
 
 

 

 IVN  של   טנדם קרן  במסגרת  חברתיים  עסקיים  למיזמים התוכנית

 

IVN וקשרים   מימון , העסקי  מהעולם  וניהולי  יזמי  ידע  שמביא  חברתיות  והשקעות יזמות ארגון   הוא  

 . בישראל  עסקיים חברתיים   ומיזמים ליזמים 

 

 . ללוות   בוחרת היא  אותם  עסקיים  חברתיים מיזמים  מספר שנה מידי  IVN בוחרת  פעילותה במסגרת 

IVN  או   עמותות   של  בת  חברות ,  צים "חל ,  כעמותות  המאוגדים)  עסקיים  חברתיים  במיזמים  מתמקדת  

טכנולוגי   , חינוך  של   בתחומים   הפועלים   חברתית   מטרה   בעלי (  מ "בע  חברות    פיתוח   , סביבה,  פיתוח 

  עסקית   כלכלית   בגישה  פועלים  אלו  מיזמים.  בפריפרייה החברתית גאוגרפית בישראל   תעסוקהו  כלכלי 

  על  התבססות  תוך   קיימא   בר   עסקי   מודל   בניית   י "ע   הישראלית   בחברה  שינוי   ביצירת   אמונה   מתוך 

 . פילנתרופיה כספי ב התלות  הפחתתו עצמיות  הכנסות

 

 : הכוללת  לתוכנית מצטרפים  IVN של  לתוכנית שנבחרים  המיזמים

 IVN של   מקצועי  צוות  ואיש  ות/ בכירים  עסקים  נשות/אנשי י" ע  – מנטורינג  •

 .  בתנאים נוחים ₪ (  100,000-500,000)  הלוואה – מימון  •

 .  וכדומה,  אנוש   משאבי ניהול , שיווק ,  ארגוני  פיתוח:  כגון  בנושאים  – יכולות  לבניית  וכלים   ליווי •

 

 : הבאים בקריטריונים  לעמידה  נדרשים מועמדות להגיש  המעוניינים  גופים 

גאוגרפית    תעסוקה,  כלכליטכנולוגי,    פיתוח,  סביבה,  חינוך:  פעילות  תחום• החברתית  בפריפריה 

 בישראל 

 ל " בחו או   בארץ נוספות ואוכלוסיות  לאזורים  והרחבה  שכפול פוטנציאל  למיזם :  השפעה•

  והגעה  עצמאיים   הכנסה  מקורות   יצירת   י" ע,  טווח   ארוך  וכלכלי   חברתי  לביסוס  פוטנציאל  למיזם :  קיימות•

 יר סב  זמן  פרק  תוך  לרווחיות

 עסקי  בניהול   יכולת ובעל  ולפיתוחו  למיזם   עמוקה מחויבות  ת/בעל : ת/היזם•

 ומעלה  ₪  1,000,000 של   שנתי  מחזור: יציבות  •

 ומעלה  שנה  של פעילות  •

 

 

 

 



 
 

 : התהליך 

  עם   לפגישה  יוזמן   זה  סינון  שיעבור   מיזם.  ראשוני  סינון  ייערך ,  ונספחיהן  הבקשות  על  שנעבור   לאחר 

 :  השאלות  על היתר בין דגש  יושם  בה  הצוות

 ?  מהותי חברתי  אימפקט לייצר   כדי במודל יש  האם•

 ?  אותו לשכפל  או/ו  להרחיב  ניתן  האם•

 ?  סביר  זמן פרק  תוך לרווחיות להגיע  שיכול  עסק  אכן  הוא  המיזם האם•

 ? מבוססת  עסקית תוכנית  קיימת  האם•

 המיזם  של   המזומנים תזרים תחזית•

 ?  החברתי העסק יעדי את  לממש  שיאפשרו   והכישורים הניסיון  את  יש  ת/ שליזמ  מתרשם הצוות האם•

 

זה,  ל   יוזמנו,  בלבד   מתאימים   מיזמים  שלב  בתום    בדיקה   לתהליך   יכנסו   המתאימים   המיזמיםראיון. 

בסופה    אשר  IVN  של   ההשקעות   ועדת   תתקיים  לאחריו   , כחודשיים   שאורכו  ( due diligence)  יותר   מעמיק 

 . במיזם  לתמוך   האם סופית  החלטה תקבלת

 .  חודשים  כארבעה אורך , סופו ועד   מתחילתו, ממוצע  מיון תהליך 

 

 בקישור המצ״ב:   בלבד   ליין  און  יוגש הבקשה טופס .  באנגלית או  בעברית  הטופס על לענות   ניתן

form-https://ivn.org.il/ivn / 

 

 :צרף את המסמכים המפורטים להלן ל יש לטופס הבקשה 

 בוקר מ 2020דוח כספי 

 תכנית עסקית 

 לא נדון במיזם ללא מסמכים אילו. .    נא לשים לב שפורמט אקסל לא מתקבל 

 15.11.2021תאריך אחרון להגשת הבקשה הינו    

 . 073-2903325 בטלפון  או  varda@ivn.org.il  -ל  במייל   לפנות  ניתן נוספים לפרטים 

 

 . השאלות  כל על   לענות  להקפיד  יש, ישמר שהטופס מנת על : חשובה הערה
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