
 

 

 
 
 

 להשקעה ולקידום עסקים חברתיים בישראל  IVNארגון
 ומכוני מכללות, באוניברסיטאות חוקרים ניםמזמיתבת ג'וינט ישראל ו

 חברתיים עסקים בנושא יזום מחקרל מחקר

 הזמנה להגיש הצעות מחקר
 

ראש משרד "השולחן העגול התלת מגזרי" של  מגזר העסקים החברתיים בישראל הולך וגדל ואף זכה להכרה של 

עסקים חברתיים פעילים בישראל  200 -ביטוח לאומי. אנו מעריכים שנכון להיום יש כמשרד הכלכלה והממשלה, 

וג'וינט  IVNמיליון ש"ח לשנה. ארגון  200 -בכהמעסיקים אלפי אנשים מאוכלוסיות מוחלשות, והיקף פעילותם מוערך 

שנים עסקים  10בתחום העסקים החברתיים יכולה להביא להצמחת המגזר כך שתוך ישראל תבת מעריכים שפעילותם 

ש"ח לשנה,  מיליארד 10 -כ אלף אנשים מאוכלוסיות מוחלשות, ובהיקף פעילות של 100 -כחברתיים בישראל יעסיקו 

 עצמיות. מהכנסות 

  מטרת המחקר:
בעזרת מחקר אקדמי, מתוך כוונה לייצר כלים מושכלים ם רתייהעסקים החב לקדם את הידע בתחוםיחד אנו מבקשים 

 לקביעת מדיניות ציבורית וממשלתית כלפי עסקים חברתיים ולאפשר את צמיחת המגזר העסקי/חברתי.

 וג'וינט ישראל תבת מזמינים הצעות למחקר בתחומים הבאים:  IVNלפיכך 

 ניתוח החסמים להצלחה של עסקים חברתיים בישראל  

 השוואה בין האתגרים של עסקים חברתיים לעסקים קטנים בישראל 

 הבנה האם המיתוג "עסק חברתי" הוא נכס או נטל 

   הערכת גודל והשפעה עתידית של סקטור העסקים החברתיים בישראל 

  מודלים רגולטוריים בתחום העסקים החברתיים בעולם בעולם והתאמתם לישראל 

 

 



 

 

 

 IVN  -  Israel Venture Networkאודות  

 IVN  ופועל שנה 13מקבוצה של מנהיגים עסקים וחברתיים בישראל ובעולם אשר קם לפני  המורכבהוא ארגון חברים  

פועל בשלוש זירות עיקריות: קידום הרגולציה בנושא מגזר העסקים  IVNארגון  .לצמצום פערים בחברה הישראלית

 של עסקים חברתיים.  והצמחה החברתיים, השקעה בעסקים חברתיים וליווי 

זוכה  IVNבתוכנית של  כל אחד מהעסקים החברתייםעסקים חברתיים.  25 למעלה מב IVN עד היום השקיע ארגון

ארץ מענק באמצעות רשת של שותפים פילנתרופים מהוהלוואה בתנאים מועדפים או השקעה הונית לפי העניין, ל

בניהול  רבשלהם נסיון  IVNושל  צוות   IVN-החברים ב מנטורים  100 -למעלה מ  ליווי צמוד שלבד בבד עם עולם, הומ

המנטורים והצוות המקצועי של  בינלאומי.מסחר שיווק וכמו גם הון סיכון, במימון ע"י ביעוץ אסטרטגי,  ,והובלה של עסקים

IVN  כולל בניית התשתיות האירגוניות וליווי צמוד של ישומה אסטרטגיתהבניית תוכנית ב מסייעים לעסקים החברתיים ,

הגדרה ברורה ומדידה של המטרות החברתיות והעסקיות מנוסחת לכל עסק חברתי  של המיזם.החברתי והכלכלי  וייצובו

 העסקומורכב מהיזם של  והחברתי העסקי הצד בין לאיזון הדואג ועד מנהל /דירקטוריון מוקם עסק חברתי  לכלשלו. 

 .IVNנציגי ו ,של המיזם, מומחי תוכן בתחום החברתי בו הוא עוסק  העסקית הפעילות מתחום עסקים אנשי, החברתי

בעסקים חברתיים  משמשים להשקעות ושלא למטרות רווח, וההלוואות או הרווחים שחוזרים אליפועל   IVNארגון 

 IVN  :www.ivn.org.ilאתר בניתן למצוא פרטים נוספים  נוספים.

 ג'וינט ישראל תבתאודות  

 אשר חברתיים שירותים לפיתוח ישראל וממשלת ישראל וינט'ג בין שותפות הינה( בתעסוקה תנופה) תבת-ישראל וינט'ג

 וינט'ג תכניות השפיעו ,2006 בשנת השותפות הקמת מאז. בתעסוקה וקידום שילוב ידי על העוני ממעגל ליציאה יסייעו

, עולים, מוגבלות עם אנשים, הערבית החברה, החרדית מהחברה וגברים נשים בהם איש 100,000-כ על  תבת-ישראל

 .ועוד תעסוקתי עורף חסרי צעירים

 המסוגלות הגברת באמצעות בעבודה שילוב: היבטים בשלושה שירותים בפיתוח מתמקדים תבת-ישראל וינט'בג

מתפיסה  כחלק. חברתית ומוביליות תעסוקתי אופק פיתוח, זמן לאורך תעסוקתית ויציבות בעבודה התמדה, התעסוקתית

 -נוסף למידע .מגוון רחב של תכניותאמצעות בבישראל חברתיים ה סקיםעאת תחום ה ולהצמיח זו אנו פועלים לקדם

http://www2.jdc.org.il/tevet 

http://www.ivn.org.il/


 

 

 

  : תהליך

 2.3.2015:  הצעות להגשת אחרון ועדמ

  הכוללת את תחומית-רב מומחים וועדת י"ע תיבחנה שתוגשנה ההצעות

פרופ' גדי אריאב, ראש ,  IVNמנכליתהגב' מיכל זימלר,  מט"חויו"ר  IVN יו"ר ועדת ההשקעות של מר איציק דנציגר, 

  IVNמנהלת ההשקעות של הגב' ג'קי גורן, אביב -רקנאטי, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תלההתמחות בייעוץ עסקי ב

לשעבר מנהלת הקרנות של ביטוח לאומי וחברת ועדת  ,הגב' ברנדה מורגנשטרן ,ומרצה באוניברסיטת תל אביב

מר אלי בנטאטה, ראש תחום יזמות בג'וינט ישראל תבת, הגב' ענת סלייפר, מנהלת תכניות יזמות   ,IVNהשקעות של 

  בג'וינט ישראל

 4.5.2015: תשובות לקבלת צפוי מועד

 מבנה ההצעה להגשה:
 

 על ההצעות לכלול את המרכיבים הבאים:
 

 הההצע נושא 

  רהמחק יבוצע במסגרתו המוסד שם, האקדמי ושיוכם דרגתם, החוקרים שמות 

 צפויים ותוצרים מרכזיים נושאים, למחקר מניעים, המחקר מטרת תיאור כללי של 

  של המחקר הקיים(קצרה ה סקיר)כולל  להצעה התיאורטי הבסיס 

  םוניתוח נתונים איסוף שיטות, המדגם, המחקר כלי: שיטת המחקר 

 המחקר הדרוש לביצוע תקציב תכנית המחקר )לוחות זמנים( וה 

 ימון נוספים שעשויים להיות למחקרמקורות מ 

 נסיון בתום הרלבנטי להצעת המחקר לרבות ,החוקרים של פרסומים ורשימת חיים קורות 

 .המוסד של המחקר רשות באמצעות יוגשו אקדמאיים ממוסדות מחקר הצעות

 .האקדמי המוסד של אישור לצרף מתבקשים מלגה לקבלת הפונים דוקטור-תלמידי מחקר לתואר מוסמך ו



 

 

 

 תבת ישראל וינט'וג IVN של ההתמיכ מסגרת
 

  .חצי שנהלא יותר מ ימשכו אשר מחקרים מספר מצומצם של ב לתמוךאנו מעונינים 

 אלף ש"ח 40לחוקר או קבוצת חוקרים תהיה עד  וענקהמלגה שת 

 אלף ש"ח  15תלמיד מחקר לתואר דוקטור תוענק מלגה של עד ל 

  ש"ח 7,500עד  וסמךמתלמיד מחקר לתואר 

 8050444-054טל:  ivn.org.iljackie@ג'קי גורן  : אל לפנות אפשר ושאלות נוספים לפרטים

  jackie@ivn.org.il: ל"בדוא המחקר הצעות להגשת

mailto:jackie@ivn.org.il
mailto:jackie@ivn.org.il

