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בשם בית הספר למנהל עסקים  

אני שמח להציג  , אילן-באוניברסיטת בר

השלישי של כתב הגליוןבפניכם הקוראים 

.  תיאוריה ופרקטיקה בניהולהעת 

תיאוריה ופרקטיקה בניהול הוא  כתב העת 

מיועד להוות במה כתב עת שפיט ה

למחקרים המציגים לקורא הישראלי את  

תוך  , החידושים האחרונים בתחומי הניהול

אחת  . שימוש בשיטות ניתוח מתקדמות

ממטרות כתב העת היא להוות גשר לעולם  

הניהול הישראלי באמצעות הצגת  

לצורך  , זאת. המחקרים העדכניים ביותר

יישום התובנות המתאימות לתחומי הניהול  

.המגוונים

זה מכיל חמישה מאמרים אשר עברו  גליון

כמקובל בכתבי  , ביקורת עמיתים אנונימית

בוחנות , במאמר הפותח. עת רבים בעולם

ר דקלה פרץ את עמדות  "ענבר אליה וד' גב

הצרכנים כלפי מוצרים יוקרתיים ידידותיים  

מציג ניסוי  מוגרמןר יבגני "ד. לסביבה

רגולטורי ישראלי שבחן את השפעת  

התמריצים על התחרות בקרב מנהלי  

ברוך שמעוני מציג  ' פרופ. קרנות פנסיה

גישה חדשה להדרכה של קבוצות ויחידים  
.הנשענת על מושג הביטוס, בארגונים
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בוחנים  גודניק'גקטלין ר "ודברטלר אלון "ד

על חברות שהכריזו  הטוויטראיזכוריאת 

על פשיטת רגל במהלך תקופת הקורונה  

במאמר החותם  . חודש לפני ואחרי ההודעה

ר אלה גליקסון סוקרת את  "ד, הגליוןאת 

הידע המחקרי בתחום הרמזים לא מילוליים  

,  בתקשורת בינאישית אלקטרונית כתובה

והשלכות , וסימני פיסוקם'אימוגיכגון 

.השימוש בהם

ברצוני להודות לכל הכותבים על תרומתם  

תודתי נתונה  , כמו כן. החשובה לכתב העת

לשופטי  , לעורכי המשנה של כתב העת

סיוון מסרי מתוכנית  ' ולגב, המאמרים

המנהלים של בית הספר למנהל עסקים  

.  אילן על תרומתם הרבה-באוניברסיטת בר

תיאוריה  זה של בגליוןקריאה מהנה 

.ופרקטיקה בניהול
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