
כנס בשיתוף עם מכון קסירר
                

כנס השקעות אימפקט

19.5.2021

ZOOM  |  17:00

לפרטים ולהרשמה >>

SAVE THE DATE
                

כנס המהלך האסטרטגי ה-31

9.6.2021

פרטים נוספים בקרוב ...

תחרות הסטארטאפים 
בפקולטה לניהול ע"ש קולר

באוניברסיטת תל אביב
                

מועד אחרון להגשת מועמדות:
13.5.2021

הזדמנות לזכות בהשקעה של
 $ 100,000

לפרטים ולהרשמה >>

כנס היבטים אסטרטגיים בניהול משבר
הקורונה והיום שאחרי

                    
הכנס עסק באופן ניהול משבר הקורונה
בישראל וברחבי העולם, בהחלטות הנכונות
ובכשלים הניהוליים ובתובנות להמשך ניהול

המשבר ומשברים נוספים בעתיד. 

קראו עוד >>

כנס המהלך האסטרטגי ה-30:
ניהול בתקופת קורונה

                    
הכנס עסק באתגרים ובהזדמנויות של ארגונים
בתקופת הקורונה, ובו הוצגו האסטרטגיות של
יוניליוור וסודהסטרים ומודל ליישום אסטרטגיה

תוך כדי ניהול המשבר הנוכחי.

קראו עוד >>

BSI כנס פורום אימפקט
               

המשבר הסביבתי
ואסטרטגיה עסקית

 
הכנס עסק במשבר הסביבתי, בחשיבות של
י בארגונים שיוצרים נו הובלת תהליכי שי
אימפקט חיובי על החברה ועל הסביבה - וגם

מניבים תשואה עסקית.

קראו עוד >>

כנס פורום הגבלים עסקיים ורגולציה
               
קרטלים :

נזקים, אכיפה ופיצוי

הכנס עסק בקרטלים בארץ ובעולם, באופן
הפגיעה שלהם בציבור, בתכניות אכיפה
שונות, במנגנוני פיצוי קיימים וחדשים לנפגעים

השונים.

קראו עוד >>

לקבלת עדכונים על כנסים ואירועים
וניוזלטר תקופתי במייל,

אנא עדכנו את פרטיכם ברשימת
התפוצה.

 

עדכנו את פרטיכם >>

הסר | דווח כספאם

אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן

מידעון מספר 15 |  אביב 2021

חברים יקרים,

המציאות החדשה שיצרה מגפת הקורונה מביאה עמה אתגרים חדשים שכולנו לומדים כיצד להתמודד עמם לצד
הזדמנויות חדשות להתפתחות עסקית, חברתית ואישית. העולם משתנה כל הזמן וכדי להיות מוכנים לשינויים
הצפויים והבלתי צפויים עלינו להתאים את עצמנו ואת האסטרטגיה העסקית, כך שנוכל לעמוד בפני כל משבר ורק

לצמוח ולהתפתח ממנו.
 

כאן תוכלו לקרוא את הסיכומים ולצפות בסרטונים של הכנסים האחרונים שלנו שעסקו באופן ניהול משברים;
באסטרטגיות של ארגונים בתקופת הקורונה; בהשפעה של ארגונים על ניהול המשבר הסביבתי ובהזדמנויות
העסקיות הטמונות בו; ובהשפעה של קרטלים על התחרות ובדרכים להתמודדות עמם. בנוסף, מוצגים בפניכם כאן
מאמרים ומחקרים נבחרים שלנו במגוון נושאי ניהול ואסטרטגיה וכן סקירות ספרים חדשים בתחום הניהול

והאסטרטגיה. 

מאחלים לכולכם תקופה חדשה של בריאות, התפתחות, צמיחה והצלחה.
 

צוות מכון אלי הורביץ
 

האירועים הקרובים

כנסים בנושא ניהול בתקופת הקורונה

כנסים של הפורומים

מחקרים ומאמרים

 פרופ' אבי כרמלי
             

ניהול משברים:
הערות אחדות על

ההתמודדות עם וירוס
הקורונה בישראל 

 

קראו עוד >>

פרופ' שרון טוקר
             

The depressive price
of being a sandwich

generation
caregiver: can

organizations and
managers help?

קראו עוד >>

 פרופ' אבי כרמלי
             

CEO environmentally
responsible

leadership and firm
environmental

innovation

קראו עוד >>

ד"ר טליה אהרוני 
ושירלי קנטור

             
Case Study - Strauss

Israel: Innovation
and Values as a

Model for Business
Growth

קראו עוד >>

סקירות ספרים

דן הרמן 
               

שיטת
הכפפה

 
הספר משווה בין חמישה

מודלים שיווקיים ואופן
התאמתם לארגונים

שונים.

קראו עוד >>

עברי ורבין
               

אחריות תאגידית בעידן
הדיגיטלי

 
הספר עוסק בהשפעת
הטכנולוגיה והשפעת
הקורונה על האחריות

התאגידית.

קראו עוד >>

Alex Kantrowitz
               
 Always

Day One
 

הספר דן במרכיבי
ההצלחה של חברות

הענק: אמזון, פייסבוק,
גוגל, מייקרוסופט ואפל.

קראו עוד >>

הרשמה ועדכון פרטים ברשימת התפוצה

למידע נוסף על הכנסים, המחקרים ופעילויות נוספות של המכון:

www.hurvitz-institute.tau.ac.il
 

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/impact-investments-convention/
https://www.collercompetition.com/?mc_cid=25e8ecf627&mc_eid=UNIQID
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=ezxzewdsdw
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=ezzjewdd8w
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=ezzjfwdd82
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=ezxt3wdsha
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/04/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99.pdf
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/The-depressive-price-of-being-a-sandwich-generation-caregiver-can-organizations-and-managers-help.pdf
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/04/CEO-environmentally-responsible-leadership-and-firm-environmental-innovation.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/jfzwt82dch/Strauss_Case_Study_2020_1.pdf
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=ezxzwwdsdc
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=ezxxtwdssh
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=ezxzfwdsd2
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=ezxx3wdssa
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il
https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53404402EBD2F42C2690BE03F61F56173B90B95D29F255FEE7606F04B3FFA18E95307C1CD1395241FB41BFA19C57546167EC1603DE791398666F5A8923BA4C25CCD8B112E57543D8A164F865465AA68E69EA.htm

