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מלגה למועמדים לתואר שלישי המעוניינים לכתוב עבודה בתחום של ממשל תאגידי2012 -
נושא הממשל התאגידי זוכה בשנים האחרונות לתשומת לב רבה ולמאמץ מחקרי יוצא דופן בקרב הקהילה האקדמית .גם
הקהילה העסקית מגבירה כל העת את התייחסותה ופעילותה בנושא .עיסוק הליבה של ממשל תאגידי הוא באופן ובמבנה
השליטה בחברות העסקיות ,הניהול הבכיר בהן ,ויחסיהם של אלו )בעלי השליטה והמנהלים הבכירים( עם הציבור הרחב.

לקתדרה לממשל תאגידי בישראל ע"ש משפחת אקרמן מספר מטרות עיקריות:




להוות מרכז ארצי בעל מוניטין עולמי למחקר אינטרדיסציפלינרי אודות ממשל תאגידי ,ניהול בכיר ,ואחריות חברתית
של חברות עסקיות.
להתמקד בתנאים הייחודיים של חברות בישראל ,לדון וללבן את הבעיות הייחודיות לישראל ,תוך העלאת פתרונות
תיאורטיים ומעשיים לשיפור הממשל התאגידי בתנאי הכלכלה המקומית.
להעשיר את הסביבה האינטלקטואלית של חוקרים ,תלמידים ,אנשי עסקים ומשפטנים העוסקים בתחום על ידי מחקר
אקדמאי ודיון מעמיק ומקיף בסוגיות הליבה בתחום.

הקתדרה לממשל תאגידי בישראל תעניק מלגה שנתית אחת לתלמיד/ה שיתקבל/תתקבל ללימודי תואר שלישי בבית
הספר למינהל עסקים באוניברסיטת בר אילן ויבחר/תבחר להתמחות בתחום.

דוגמאות לנושאי מחקר רלבנטיים:











ניצול החברה על ידי בעלי השליטה וטובות הנאה פרטיות של בעלי השליטה.
פירמידות שליטה וריכוזיות השליטה במשק הישראלי.
דרוג איכות הממשל התאגידי של חברות ישראליות.
שכר מנהלים בכירים בישראל.
ארגון השליטה בחברה.
מבנה הניהול הבכיר בחברה ותהליכי מינוי מנהלים בכירים בישראל.
אחריות חברתית של תאגידים.
השפעת החקיקה ותקנות רגולטוריות על איכות הממשל התאגידי.
צוותי הנהלה בכירים ) (top management teamsוהשפעתם על ביצועי הפירמה.
קשרי הון שלטון והשפעתם על ערך הפירמה.

הפקולטה למדעי החברה
בית הספר למינהל עסקים
אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן  ,52900ישראל

טלפון03-5318901 .
פקס03-7384040 .
Ackerman.chair@mail.biu.ac.il
/http://www.israeli-corporate-governance.org

פרטים נוספים
כל מלגה היא על סך של  ₪ 10,000לשנה למשך ארבע שנים.
המלגה אינה פוגעת בזכות המלגאי למלגות נוספות ,כגון מלגת נשיא האוניברסיטה לתלמידי תואר שלישי.
בקשות למלגה יש להגיש עד  31במרץ .2012

בכל שאלה ניתן לפנות לגב' יעל כרמי ,מזכירת קתדרת אקרמן ,בטלפון  03-5318901או בדוא"ל:
ackerman.chair@mail.biu.ac.il

בכבוד רב

פרופ' בני לאוטרבך
ראש הקתדרה
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