
סדר יום

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מזמינה אתכם להשתתף

ביום עיון לזכרה ולפועלה של
פרופ' איילה מלאך-פיינס

שיתקיים ביום ראשון, ט' חשוון תשע"ד
13 באוקטובר 2013, בשעה 9:00 

אולם שרה תדמור, בניין דייכמן למעורבות חברתית 18
קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע

9:00-9:15
התכנסות וכיבוד קל

9:15-9:45
דברי ברכה 

פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' עמוס דרורי, סגן הנשיאה לקשרי חוץ
פרופ' עודד לוונגרט, דיקן הפקולטה לניהול

ע"ש גילפורד גלייזר  
פרופ' נורית זיידמן, המחלקה למנהל עסקים

מר ישראל סגל 

9:45-13:00
מעורבות איילה במחקר 

פאנל 1: מגדר ויזמות   

Now you see them, now you don’t: Gender 
differences in entrepreneurship

דפנה שוורץ 

Gender differences in Entrepreneurship: Equality, 
Diversity and Inclusion in Times of Global Crisis

מירי לרנר

A case study of an Israeli high-tech woman 
entrepreneur: “I would have done the

same things again”
גילת קפלן 

Combining Multiple Roles among High Position 
Women in Israel, as Seen by the Woman, Her 

Husband and a Child
בשמת שלום  

The Impact of Project Manager Project (PM-P)
Fit on Project Success

אריק שדה

היבטים מגדריים של מנהיגות בקרב מפקדים
ומפקדות בכירים בצה"ל

ברכה אהרון קליין

11:00-11:20
הפסקת קפה 

פאנל 2: לחץ, שחיקה, רגשות, סטריאוטיפים וקשרים 
בשדה הבינלאומי

לחץ, שחיקה וסטריאוטיפים בצוותים גלובליים
נורית זיידמן

Emotional Dynamics in Global Teams
תמר פרוש

Expatriate Stress and Burnout
אבי זילביגר

The Weakness of Strong Ties: Are Network Alliances 
of Technology Ventures with Multinational Firms an 

Asset of a Liability?
יוסי דשתי 

פאנל 3: מאפייני הפרט והקשר עם הסביבה
  

לראות את חצי הכוס המלאה: תפיסה חיובית ורווחה-
נפשית בקרב זוגות בני דור הסנדוויץ' בישראל

תמר איזקסון

מנהל בית הספר היסודי בין נרקיסיזם לאלטרואיזם
רותי לוסטיג 

 
כשהלא מודע בוחר מקצוע

אורניה ינאי

החוויה הרגשית בעת ביקור באתר מורשת המהווה
עדות למוות וזוועות: מקרה בוחן אושוויץ

גילה אורן 

13:15—14:30
איילה כמנהיגה וכפסיכולוגית 

איילה כמנהיגה מעוררת השראה
איריס כהן-קנר

איילה כמטפלת זוגית
צפי גלעד צור 

סרטון ודברי סיכום

14:30
ארוחת צהריים  


