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החיים שלי לפני אב"ג: 
את התואר הראשון עשיתי בהנדסת תעשייה באוניברסיטת תל אביב. בשנים 
שלאחר מכן עבדתי בתוכנה )מערכות תמחור( בתפקידים שונים, החל מפיתוח 
וכלה בתפקידי ניהול, בארץ ולאחר מכן בחו"ל. במהלך שנים אלה סיימתי גם 
תואר שני במנהל עסקים. בשלב מסוים נסענו לפוסט-דוקטורט של אשתי 
בארה"ב, שם השלמתי את המעבר לאקדמיה וסיימתי דוקטורט בשיווק 
באוניברסיטת קליפורניה, בסן דייגו. לאחר עשר שנים בגלות, חזרנו לארץ 
ובשנתיים שקדמו להגעתי לאוניברסיטת בן-גוריון לימדתי וחקרתי בבינתחומי 
בהרצליה. אני חוקר התנהגות צרכנים וקבלת החלטות, תוך התמקדות באימוץ 

מוצרים חדשים, השפעות חברתיות, והתנהגות פרו-חברתית. 

משהו שלא כתוב ב-CV שלי: 
אני גולש גלים, רוכב אופני הרים )דאון-היל תחרותי בעבר(, ומנגן על גיטרה 
– תחביבים שהתחלתי בילדותי ועד היום לוקחים אותי למקומות מדהימים 
בעולם. כנער מתבגר הייתי קצת מרדן. את התיכון למשל, סיימתי ללא בגרות 

במתמטיקה מכיוון שביום הבחינה הלכתי לגלוש בים.

מקור השראה: 
עדה, רכזת השכבה שלי בכתה י"א, שהתעקשה שאעשה בגרויות במקום ללכת 

לים, ונתנה לי את הסיכומים שלה כדי שיהיה לי ממה ללמוד.

כשאהיה גדול/ה: 
בילדותי חשבתי שאהיה מוזיקאי או ספורטאי. ניגנתי בלהקות רוק ועסקתי המון 
בספורט. בדיעבד נראה לי שגם עולם המוזיקה וגם עולם הספורט לא הפסידו 

במיוחד בהעדרי.

My life before BGU: 
I obtained my undergraduate degree in industrial 
engineering at Tel Aviv University. I spent the next 
few years working in software development (pricing 
systems) in various roles, in Israel and abroad. During 
this time I also got an MBA. At one point we went to the 
USA, for my wife’s post-doc, and I completed my move to 
academia with a PhD in marketing from UC San Diego. 
After ten years abroad, we returned to Israel. For the 
first two years, I taught and conducted research at the 
Interdisciplinary Center in Herzliya. I research consumer 
behavior and decision-making, with a focus on new 
products, social influence and pro-social behavior.

Something that doesn’t appear on my resume: 
I surf, ride mountain bikes (formerly in competitive 
downhill racing), and play guitar – hobbies I started in 
my childhood and which now take me to amazing places 
in the world. I was a rebellious teenager: for example, I 
graduated high school without taking the mathematics 
matriculation exam, since I went surfing on the day of 
the exam.

 
A source of inspiration: 
Ada, my 11th grade counselor, who I insisted I study for 
matriculation instead of going to the beach, and gave 
me her notes so I had something to study from.

When I grow up: 
As a child I thought I would become a musician or 
an athlete: I was in a band and did a lot of sports. In 
retrospect, neither the world of sports nor of music 
have suffered much from my absence. 
 

Lennon or McCartney? 
Mark Knopfler from  

Dire Straits 
 

Dog or a cat?  
Dog, but it has to be 

 a big one!

Winter or summer?  
Summer. Totally. And  

preferably by the sea… 
 

Morning or night?  
Morning, because someone 
has to get up early to make 

sandwiches for the kids 
 

Mac or PC?  
PC, but with an iPhone  

nearby

Despite the 
impressive scientific and 

technological advances of 
the last decades, there are at least 

two major fields that we are still far 
from really understanding: the universe 

and the human brain. The behavioral 
research I am engaged in now allows me 

to be part of the wondrous journey to 
unlock the secrets of the human mind 

and its decision-making processes, 
most of which are automatic, 

unconscious and easily swayed 
by cognitive biases (or 

mistakes).

  לנון או מקרטני ?
Mark Knopfler מדייר סטרייטס

כלב או חתול?
כלב, אבל שיהיה גדול! 

חורף או קיץ?
 קיץ, לגמרי. ורצוי ליד הים...

לילה או בוקר?
  בוקר, כי מישהו צריך לקום מוקדם 

להכין סנדוויצ'ים לילדים
?PC או Mac

 PC, אבל עם iPhone ליד

 בעשורים האחרונים 
 אנחנו עדים להתקדמות 

 מרשימה מבחינה טכנולוגית 
ומדעית. עם זאת, בשני תחומים 

עיקריים אנחנו עדיין רחוקים מלהבין 
באמת לעומק: היקום והמוח האנושי. 
המחקר ההתנהגותי שבו אני עוסק 
מאפשר לי לקחת חלק פעיל במסע 

המופלא להבנת המוח האנושי ותהליכי 
קבלת ההחלטות שלנו, שחלקם 
הגדול הנו אוטומטי, לא מודע, 

ומושפע בקלות מהטיות 
או טעויות קוגניטיביות.


