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קול קורא להצעות מחקר
בניית כלכלה וחברה מקיימות ,מכלילות ובריאות
המכון לחקר חברה וכלכלה במכללה האקדמית של ת"א-יפו הוקם בשיתוף קרן אדמונד דה רוטשילד.
חזון המכון הינו פיתוח ושיתוף ידע ,כלים ופרקטיקות חדשניים ומשפיעים בתחומי החברה ,הכלכלה והמדיניות ,שיציעו
פתרונות לאתגרים החברתיים העצומים הניצבים בפני האנושות במאה ה.21-
המכון עובד בשיתוף פעולה עם אנשי אקדמיה ,חברות במגזר העסקי ,ארגוני חברה אזרחיים ,ארגוני ממשל והקהילה
הבינלאומית ,במטרה לפרסם מאמרים ודו"חות מחקר ,לקיים כנסים ,ימי עיון והכשרות ייעודיות לבעלי
עניין שונים באקדמיה ,בממשלה ובתעשייה הנוגעים לכלכלה וחברה מקיימות ,הוגנות ,מכלילות ובריאות.
המכון פונה בקול קורא זה להציע מחקרים בנושאים הקשורים לבניית כלכלה וחברה מקיימות ,הוגנות ,מכלילות ובריאות,
כדלקמן:
 .1טרמינולוגיה וטיפולוגיה של כלכלת בעלי עניין ,כלכלה ירוקה ,חברה מכלילה ,גיוון בהנהלות עסקיות ,מימון חברתי
והשקעות אחראיות ואימפקט  -הגדרות ,מאפיינים ,מגזרי אחריות ואימפקט ,מודלים קיימים בעולם ,מגמות חדשות.
מחקר השוואתי ,מחקר היסטורי (חברות וכלכלות אחראיות בראיה היסטורית) ועוד.
 .2הערכה ומדידה  -כלים ושיטות למדידת אימפקט חברתי .האתגרים במדידת אימפקט ,קריטריונים ומדדים לאומיים
ובינלאומיים.
 .3נשים ומגוון  -סגנון השקעה של נשים ושל קבוצות מיעוט שאינן דומיננטיות בסקטור הפיננסי ,נתונים לגבי השקעות
חברתיות של נשים וגברים ,מגוון בחברות עסקיות ובהנהלות ,תפיסת סיכון ,ערכים וחדשנות בקרב קבוצות מיעוט
שונות ,יתרונות חברתיים וכלכליים של מגוון והכללה ,חינוך שוק.

 .4אזוריות  -השקעות אזוריות ובעסקים קטנים מול השקעות בחברות בינלאומיות ,מוסדות פיננסיים מקומיים ,כלכלות
מקומיות ,הוכחת היתכנות של אשכולות אזוריים.
 .5חדשנות בביקוש ובהיצע  :מודלים ,פרקטיקות ומתודולוגיות חדשניות בתמיכה במיזמים בעלי אימפקט חברתי,
חברות ומיזמים בעלי מודל היתכנות אחר ולטווח ארוך ,טכנולוגיות ממוקדות קיימות חברתית וכלכלית וצמיחה.
 . .6סיכונים :הסיכונים הפיננסיים המשמעותיים בהשקעות חברתיות ואימפקט ,והמענים להם :ניהול פאסיבי של
מדיניות השקעה בתחומים של שינויי אקלים ,התנהלות של דירקטורים נאמנים ובחינת התחייבויותיהם של מנהלי
נאמני קרנות הפנסיה ,צמיחה לטווח ארוך ,תפיסה והגדרה של סיכון ועוד.
 .7רגולציה -רגולציה תומכת בהשקעות אימפקט וב , negative screening-מחקר השוואתי ,רגולציה בינלאומית,
 EU Green Taxonomyוישראל ,מיסוי חברות והקלות לעסקים קטנים.
 .8אחר -ניתן להציע נושאים הקשורים לבניית חברה וכלכלה מכלילות ,מקיימות ובריאות שלא הוצעו לעיל.

קריטריונים לקבלת המענק:
 .1התאמה לדרישות הקול קורא.
 .2הערך המדעי של המחקר המוצע והחדשנות המוצעת בו.
 .3הערך היישומי של המחקר המוצע ,ותרומתו הפוטנציאלית ליצירת שינוי בתחומו.
 .4סבירות  /היתכנות תכנית העבודה (לוח זמנים ותקציב) והאמצעים העומדים לרשות החוקר.
 .5זהות החוקרים וכישוריהם ,כולל פירוט חברי צוות המחקר במידה ומדובר בצוות (בהתבסס על קורות חיים).
 .6חוקר זכאי לקבל מענק עבור הצעת מחקר אחת בלבד.

מסגרת מענק המחקר
גובה המענק יהיה עד  23,000ש"ח כולל מע"מ למחקר שימשך עד שנה.
המכון יחליט על סכום המענק בהתאם להצעת המחקר .יבחרו  2מחקרים בלבד.
המרכז אינו מתחייב להעניק את כל הסכום המוקצב למענקי מחקר.

זכאות להגיש בקשה ותנאים נוספים:
 . 1מחקרים המבוצעים על ידי חוקרים בעלי רקע וניסיון אקדמי מתאים המשתייכים למוסד אקדמי או מוסד מחקרי
מומחה בתחום.
 .2מקבלי המענק יתחייבו להציג את מחקרם בפני קהלי יעד נבחרים בהתאם לבקשת המרכז.

 .3מקבלי המענק יתחייבו לציין את הגורם המממן בכל פרסום פומבי מדעי ,או בתקשורת.
 .4מקבלי המענק יתחייבו להגיש דו"ח מחקר בהיקף של  30-50עמודים .דו"ח המחקר יוגש באנגלית
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תקציר בעברית ובאנגלית
רקע תיאורטי של נושא המחקר
מטרות המחקר והרציונל לקיומו
החדשנות המוצעת במחקר
סקירת ספרות אקדמית
נתוני המחקר (איכותיים או כמותיים)
ממצאי המחקר
מסקנות המחקר ותרומתו ,תיאורטית ופרקטית
תרומת המחקר לפיתוח אקו-סיסטם סביב אימפקט חברתי

שלבי המיון
יש להעביר למכון הצעה ראשונית של עד  5עמודים הכוללת:
 .1כותרת המחקר ושמות החוקר/ים
 .2רקע תיאורטי קצר על נושא המחקר המוצע ,חדשנותו ו/או תרומתו מעבר למחקר הקיים.
 .3הגדרת מטרות המחקר המוצע והשערות המחקר.
 .4ערכו החברתי והיישומי של המחקר.
 .5שיטת המחקר (אוכלוסיית המחקר ,כלים ,תהליך).
 .6תוכנית עבודה (שלבי עבודה ולוחות זמנים).
 .7פירוט תקציב המחקר.

נספח (בנוסף להצעה)  -קורות החיים של החוקר/ים הראשי/ים.
במקרה של מוסד לא אקדמי – עדות על התשתית המחקרית הרלוונטית הקיימת במוסד (כגון  ,רשימת פרסומים רלוונטיים
בחמש שנים האחרונות ,נגישות למאגרי מידע ולקובצי נתונים ,זמינות של עוזרי מחקר ,כד').

לוחות זמנים
תאריך אחרון להגשת הצעות למחקר הוא  .1.8.2021את ההצעות יש לשלוח במייל לכתובת
אלקטרונית  rise@mta.ac.ilולציין את נושא הקול קורא בכותרת הדוא"ל.
תשובות יימסרו עד .30.8.2021

לפרטים נוספים או להבהרות ניתן ליצור קשר עם ירדן בלינקי yardenbk@mta.ac.il ,רכזת המכון.
החוקרים/ות שיזכו במענק יחתמו על טופס הצהרה בעניין זכויות קניין רוחני.
על החוקרים/ות הזוכים להשלים את העבודה עד סוף ספטמבר .2022
מענק המחקר ישולם בהתאם לאבני הדרך הבאים:
 - 50%בהצגת תוצרי ביניים (עד ולא יאוחר מה)1.04.21 -
 - 50%לאחר קבלת דו"ח המסמך הסופי

עבודות מתאימות יפורסמו באתר המכון ו/או בפרסומיו על פי שקול דעתו.
בהצלחה!

