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"כשהדורות הבאים יבואו להאשים אותנו בהרס העתיד שלהם, הראשונים שיואשמו יהיו המוסדות  

האקדמיים, שהתעלמו ולא מימשו את ייעודם בלאתגר את הרעיונות הישנים והשמרנים שפגעו בעתיד של 

 ... מקיימיםחדשנים ו רעיונות במקום לעודד   אלא להיפך, האדירו וחיזקו אותם אותם צעירים

 ועדין: יש לנו תפקיד חיוני להשמיע קול אחר, לתקן ולשנות..."  

( 2021)מוחמד יונס, ינואר   

 

 

 

?הוכחותמתעלמות ההשקעה לאחר הוכחות או הקוד הגנטי של האקדמיה:   

 שנה האחרונות  20-חברתיים ב-משברים הכלכלייםלאיחרה האקדמיה להגיב האם 

כלכלת אימפקט  מודלים של לציבור, ל ימנעות ביצירת אימפקט ההמה מחיר , ו(2001-2008-2020) 

 ? כמוסד מחדש אקדמיהאופייה של הול

 

The genetic code of the academy: Investing only after proof of concept (CoP), 

or ignoring the proofs? 

Has the academy been late in responding to the socio-economic crises of the last 20 

years (2001-2008-2020), and what is the price of ignoring these crises to the public, to 

impact economy models and to the academy itself in harming its duty to criticize, 

innovate and invent impact? 
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 תקציר וסקירת ספרות:  

מודל כלכלי אזורי ליצרנים קטנים.   מציגאותו מובילה ישראל  של האיחוד האירופי  1יארטיזנל פרויקט

 ישראלראשון ב CDFI-Community Development Finance Institutionמקורו ביוזמה לפיתוח 

במחקרם על קפיצות המודל לא נלמד בבתי ספר למנהל עסקים בארץ.  .חיזוק תעשיות חקלאיות אזוריותל

תעשיות חקלאיות של  התרומה( את 2008) Larreina and Aguado( בדקו  Great leapאזוריות )

ת  ומשמעותיות אזוריות הנשענות על תעשיות אלה  כלכל איךמקומיות לפיתוח כלכלה אזורית. הם הראו 

ברחבי העולם    אזורייםולמרות זאת "רוב המחקרים לגבי אשכולות  ליבשת כולהאזורים רבים באירופה ול

 (. 2008:14) "ר מקומי בכלכלות אזוריותלא מצליחים למדוד את ההשפעה הכלכלית של ייצו

2Wellness Tokens  יוזמה פרטית של הואNGO כדי להילחם    עמותותשחיברה גופי ביטוח, מעסיקים ו

לקידום אורח חיים בריא   תמריצים חולים במקום אנשים על לשמירה משאבים בהטיית המערכת להפנות

(The “sick & alive bias").   בית ההשקעות   .ניהולפקולטות לבפחות מוכר מבוסס מניעה מודל כלכלי

Audor באיסלנד והתרכז במדיניות של בעלות פעילה ) 2005-הוקם בActive ownership, Sarasim, 

( המתבססת על קשר ישיר עם הלקוחות, הימנעות מלקיחת סיכונים גדולים והחלטות השקעה  32018

  2008היה בין המוסדות הפיננסיים היחידים ששרדו את משבר  הוא יימת.בהתאם למדיניות אזורית ומק

בבלגיה בקרב   Ghentמבוסס מטבעות משלימים שהתקיים בעיר  מודלהוא   4TOREKES  באיסלנד. 

הוא   5Gravity payments . גדולה וזכה להצלחה אוכלוסיית מהגרים טורקים שסבלה מאבטלה ופשע

, 6למלחמה בפערי תיווך, חברת פטגוניה מצאה פתרון עסקי לקיימות סביבתית מודל אשראי חדשני 

AgBion7 8-וPossAbilities מיצירת ערך לבעלי שונה בשיתוף עובדים דרך  ערך  המציעים ם מודליםה

  חברתיים./קטניםיצרנים  ףמינול  יםדיגיטלי מודליםהם  11tlasATaste-ו  Etsy10, 9"גם וגם" מניות בלבד.  

-כלכלייםהלחיזוק אדם, סביבה וקהילה בתגובה למשברים רבים  צומחיםמודלים כלכליים קיימים  

 פחות.  –  םהשלמחקר והוראה  .חברתיים

האיום הגדול ביותר  . שוקכשל השנה האחרונות משקפים  20-תכופים בהפיננסיים ה-כלכלייםהמשברים ה

היבטים חברתיים,  מגם   םמאוי וא, אך הה ובאקליםאקולוגיפגיעה בהקפיטליסטי נובע מה שוקעל ההיום 

, אי  וחוסר תחרותיות תוריכוזיניתוק הכלכלה הפיננסית מכלכלת הייצור, המתבטאים בכלכליים ופוליטיים 

כל  ל. (Masson-Delmotte et al., 2018; UNEP, 2019) קהילהפגיעה בזכויות אדם וו שוויון קיצוני

 ,Daggers and Nicholls, 2019; Loorbach) עדויות לתרבות תאגידית ופיננסית מושחתתנוספו אלה 

Schoenmaker and Schramade, 2020; Larreina, 2017) . ישנן התייחסויות רבות בספרות הלא

 
1 http://www.enicbcmed.eu/projects/artolio 
2 https://wellness-token.com/en/ 
3 Bank J. Safra Sarasim (2018). Annual report. (on the basis of the PRI resolutions database)  
4 https://everyday.earth/2018/08/30/torekes-in-ghent-belgium/ 
5 https://gravitypayments.com/ 
6 https://www.patagonia.com/shop/web-specials 
7 https://www.agbiome.com/ 
8 https://possabilities.org.uk 
9 https://www.gamvegam.net 
10 https://www.etsy.com/il-en/ 
11 https://www.tasteatlas.com/ 

https://www.patagonia.com/shop/web-specials
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את  ןבהדגיש ,הםהמיתון שבא אחריו 2001-ו 2008 -אקדמית לסיבות לקריסת השווקים הפיננסיים ב

תרבות  ו רבים מתווכים פיננסיים קיום המורכבות המוגזמת של מכשירים פיננסיים, מינופם המסוכן,  

גם  לא די,  , אם כיעדויות למחירים של הפרדיגמה הניאו ליברלית לסביבה ולאדם הגיעו.12 ריכוזית

 וראיםקHope&Limberg (2020  )-לאחרונה ו  Piketty (2014)שלם. הקפיטל ממחקרים אקדמיי 

קראו לשינוי רגולטורי של התרבות  Schoenmake, (2011); De-Larosiere, (2009)לשינוי מיסוי, 

במחקרם על ערכים גבריים בסקטור   הראוKnights and Tullberg (2014 )התאגידית הבעייתית, 

רחב בו מבנים חברותיים גבריים משחזרים  זירה המונעת מנשים לפלוש למכ מתנהל הסקטורהפיננסי איך 

 ,.at. El הנושא מוזנח במחקרים ביקורתיים על עבודה וארגון., ומדגישים שכוח וזכויות לגברים בלבד

2016 Barker  לפי  .של קרנות פנסיה בניהול תיקי השקעות  התעלמות מהמשבר הסביבתיהצביעו על

Carney  ,הספרות הנוגעת לממשל תאגידי אפיינה מאז ומתמיד את שינויי האקלים כנושא לא פיננסי

בהתחשב . אך (2015מרכזיים )מוסדיים הלפחות באפיקי ההשקעות הלעיתים אפילו לא קיים, 

 ,Adler)בבתי ספר למנהל עסקים הניאו ליברלית   ת השוק החופשישל דוקטרינ המושרשת בדומיננטיות 

2002; Alsop, 2003; Burgin, 2015; Christensen, Peirce and Hartman, 2007; Daggers 

and Nicholls, 2019; Drezner, 2017; Loorbach, Schoenmaker and Schramade, 2020; 

Mazzucato, 2018; and more),  , מהסימנים המתרבים   במחקר והוראההימנעות או ההתעלמות

פרדיגמות  מעלים את השאלה האם האקדמיה מסוגלת לקדם  13הפרויקט המפריכים את תקפותו של 

האם היא עדין ואף יותר מכך,  דומיננטיות כשמצטברות מספיק עדויות הסותרות את המוסכמות הקיימות

אם נחזור לעבודה המכוננת של   .המקום הבלעדי ליצירת ידע והפצת ידע בעולםאו /גוף עצמאי ו

ועוד קודם לכן ל"תורת הרגשות המוסריים "מאת אדם   1944ני משנת "המהפך הגדול" מאת קארל פול

שאף   ,רעיון, נראה כי נקודת מבט כלכלית אנושית קדמה לרעיון מקסום הרווח, 1795סמית משנת 

בהתבסס על מחקרים במרקם החברתי.  ו  , נבנה במחיר של פגיעה בסביבהגדולהשהוביל לצמיחה 

ליברלי  -פרויקטים אינטלקטואלים כדוגמת הפרויקט הניאו שהצביעו על יכולתה של האקדמיה לקדם

 ;Burgin,2015; Kramer, 2018)פוליטית בהצלחה מסחררת וה חברתית-והטמעתו בזירה הכלכלית

Stedman, 2012) ,ומקיימות   פרדיגמות כלכליות חדשניותקדם תדע לאקדמיה הכי להניח  תבקשמ

ניתוח פגעי הפרדיגמה הניאו ליברלית  חשיפה וב של האקדמיה עמדתה המסתייגת . אך כשמתגלה כשל שוק

הפרכת התיאוריות והמודלים הכלכליים ב  , והססנותה2008-ו 2001משברים הכלכליים של אל מול ה

"הרחבה מוניטרית", "צמיחה אינסופית", "מקסום רווח  והפיננסיים המקובלים )"שמרנות פיסקלית", 

, ומשני קונצנזוס יםחדש יםחברתי-יםכלכליומודלים  ידע אל מול ( ת תעסוקה קבועה", "רמלבעלי מניות"

 . נחת-אימעוררת 

 
12 The EU-commissioned De Larosière report,  the US Congress’ Financial Crisis Inquiry Report, and the British reporton Banking 

Standard 

 
מדוע יש בישראל יחסית מיעוט מחקרים בנושא? מהי התרומה של מדעי הרוח והחברה להבנת המשבר והתמודדות איתו? וכיצד ניתן  " 13

לאן נושבת הרוח  -" ?ות, למשמעויות החברתיות והתרבותיות של משבר האקליםלהגביר את המודעות, בקרב אנשי האקדמיה ומקבלי ההחלט 
משתנה    – אקלים  בכנס  -https://www.changing    27.1.21מושב 

climates.org/?fbclid=IwAR0mfDEk3dIPDacprEUnzXMJRaK0r69A72z6ATHOnXFjxVM79UmXYEDjDccו 
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נטיית  מהנחת -איתחושת את  אששלמטרת מחקר זה אם כן היא  והשערות המחקר: , שאלותמטרות

למשברים  כתגובה  אלטרנטיבייםמודלים ותכנים כלכליים  מקידוםומביקורת השיטה  ימנעלההאקדמיה 

פוגעניות  העמדה הפאסיבית של האקדמיה בחשיפת שיטות כלכליותאם לבדוק ההשאיפה היא . כלכלייםה

ומיפויים   מודליםל שם אינסטרומנטליים במחקריתמקד ובקידום פרדיגמות מיטיבות מביאה אותה לה

  אינסטרומנטלייםים מחקרבין כמותית וקונספטואלית  אבחנהתתבצע לשם כך . יצירת אימפקטב פחותו

ביקורתיים  ים  אל מול מחקר, (, ביקורת תאגידית, מנגנוני משילותבדיקת נאותות)מדידת היקף השפעה, 

כמותי  מתבסס על מחקר כאן המוצע המחקר . כלכליות מציעים אלטרנטיבותו  ישנות פרדיגמותמערערים ה

משלוש  במהלך עשר השנים האחרונות חברתי במוסדות אקדמיים בישראל  אימפקט  הוראתניתח מקדים ש

, מעמדם האקדמי של המרצים  פסיכולוגיהו  לניהול, כלכלה, משפטים של סטודנטים שאיפותנקודות מבט: 

המחקר הראה כי . (14Reuveni, 2020) כנית הלימודים הפורמליתוופעולה מוסדית להכנסת הקורסים לת

, הקורסים קיבלו  2008לאחר  של כלכלת אימפקטהסטודנטים להיחשף למודלים  למרות רצון מובהק מצד

הועברו על ידי מורים מן , קורסי בחירה וותמיכה תקציבית ואקדמית מועטה מצד המוסדות בכך שרובם הי

  המחקריתגישה ל גםתייחס  הלהמחקר הנוכחי  שאיפתבתמיכה חיצונית )בעיקר פילנתרופית(. והחוץ 

פרדיגמה תיאורטית מאחדת מבוססת ראיות אמפיריות  לחסרונה של ולהפנות את תשומת הלב , בתחום

תגובה  בהאקדמיה הימנעות ל שערותה העלותהמחקר מתעד ל. בכלכלת אימפקט לתמיכה)"קוד גנטי"( 

, 15( , חשיבה לטווח קצר, מודל רווח בעייתיתאגידית ופיננסית)תרבות  הקיימת למחדלי השיטה הכלכלית

 של בעלותמודלים במחקרי מדיניות, ופחות  ,ודיווח ומחקרי הערכה)יזמות(  בהוראההמיקוד את  וףחשלו

תלות אינו נעוץ ב שלטת הפרדיגמה ההחשש להתעמת עם שהיא  רכזיתהמ הנחה. הבניית ידע חדשו

נכונותה לשנות  באי )הראויה לבחינה נפרדת(, אלא  16( Kealey, 1997) הגוברת של האקדמיה במימון

  נחהההאישוש  .בתוכהפנמה והוליברלית שהיא עצמה הייתה חלק מהתפתחותה -את הפרדיגמה הניאו

ומצד ,  (Rapach & Wilson, 2018)לשינוי ותהמתנגד עמדותעל אפשרות של אקדמיה הכבולה ביצביע 

במחשבה שאינה נשענת    יםפילנתרופיה האסטרטגית תומכהחיצוניים כמו שינוי כוחות ואקום בו שני על 

-להשתחרר משליטתו של הנרטיב הנאו ,מחקר, דרך תמיכה חיצונית ב יםעל ההגמוניה האקדמית ומאפשר

גם  ש, אלא חדשלא נחשף לביקורת וידע משלם בכך שלא רק הציבור ש הכוונה להוכיח  ליברלי.

  DNAחדש ולשנות ידע לקדם  כשבהססנותה, עצמהב פגיעהשל מחיר  משלמתהעסקית  האקדמיה 

 והחדשנות , העצמאותהרלוונטיות נחלשת, מחקרים מדעיים(באופן אבסורדי דווקא ב ) למרות הנזק המוכח

  .17ין בוער"יכשהבנ בדירה "סידור רהיטים כמו על ידי הדור הצעיר נתפסת  הססנותהשלה ו

 
 כנס ועדין לא פורסם חקר שהוצג במ  14

15 FCA  Financial Conduct Authority – The role of regulation in encouraging good culture. Speech by Andrew Bailey, Chief 

Executive of the FCA, delivered at the Investment Association Culture Conference, Mansion House, London 

 
ב  16 מיוחד  מימון  בעלי  למחקרים  הוצאות  בישראל:  באוניברסיטאות  ופיתוח  מחקר  על  לסטטיסטיקה,  1920-דו"ח  המרכזית  הלשכה  ב:     7.12.2020. 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/395/06_20_395b.pdf 

 
 No Logoמיוחס לנעמי קליין בספרה   17

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/395/06_20_395b.pdf
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  הכלכליתי היתכנות הפרדיגמה אלהמרכזית תתייחס לעדויות מחקריות  ת המחקרשאל :מתודולוגיה

מודל מחקר בתחום חוסם הפרכה אקטיבית של קוד הגנטי של השערה כי האת הבמטרה לאמת , הקיימת

אפשריות סיבות חשוף לנשאף במידה וכך, .  בניית מודלים )ידע( חדשיםמקדם פאסיבית מקסום הרווח ו

 נחהנובעת מההחשיפת הסיבות חשובה ו. ייםאלטרנטיב מודלים חשיפה, בניה ואישוש ב  פאסיביותל

דיין לא נחקרות מרקם החברתי ובהתנהלות אתית של כספי ציבור בעיות חמורות בסביבה, בש מטרידה ה

תשומת לב מחקרית רבה ניתנת ש, ומקבלים הכרה מים אינםי כלכליים מקיודלים מש, אקדמיהעל ידי ה

השיטה   ביקורתים הנוגעים לניתוח מחקרבתתרכז  ה המחקריתטיפולוגיה .ולא לשינוי למדדי דיווח

)גם   על בסיס המיפוי הראשוני. למשבר הנוכחי 2001בתקופה שבין משבר  אימפקט ם שלולמודלי

  , מיפוייםפרוצדורותתיחשב כביקורת ובניה, ופאסיבית כ אקטיבית, כשהאסטרטגיה תוגדר, החלקי(

מו תלות תקציבית,  )כ גלויותסיבות ישנן ת חקר אקטיבית או פאסיבית ו מגמלהיא כי הנחה הומדדים. 

מצליחים להיות עצמאיים מהמגזר  : חוקרים נחשבים שלא [1]סיכון )תופעת "הדלתות המסתובבות" תתפיס

(, או אימוץ תפקיד הכשרתי של הכנה לעולם העבודה במקום   (Larreina, 2018:415-6שהם מנתחים

כמו אימוץ מודל תעסוקה ניאו ליברלי שהביא לאנשי אקדמיה רבים שאינם קבועים ) סמויותו, (בניית ידע

בצל התאגידים וחשש מדימוי  ותפלהשתופ המביאומכאן מוגבלים בחופש הביטוי, שבי אקדמי 

 . (אקטיביסטי/לא קונפורמיסטי

. המטרה של המערכת הממוחשבת תהיה לתת לצורך המחקר תיבנה מערכת ממוחשבת לאיסוף נתונים

על מחקר אקדמי   גלויים נתונים פשר איסוף וניתוחתוקף רחב ומקיף להשערות המחקר. המערכת תא

במנהל עסקים בתחום שנעשה אימפקט   יים שלמודלים ופרקטיקות כלכלב הפרכת השיטה ושהתרכז ב

הניתוח יתבצע על פי . 2008-2020, 2001-2008וכלכלה מהשנים שבין המשברים הכלכליים הנבדקים 

ומשתני תוכן  מימון חיצוני(,   ,חברה/ סביבה  ,, מוסד אקדמימקום, מחלקה/בית ספר) משתנים דמוגרפים 

,  היתכנות )הערכה, מדידה ומחקרי, ביקורת שיטההפרכה ומחקרי : שיוגדרו בהתאם לקטגוריות הבאות

ן מחקרי  בי, והיחס  היתכנותביקורת למחקרי המשתנה התלוי יהיה היחס בין מחקרי  . (, אימפקטמיפוי

  , יחס אותו ניתן לכנות "שיעור ההתאמה למציאות2020-ו 2008 2001 םהפרכה למשבריביקורת ו

משתנה". המשתנים הבלתי תלויים יהיו מדדי התיווך השונים שהוזכרו, תוך הבחנה בין תכנים מאששים,  

תכלול משתני בקרה כמו תגובות תקשורתיות למחקר או מספר  ייתכן ויוספו ל 18. מגששים או מפריכים

שאלת הקשר  .עוצמת הקשרתיבדק ציטוטים, בהנחה שמספר ציטוטים רב מעיד על חדשנות, אם כי 

ניתוח הזיקה   א תיבדק במחקר זה אם כי ראויה לבחינה.( לבחירהוחובה ) ההמתאמי בין מחקרים להורא

לזהות את הזיקה בין כל משתנה   שתאפשר  משתנית-בין המשתנים השונים ייעשה באמצעות רגרסיה רב

    בלתי תלוי למשתנה התלוי תוך שליטה במשתנים האחרים שקיימים.

יתכן כי לא לחינם טען מוחמד יונס כי דור העתיד יאשים את  :ערכו החברתי והיישומי של המחקר

את ההתנהלות  שהיו מנתחים בבהירות מחקרים יתכן כי לא עשתה די למנוע את המציאות. שהאקדמיה 

 
בדיקות הנאותות שנעשו למיזמים   היעדרן של מערכות בקרה נאותות לשמירה על כספי המשקיעים כמו גם מודלים של מאשש יהיה מחקר עלמחקר  לדוגמא:    18

(, ומחקרים  2016שטייף,  -או על רגולציה תומכת )שביט   Porter & Kramer, 2011) . מחקר מגשש יהיה מחקר כמו זה של פורטר וקרמר2001-טכנולוגיים ב 
בהרוורד המראים כי דוחות הרווח אינם נכונים מבלי   Weighted Accounts Project-Impact ם הפרכה ובניית ידע חדש יהיו למשל אלה של פרויקטהמשלבי

 (.Serafeim & Trinh, 2020לחשב את מחיר הנזק הסביבתי )

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_5498051247584104963__ftn1


5 

 

בארה"ב  התפוצצה התנפחותה של בועת הנדל"ן, שאת מונעים  היו 2001- משבר הדוט.קום בשהביאה ל

מחקרים שהיו מתמודדים נכוחה עם שיתן לשער נ . למילמשבר עולאומי ממשבר אשראי והפכה  2008-ב

,  איומיםלמרות הושקופה מימוש מדיניות ירוקה אימוץ צעדים אחראיים ל  שהאט, 2008השלכות משבר 

אם הפרדיגמה הכלכלית  . 2020משבר של   יםהיה מרכך את המחירלעורר ארגון מחדש שהיו יכולים 

לא תשתנה וההרגלים הישנים ימשיכו ללא דגלים אדומים מצד הרגולציה והאקדמיה, נראה כי והפיננסית 

קרוא לבחינה  ת הצורך למסמן אזה מחקר לאזור סכנה ממשי.  וייכנסוכוכב הלכת שלנו המין האנושי 

  . ואחראית ה חברתיתודלים של כלכלמ קדםולחפץ לחשוף מחודשת של הפרדיגמה הישנה ו

  התלויה ביכולתשכזה  האפשרות של האקדמיה לחולל שינוי  למדיניות.  יכול להפוך  מדעי    שינוי קונצנזוס

ל .  להציע אלטרנטיבה שתאפשר צמיחהו  מוכרהתגבר על הקוד ה״לקפוץ מעל לתהום״ כמאמר סארטר. 

או    אסיביותפ  , אךכשלים מוכחיםמושגי יסוד של כל פרדיגמה צריכים לעבור חשיבה מחודשת אל מול  

ו דרכו של עולם. אם  ז   –  Cosi fan tutte -ש פנימו  י  איכותיים וסטודנטים  לכך שחוקרים    וביאי  הימנעות

שתבקר, תבנה ידע חדש ותאתגר את הקיים, נוותר גם על התקווה עצמאית  אקדמיה  ל  נוותר על הרעיון ש

  , הציבורויקה, הם ג'ונגל של אינטרסים  עם הרעיון שהאקדמיה, כמו הכלכלה, כמו הפוליט  ןלשינוי, ונסכי

 אינו מעניינם.   ,אי חשיפת האמת בשל הסביבתייםו המחירים הכלכלייםהמשלם את 

 (: בהצעה המלאהיקבעו תאריכים מדויקים )  *ותקציב וכנית עבודהת

)₪(   וסכום יתקציבסעיף   הערות  )בחודשים(  זמן משימות 

 : תקציב מפורט  תקציר*

אך תינתן תשומת לב   2008רובה של הספרות לגבי משבר    2 סקירת ספרות  

 מיוחדת למחקר סביב משבר הקורונה 

ומ)חוקר    :כ"א עוזר  או  /שני 

 14,000       :מחקר(

יתכן   3 איסוף נתונים  ו הגדרת משתנים הסופית.  בהצעה  תוצג  סופית  משתנים  הגדרת 

 ויתווספו משתנים בהתאם לממצאים. 

משתנים  לקביעת  מפגשים 

   1000    ומסגרות קונספט:

 3000  תוך זמן קצר העשוי להתקצר במידה ובניית השאלון ייעש  3 ניתוח סטטיסטי  

 מתוקצב במסגרת כ"א  המובהקות על פי מידת  יכללו מסמך המלצות  3 דיון ומסקנות

עריכה, תרגום, הכנת מצגת  

 *ודו"ח נלווה

     : ופרסום פיתוח ידע  והפרסומיםתתקבל החלטה משותפת לגבי שפת המחקר   3

5000 

 נספח: דו"ח נלווה *

מודלים   של   חדשנייםהצגת 

  (אימפקט) ה חברתיתכלכל

ייאספו   המודלים 

בזמן  וירוכזו  

 סקירת הספרות 

המחקר ובו ירוכזו כל המודלים של דו"ח מיוחד יוכן בסוף  

כלכלת אימפקט בישראל ובעולם שניתן להם ביטוי מחקרי, 

וצגו . הם ייחד עם מודלים קיימים שהתגלו במהלך הפרויקט 

  ., ללא קשר למחקר, לשימוש המכוןבדוח נפרד

 מתוקצב 

 23,000סה"כ:        
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ק בישראל.  מגמות בולטות במשפט משווה והמלצות לעידוד השו - השקעות חברתיות  (. 2016שטייף )-שביט

הקליניקה לשוק הון חברתי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.  - המרכז לחינוך משפטי קליני 
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