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קול קורא
הגשת הצעות מחקר לשנת 2017
ממשל תאגידי הוא שם תואר לקשת רחבה של נושאים המתמקדים באופן ומבנה השליטה בחברות העסקיות ,הניהול
הבכיר בהן ,ויחסיהם של אלו (בעלי השליטה והמנהלים הבכירים) עם הציבור הרחב .גם בישראל ,קיים עניין ציבורי מובהק
בהגנה על המשקיעים הקטנים בחברות הציבוריות מפני ניצול על ידי בעלי החברה ומנהליה.
לצערנו ,המחקר הישראלי בנושא הממשל התאגידי עדיין בחיתוליו .על כן ,באדיבות מר ריימונד אקרמן ומשפחתו ,הקמנו
קתדרה שתתמקד בתנאים הייחודיים של חברות בישראל ,תדון ותלבן את הבעיות הייחודיות לישראל ,ותמליץ על פתרונות
תיאורטיים ומעשיים לשיפור הממשל התאגידי בתנאי הכלכלה המקומית.

הקתדרה לממשל תאגידי בישראל ע"ש משפחת אקרמן מעוניינת לקבל הצעות מחקר לשנת  2017בתחום של ממשל
תאגידי בישראל.
להלן מס' פרטים חשובים:


ההצעה תוגש על ידי חוקר אחד או מספר חוקרים ,חברי סגל במוסד אקדמי מוכר.



מסגרת הזמן להשלמת המחקר היא שנה (עד סוף אפריל .)2018



הועדה המדעית של הקתדרה תבחר שתי הצעות לפחות ,ותממן אותן בהיקף של עד  ₪ 20,000לכל הצעה.



העבודות תוצגנה בסדנת עבודה או בפורום של הקתדרה שיערכו עד יוני .2018



על המחקר להיות רלוונטי לשאלות הנוגעות לממשל תאגידי ) ,(Corporate Governanceאך הצעות בתחום
האחריות החברתית של הפירמה ) (Corporate Social Responsibilityתתקבלנה אף הן בברכה.
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אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן  ,5290002ישראל

טלפון03-5318901 .
פקס03-7384040 .
gr.ackerman@biu.ac.il

http://www.israeli-corporate-governance.org

הנחיות להגשת הצעות המחקר


הצעת המחקר בעברית או אנגלית ( 1,000מילים לכל היותר ,לא כולל דף שער וביבליוגרפיה) תכלול:
 .1עמוד שער עם שם המחקר ,שמות החוקרים ,תפקידם ,כתובתם ,מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני
שלהם.
 .2מטרת המחקר וחשיבותו.
 .3רקע תיאורטי תמציתי ,כולל הקשר לספרות.
 .4השערות המחקר.
 .5תיאור המדגם המתוכנן ושיטת המחקר.
 .6פרוט ההתקדמות במחקר עד כה (תינתן עדיפות מסוימת למחקרים הנמצאים כבר בשלב הביצוע ואשר לחוקרים
שלהם עבודות קודמות בנושא).
 .7לוחות זמנים לביצוע.



כנספח להצעה יש לצרף קורות חיים תמציתיים של כל מגיש.



את הצעות המחקר יש להגיש עד ה  24-באפריל  2017לגב' יעל כרמי ,מזכירת הקתדרה לממשל תאגידי בישראל ע"ש
משפחת אקרמן ,בית הספר למינהל עסקים ,אוניברסיטת בר-אילן .נא לשלוח את ההצעות כקבצי  PDFבדואר
אלקטרוני לכתובתgr.ackerman@biu.ac.il :

הודעות יישלחו לזוכים עד סוף אפריל .2017
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' יעל כרמי בטלפון.03-5318901 :
כמו כן ניתן לפנות לפרופ' בני לאוטרבך ,ראש הקתדרה ,בכתובתbeni.lauterbach@biu.ac.il :

בכבוד רב

פרופ' בני לאוטרבך
ראש הקתדרה
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