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  ול קורא להגשת תקצירים ועבודותול קורא להגשת תקצירים ועבודותקק
   ה בארגוניםה בארגוניםי בנושא שקיפות ואתיקי בנושא שקיפות ואתיקאקדמאקדמ--לכנס מחקרילכנס מחקרי

נס מוקדש לזכרו של פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל, מחלוצי הוראת נושאי השקיפות והאתיקה בעסקים ומקים כה

 Transparency Internationalשקיפות בינ"ל ישראל, השלוחה הישראלית של ארגון עמותת 

  

  1 6:30בשעה ,בדצמבר 30ג, "בטבת תשע זראשון י"ביום יערך הכנס 
   430חדר ,ת"אאוניברסיטת   ,בבניין רקנאטי

  
  

 חוקרים עצמאיים וא ממוסדות אקדמיים ,והאתיקה בישראל בתחום השקיפות ,למידי מחקרתחוקרים ו

תתקבלנה בברכה עבודות שנכתבו במגוון דיסציפלינות, המאירות זוויות  מחקר לכנס. מוזמנים להגיש עבודות

  ון מסורות תיאורטיות ומתודולוגיות.שונות של שקיפות ואתיקה ומגו

  

  12.2025.11, ג"עתש כסלו אי"', איום המועד האחרון להגשת תקצירים הוא 
  

עמיתים -משולשת: לאפשר היכרות הדדית של המחקר הנעשה בתחום בישראל; לטפח רשתשל הכנס תכליתו 

וקרים לקחת חלק משמעותי של חוקרי שקיפות ולהעמיד לרשותם מסגרת לדיון בעבודותיהם; להזמין את הח

  בשיח המחקרי האתי בישראל. 
  

בתחום השקיפות תלמידי תואר שני ושלישי,  צעירים, מחקרשל תלמידי גם ומעודד הגשת עבודות  מזמין הכנס

שנכתבו במהלך  בשקיפות ואתיקהניתן להגיש עבודות מחקר . יאפשר הצגה של עבודות מצטיינותו ,והאתיקה

עבודות קבלת גם  לתישק. הצעת מחקר מפורטת לדוקטורט)כולל ( הלימודים לתואר שני ושלישי בכל החוגים

  מחקריות יוצאות דופן באיכותן שנכתבו במהלך לימודי התואר הראשון.

  

יים המצטיינות (לפי החלטת ועדת שופטים) בפרסי לימודים כספ הסטודנטים במסגרת הכנס, תזכנה עבודות

  ."ישראל סולושנס מוטורולה"  מטעם חברת
  

  

    ::והעבודותוהעבודותנחיות להגשת התקצירים נחיות להגשת התקצירים הה

  .25.11.2012כאמור עד תאריך  מילה 400-300יש לשלוח תקצירים בני  •

(אוניברסיטה/מכללה  , אם ישיש לפרט בעמוד השער את כותרת העבודה, שמות הכותבים, שיוך מוסדי •
יש לציין גם את שמות במקרה של תלמידי מחקר, שלוח דואר. וחוג), דוא"ל, מס' טלפון וכתובת למ

  מנחי העבודה.

יש להימנע מציון פרטים מזהים בגוף העבודה (למעט בעמוד השער), שכן העבודות והתקצירים יעברו  •
  שיפוט מדעי בעילום שם.

 ,טבת ה' 18.12.12' גיום את העבודות המלאות שתתקבלנה להצגה בכנס, צריך יהיה להגיש עד  •
  עבודות מצטיינות תכללנה בקובץ מאמרים שבכוונתנו להוציא לאור לאחר הכנס. .ע"גתש

  

פרופ' רן לחמן, ראש מרכז  לא  Wordפורמטב (attachment)יש לשלוח את התקצירים כקובץ מצורף  •

 comshvil.izraelicenter@gmail. דוא"ל:יזרעאלי, 
 

  
  

 

 


