
 
 

 
 
 

 
 

 ומערכות מידע תכנית ניהול טכנולוגיה

Technology Management and Information Systems 
 
 

 רשימת נושאי מחקר
 
 
 

  gadia@tauex.tau.ac.il :אריאב יגד פרופ' 

 מיפוי שיטות לניתוח ועיצוב מת"ה  - מערכות תומכות החלטה: -

 ופי המישק על ההחלטה הנתמכתהשפעת א -

 מתודולוגיות לעיצוב מישקי משתמש והערכתן -

 "מסגרות אקויולנציה", של פעולות רלציוניות על מודל נתונים מכוון זמן - בסיסי נתונים מכווני זמן: -

 נתונים מושגי מסוג "קובית נתונים"הגדרות של פעולות על מודל  -

הערכה של אסטרטגיות ו dBASEבעזרת  TODBMSבנית אב טיפוס של  -

 מימוש

 
 
 

  leshnom@post.tau.ac.il :ד"ר משה לשנו

 .מודלים נורמטיביים, קבלת החלטות בתנאי אי ודאות -  :הערכת ערך המידע -

 קבלת החלטות ברפואה, מידע וקבלת החלטות ברפואה -        

 יה ואפליקציות של רשתות נוירונים במנהל עסקיםרשתות נוירונים, תאור -

 Medical Information Systems   מערכות מידע רפואיות -

   Data Mining כריית נתונים -

 

 

mailto:gadia@tauex.tau.ac.il
mailto:leshnom@post.tau.ac.il


 2 
 

 

  zviran@post.tau.ac.il - משה צבירן פרופ'

 אבטחת מערכות מידע -

 גישה וזיהוי משתמשיםמנגנוני בקרת  -

 מדדי הצלחה של מערכות מידע -

 מדידת שביעות רצון משתמשים במערכות מידע -

 ניהול מערכות מידע -

 סקרים ובדיקות השוואתיות במערכות מידע בישראל -

 שימושים בטכנולוגיות מידע תחרותיים ואסטרטגיים -

 שימושים ויישומים של טכנולוגיות אינטרנט בארגונים -

 

 

  teeni@post.tau.ac.i - ופ' דב תאניפר

 מחשב-אינרקציית אדם -

 ניהול ידע -

 פער דיגיטלי -

 מערכות תומכות תקשורת -

 

 

  boazr@post.tau.ac.il: פרופ' בועז רונן

 השבחת חברות -

 השבחה של גופים ללא מטרות רווח -

 תיאוריה ויישום של ניהול לפי אילוצים -

 סוגיות -ניהול טכנולוגיה  -

 

 

  galos@post.tau.ac.il ד"ר גל אסטריכר

 מסחר אלקטרוני -

 מדיות חברתיות והשפעתן על המסחר -

 יםימוצרים דיגיטל -

 לשלם באתרי תוכןנכונות  -
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  ohadbr@tau.ac.il - ד"ר אוהד ברזילי

 כריית מידע, למידה חישובית, ביג דאטה -

 רשתות חברתיות -

 מיקור המון ומימון המון -

 הנדסת תוכנה -

 ניהול חדשנות ויזמות -

 גישות ניהול רזות ואגי'ליות -

 

 

  nshamir@post.tau.ac.il ד"ר נועם שמיר

 הערכת שווי מידע במסחר בין חברות -

 אספקה-ניהול שרשראות -

 מודלים של קרטליזציה בשרשראות אספקה -

 תפעול מערכות משפט -

 

 

  tgeva@tau.ac.il ד"ר תומר גבע

- Business Data Analytics  /Business applications of Data Science 

 ובינה עסקית במנהל עסקים. predictive modelingכריית מידע, כריית טקסט, ביג דאטה,  -

 בחינת האינפורמטיביות של כמויות גדולות של מידע מקוון למטרות עסקיות. -

 םשימושים עסקיים של רשתות חברתיות ורשתות מוצרי -

 Social media, Web Searchכגון:   User Generated Contentשל   שימושים עסקיים -

 

 

  sr@tau.ac.il ד"ר שחר רייכמן 

- Big Data Analytics 

 רשתות מורכבות ורשתות מקוונות -

 מסחר אלקטרוני -
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