
 

 כלכלי של תכניות התערבות חברתיות-חברתיאימפקט בנושא עות מחקר קול קורא להצ 

בשיתוף עם האגף למדעי הסביבה רוטשילד והאגודה הישראלית לאקולוגיה ואדמונד דה קרן 

ים מזמינים חוקרלשירותים חברתיים ואישיים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 .חנים אימפקט באחד מהנושאים המפורטים להלןוהצעות מחקר הבוגופי מחקר להגיש 

תחום חדש אליו משרד  הנו ,ת של התערבויות חברתיותמחקר אימפקט, הבוחן תועלת כלכלי

 הרווחה מעוניין להתרחב ואנו מזמינים אתכם להיות חלק מקהילת חוקרים המקדמת תחום זה.

להערכת  חדשניות מתודולוגיותעות ולהציג להגיש הצמוזמנים מדיסציפלינות מגוונות חוקרים 

באחד משלושת הנושאים וניתנות ליישום במחקרים הנוכחיים,  תכניות התערבות בשדה הרווחה

 הבאים:

 כלכלי של תכניות התערבות לטיפול בעוניאימפקט  .1

משרד הרווחה מפעיל תכניות התערבות מגוונות לטיפול בעוני. תכניות אלו מכוונות להוביל 

תעסוקה, בטחון תזונתי, שיפור  -בעוני, כגון פרטים ומשפחות החייםממדי במצבן של -לשינוי רב

-מחקר זה מבקש לעמוד את ההשלכות הכלכליות הרבאישיים ועוד. -תנאי דיור, קשרים בין

יות התערבות אלו ולייצר מודל גנרי שיעמוד לרשות המשרד בתהליך בניית ממדיות של תכנ

 תכניות ההתערבות ובבחינת הצלחתן.

 מטרת המחקר

 מודל גנרי וכלים שיעמדו לרשות משרד הרווחה ויעמיקו את הבנתו הפיתוח מתודולוגי ,

 בעוני. טיפול בפרטים ומשפחות שחייםלגבי התשואה הכלכלית של תכניות התערבות ל

 

 חברתית של התקנת פאנלים סולאריים על גגות בנייני דיור ציבורי-תועלת כלכלית .2

. משאב 2030ת שימוש באנרגיות מתחדשות עד לשנ 30%ישראל הציבה יעד להגיע ל מדינת 

משותפים. הוא שימוש בגגות בנייני מגורים , ואינו מנוצל יכול לסייע בעמידה ביעדמרכזי, ש

קושי לארגן , ביניהם התקנת הפנלים על גגות הבניינים המשותפיםחסמים שונים מקשים על 

השינוי שחל לאחרונה בחוק  את דיירי הבניין וחשש של יזמים להיכנס לתהליך. עם זאת

בלבד  66%העוסק בהתקנת פאנלים סולאריים על בניינים משותפים, לפיו נדרשת הסכמה של 

 ת של היתכנות הנושא.מאפשרת בחינה מחודש, 100%מדיירי הבניין לעומת 

 , ביניהןקהילתיות עבור הדיירים-להתקנת פאנלים סולאריים תועלות כלכליות וחברתיות

 מצב תחזוקת הבניין והשטחים הפרטיים הפתוחים )שפפ"ים( שיפור מצב הכנסתם, שיפור

צמצום זיהום אויר, צמצום  עמידה ביעדי האנרגיה המתחדשת,המשק כולו, ביניהם  ועבור

תועלות אלו משמעותיות אף יותר עבור דיירים  שוויון, צמצום הוצאות רווחה ועוד.-אי

 משכונות מוחלשות ובכלל זה דיירי הדיור הציבורי.



 אשרבאופן ספציפי בבניינים ובמחקר זה אנו מבקשים להתמקד בבנייני הדיור הציבורי, 

  ם.על ידי שוכריאשר  ים ברובםמאוכלס

 מטרת המחקר

 בהתקנת פאנלים סולריים על בנינים משותפים כלכלית -החברתית לבחון מהי התועלת

 .ניתן להאיץ את התהליך וכיצדשמאוכלסים ברובם על ידי שוכרי דיור ציבורי 

 

 כלכליות של מרחבי המחייה של אוכלוסיות פגיעות-השפעות חברתיות .3

פגיעות לבין מגורים בשכונות ואזורים  מחקרים מצביעים כי קיים קשר בין אוכלוסיות

בה אנשים חיים מהווה חלק בלתי נפרד שהסביבה הפיזית  נמצא כי במחקרים אלו מוזנחים.

מאיכות החיים ויש לה השפעה על מצב הבריאות, הרווחה והשגשוג של פרטים וקהילות.  עם 

, וכלוסיות פגיעותזאת לא כל הקבוצות בחברה נהנות מגישה דומה לסביבה איכותית ועבור א

על הסביבה עשויה להיות מקור לאיומים וסכנות.  ובעיקר אוכלוסיות עניות וקהילות מיעוטים,

מנת לחזק שכונות מוחלשות, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות מבצעים התערבויות פיזיות 

ים, במרחב העירוני כגון: טיפוח נוי, גינות קהילתיות, נטיעות עצים, הצללות, מתקני שעשוע

 תאורת רחוב.

 מטרת המחקר

 כלכליות יש למרחבי מחייה מוזנחים על אוכלוסיות פגיעות-לבחון אילו השפעות חברתיות 

 כלכלית של -עדיפות תינתן לחוקרים אשר יציעו מודל המכמת את ההשפעה החברתית

התערבות במרחב הפיזי בשכונות מוחלשות )סעיף זה אינו הכרחי לשם הגשת הקול 

 הקורא(.

 

 שיטת המחקר .1

 יים בשיטה או בפירוט שאלות המחקרהמציעים רשאים להעלות הצעות מנומקות לשינו 1.1

 משרד הרווחה יעמיד לרשות החוקרים מידע רלוונטי שברשותו 1.2

 חודשים 11כ המחקר יערך במשך  1.3

 ₪  60,000של עד להגיש בקשת תקציב  ניתן 1.4

את המחקרים תלווה ועדה מלווה. הועדה תבחר את ההצעה המתאימה ביותר לביצוע כל  1.5

אחד משלושת המחקרים. לאחר הבחירה, הועדה רשאית להגיש את הערותיה לחוקרים 

 והם יתקנו אותה בהתאם תחילת ביצוע המחקרלפני 

עניינים בתום המחקר החוקרים יתבקשו להציגו בפני פורום בין משרדי של העוסקים והמת 1.6

 בנושא המחקר

 

 לוח זמנים .2

 15.6.2021 הצעות יש לשלוח עד תאריך 

 15.7.2021 תשובות עד לתאריך

 1.6.2022 סיום מחקר



 

 ההצעה תכלול .3

דף שער הכולל את פרטי המציע )שם, דרגה, מסלול, שייכות מוסדית(, פרטי התקשרות  .א

 המציעיםשל רשות המחקר במוסד עם שם האחראי/ת ופרטי התקשרות עם 

עמודים ברווח כפול תכלול את ראשי הפרקים הבאים  משלושהההצעה עצמה, לא יותר  .ב

 )ניתן להוסיף נוספים(:

 רקע מדעי 

 תיאור כלי המחקר 

 ניתוחים סטטיסטיים צפויים 

 תרומה צפויה של המחקר 

 

 בנוסף לנ"ל יש לצרף: .ג

 לוח זמנים 

 תקציב 

 המחקר פירוט לגבי הרקע והניסיון הרלוונטי של חברי צוות 

 קורות חיים ורשימת פרסומים של חברי צוות המחקר 

 את ההצעות יש להעביר במייל, לכתובת ImpactResearch@isees.org.il 

 

 לפנות בדוא"ל המצורף לעילורא ניתן לשאלות אודות הקול ק .4
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