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 לניהולהמחלקה  – רשימת מנחים לתזה
 

 
 וא"לד אתר אישי תחום התמחות שם המנחה

 דינמיקת תחרות פרופ' קונסטנטין קוגן
https://management
biu.ac.il/en/Konsta.

ntin%20Kogan 
kogank@mail.biu.ac.il 

 רוזנבלום טובהפרופ' 

 ניהול הבטיחות בארגונים
 משתמשי דרךהתנהגות 

 התנהגות ארגונית
 ניהול המשאב האנושי בארגון

https://management
biu.ac.il/tova.rosen.

bloom 
tovarosenbloom@gmail.com 

 מגנזי רחלהפרופ' 

שימוש ברשתות חברתיות, חולי כרוני, 

זוי בתחום האיכות וניהול מודלים לחי
קצוב בריאות ויצירת ערך , תסיכונים

 לתוצרי בריאות

https://management
biu.ac.il/en/node/9.

28 
magnezir@gmail.com 

 הרבון אביפרופ' 
מודלים מתמטיים בתחומי רכש, מלאי, 

 ייצור, ואופציות
 avher@bezeqint.net 

 פרלמן יעלפרופ' 
שימוש במגוון כלים מעולם חקר ביצועים 

 לפתרון בעיות מעניינות

https://management
biu.ac.il/en/YaelPe.

rlman 
perlmay@mail.biu.ac.il 

 yonaamitai89@gmail.com  בריאות הציבור אמיתי יונהפרופ' 

 ברחנא מיכהפרופ' 
אפידמיולוגיה, אפידמיולוגיה של סרטן, 

 סביבתיתאפידמיולוגיה 
 micha.barchana@gmail.com 

 טל ארנהפרופ' 
ניהול בתי חולים, טכנולוגיות רפואיות, 

 שיתוף מטופלים, בריאות דיגיטלית

http://www.assafh.o
rg/Personnel/Pages

TalOrna.aspx/ 
ornatal10@gmail.com 

 הדס יובלד"ר 
ציבורית, תכנון ותפעול תחבורה, תחבורה 

ניתוח רשתות, מערכות הפצה, לוגיסטיקה 
 ותחבורה בחירום

https://management
biu.ac.il/en/yuvalha.

/das 
yuvalhadas@yahoo.com 

 שנידרמן מתןד"ר 
מודלים מתמטיים של חקר ביצועים 

 לבעיות ניהול ולוגיסטיקה
 matan.shniderman@biu.ac.il 

 אלאלוף אמירד"ר 
, ביצועים במערכות רפואיות חקר

 מיאלגוריתמים מקורבים, תכנון דינ

https://faculty.biu.ac
/il/~elaloua. 

amir.elalouf@gmail.com 

 גולדברג נועםד"ר 
 מודלים של הקצאת משאבים, 

תורת המשחקים, למידת מכונה, 
 לבעיות לוגיסטיות םואופטימיזציה ויישומי

https://management
biu.ac.il/en/node/1.

900 
noam.goldberg@gmail.com 

 אבינדב טלד"ר 

 מודלים מתמטיים והסתברותיים ל:
)א( ניהול מלאי )דטרמיניסטי/סטוכסטי( 
)ב( ניהול שרשרות הספקה באמצעות 

 כלים מתורת המשחקים

https://management
biu.ac.il/en/tal.avin.

adav 
avinadt@mail.biu.ac.il 

 ות אספקהניהול שרשר טטיאנה צ'רנונוגד"ר 
https://management
biu.ac.il/Tatyana.C.

hernonog 
tatyana.chernonog@biu.ac.il 

 יעל דויטשד"ר 

שימוש בכלי תורת המשחקים וחקר 
ביצועים למידול ופתרון בעיות מעשיות 
 ותיאורטיות כדוגמת בעיות הגנה מפני

, טרור, בעיות החלטה בתחומי פרסום
 בריאות ועוד

https://management
biu.ac.il/node/2510. 

yaely@tx.technion.ac.il 

 ליאורה שמואליד"ר 
רותי בריאות, ימדיניות בריאות, צריכת ש

 רותי בריאותיפערים ואי שוויון בצריכת ש

https://management
biu.ac.il/node/3168. 

liora.jana@gmail.com 
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