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קול קורא להגשת בקשות להשקעה  – IIקרן דואליס 
 בעסקים חברתיים 

 

היא , חלוצת קרנות ההון סיכון החברתיות בישראל, רן דואליס להשקעות חברתיות )ע"ר(ק

מיזמים  – באמצעות עסקים חברתיים מוחלשותותעסוקת אוכלוסיות הכשרה עמותה הפועלת ל

בעלי השפעה חברתית המספקים מענה חדשני ובעל קייימות לצרכים הבסיסיים של אוכלוסיות 

 המודרות כיום ממעגל העבודה הנורמטיבי בישראל. 

המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר והמועצה הלאומית  שלבמסגרת קרן יוזמה חברתית 

 מיליון ש"ח.  26בהיקף של  IIואליס הקימה הקרן את קרן ד, לכלכלה

אשר מטרתם  להשקעה בעסקים חברתייםלהגשת בקשות שמחים להודיע על קול קורא  ואנ

 החברתית היא הכשרה ותעסוקת אוכלוסיות מוחלשות.

 :מוזמנים להגיש בקשות להשקעה

 .עסקים חברתיים קיימים המעוניינים להשקעה לצורך הרחבת הפעילות 

 עסקיים המעוניינים להקים עסק חברתי חדש. יזמים חברתיים או 

 ת המעוניינות להקים עסק חברתי.ועמות 

 :קבוצות האוכלוסיה הבאותהקרן תשקיע בעסקים חברתיים המכשירים ומעסיקים את 

o בני נוער בסיכון 

o בסיכון וצעירות צעירים 

o משפחות חד הוריות 

o אנשים עם מוגבלות 

o מכורים לשעבר 

o אסירים משוחררים 

o קשישים 

o מובטלים כרוניים 

o  אוכלוסיה נתמכות רווחה אחרותקבוצות  
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 מה מציעה קרן דואליס?

  מ' ש"ח. 2כספית של עד השקעה 

 שיווק, פיתוח אסטרטגיה,  –במודל של קרן הון סיכון  הנהלת העסק החברתי ליווי של

 ועוד. עסקי, איתור מקורות מימון נוספים

  ובהיבט העסקי ממאגר אנשי העסקים סיוע בבניית הנהלה רחבה בהיבט החברתי

 והשותפים החברתיים הפועלים ביחד עם דואליס.

 :עמודים( 3תכיל את המידע הבא )עד הראשונית הבקשה נבקש כי 

 צוות ההנהלה/או ו רקע וניסיון היזם 

 תחום פעילות עסקית 

  לתוכנית החברתית אוכלוסיה רלוונטיתקבוצת 

 לשלוש שנות פעילות תוכנית עסקית 

 תוכנית השקעות 

 היקף השקעה מבוקש 

 שותפים חברתיים ועסקיים נוספים 

נדגיש כי, במוקד הבחינה תעמודנה הערכת סיכוייו של העסק החברתי להצליח עסקית ולהיות 

מסוגל להחזיר את ההשקעה ולהניב רווחים בד בבד עם הערכת יכולתו להגשים את המטרה 

 החברתית שבגינה הוא הוקם.

   .2015530.0.לתאריך עד  dualis2@dualis.org.il יש לשלוח בדואר אלקטרוני ותאת הבקש

המקדמים  חברתייםהעסקים נוספים אשר יצטרפו למעגל ה עסקים חברתיים להכיר נשמח
 ותעסוקת אוכלוסיות מוחלשות.ה של הכשר טרות חברתיותמ

 

  בברכה,

 דואליס להשקעות חברתיותקרן 
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