ניוזלטר יוני 2021
אנו שמחים להמשיך ולעדכן אתכם בכל המתרחש במרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים
משפחתיים ,כמו גם במידע רלוונטי נוסף.
בברכת קיץ נעים ושקט,
פרופ' דן וייס
ד"ר נאוה מיכאלצברי

כנס IMPACT INVESTMENTS
ב 19במאי התקיים כנס וירטואלי IMPACT INVESTMENTS
בשיתוף מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים ,מכון
קסירר למחקר בחשבונאות ,מכון אלי הורוביץ לניהול אסטרטגי,
המרכז ללימודים גבוהים ולמחקר בביטוח ע"ש ד"ר מ.ו .ארהרד
ולהב פיתוח מנהלים.
בכנס השתתפו אנשי עסקים ואקדמאים מהארץ ומהעולם ,והוא
עסק באתגרים המורכבים העומדים בפני העוסקים בהשקעות
אימפקט.
בין הדוברים בכנס היו :פרופ' משה צבירן ,דיקן הפקולטה לניהול
ע"ש קולר ,פרופ' דן וייס ,סר רונאלד כהן ,ג'רמי קולר ,דורית
סלינגר וגלעד אלטשולר.
לצפייה בכנס

הרמת מסך סטפן בראון
כחלק מסדרת הרמת מסך ,קיימנו ב 21באפריל מפגש
אונליין שעסק בסרט "סטפן בראון" של איתמר אלקלעי.
זהו סרט על חייו הסוערים של מעצב הפרוות הידוע
סטפן בראון ועל סכסוך הירושה שהתנהל לאחר
שהתגלה שסטפן הוריש את הונו לבן זוגו .במפגש
שוחחו ד"ר נאוה מיכאל צברי ,איתמר אלקלעי
והעיתונאי גל אוחובסקי .במפגש עסקנו בשאלות שונות
הקשורות להגדרתו של העסק המשפחתי ,שאלות
הנגזרות מתוך הבנה שיש לחשוב על משפחות מגוונות
ולא בהכרח על "המשפחה" המסורתית.
לצפייה במפגש

דוקטורט בתמיכת מרכז שטראוס
אנו שמחים וגאים לעדכן כי החוקרת ליאור אדם סיימה את
הדוקטורט שלה בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת
תלאביב .עבודת הדוקטורט של ליאור ,שנכתבה בהנחייתו של
פרופ' דן וייס ,היא הראשונה בפקולטה שהתמקדה בעסקים
משפחתיים ,והיא קיבלה את המלגה ללימודיה מהמרכז.
אנו מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך הדרך ,ומצרפים לכאן סיכום

פרופ' דן וייס ,היא הראשונה בפקולטה שהתמקדה בעסקים
משפחתיים ,והיא קיבלה את המלגה ללימודיה מהמרכז.
אנו מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך הדרך ,ומצרפים לכאן סיכום
קצר של עבודתה.
לקריאה לחצו על הלינק:
/https://content.viplus.com/strausscent/Contentסיכום
מחקר ליאור אדםdocx.

פרופ' דן וייס על חברות משפחתיות בדה מרקר
להלן ניתוחו של פרופ' דן וייס ,ראש מרכז רעיה שטראוס לחקר
עסקים משפחתיים בפקולטה לניהול ע"ש קולר ,בנוגע להשקעה
בחברות משפחתיות .הניתוח הופיע בעיתון דה מרקר ב
.18/5/2021
לקריאה לחצו כאן:
/https://content.viplus.com/strausscent/Contentדן
וייס דה מרקרdocx.

תמיכה במחקר
מדי שנה נותן המרכז מענקים לחוקרים שעבודותיהם מוקדשות
לעסקים משפחתיים ולנושאים קרובים .בשנים האחרונות תמך
המרכז בלמעלה מ 30פרוייקטים מחקריים של חוקרים מהארץ
ומהעולם!
ד"ר יניב שני ,חבר סגל בפקולטה לניהול ע"ש קולר ,הוא מבין
מקבלי המענק בשנה החולפת .ד"ר שני עוסק בחקר תהליכי
קבלת החלטות ובקשר שבין רגשות להתנהגות .כמה מעבודותיו
האחרונות עוסקות באופנים שבהם עקרונות כלכליים פוגשים את
העולם החברתי.
לסיכום קצר של עבודותיו האחרונות:
/https://content.viplus.com/strausscent/Contentסיכום
יניב שניdocx.
אבסטרקט של אחד ממאמריו של ד"ר יניב שני

להמשך קריאה
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