
 

 

 המחברים המשתתפים בגליון 

דוקטורנטית בהתמחות שיווק בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר   דינה ידין 
בעולמות   צרכנים  בהתנהגות  עוסק  מחקרה  ובתהליכי  -האוןאילן.  ליין 
 קבלת החלטות של צרכנים עבור עצמם ועבור אחרים. 

סגל  מוניצור    ד"ר נירה מוניצור  שיווק  חברת  עסקים  בהתמחות  למנהל  בביה"ס 
תחומי המחקר שלה כוללים פסיכולוגיה והתנהגות    אילן.-באוניברסיטת בר 

התנהגות הצרכן,  צרכנים, קבלת החלטות של צרכנים, השפעות של זמן על  
 . ורגשות של צרכנים

במרכז    היא   שטוקהיים  ד"ר ענבל שטוקהיים  וחדשנות  ביזמות  ההתמחות  וראש  מרצה 
על   בדגש  צרכנים  בהתנהגות  עוסק  מחקרה  ועסקים.  למשפט  האקדמי 

 . לגבי מוצרים ידידותיים לסביבה צרכניות  תחושות כוח וכן בהחלטות
עסקים   דיקלה פרץ  למנהל  הספר  בבית  ומרצה  סגל  חברת  פרץ  דיקלה  ד"ר 

בר   לימודי הדוקטורט  -באוניברסיטת  אילן בהתמחות שיווק. סיימה את 
הפוסט   ואת  אביב  תל  אוניברסיטת  קולר,  ע"ש  לניהול  הספר  בבית  שלה 

ב   דיקלה מנחה סטודנטים לתארים מתקדמים,    NYUדוקטורט  .בנוסף, 
 קריה פורסמו בכתבי עת מובילים בתחום.מרצה בכנסים בינלאומיים ומח

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

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

 .פרסומים בכתבי עת מובילים, וחידושים טכנולוגיים שהוכרו כפטנטים
מלצר סיימה את לימודי הדוקטורט בבית הספר למנהל  -ד"ר מור ברוקמן מלצר -מור ברוקמן

דיקלה פרץ ופרופ' רועי  אילן בהנחייתם של ד"ר  -עסקים באוניברסיטת בר 
מאוניברסיטת   ניהוליות  מידע  במערכות  ושני  ראשון  תואר  למור  גלברד. 
חיפה, ודוקטורט בתחום של ניהול פרוייקטי תוכנה. מאמר זה מסכם את  

הדוקטורט.   עבודת  במסגרת  שפורסמו  המאמרים  ברוקמן ארבעת  - ד"ר 
ההזנק   חברת  של  ומנכ"לית  מייסדת  כשותפה  כיום  משמשת  מלצר 

 גרייטמיקס העוסקת בייעול תהליכי תפעול של מערכות ניהול רפואיות. 
סגן יו"ר בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן.  ו  רפרופסור חב און שחורי 

ובפורומים מובילים     פרסומים מדעיים  120  -פרסם למעלה מ  עת  בכתבי 
 במערכות מידע ובבינה מלאכותית. 

לדוקטורט   אוראל בביוף  אילן,  בסטודנט  בר  באוניברסיטת  עסקים  למנהל  הספר  בית 
 רקע עשיר במדעי הנתונים.  . בעלבהתמחות מערכות מידע

-בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר סגל   ת חברד"ר גליקסון היא   אלה גליקסון 
  ה טרם הצטרפות  . דוקטורט בניהול ומדעי ההתנהגות מהטכניון  בעלת  .אילן

גליקסון אילן-בראוניברסיטת  ל בבית הספר  דוקטורט  -פוסטעשתה    , ד"ר 
.  קרנגי מלון בפיטסבורג, פנסילבניה, ארה"בבאוניברסיטת  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 . 

מכהנת    .בית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן  , תלמידת מחקר נצ'יק ילנה ויל
ייעוץ אפקטיבנס,כ ניהולי,  20בעלת   מנכ"לית חברת  ניסיון בייעוץ  ,   שנות 
 לעידוד הוגנות מגדרית.  ת בר אילןזוכת מלגת נשיא אוניברסיטו

אילן.  -חברת סגל בביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטת בר  רחמים היא  ד"ר מתי רחמים 
ו  ראשכ  משמשת בשיווק  תוכניות  כההתמחות  של  האקדמית  מנהלת 

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

 תאוריה ופרקטיקה בניהול 
 כתב עת בהוצאת בית הספר למנהל עסקים 
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מתקדמים  לתארים  סטודנטים  בתחומי    ומפרסמת  מנחה  עת  בכתבי 
 .התמחותה

אילן.    -חבר סגל בביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטת בר   גרוסמן הוא  ד"ר אורי גרוסמן 
התנהגות המדינה    חוקר  במדעי  ראשון  תואר  גרוסמן  לד"ר  צרכנים. 

מאוניברסיטת בר אילן. בנוסף, ד"ר    ותקשורת ציבורית בהצטיינות יתירה 
בהצטיינות    וחשבונאות, ותואר שני  גרוסמן הינו בעל תואר ראשון בכלכלה

במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. ד"ר גרוסמן קיבל תואר  
העברית    דוקטור  באוניברסיטה  עסקים  למנהל  הספר  מבית  לאחרונה 

 .בירושלים
בוגר תואר    .בית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן  ,תלמיד מחקר אורן נתן 

לחברות בתחומי   יועץ  )בהצטיינות(.  שני במנהל עסקים בהתמחות שיווק 
 השיווק הדיגיטלי ובתחום הגיימינג. 

אשקלון.  סרגיי גרגר  האקדמית  במכללה  סגל  הדוקטור   חבר  תואר  את  קיבל 
תחומי   בירושלים.  העברית  שלו  מהאוניברסיטה  האקדמיים  העניין 

 .משלבים בין שיווק, אסטרטגיה וניהול
מחקר שגריר -לירז מיה אילן  ,תלמידת  בר  אוניברסיטת  עסקים,  למנהל  הספר  בעלת  בית   .

 תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות באוניברסיטה הפתוחה. 
 


