
 
 

  Social Finance Israel –SFIבקשה להתקשרות עם  –חוות דעת 
 ( לתקנות חובת המכרזים 29)3טור בהתאם לתקנה בפ

 
 

 רקע על ההתקשרות המבוקשת .א׳
, הג'וינט בשיתוף זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה  השמה מקצועית לנפגעי הקורונהבמסגרת תכנית 

ל הכשרות  מבקש  ביצוע  של  מודל  של  פתח  מעוניינים  PFS  (Pay For Successבמתווה  אנו  כך  לשם   .)
 פתרון אתגרים חברתיים. עבור  נגנונים כלכלייםשצברה ידע ומומחיות בבניית מ  SFIלהתקשר עם חברת 

 
לכך,   המבוקשת  מעבר  מההתקשרות  עבורנו    SFIכחלק  לפתח  תוצאות"    מתבקשים  עבור  "תעריפון 

(Outcomes Rate Card)  ,כניסה של "שחקנים" חדשים  אפקטיבי    המתמרץ באופן  מנגנון כלכלי. כלומר
, חדשניים ואיכותיים, לזירה התעסוקתית. תפקיד ה"שחקנים" להכשיר להשים ולשדרג באופן אפקטיבי  

 מאות ממובטלי הקורונה ולהשיבם בחזרה לשוק התעסוקתי. 
  

 ?Outcomes Rate Cardמה זה  . ב׳
תפריט של    הוא מעין– Outcomes Rate Card ( ORC) או בשמו המוכר בעולם  "יפון עבור תוצאותתער"

מסוים  תוצאות בנושא  להשיג  הממשלה  מבקשת  הרצויותאותן  התוצאות  מהן  מפרט  זה  מגנון  ואת    . 
 מהתוצאות.   מוכנה לשלם עבור כל אחתהממשלה  המחירים אותם  

 
 : שלבי הפעולה

ם בו מפורטות  אליו מגישים ספקים שונים את הצעותיהתבת מוציאה מכרז    -הממשלה/ ג'וינט ישראל .1
 .מה התוצאות הרצויות להשגה ותמחור של אותן תוצאות

ישראל .2 ג'וינט  הספקים    תבת  - הממשלה/  את  וכו'    –בוחנת  פעולה  שיטות  תכניות,  איכות  רקורד, 
שנראים אלו  את  מתוכם  בי  ובוחרת  כמתאימים  להגיע    ותרלה  ויכולתם  התוכנית  מאפייני  לפי 

 לאפקטיביות מקסימלית. 
 הספקים מפעילים תוכנית התערבות על משתתפי התוכנית. .3
תוצאותיה של תוכנית ההתערבות של כל ספק נבחנות ומוערכות באופן מדיד כדי לקבוע מהן התוכניות   .4

 היעילות ביותר. 
 עוברות הטמעה ומורחבות ל"סקייל" לאומי. התוכניות הטובות ביותר  - אופציונאלי .5

 
 כספק יחיד  SFIפירוט הנימוקים להתקשרות עם  . ג׳
 

SFI   ב מייסדת  הגלובלית .  Social Finance Global Network  הינה חברה  הינה הרשת   SFGN הרשת 
  .בפרט Outcomes Rate Cards בכלל ו Pay For Success תחום הב המובילה כיום בעולם

 
SFI  מודל תשלום מבוסס תוצאות במתווה של  הינה ספק יחיד אשר יכול לפתח Outcomes Rate Cards 

 בשל הסיבות הבאות: מוצלח בתחום התעסוקה וליווי הטמעה
 

בידע  מאפשר לחברה להשתמש    SFGNחלק מקבוצת    SFIעצם היות    -  די ואזוטריייחו  בעלות על ידע .1
  נגנון הכלכלי על כל פניו )הצלחות, וכשלונות( לשם פיתוח המ  בתוכניות מהסוג הנ"ל  הקבוצה  הצבור של

 תבת בהטמעה. -ומתן ליווי מוצלח ומקצועי לג'וינט ישראל
ובכך מאפשר לה להעמיד   SFI לרשות  שנצבר ברשת עומד  הייחודיו  הניסיון העשיר  -  גישה למומחים .2

 . הפרויקטאת טובי המומחים והיועצים בתחום לטובת מימוש 



 
 
 

ידי  מסוג זה  הפרוייקט הראשון בעולם    -  פיילוטים .3 המובילה לפיתוח    וזוהי הרשת    SFGNבוצע על 
 מודלים מסוג זה בעולם. 

, החל מאפיון  תבת  -ג'וינט ישראל  לצרכים שללתת מענה הוליסטי    SFIבאפשרותה של    –מענה הוליסטי   .4
הפיננסי  ו ביצוע מחקר של השדה הרלוונטי, פיתוח המודל הכלכלי  , שנצברהפרוייקט על בסיס הניסיון  

 בשטח.   העבודה להטמעה מוצלחת של המודל  זרועליווי של הג'וינט וו
 

הנימוקים שהובאו לעיל, ומתוך הבנה שהספק המוצע הינו הספק היחיד שיכול לתת את המענה הכולל  לאור  
המבוקש   לעיל  והמקיף  שפורטו  המרכיבים  כל  בהתאם  אנחנו    – לרבות  בפטור  איתו  להתקשר  מבקשים 

 לתקנות חובות המכרזים.   (29)3לתקנה  
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