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הידע בתחום הניהול האסטרטגי ולהעמקת מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי פועל לפיתוח וקידום 

על חברות  ומקרי בוחן קצריםמקרי בוחן  הקשר בין העולם האקדמי והעולם העסקי. המכון מפתח

 ובארגונים בישראל ובעולם. קדמיהישמשו להוראה וללמידה באאשר  ,ישראליות

 

 :העלות כוללת של המענק

 ₪ 35,000עד  - (Case Study) מקרה בוחן

 ₪ 20,000עד  -  (Brief Case Study)קצרמקרה בוחן 

 

 בוחן קצר הלכתיבת מקרה בוחן ומקרהנחיות ה
 

 הזוכים יועברו לעריכה לשונית(. הבוחן י)מקרבאנגלית מקרה הבוחן ייכתב  .1

מקרה בוחן ) Harvard Business School מקרי הבוחן שלבמתכונת מקרה הבוחן ייכתב  .2

 ונספחים(.

 הסעיפים הבאים:כלול את מקרה הבוחן י .3

החלטות שיש לקבל ולמסגרת הזמן ללסוגיות המרכזיות, התייחסות  :הנושא המרכזי •

 הנדרשת לצורך קבלת החלטות.

קבלת להשפיע על  גורמים נוספים שעשויים :נושאים אחריםלהקשר לסוגיות ו •

 ההחלטות.

זיהוי ; למקרה הבוחןסיכום האינפורמציה הרלוונטית ביותר  :המידעניתוח וסיכום  •

, יתפיננסניתוח כל אינפורמציה  ;בבהירות ההנחותהגדרת  , הדעות וההנחות;העובדות

 נתונים ודוחות.

תוך הם, והחסרונות של היתרונות לגבידיון והצגת פתרונות אפשריים  :תרונותפ •

 התייחסות לאינפורמציה איכותנית ו/או כמותית רלוונטית.

הפתרונות  בהתבסס על ניתוחהצגת המלצות לפתרון הסוגיה, : םהמלצות ויישו •

 . (היישום צריך לכלול שלבי ביצוע ומסגרת זמן לביצועהאפשריים, ואופן יישומן )

המהלך הנבחר  לבחינת הצלחת יישוםקביעת שיטת מדידה והערכה  בקרה ומדידה: •

 .(סדוריםניתן לבנות תקציבים, לוח פגישות או ראיונות ) הסוגיהפתרון ו

ולהעברת הדילמה,  מקרה הבוחןהצעות ללימוד : הצעות להוראת מקרה הבוחן •

 הפתרונות המוצעים ותהליך קבלת ההחלטה הסופית בצורה מיטבית.

 ;)לא כולל נספחים(עמודים  15-20יהיה  Case Study)) מקרה הבוחןהיקף  .4

 )לא כולל נספחים(. עמודים 8עד יהיה  Brief Case Study)) מקרה הבוחן הקצרהיקף 

 מקרה הבוחן שקפים הדרושים להוראתיש להכין  ,(Word)קובץ  מקרה הבוחןמסמך מלבד  .5

ההוראה (. הנחיות Word)קובץ  Teaching Notes הוראהומסמך הנחיות ( PPT)קובץ 

 . מקרה הבוחןיכללו שאלות הכנה, תשובות לשאלות ההכנה ומערך שיעור להוראת 
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ע"י חוקר המתמצא בתחום והכותב יתבקש לתקן בהתאם  Reviewמקרה הבוחן יעבור  .6

 להערות.

או לקבל הסכמה  הוראת המקרה בקורס אחד לפחותכותב מקרה הבוחן יתבקש להתחייב על  .7

 של מרצה, אשר יתחייב ללמד את המקרה בקורס שלו.

לפקולטה למכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ו יהיו שייכות זכויות היוצרים של מקרה הבוחן .8

 שם הכותב/ת יפורסם על גבי מקרה הבוחן., כאשר לניהול ע"ש קולר

 

 מקרה בוחן קצרלמקרה בוחן ולכתיבת ההצעה להנחיות ה

 

, עמודים 4עד בהיקף של , מתכונת תמציתיתההצעה לכתיבת מקרה בוחן ומקרה בוחן קצר תהיה ב

 לפי הסעיפים הבאים:

 .ה/פרטי המגיש .1

 .מקרה הבוחןנושא  .2

 תמציתי של הרקע.תיאור  .3

מקרים  /ארגונים עבור מקרה הבוחן מידת הישימות שלדילמות, ה, מקרה הבוחןמטרות  .4

 נוספים.

 .מקרה הבוחןאוריות האקדמיות המהוות רקע ליהת .5

 .מקרה הבוחןתכנית איסוף הנתונים לבניית  .6

 

 לוחות זמנים רצויים

 

: מיילל 2021 אוקטוברב 1למכון עד ליום  ההצעות למקרי הבוחןיר את יש להעב .1

hurvitzinst@tauex.tau.ac.il. 

 . 2022 במאי 1 הטיוטה הראשונית של מקרה הבוחן עד ליוםיש להגיש את  .2

 . 2022 באוקטובר 1יש להגיש את מקרה הבוחן, השקפים וההנחיות להוראה עד ליום  .3

 

 תנאי תשלום

 

 עם אישור הכותב ונושא מקרה הבוחן.  - 20%

 עם הגשת טיוטה ראשונית. - 30%

 (.Teaching Notes) להוראת מקרה הבוחן הגשת מקרה הבוחן, השקפים וההנחיות עם - 50%

 

  בברכה,

 מיתר-דר' רוית כהן

 מנהלת אקדמית

 מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי
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