
 

 

 המחברים המשתתפים בגליון 

דוקטורנטית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן בהנחייתה   ענבר אליה 
ד" פרץשל  דיקלה  ור  גרינשטיין  אמיר  פרופ'  גלבר  'פרופ,  חוקרת  דרועי   .

השיווק בנוסף,    ובפרט,  בתחום  צרכנים.  בנושא    התנהגות  המחקר  את 
 כנס הבינלאומי לשיווק.  EMAC בענבר   הציגהמוצרי יוקרה ירוקים 

חברת סגל ומרצה בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת  פרץ היא  ד"ר   דיקלה פרץ 
סיימה את לימודי הדוקטורט שלה בבית הספר    .אילן בהתמחות שיווק-בר

.  NYU  לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב ואת הפוסט דוקטורט ב 
בכנסים   מרצה  מתקדמים,  לתארים  סטודנטים  מנחה  דיקלה  בנוסף, 

 בינלאומיים ומחקריה פורסמו בכתבי עת מובילים בתחום.
- רסיטת ברחבר סגל בבית הספר למנהל עסקים באוניבהוא    מוגרמןד"ר   יבגני מוגרמן 

   .אילן

פרופ' שמעוני הוא חבר סגל בכיר במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה   ברוך שמעוני
של התוכנית לייעוץ ארגוני. בפרויקט   ייסדהמ אילן ו-באוניברסיטת בר 

שמעוני מפתח תיאוריה של התערבות   המחקרי האחרון שלו, פרופ'
שמעוני   ייעוצית הנשענת על מושג ההביטוס של פייר בורדיה. פרופ'

בכתבי עת מובילים,  שלו את הפרויקט המחקרי פרסם 
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of Applied Behavioral Science .  :ספרו "ייעוץ ארגוני מכוון הביטוס
יצא לאור בהוצאת מאגנס. ( 2019) תיאוריה ופרקטיקה"

 Organization Development and Society: Theory and"  ספרו

Practice of Organization Development Consulting "  ב  יצא לאור -

  .Routledge בהוצאת 2019
 . אילן-חבר סגל בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת ברד"ר ברטל הוא   לון ברטלא
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integrative analyses of data to discover new knowledge and to develop 
novel strategies for improving human health, communications, and well-

being, and meta-analysis and optimization of science. 
- בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר סגל   תחברן היא  ד"ר גליקסו אלה גליקסון 

  ה טרם הצטרפות  . דוקטורט בניהול ומדעי ההתנהגות מהטכניון  בעלת  .אילן
גליקסוןאילן-בראוניברסיטת  ל בבית הספר  דוקטורט  -פוסטעשתה    , ד"ר 

.  בפיטסבורג, פנסילבניה, ארה"בקרנגי מלון  באוניברסיטת  למנהל עסקים  
בינאישית מתווך טכנולוגיה, עבודה בצוותים  מתמקד    הרמחק בתקשורת 

בינה מלאכותית. מחקריה התפרסמו  -לאומיים ויחסי אדם- וירטואליים רב
 Academy of Management Annals, Journal of Worldבכתבי עת כגון 

Business, Journal of Service Research, New Media & Society, Plos 
One  ועוד . 

 


