
השינויים בעולם העסקים ובחברה בישראל הרחיבו את תחומי הרלוונטיות של אחריות תאגידית והפכו את תפקידו של מנהל 

האחריות התאגידית לתפקיד מרכזי בארגון. התפיסה שמנחה את קורס 2017 היא שמנהל האחריות התאגידית, משמש מצד 

אחד כשותף עסקי (business partner), המסייע לארגון וליחידות השונות שלו להשיג את יעדיהם העסקיים, תוך יצירת ערך 

חברתי וסביבתי. מצד שני, תפקידו הוא להוביל תהליך למיקוד הארגון בתחום הקיימות, איסוף מידע ולמידת תוצאות. 

הקורס נועד להכשיר את מנהלי אחריות תאגידית בארגונים עסקיים, לבנות קהילת מחזיקי עניין של אחריות תאגידית ניהול ללמד את 

תהליך הדיווח ע"פ עקרונות ה-GRI (הקורס הרשמי של הארגון בישראל):

• הקורס בנוי בהתאם למרכיבי התפקיד הרלוונטיים כיום. רצף השיעורים בקורס יהיה בהתאם למידת האחריות והמעורבות של מנהל האחריות   

   התאגידית, מנושאים שבאחריות וסמכות מלאה ועד לנושאים שבהם הוא מהווה אינטגרטור.

• הקורס משלב: ידע תאורטי, למידה מתוך "סיפורי מקרה" של חברות ישראליות ורב לאומיות יחד עם הקניית מיומנויות אישיות להצלחה       

   בתפקיד.

• הקורס משלב את ההדרכה הרשמית של ה-GRI בישראל במסגרת למידה על ניהול תהליך הדיווח

• הקורס  יעסוק בהגדרת התפקיד של מנהל אחריות תאגידית ובמהלכו יערך דיון על תכנים ותהליכי עבודה רלוונטיים בתחום 

  האחריות  התאגידית.

קהל היעד: מנהלי אחריות תאגידית, תפעול, איכות סביבה, משאבי אנוש, שיווק ומנהלי אגפים נוספים בעסקים. 

מנהלים במגזר הציבורי והשלישי (על – בסיס מקום פנוי)

מבנה הקורס: חלק א' - 8 מפגשים של קורס מנהלי אחריות תאגידית

.GRI-חלק ב' - 4 מפגשים של ניהול תהליך הדיווח - קורס ה                      

ניתן להירשם לכל הקורס או רק לכל אחד מהחלקים בנפרד (א' או ב').

חלק א' + חלק ב': 6,500 ₪. חלק א' בלבד: 4,000 ₪. חלק ב' בלבד: 3,000 ₪. 

הנחה של 20% לעמיתי מעלה ולקוחות BDO על חלק א‘ / הקורס המלא. 

הנחה של 20% ללקוחות BDO או 10% למחזיקי עניין של ה- GRI על חלק ב'.

הקורס יתקיים במגמות- מרכז כנסים וימי עיון, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק אזורים, פתח תקווה בימי א' בין השעות 14:30 –  18:30, 

כל שבוע בימי א', החל ב-06.02.2017 

לפרטים נוספים והרשמה: 

קורס מנהלי אחריות תאגידית וניהול תהליך הדיווח
קורס מספר 16, פברואר 2017

Business for Social Responsibillity

www.maala.org.il doronM@bdo.co.il052-6144984 ,,,דורון מלר


