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 קול קורא למענקי מחקר לפיתוח שדה האימפקט הישראלי והבינלאומי

 

 כללי .1

( הינו מרכז אקדמי ליזמות והשקעות אימפקט והינו המרכז הראשון ACTOמרכז אקטו )

תוח תשתיות אקדמיות ויישומיות של מסוגו בישראל בכלל. המרכז חרט על דגלו פי

הדרושים לתחום האימפקט בשלבי פיתוחו השונים. הכשרה, מחקר אקדמי ומתודולוגיות 

העולם היום מבין שהגישה המסורתית לפיה מטרת העסק היא ליצור רווחים עבור בעלי 

מניותיו בלבד, מעוררת הרבה סימני שאלה. המגזר העסקי צריך להתנהל בדרך חדשה 

מצם את הלוקחת בחשבון את ההשלכות של פעילותו על החברה והסביבה, ולפעול כדי לצ

הנזקים שהוא גורם ולהגדיל את תרומתו לחברה ולסביבה. בהקשר זה, תחום האימפקט 

החל בעולם ההשקעות, אולם כיום ברור כי יש להתייחס אליו גם בהיבטים נוספים, כאשר 

השדה מכוון להתמודדות עם אתגרים חברתיים וסביבתיים באמצעות פעילות עסקית 

 רווחית.

העוסקים בפעילות המודעת  הצעות למחקריםמרכז מבקש לקבל במסגרת קול קורא זה, ה

ובתרומה של המגזר העסקי לסביבה ולחברה, בתוך המסגרות המושגיות שפותחו בשנים 

, וגם מטרות פיתוח Environment, Social, Governance- ESGהאחרונות של אימפקט, 

כיוון נוסף למחקרים  (.Sustainable Development GoalsSDG ( –קיימא של האו"ם  -בר

סיסטם בתוכה מתקיימת הפעילות של התרומה המודעת לחברה ולסביבה. אנו -הוא האקו

מעודדים מגוון רחב ויצירתיות בהגשת ההצעות, ומצפים להצעות מכלל הדיסציפלינות. 

קהילת חוקרים.ות במקביל למענקי המחקר שהמרכז מציע, הוא מבקש לפעול להקמת 

, שתפתח ותקדם את שדה האימפקט בישראל, תאפשר פיתוחה ותמובחרת וחדורת שליח

 של ישראל ככלכלת אימפקט ותתרום באופן מהותי לשדה הבינלאומי בתחום זה.
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 ,שנהעל מנת לעודד חוקרים וחוקרות בתחום זה, יציע המרכז מענקי מחקר לתקופה של 

 .2021בהתאם לתנאי קול קורא זה ובכפוף לזמינות תקציבית לשנת 

 גובה המענק:

כולל מע"מ , למשך שנה, לכל מחקר שיאושר ע"י הועדה האקדמית של ₪,  25,000 עד

 המרכז ומומחים נוספים.

 תוצרי מחקר נדרשים .2

 , על פי הסכם ההתקשרותדוחות התקדמות תקופתייםהגשת  .1

בעברית  אועמודים. דוח המחקר יוגש באנגלית  50-30בהיקף של  -דוח מחקר .2

 ויכלול:

 תיאורטי של נושא המחקררקע  .1

 מטרות המחקר והרציונל לקיומו .2

 החדשנות המוצעת במחקר .3

 סקירת ספרות אקדמית .4

 נתונים ייחודים שנאספו למחקר )איכותיים או כמותיים( .5

 ממצאי המחקר .6

 מסקנות המחקר ותרומתו, תיאורטית ופרקטית .7

סיסטם אימפקט בישראל והתאמת המחקר לפיתוח -המלצות לפיתוח אקו .8

 זה

 עמודים. 2בהיקף של עד  בעברית ובאנגליתלמחקר  ר מנהליםתקצי .3

 .הצגת הצעת המחקר, תוצרי המחקר ומסקנותיו בפני פורום החוקרים של המרכז .4

 כגורם מממן בכל פרסום פומבי, מדעי או בתקשורת. אזכור מרכז אקטו .5
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 ביצוע ולוחות זמנים .3

20217.15. מתאריך יאוחר לא  לפי הפורמט המצורף ,יש להגיש את הצעות המחקר .1

 . actocenter@gmail.com  לכתובת המייל

על פי הצפי,  סיום שלב ההערכה וההחלטה על הזוכים.ות במענקים תתקבל  .2

 בכפוף לזמינות תקציבית. ,2021במהלך הרבעון השלישי של שנת 

כמקובל במענקי מחקר, לאחר אישור על זכיה במענק , ייחתם הסכם התקשרות  .3

 לזוכים. בין המרכז 

 

 

 

-אנו מעוניינים לקדם מחקרים במגוון רחב של תחומים העוסקים באימפקט, קיימות וכלכלה ברת

קיימא, ועל כן מעודדים את קהל החוקרים.ות ליצור איתנו קשר בכל שלב, לבחינת ההתאמה של 

 actocenter@gmail.comהמחקר לתוכנית. בכל נושא ניתן לפנות לצוות המרכז במייל: 

 

 בהצלחה למגישות ולמגישים!

 מנהלת המרכז

  קרן-מאיה פינגר       

  

mailto:actocenter@gmail.com
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טופס  -קול קורא למענקי מחקר לפיתוח שדה האימפקט הישראלי והבינלאומי

 עמודים! 5לא יעלה על  -הגשת הצעת המחקר

 

 תו.יםפרטי החוקר –חלק א' 

 תפקיד במחקר אלקטרונידואר  טלפון (מוסד, פקולטה, מחלקה)מוסדי שיוך  החוקרשם 

     

     

     

     

 

 *ניתן להוסיף פרטי חוקר.ת נוספים במידת הצורך.

 

 בעברית וגםמילים. יוגש באנגלית  200עד  -המחקר תקציר –חלק ב' 

בתקציר יש להתייחס לנקודות הבאות: רקע מדעי של נושא המחקר, מטרות המחקר, החדשנות 

בתוכנית המחקר, מתודולוגיה ודרכי פעולה, התרומה הצפויה מביצוע המחקר בדגש על ההיבטים 

 היישומים שלו.

  הצעת המחקר –חלק ג' 

תיאור מפורט של תוכנית המחקר ויציג רקע תיאורטי של נושא המחקר, מידת חלק זה יכלול 

 State -ההתאמה של המחקר לתחומי העדיפות של הקול קורא, פירוט החדשנות במחקר ומהו ה

of the Art  .בעולם ובישראל, התועלות הצפויות מהמחקר ואפשרות ליישום תוצאות המחקר

ודה מפורטת הכוללת את המטרות הספציפיות של המחקר, בנוסף, בחלק זה יש לכלול תוכנית עב

שיטות העבודה ואבני דרך לביצוע שלבי המחקר השונים, לרבות ממצאים ראשוניים התומכים 

 בהצעה, במידת וישנם. 
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 לוחות זמנים–חלק ד' 

בחלק זה נדרש להציג את המטרות הספציפיות ואבני הדרך למחקר עם לוחות זמנים לביצועם. 

חודשים ממועד תחילת הפרויקט והוא יכלול את שלבי  12 -לוח הזמנים הכולל מוגבל לי יודגש, כ

 העבודה והתוצרים.

העמודים תכלול את כל החלקים עד כה. רשימה ביבליוגרפית, רשימת פרסומים )כולל  5*מגבלת 

 מאמרים בשלבי שיפוט( ונספחים, לא יכללו במגבלה זו.

 מסמכים נלווים לבקשה –חלק ה' 

אין צורך לצרף קורות -קורות חיים של החוקרים )במקרה של תלמידי מחקר לתואר שלישי ●

 חיים של מנחים(

 אישור תוכנית המחקר לתואר שלישי  -במקרה של תלמידי תואר שלישי ●

 לכל היותר( 2מכתבי המלצה ) ●

 כל מסמך אחר שלדעת החוקרים עשוי לתמוך בהצעת המחקר ●

 


