
 

 

 המחברים המשתתפים בגליון 

וראש אילן  -בבית ספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר  פרופסור מן המנין במימון לאוטרבךבני 
ש משפחת ריימונד אקרמן לממשל תאגידי בישראל. לפרופ' לאוטרבך הקתדרה ע"

דוקטורט במימון מאוניברסיטת שיקגו בארה"ב בהנחיית חתן פרס נובל לכלכלה  
פרסומים אקדמיים בכתבי עת מובילים במימון. מאז    60- יוג'ין פמה, ולמעלה מ

היה    2006-2013פרופ' לאוטרבך חבר בועדות השקעה שונות, ובשנים    1992שנת  
כיועץ   ניסיון  לאוטרבך  לפרופ'  גמל.  ובכלל  גמל  בדיסקונט  השקעות  ועדת  יו"ר 

 מומחה לגורמים עסקיים ומשפטיים, וכיום הוא משרת כדח"צ בבנק מסד.
- החוץ בבית ספר למנהל עסקים באוניברסיטת ברפוסט דוקטורנטית ומרצה מן   יוסף רויטל

בכלכלה   ראשון  ותואר  מימון  בהתמחות  עסקים  במנהל  שני  תואר  בוגרת  אילן. 
אילן. בעבר, כיהנה כאנליסטית פיננסית בכירה -ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר

 במחלקה הפיננסית של חברת חיסונים פיננסים. 
האוניברסיטה  שרית מולדובן ולכלכלה,  לניהול  במחלקה  בכיר  סגל  חברת  חבר,  פרופסור 

 הפתוחה. 

 .  INSEADפרופסור מן המניין, ראש תוכנית שיווק,  אמיטבה צ'טופדי

The GlaxoSmithKline Chaired Professor of Corporate Innovation 
פרופסור מן המניין, בית הספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי. מרצה  יעקב גולדנברג 

 אורח בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת קולומביה

.  אביב-אוניברסיטת תל,  ע"ש קולר בית הספר לניהול,  לשיווקאמריטוס  פרופסור   יעקב הורניק
חוקר   הצרכן.  הוא  והתנהגות  פרסום  תקשורת,  על  בדגש  השיווק,  כתב בתחום 

בינלאומיים.   בכנסים  ומרצה  השיווק  בתחום  מובילים  פורסמוספרים   מחקריו 
 בתחום, כגון:  מוביליםבכתבי עת 

 Journal of Advertising  Research, Journal of Advertising, International 

Journal, of Advertising, Journal of Current Issues and Research in 

Advertising, Journal of Consumer Research, Journal of Consumer 

Psychology, Journal of Marketing Research, Journal of Marketing, 

Operations Research, and International Journal of Research in 

Marketing, etc. 
בביה"ס למנהל עסקים  הקתדרה ע"ש קיימרט    ראשו  פרופסור אמריטוס לשיווק חזי אופיר

פרסם מאמרים    .וקבלת החלטותחוקר בתחום השיווק    .באוניברסיטה העברית
 , כגון: בכתבי עת מובילים

Journal of Consumer Research, Journal of Marketing, Journal of 

Personality and Social  ,Psychology, Organizational Behavior and 

Human, Decision Processes, Journal of Marketing Research, Journal of 

Consumer Psychology, Journal of Retailing, International Journal of 

Research in Marketing, Psychometrika, Multivariate Behavioral 

Research, Management Science, British Journal of  Mathematical and 

Statistical Psychology, etc. 
ד"רואת  תבעל מתי רחמים סגל  ,ר  של    ,שיווקהתמחות  ראש    ,חברת  האקדמית  והמנהלת 

עסקיםותוכני למנהל  בביה"ס  בר  ת המנהלים  חוקרת   אילן.-באוניברסיטת  היא 
צרכנים.  והתנהגות  בפרסום  מתמקדים  שלה  המחקר  ותחומי  השיווק,  בתחום 

 מנחה סטודנטים לתארים מתקדמים ומפרסמת בכתבי עת מובילים. 
ת גרוסמןאורי  ד"רואבעל  עסקים,  ר  למנהל  בביה"ס  סגל  בר  חבר  הוא    אילן.-באוניברסיטת 

המדי במדעי  ראשון  תואר  גרוסמן  לד"ר  צרכנים.  התנהגות  ותקשורת חוקר  נה 
ציבורית בהצטיינות יתירה מאוניברסיטת בר אילן. בנוסף, ד"ר גרוסמן הינו בעל 
עסקים  במנהל  בהצטיינות  שני  ותואר  וחשבונאות,  בכלכלה  ראשון  תואר 

בירושלים.   העברית  גרוסמן  למהאוניברסיטה  דוקטור  ד"ר  הספר  תואר  מבית 
 למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. 

פרופסור מן המנין, וסגן יו"ר לשעבר, בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת   ויד שוורץ די
דיויד  -בר עסקים.  למנהל  הספר  בית  של  הדוקטורט  תוכנית  כיו"ר  מכהן  אילן. 

עבודות מחקר, ספרים, פרקי ספרים ומאמרי מערכת בתחום    150-פרסם למעלה מ  
  מערכות מידע. מחקריו הופיעו בכתבי עת כמו

 תאוריה ופרקטיקה בניהול 
 כתב עת בהוצאת בית הספר למנהל עסקים 
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IEEE Intelligent Systems, ACM Computing Surveys, Journal of the 

Association for Information Science and Technology, JMIR mHealth & 

uHealth, European Journal of Information Systems, Lancet 

eClinicalMedicine, Israel Journal of Health Policy Research, 

Information Systems Research, and Decision Support Systems.  
 ספריו כוללים 

 Cooperating Heterogeneous Systems, Internet-Based Knowledge 

Management and .Organizational Memory; and the Encyclopedia of 

Knowledge Management  
 

ד״ר מיכאל חלמסקי סיים את לימודי הדוקטורט שלו בבית הספר למינהל עסקים  מיכאל חלמסקי
 על  מבוססמאמר זה    דיויד שוורץ.  פסוראילן בהנחייתו של פרו -באוניברסיטת בר

  עבודת הדוקטורט שלו.
לניהול   בחוג  מידע  מערכות  לניהול  המסלול  כראש  כיום  משמש  חלמסקי  ד״ר 

מקביל להוראה, מיכאל ממשיך בעבודה    ארגוני שירות במכללה האקדמית הדסה.
 מחקרית, בעיקר בתחומי תגובה קהילתית לאירועי חירום רפואיים.

סגל   אריקחשין,  בכיר(חבר  ובר,  )מרצה  לרווחה  הפקולטה  אנוש,  לשירותי  יאות, חוג 
 אוניברסיטת חיפה

 


