
 

 

 המחברים המשתתפים בגליון 

אילן. סיים -ראש בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת ברו  פרופסור מן המנין  רועי גלברד 
בפילוסופיה     .B.Aאביב; וכן-באוניברסיטת תלתואר שני ושלישי במערכות מידע  

בביולוגיה. מחקריו עוסקים בשני תחומים: פיתוח מתודולוגיות לכריית   .B.Sc-ו
תוכנה פיתוח  פרויקטי  וניהול  עת   .נתונים,  בכתבי  פרסומים  הניבו  מחקריו 

 .מובילים, וחידושים טכנולוגיים שהוכרו כפטנטים
חלמסקי אנה חלמסקי עסקים    ד''ר  למנהל  ספר  בבית  שלה  הדוקטורט  לימודי  את  סיימה 

על  מבוסס  זה  מאמר  גלברד.  רועי  פרופ'  של  בהנחייתו  אילן  בר  באוניברסיטת 
עבודת הדוקטורט שלה. ד''ר אנה חלמסקי היא מרצה בכירה במכללה האקדמית 

 הדסה ועוסקת במגוון מחקרים בתחומי כריית נתונים והוראת סטטיסטיקה.
חבר סגל בבית הספר למוסמכים במנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן. בעל תואר   ני( עבודימנחם )מ

בתחום ראשון -מימון  דוקטור  ותואר  עסקים  במנהל  שני  תואר  חשבונאות, 
עוסקים מחקריו  אביב.  תל  מאוניברסיטת  כולם  וכלכלה,  בתגמול   במשפטים 

על   הנזילות  בהשפעת  ומנהלים,  לעובדים  הון  ובבחינת  מבוסס  נכסים  מחירי 
 חברות, והוא זכה לפרסים במחקר ובהוראה.  השפעות רגולציה וממשל תאגידי על

חברת סגל במחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה. בעלת תואר ראשון   אפרת שוסט 
וחשבונאות, מימון  במשפטים  בתחום  ודוקטורט  עסקים  במינהל  שני  -תואר 

ת מאוניברסיטת  כולם  כספיחשבונאות,  בדיווח  עוסקים  מחקריה  אביב.  של    ל 
חברות והממשק בינו לבין שוק ההון, מבנה עלויות, ממשל תאגידי ותגמול הוני של  

ומנהלים.   מאמרים  אפרתעובדים  בחשבונאות   פרסמה  מובילים  עת  בכתבי 
 ובמימון ועבודותיה הוצגו בכנסים בינלאומיים בתחומים אלו.

אילן. לד"ר הרוש  -התמחות ניהול בבית הספר למנהל עסקים בבר חבר סגל וראש   רווה הרוש 
לבר הצטרפותו  וטרם  מהטכניון,  ההתנהגות  ומדעי  בניהול  היה  -דוקטורט  אילן 

בפוסט עמית  מתמקד  -חוקר  שלו  המחקר  אילינוי.  באוניברסיטת  דוקטורט 
 בצוותים, זהויות חברתיות מרובות, מנהיגות וגלובליזציה. 

לדוקטורנט   גיל קריסה  הספר  שני בבית  תואר  בוגר  אילן,  בר  באוניברסיטת  עסקים  מנהל 
במנהל עסקים בהתמחות במימון מאוניברסיטת בר אילן ותואר ראשון במשפטים 

מאוניברסיטת וההשקעות  ופסיכולוגיה  הכספים  כמנהל  כיום  משמש  אביב.  תל 
 בקיבוץ יקום

למנ אלון רביב בביה"ס  הבינלאומית  וראש התוכנית  בכיר  באוניברסיטת  מרצה  עסקים  הל 
כמרצה -בר כיהן  בעבר  האוניברסיטה.  של  המדעי  הנתונים  במרכז  חבר  אילן. 

ב    Brandeisבאוניברסיטת   בעיתון  Boston Universityוכפרופסור  חבר  עורך   .
Journal of Financial Stability מתמחה בתחום ניהול סיכונים, ניהול מוסדות .

תאגידי מימון  עת אופציות  , פיננסי,  בכתבי  הופיעו  מחקריו  אשראי.  וסיכוני 
 מובילים כגון: 

Journal of Corporate Finance, Journal  of Financial Stability, Economics 

Letters, Review of Financial Studies, Journal  of Banking and Finance, 

International Review of Financial Analysis, Journal of  Futures Markets 

and European Financial Management  . 
בר-בתר שרון פלג לזר באוניברסיטת  עסקים  למנהל  הספר  בבית  בעלת -דוקטורנטית  אילן. 

מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון   בהתמחות מימון דוקטורט ותואר מוסמך
כסוחרת עבדה  בעבר,  מהטכניון.  וניהול  באחד   בכלכלה  השקעות  מבתי  ומנהלת 

 ההשקעות המובילים בארץ. 
 אילן. חוקר התנהגות -חבר סגל בביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטת בר אורי גרוסמן

צרכנים. לד"ר גרוסמן תואר ראשון במדעי המדינה ותקשורת ציבורית בהצטיינות  
מאוניברסיטת בר אילן. בנוסף, ד"ר גרוסמן הינו בעל תואר ראשון בכלכלה   יתירה

שני ותואר  העברית    וחשבונאות,  מהאוניברסיטה  עסקים  במנהל  בהצטיינות 
לאחרונה מבית הספר למנהל עסקים   בירושלים. ד"ר גרוסמן קיבל תואר דוקטור 

 .באוניברסיטה העברית בירושלים
 ראש כ משמשתאילן. -חברת סגל בביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטת בר מתי רחמים

ו בשיווק  האכההתמחות  למנהל  מנהלת  בביה"ס  המנהלים  תוכניות  של  קדמית 
בר  עסקים שלה    -באוניברסיטת  המחקר  ותחומי  השיווק,  בתחום  חוקרת  אילן. 

בפרסום צרכנים.  מתמקדים  מתקדמים   והתנהגות  לתארים  סטודנטים    מנחה 
 .התמחותהומפרסמת בכתבי עת בתחומי 

 תאוריה ופרקטיקה בניהול 
 כתב עת בהוצאת בית הספר למנהל עסקים 
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 אילן ומרצה בבית-חבר סגל במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר יוסי מן
ללימודי  המחלקה  כראש  שימש  בהרצליה.  הבינתחומי  במרכז  לממשל  הספר 

וכראש תוכנית התואר השני לזרועות הביטחון באוניברסיטת בר    המזרח התיכון
ובכלכלה במפרץ הערבי ובשוק הנפט באזור. הוא    אילן. ד"ר מן מתמחה בחברה 

של בהיבטים  הממשלה  ראש  למשרד  כיועץ  בחברה   משמש  וכלכלה  חברה 
 .הפלסטינית והאזורית

 


