
בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית גאה להכריז על:
הכנס הארצי הראשון לדוקטורנטים/ות

 בהתנהגות ארגונית

 קמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים, ירושלים.
29.6.14

המועד האחרון למשלוח התקצירים הוא 30.4.14
הנחיות לכתיבת התקציר מופיעות בעמוד הבא.

נשמח להיפגש, להכיר ולשמוע על המחקר שלכם. 

בברכה,
אנדריי אלסטר, איה נבון, גיא יצחקוב, מיכל להמן, תמי רובל - ליפשיץ, 

ד"ר דותן קסטרו, ד"ר סיגל שפרן - תקוה,  פרופ' שאול אורג, פרופ' תמר זילבר.

** ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש. ניתן להירשם עד ה-1.6.14, באתר הכנס. 

קול קורא

דוקטורנטים/ות  עבור  ולמידה  היכרות  למפגש,  מרחב  לייצר  היא  הכנס  מטרת 
בתחום ההתנהגות הארגונית בישראל. במסגרת הכנס יתאפשר לתלמידי המחקר 
להציג את עבודתם בפני עמיתיהם וחברי סגל בתחום, לקבל עליה משוב, ולהכיר 

עמיתים בקהילת המחקר בהתנהגות ארגונית. 

הכנס פתוח לדוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים מכלל המוסדות להשכלה גבוהה 
פסיכולוגיה,  )כגון  אחרות  וממחלקות  עסקים  למנהל  ספר  מבתי  בישראל, 
סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, כלכלה(, שמחקרם נכלל בתחום ההתנהגות הארגונית. 

הכנס יערך במתכונת של מושבי הצגות פרונטליות )15 דקות להצגה( מאוגדים 
ידי איש/אשת סגל מתחום ההתנהגות  ינוהל על  נושא משותף. כל מושב  סביב 
ארגונית באוניברסיטה העברית, שישמש/תשמש כמתדיינ/ת. בנוסף, יוקדש זמן 

להצגת פוסטרים.



הנחיות לשליחת תקצירים

על התקצירים לכלול את המידע הבא:

-פרטי המציג/ה: שם, מוסד לימודים, חוג, שם המנחה, שלב הדוקטורט, כתובת מייל, 

מספר טלפון

-תקציר המחקר צריך לכלול: רקע תאורטי קצר, תאור שיטות המחקר, ממצאים 

אמפיריים ומסקנות 

-3-5 מילות מפתח המגדירות את תחום המחקר שלכם

אנא ציינ/י העדפתך לגבי הצגת עבודתך במושב או בפוסטר

אורך התקצירים בין 400-500 מילים. את הקבצים יש לשמור בפורמט Word או PDF )באנגלית או עברית(

  www.ob-phd-conference.org  את התקציר יש להגיש באמצעות אתר האינטרנט של הכנס

וכן ולכתובת המייל הבאה:

huji.phd-obconf@mail.huji.ac.il
המועד האחרון למשלוח התקצירים הינו 30.4.14

הודעה על קבלה לכנס תימסר עד אמצע מאי 2014

** ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש. ניתן להירשם עד ה-1.6.14, באתר הכנס. 
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