ביה"ס לניהול וכלכלה -שנת תשפ"ב
קורס א-סינכרוני-דהיינו הרצאות מוקלטות ,והצפייה בזמנם החופשי של הסטודנטים,
למעט  4שיעורים אחרונים בהם הנוכחות חובה וההוראה בזמן אמת.
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ירון נוידרפר
ערן מוזל

תקציר בעברית

קורס זה יחולק לשני חלקים עיקריים :בחלקו הראשון של הקורס הסטודנטים ילמדו
מהן השקעות אימפקט ,מהי אג"ח חברתית ,מהו מבנה אג"ח חברתית .כמו כן הם ילמדו
על אג"ח חברתיות בעולם ובאופן ספציפי על אג"ח חברתיות שיוצרו בישראל.
בחלקו השני של הקורס ,הסטודנטים יישמו את התיאוריה ,הם ייצרו אג"ח חברתית
בכוחות עצמם .תהליך יצירת אגרת חוב כולל זיהוי בעיה חברתית ,בניית תוכנית
התערבות ,הגדרת מדדי הצלחה ומידול כלכלי.

תקציר באנגלית
This course will be divided into two main parts: In the first part of
the course, the students will learn what impact investments are, what a
social bond is, what a social bond structure is. They will also learn
about social bonds in the world and specifically about social bonds
made in Israel.
In the second part of the course, the students will apply the theory,
they will create social bonds on their own. The process of creating a
social bond includes identifying a social problem, building an
intervention plan, defining success measures and economic modeling.

פרטי הקורס

דרישות קדם

אין

מטרות/יעדי

להעניק ידע בנושא השקעות אימפקט בכלל ובנושא אג"ח חברתית בפרט.
ללמוד מהתעשייה בפועל ,איך מייצרים אג"ח חברתית.
לרכוש מיומנויות לאיסוף מידע ממקורות שונים.
ללמוד מגורמים בינלאומיים ,איך וכיצד התהליך נעשה בעולם.
בקורס זה הסטודנטים יילמדו על אג"ח חברתי ויצרו איגרת חברתית בכוחות עצמם.

הקורס
תיאור
תמציתי של
הקורס
שיטת
ההוראה

דרישות

הקורס הינו קורס א-סינכרוני .דהיינו ההרצאות מוקלטות ,והציפייה בזמנו החופשי של
הסטודנט.
הקורס כולל הרצאות ע"י מספר מרצים ,מהאקדמיה ומהתעשייה ,כולל מרצה מחו"ל.
ניתוח  ,case studiesביצוע פרוייקט -יצירת אג"ח חברתית הלכה למעשה בשיתוף עם
התעשייה (חברת  .)SFIשימוש במאגרי מידע בינלאומיים

הקורס/מטלות

 .1ניתוח  3מקרי בוחן .ינתנו שאלות למקרי הבוחן שנלמדו בשיעור.
 .2פרוייקט -עבודה בצוות של עד  3סטודנטים .הסטודנטים נדרשים ליצור אג"ח
חברתית ,לפרט את השלבים בד"וח ולהציג בפני הכיתה מצגת באורך של 20
דקות.

הרכב הציון

 .1ניתוח  3מקרי בוחן 30%
 .2מצגת 10%-
 .3דוח הפרוייקט60%-

נוכחות

הקורס הינו קורס מקוון .שיעורי הקורס יצולמו ויועלו לאתר .יהיו מספר
שיעורים בהן הנוכחות תהיה חובה ( בזמני השיעור המוגדרים במערכת) .מועדי
השיעורים בהם הנוכחות תהיה חובה ינתנו בתחילת הסמסטר.

מספר
שיעור

נושא

מרצה

1

שיעור מבוא -הסבר מבנה הקורס

ד"ר אזוראל כאליפא רחל

2

אג"ח חברתית כPrivate-Public Partnership -
הרצאה באנגלית

פרופ' Veronica Vecchi

3

סקירת אג"ח חברתיות בעולם
הרצאה באנגלית

פרופ' Veronica Vecchi

4

ניתוח Case Study

חברת  -SFIמר ירון נוידרפר

אג"ח חברתית למניעת תחלואה בסוכרת סוג 2
הגשת תרגיל
5

ניתוח Case Study

חברת  -SFIמר ערן מוזל

אג"ח חברתית לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה
הגשת תרגיל
6

ניתוח Case Studies 2
אג"ח חברתית לצמצום בדידות קשישים

חברת  -SFIמר עומר שניר

אג"ח חברתית להגברת היקף בוגרי מתמטיקה ברמות  4ו5-
יחידות בגרות ברהט

7

אג"ח הגשת תרגיל
אג"ח שלא יצאו לפועל:
אג"ח חברתית למניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי
אג"ח חברתית להרחבת היקף ההנדסאים בישראל

8

השקעות אימפקט בעולם ,ובאופן ספציפי בישראל

חברת SFI

ד"ר רחל אזוראל כאליפא

ד"ר רחל אזוראל כאליפא

הצגת מאמרים בנושא השקעות אימפקט ובאופן ספציפי אג"ח
חברתית

9

ד" רחל אזוראל כאליפא
SFI חברת

:שיעור יישומי

10

:בדיקת היתכנות לאג"ח חברתית
 הגדרת הסוגיה החברתית הגדרת תוכנית התערבות הגדרת מדדי הצלחה מידול כלכלי מידול פיננסי ראשוני בחירת נושאים או הצעת נושאים חדשים,חלוקה לקבוצות
ד"ר רחל אזוראל כאליפא
SFI חברת

המשך שיעור יישומי

11

 ראשי פרקים ותקציר,הגשת נושא
ד"ר רחל אזוראל כאליפא
SFI וחברת

הצגת פרוייקטים סטודנטיאלים

:רשימת קריאה
Arena, M., Bengo, I., Calderini, M., and Chiodov., V., 2016, ‘Social impact
bonds: blockbuster or flash in a pan?’, International Journal of Public
Administration, 39, 927–939.
Barclay, L., & Symons, T. (2013). A Technical Guide to Developing Social
Impact Bonds. Social Finance.
Liang M., Mansberger, B. and Spieler,A. C., (2014). ‘An overview of social
impact bonds’, Journal of International Business and Law, 13, 267–281
Warner, M., E. (2013). Private Finance for public goods: social impact bonds,
Journal of Economics Policy Reform, 16, 303-319.
Fraser, A., Tan, S., Lagarde, M. and Mays, N., (2018). ‘Narratives of promise,
narratives
of caution: A review of the literature on social impact bonds’, Social Policy and
Administration, 52(1), 4–28.
Veronica Vecchi and Francesca Casalini, (2018). Is a social employment of
PPP for infrastructure delivery possible lessons from social impact bonds?
Annuals of Public and Cooperative Economics, pp. 1-17.
: Case Studies

12-13

 אומדן כלכלי לעלויות.2017  באוגוסט20 , שני חליוא ואור טנדלר, הילה שמע חיינר, טלי רגב.1
 בשיתוף עמנואל בוחבוט. המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר טומקין לכלכלה.הזנות במדינת ישראל
,ועומר שניר
. Social Finance Israel
Pareto Strategies  בשיתוף.2013 . תועלות אג"ח חברתי להורדת רמת האבטלה בקרב חרדים.2
.Social Finance Israel -ו
 נתונים והמלצות, הרחבת שכבת ההנדסאים והטכנאים במשק,2016 , עמנואל בוחבוט ועומר שניר.3
.Social Finance Israel - בשיתוף קרן משפחת סטלה ויוסף קארסו ו.לפעולה
:מידע על המרצים האורחים
SFI חברת
 במטרה לקדם2013  הינה חברה לתועלת הציבור אשר הוקמה בשנתSocial finance Israel
 הפועלתSFI .הזרמת הון לפתרון בעיות חברתיות בישראל דרך שימוש בכלי מימון חדשניים
 שצפוי, מפתחת את סקטור השקעות האימפקט בארץ,כבית ההשקעות החברתי הראשון בישראל
.להועיל לכלל אזרחי המדינה
 אג"ח חברתית, ביניהן, אחראית לפיתוח והוצאתן לפועל של אגרות חוב חברתיות בישראלSFI
 אג"ח חברתית למניעת סוכרת,לצמצום נשירה מהשכלה גבוהה בקרב סטודנטים למדעי המחשב
5- ו4  בקרב טרום סוכרתיים בסיכון גבוה ואג"ח להגברת היקף בוגרי מתמטיקה ברמות2 מסוג
.יח"ל בגרות בעיר רהט
 מלווה, SFI באמצעות צוות של אנשי מקצוע מנוסים ממגוון רקעים חברתיים ופיננסיים
 המעוניינים, ממשלות וארגונים בארץ ובעולם, יזמים, קרנות פילנתרופיות,משקיעים חברתיים
.בהשגת תוצאות חברתיות מדידות ובתשואה חברתית לצד התשואה הכלכלית
מרכזת את פעילות ´הצוות הישראלי לקידום, SFI כמתווך הפיננסי החברתי הראשון בישראל
. הציבורי והפיננסי,השקעות אימפקט´ אשר חברים בו בכירים מן המגזר החברתי
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