
 

 

 2020ביולי  5

 קול קורא להצעות מחקר בנושא

 פיתוח כלכלת אימפקט ישראלית

קרן אדמונד דה רוטשילד פועלת ליצירת חברה ישראלית משותפת על ידי קידום מצוינות, גיוון, 

צמצום פערים ומנהיגות באמצעות השכלה גבוהה. כממשיכי דרכה של מורשת פילנתרופית 

 . 21 -אנו משקיעים בסוכני שינוי ובקידום הרוח החלוצית של המאה ה  חדשנית,

  

המודלים צאת בקול קורא להצעת מחקרים הבוחנים את קרן אדמונד דה רוטשילד יו

וביסוס מקומה של ישראל כשחקנית בשדה  ישראלית כלכלת אימפקטהאופטימאליים לפיתוח 

של  שפה תרציליאסטרטגיית תחום יזמות האימפקט בקרן מכוונת . האימפקט הבינלאומי

מטרת המחקרים  .מקומיסיסטם ה-שתיות הנדרשות לאקוהת של נייהאימפקט בישראל ולב

ים, משקיע -ארץ ובעולם ב בתחום העוסקים לכל אותו ולהנגיש בתחום  הידע את להרחיבהיא 

  יזמים, ארגוני תשתית, משרדי ממשלה ועוד.

 

 :זאת לצורך הגשה

 יצירה מכוונת של פתרונות לאתגרים חברתיים בעלי מודל עסקי ברור. מיזמי : אימפקט

החזר השקעה חברתי( והן (אימפקט מחויבים הן למדידה של התשואות החברתיות 

  למדידה של רווח כלכלי )החזר השקעה פיננסי(.

 אימפקטמכוונות המיועד להשקעות הון ותיווך סיסטם אימפקט: כולל ביקוש, היצע -אקו, 

כלי ו (נדל"ן אימפקט(, תחומים שונים )לדוגמא: כוןהון סי שונים )לדוגמא: השקעה סוגיב

 (. ועוד מימון מעורבבי/סביבתי, חברת -״חהשקעה שונים )לדוגמא: אג

 

    להצעות מחקר םהרלוונטיינושאים ה

והיצע הון, -תיווך-)כולל ביקוש אימפקט מכוון סיסטםאקו של קידום ופיתוח מודלים ל .1

 :רגולציה, העלאת מודעות ועוד(

 (נגבאקו סיסטם אימפקט בלדוגמא: )ברמה אזורית  -

 )לדוגמא: טכנולוגיה מסייעת(ברמה תחומית  -

מלאכותית להשפעה חברתית  האינטליגנצי)לדוגמא:  ספציפית טכנולוגיהממוקד  -

 חיובית(

 המדעים המדויקים וההנדסות(מבוסס על מסחור ידע אקדמי )בתחומי  -

מחקר השוואתי, בין מדינות, לביסוס מודל והמלצות להקמת אימפקט אקו סיסטם  .2

המלצות לכלל המגזרים, הצעות רגולציה, בחינת  כוללמשמעותי בישראל )מקומי 

 (אפיקי הזרמת הון חדש ועוד



 

 

ברחבי העולם והמלצות ת אימפקט במוסדות אקדמיים יועילובין פ מחקר השוואתי .3

 צורך קידום פעילות אימפקטל למוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל יישומיות

 במסגרתם

  הגלובאלי: תפקידה הייחודי של ישראל באקו סיסטם האימפקט .4

 תבינלאומיבראייה  -
 שווקים וכלכלות מתפתחותבדגש על  -

 ץ(מדינות היעד המוגדרות ע"י משרד החו לאור) מדינות אפריקהבבדגש על  -

 מדינות היעד המוגדרות ע"י משרד החוץ( לאורהאסייתית )יבשת תת בדגש על ה -

 על שוק האימפקט הבינלאומי והמקומי השלכות מגפת הקורונה .5
 

 המחקר מסגרת מענק

 5 -ל 3למחקרים שיימשכו עד שנה. יבחרו בין  ₪  100,000 –ל   60,000גובה המענק בין 

 מחקרים.

 

 קמענ לקבלת קריטריונים

 .קורא הקול דרישות על עונה המחקר בה המידה .1

 .מקובלים אקדמיים בסטנדרטים דהמיע .2

 .לקהל היעד הפוטנציאלית תרומתו ובמיוחד ,המוצע המחקר של היישומי הערך .3

 לרשות העומדים ותקציב( והאמצעים זמנים לוח( העבודה  תכנית היתכנות / סבירות .4

 .החוקר

 בצוות ומדובר במידה המחקר צוות חברי פירוט כולל ,וכישוריהם החוקרים זהות .5

 .ופרסומים( חיים על קורות בהתבסס(

 .בלבד אחת מחקר הצעת עבור מענק לקבל זכאי חוקר .6

 

 נוספים ותנאים בקשה להגיש זכאות

 המשתייכים מתאים אקדמי וניסיון רקע בעלי חוקרים ידי על המבוצעים מחקרים .1

 .בתחום מומחה מחקרי או מוסד אקדמי למוסד

 .באנגלית יוגשו המחקר ממצאי .2

 בהתאם, בישראל נבחרים יעד קהלי בפני מחקרם את להציג יתחייבו המענק מקבלי .3

 .לבקשת הקרן

 

 

 



 

 

 שלבי המיון

 המייעצת וועדה אקדמית ידי על שלבים והוא יתבצע בשני ייערך המחקרים בחירת תהליך

 .לקרן

 'א שלב

 ראשונית הצעה לקרן להעביר יש .המוצע המחקר של ראשונית לת הצעות מחקר ובחינהקב

 :הכוללת עמודים 4-5 בין של

 מעבר למחקר תרומתו או/ו חדשנותו ,המוצע המחקר נושא על תיאורטי קצר רקע .1

  .הקיים

 .המחקר והשערות המוצע המחקר מטרות הגדרת .2

 .הקרוב בעשור הישראלית לחברה המחקר של והיישומי החברתי ערכו .3

 .)תהליך ,כלים ,המחקר אוכלוסיית(מתודולוגיה  .4

 .)זמנים ולוחות עבודה שלבי(עבודה  תוכנית .5

 .)ויש במידה ,נוספים מימון ומקורות(המחקר  תקציב פירוט .6

 עדות -אקדמי לא מוסד של במקרה .ים/הראשי ים/החוקר של החיים קורות תקציר .7

 פרסומים רשימת ,כגון) במוסד הקיימת הרלוונטית המחקרית על התשתית

 של זמינות, נתונים ולקובצי מידע למאגרי נגישות ת,האחרונו שניםבחמש  רלוונטיים

 (.'כד ,מחקר עוזרי

 'ב שלב

 על מלאה מחקר הצעת להגיש יתבקשו הראשוני הסינון שלב את יעברו שהצעותיהם חוקרים

 .האקדמית בוועדה וידונו בהמשך שימסרו הנחיות פי

 

 לוחות זמנים

 לשלוח יש ההצעות את 05.08.2020וא ה למחקר ראשוניות הצעות להגשת אחרון תאריך

 .ל"הדוא בכותרת קורא הקול נושא את ולציין research@caesarea.com לכתובת 

 

 05.09.2020  -עד ל יימסרו  'ב לשלב מעבר לגבי תשובות

תחום מצוינות ורדית גילאור, מנהלת  עם קשר ליצור ניתן להבהרות או נוספים לפרטים

 research@caesarea.com ,אקדמית
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