיכון (אל, מ 
o היענות להוראות ריחוק חברתי פילוח לפי 
o (היקפים, משך, מיקומים, מתאמים ודפוסים) התקהלויות 
o  מתאמים והצלבות מול נתונים גלויים אחרים של משרד הבריאות והחמ"ל (כגון קצבי

 הדבקה ומידע גיאוגרפי אחר).

 מיפוי וניתוח מגמות שינוי לפי כלל השאילתות 

  באחריות הגוף המבצע השגתם (מסחריים  \אזרחיים  על מקורות מידעאך ורק הכלי יהיה מבוסס
 והנגשתם באופן שוטף ומתמיד).

 

 לשיפור עמידת האוכלוסיה בהוראות משרד הבריאות: היה ומימוש אסטרטגייצוות סיוע לבנ - 2

 :סיוע בעיצוב האסטרטגיה 
o מציאת מודלים אפקטיביים לאכיפה חברתית ולשינוי הרגלים 
o  לחיזוק מוטיבציהמציאת מודלים אפקטיביים 
o  איתור חסמים (תרבותיים, התנהגותיים, חברתיים, כלכליים ואחרים) והצעת פתרונות

 להורדתם (שימומשו ע"י הרשויות המתאימות).

 :(ברמה יומית) סיוע בבניית המסרים 
o סיוע בזיקוק המסרים התקשורתיים ובחינת השפעתם על תפיסות ועל התנהגות 
o ברמה יומית, מול מרחבי מדגם מייצגים  –מסרים שונים  יכולת מהירה של ניסוי ובדיקת

 במגוון רחב של אוכלוסיות ומגזרים
o  הצעה ובחינה של התערבויות שונות (מבוססות כלכלה התנהגותית) לעידוד עמידת

 האוכלוסיה בהוראות משרד הבריאות 

  והיקפי עבודה: לוחות זמנים

  בצהריים  12:00 5.4ום ראשון, י -תחילת הפעילות 

 ייתכן שיותר, בהתאם לצרכים משך הפעילות: שלושה חודשים , 

  ,ימים בשבוע, בהתאם ללו"ז פעילות החמ"ל (שתי משמרות עבודה ביום) 7אופן הפעילות: שוטפת 

  תקשורת וזמינות: הזרמת המידע לחמ"ל שיב"א, זמינות מתמדת, נציגות פיזית בהתאם לצורך ולפי
 24/7קריאה 

  מדגם מייצג, נתוני אמתאבטיפוס ראשוני (מבוסס ,N>3M , דיוקGPS (– 12:00 7.5, ג' עד יום  

  
  בצהריים 15:00 3.4מענה לקול הקורא: עד יום שישי, 

  



 במענה יש לכלול:

  סיונם הרלוונטייהמובילים ונרשימת בעלי המקצוע והחוקרים 

 ך זהח של מסמיתכמפורט בפ(לות הגוף המציע בתחום זה ויכ( 

 בקול הקורא ורטותפלמימוש התכולות המ הצעה עקרונית  

 כמפורט י העבודהפלוחות זמנים והיק, תכולותאישור לעמידה ב  

 ) הצעת מחירFixed price(  הראשוניםלשלושת החודשים 
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