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 2019קורס מנהלי אחריות תאגידית 

מפגשים, המתמקדים בלמידה מהפרקטיקות המתקדמות בתחום  8הקורס מורכב מסדרה של 

הגדולות חברות הממנהלים בכירים, מנכ"לים, מנהלי אחריות תאגידית ונושאי משרה נוספים, של 

 במשק, לצד הקניית כלים ומיומנות אישיות להצלחה בתפקיד.

למוקדי  "קורס נודד" ויתארח באתרי חברות עסקיות מאזור המרכז ובנוסף יכלול סיורנבנה כהקורס  

 סביבתית.-חדשנות חברתית

 

 

 , פתח תקוהG1|  חברת  14.5.19  1שיעור 

 2019אחריות תאגידית בישראל  - פתיחה והיכרות    

   ?תמונת מצב של אחריות תאגידית בישראל. מה חברות עושות ומה הציבור מצפה 

  הזווית העסקית של אחריות תאגידית 

 פרופיל התפקיד של מנהל אחריות תאגידית | סדנא 

  על ערכים בניהול 

   שופרסל, מטה. ראשון לציון|  21.5.19  2שיעור 

 מחזיקי עניין מרכזיים: לקוחות ועובדים

 אחריות תאגידית, לקוחות ושירות | שופרסל כמקרה מבחן

 יוניליוור כמקרה מבחן -קידום בריאות עובדים ואוריינות דיגיטלית במקום העבודה 

 והקהילה המותג עם שמיטיבים חברתיים ערכים משלבים מותגים איך? 

 על אסטרטגיה של השקעה בקהילה ובחירת דגל חברתי 

 | בנק הפועלים, מועדון הבנק, תל אביב  28.5.19  3שיעור 

 שילוב בין אסטרטגיה עסקית לאסטרטגיה חברתית

 הגברת אמון וערך ללקוחבנק הפועלים כמקרה מבחן | על 

  בין הנושאים שיוצגו: הצגת מרכז ערך משותף וחטיבת מחזיקי עניין; אסטרטגיית

השקעה בקהילה ומעורבות עובדים בארגון גדול ומבוזר; אוריינות פיננסית 

 ללקוחות ועוד
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 | כימיקלים לישראל )כיל(, תל אביב 4.6.19 4שיעור 

 ת קיימותיכלים לבניית אסטרטגי

  ה( על דוח קיימות, יעדי הקיימות של האו"םSDG's ומה שבניהם | הדוגמא של )

 כיל

  על השקעה חברתית אסטרטגית בנגב "הדרוםשל קטר "הכיל | 

  איך  איך דוח אחד יכול לשנות ארגון שלם? וסדנת זיהוי נושאים מהותיים לדיווח

-וכיצד ה וןמה הערך האמיתי שהוא יוצר לארג, יוצרים דוח אחריות תאגידית 

GRI  ?יכול לסייע  

 | שטראוס גרופ, פתח תקוה 11.6.19  5שיעור 

 " | על רישיון חברתי לפעול והגברת אמון360שטראוס "

  של בין הנושאים שיוצגו: תהליך הרישיון החברתי לפעול; התכנית החברתית

שטראוס לקידום ותמיכה בעובדים; "זמן הפרה", על בריאות מוצרים, רכש 

 חברתי ועוד

 גיוון בחברות מנקודת מבט של הנציבותול ואתגרי הגיוון בחברה גדולה ; ניה 

  סיורים במוקדי חדשנות חברתית וסביבתית 18.6.19 6שיעור | 

  יום שלם 

 | אינטל, פתח תקוה 25.6 7שיעור 

Place making אימפקט חברתי; השקעות אחראיות, מדדים ודירוגים לאחריות ;

 תאגידית

  שותפויות חדשות בקהילה | על אסטרטגיית ההשקעה בקהילה, אינטל כמקרה

 מבחן 

 תרומתה של אינטל ישראל לכלכלה הלאומית 

   דירוג ומדד מעלה 

  אחריות תאגידית מהזווית של שוק ההון -השקעות אחראיות  

 | שיעור סיכום  2.7.19 8שיעור 

 פרספקטיבות שונות של מנהלי אחריות   -פאנל אתגרים בניהול אחריות תאגידית

 תאגידית 

 אחריות תאגידית מנקודת מבטו של מנכ"ל 

 משובים; סיכום ואיך ממשיכים? וחלוקת תעודות 


