
חדי קרן - אסטרטגיה מהאגדות
-------------------------------------------

השנה הייתה שנת צמיחה של חברות חד-קרן
והנפקות ענק שלהן. הפיכת ישראל ל"אומת

יוניקורן" תורמת רבות לכלכלה ולחברה.

בכנס שערכנו הוצגו סיפורי ההצלחה והתובנות של
מייסדי חברות חד-קרן:
 Payoneer - יובל טל

 Aqua Security - דרור דוידוף
 Papaya Global - עינת גז

 

 לצפייה בכנס ולקריאת הסיכום  >> 

אסטרטגיית ההגנה על קניין רוחני
-----------------------------------------------

חדשנות היא מנוע צמיחה מרכזי בעולם העסקי,
וכאשר בארגון נולד ידע חדש וייחודי, שעשוי

להקנות לו יתרון תחרותי,
על הארגון להגן עליו.

מסלולי ההגנה על הקניין הרוחני, כמו שמירה על
סוד מסחרי והגנת פטנט, מוצגים במאמרה של

שרית ארז - עו"ד ודוקטורנטית בפקולטה לניהול
ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב.

 

 לקריאת המאמר >> 

משקיעים בעתיד
--------------------------------------------

לזירת ההשקעות השפעה עצומה על שווקים
ועסקים ושקלול ESG בניתוח ההשקעה חשוב

מאוד לזיהוי סיכונים והזדמנויות צמיחה.

בכנס שערכנו בשיתוף עם "להב" -
הוצגו הגישות של קרן ההשקעות Blackrock ושל
ארגון Bankfwd, שהוקם ע"י בני משפחת רוקפלר,

וזוויות הראייה של פרופ' משה צבירן, פרופ' דן
עמירם, יאיר סרוסי, ד"ר טליה אהרוני ויאיר

אבידן, המפקח על הבנקים בישראל.

 לצפייה בכנס ולקריאת הסיכום  >> 

לוקחים את העולם בחשבון 
--------------------------------------------

"השקעות אימפקט" הן באזוורד לוהט,
אך בלי מדדים ברורים -

כיצד ניתן לדעת מה נעשה בתחום?

בכנס שערכנו בשיתוף מכון קסירר -
הוצגו זוויות ראייה שונות בנושא ע"י סר רונלד

כהן, פרופ' ג'ורג סרפיים מהרווארד, ג'רמי קולר,
גלעד אלטשולר, ירון נוידרפר, דורית סלינגר,

פרופ' דן וייס ופרופ' משה צבירן. 

 לצפייה בכנס ולקריאת הסיכום  >> 

שילוב גורמי ESG כקריטריונים וסטנדרטים ארגוניים
הופך לפופולארי יותר ויותר ועד לאחרונה היה כלי

מוכר ומוסכם בקרב משקיעים ומנהלים, אך לאחרונה
נשמעים גם קולות אחרים וספקניים.

נושא זה נידון במאמרה של גלית קניגסברג, "הזירה
הסביבתית, הזירה הפיננסית"

 

לקריאת המאמר >>

הסר | דווח כספאם
 

מידעון מספר 16     |      דצמבר 2021

חברים יקרים,
 

אחד הנושאים "החמים" (תרתי משמע) הוא ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים והשפעותיהם על כל
תחומי חיינו. אנחנו פועלים להגברת המודעות של עסקים להשפעה ולאימפקט שלהם על הסביבה והחברה.
המידעון הנוכחי מביא מאמר המתייחס לבועת הESG וגם סיכומים והקלטות של כנסים שלנו בנושא

.ESG-השקעות אימפקט ו

בשנה האחרונה "אומת הסטארט אפ" בולטת בהצלחה מדהימה של  חדי-הקרן הישראליים. כאן תוכלו
למצוא את סיפורי ההצלחה של כמה מחברות חדי-הקרן הבולטות בארץ.

 
חדשנות ארגונית קשורה להגנה על ידע ייחודי וחדש. במידעון מופיע מחקרה של שרית, חוקרת של
הפקולטה, שבחנה את נושא ההגנה על ידע ייחודי וחדש. במידעון מופיע מחקרה של שרית ארז העוסק

באסטרטגיית הגנה על קניין רוחני.
 

אנו מקווים שתמצאו עניין וערך בכתבות ומאחלים לכולנו שנמשיך לייצר ערך ועניין תוך שמירה על
האקלים והסביבה,

צוות מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי

לכנסים הקרובים >>

ניהול אסטרטגי

אימפקט של עסקים על החברה, הסביבה והכלכלה

ESG-בועת ה
האם ה-ESG כאן כדי להישאר?

הכנסים הקרובים

למידע נוסף על פעילות המכון:

  www.hurvitz-institute.tau.ac.il  

hurvitzinst@tauex.tau.ac.il    |     03‐6407609

מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי | הפקולטה לניהול ע"ש קולר | אוניברסיטת תל אביב

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=exwzdwscdp
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=exwzwwscdc
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=exwztwscdh
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=exwzewscdw
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=exwzfwscd2
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=exwddwscpp
https://trailer.web-view.net/ActivePagesShow.ashx?__uid=jfzwt82dch&__pg=exwaxwscus
https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il
mailto:%C2%A0hurvitzinst@tauex.tau.ac.il
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53404402EBD2F42C2690BE03F61F56173B90B95D29F255FEE7606F04B3FFA18E95307C1CD1395241FB41BFA19C57546167EC1603DE791398666F5A8923BA4C25CCD8B3E24723582D29B3F865465AA68E69EA.htm

