
 

 

 

 

120101/2/ 

 

 8102(: case studiesקורא לכתיבת אירועים ) קול

 מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי

 

ממשיך לקדם את פיתוח הידע בתחום הניהול האסטרטגי ולהעמיק מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי 

בפקולטה    Case studiesבהמשך לפיתוח מרכז  את הקשר בין העולם האקדמי והעולם העסקי.

אירוע על חברות לניהול ובהמשך להרחבת פעילות המכון, אנו מעוניינים לעודד כתיבה של ניתוחי 

. המטרה הינה לאפשר לסטודנטים ללמוד מהניסיון העשיר והייחודי של חברות וארגונים ישראליות

 ./1/2מקרי בוחן לשנת  3בישראל. המכון מציע תמיכה במימון של 

 .Case studiesנשמח לקבל הצעות לכתיבה של 

 

 . ₪ ///,31העלות כוללת של המענק היא עד 

 

 :הנחיות כלליות

 לעריכה לשונית(. עהאירוע ייכתב באנגלית. )יש לשלוח את האירו .2

על הוראת האירוע בקורס אחד לפחות או לקבל הסכמה של   יתבקש להתחייבכותב האירוע  .1

 בקורס שלו.   case-מרצה אשר יתחייב ללמד את ה

והכותב יתבקש לתקן בהתאם ע"י חוקר המתמצא בתחום,  reviewניתוח האירוע יעבור  .3

 .להערות

)אירוע ונספחים(. ההגשה תכלול  Harvard Business Schoolהאירוע ייכתב במתכונת אירועי  .4

 -את הסעיפים הבאים

   המרכזיות, דחיפות והחלטות שיש לקבל.התייחסות לסוגיות  -מרכזי/יםנושא/ים  

הגדרת נושאים ובעיות . התייחסות למסגרת הזמן הנדרשת לצורך קבלת החלטות

 לטווח ארוך.

  המשפיעים האסטרטגיים מהם  -שאים אחריםונלסוגיות והקשר בין הבעיה

 .נוספותהחלטות שעשויים להשפיע על 

 סיכום האינפורמציה הרלוונטית ביותר של המקרה; זיהוי  -ניתוח וסיכום המידע

גדרת ההנחות בבהירות; ניתוח כל אינפורמציה העובדות, הדעות וההנחות; ה

 .נתונים ודוחות ,כספית
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 יתרונות וחסרונות; , אופציות לפתרונות אפשריים -החלק המרכזי של המקרה

 התייחסו לאינפורמציה  איכותנית ו0או כמותית הדרושה להצגת הבעיות שהועלו. 

 קבעו המלצות  -בהתבסס על ניתוח האפשרויות לפתרון הבעיה -המלצות ויישום

 היישום צריך לכלול שלבי ביצוע ומסגרת זמן לביצוע.לפתרון, ויישומן. 

 םהאם המהלך שבחרנו מיוש -קביעת שיטת מדידה והערכה -בקרה ומדידה 

בהצלחה, והאם פתרו את הבעיה. ניתן לבנות תקציבים, לוח פגישות או ראיונות  

 סדורים. 

  הצעות ללימוד האירוע,  ולהעברת הדילמה, הפתרונות המוצעים, ותהליך קבלת

 ההחלטה הסופית  בצורה מיטבית.

שקפים הדרושים להוראת  ( יש להכין wordמלבד מסמך הכולל את האירוע עצמו )קובץ  .1

(. הנחיות teaching notes הכולל word(, ומסמך הנחיות הוראה )קובץ PPTהאירוע )קובץ 

 ההוראה יכללו שאלות הכנה, תשובות לשאלות ההכנה ומערך שיעור להוראת האירוע.

 , לא כולל נספחים. עמודים  /21-1יהיה היקף האירוע  .6

 האירוע. גבי זכויות האירוע יהיו שייכות למכון. שם כותב האירוע יפורסם על  .7

 

 לוח זמנים לתשלום עבור כתיבת האירוע:

 . האירוע ונושא הכותב אישור עם %/1 .2

 עם הגשת טיוטה ראשונית. %/3 .1

 . למכון Teaching notesהאירוע &   הגשת לאחר %/1 .3

 

 אופן הגשה

 לכתובת :  30/9/2018ליום יש להעביר את הבקשות למכון עד 

adibinnun@tauex.tau.ac.il  

 הבקשהמבנה 

ולהקטין את השקעת הזמן הנדרשת להכנת הבקשה, אנו מבקשים מתכונת תמציתית  ,במטרה להקל

 לפי  הסעיפים הבאים: עמודים 4עד  של הצעת המחקר בהיקף של

 .המגישפרטי  .א

 .נושא האירוע .ב

 .תיאור תמציתי של הרקע .ג

  דילמות, עד כמה האירוע ישים לגבי ארגונים0 אירועים נוספים. , האירועמטרות  .ד

 התאוריות האקדמיות המהוות רקע לאירוע. .ה

 תכנית איסוף הנתונים לבניית האירוע. .ו
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 הצעותטיפול ב

 .00/00/8102עד תאריך  התשובה להצעה תימסר לחוקרים 

 

 לוחות זמנים:

 . 3/0401/29ליום עד  ראשונית הטיוט .2

 .3/0901/29עד ליום  TN -הגשת הארוע ו .1

 

 בברכה,

 מיתר -רוית כהן דר' 

 לניהול אסטרטגימכון אלי הורביץ  תמנהל

 

 

 


