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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  המרכז ובנוסף יכלול סיור"קורס נודד" ויתארח באתרי חברות עסקיות מאזור נבנה כהקורס  

 סביבתית.-חדשנות חברתית

 

 , פתח תקוהG1|  חברת  14.5.19  1שיעור 

 שיעור פתיחה

 פתיחה והיכרות  

  | חן הרצוג, שותף בכיר מדידת האימפקט החברתי של עסקיםBDO 

 מומו מהדב,  |? על אחריות תאגידית ויצירת שינוי או איך להתנהל בבלאגן מאורגן

 מנכ"ל מעלה

 הפסקה 

 מומו מהדב, מנכ"ל מעלה, פרופיל התפקיד של מנהל אחריות תאגידית | סדנא 

  | מיקי אדיב, מנכ"ל על ערכים בניהולG1 

   שופרסל, ראשון לציון|  21.5.19  2שיעור 

איך זיהוי עם ערכים ומערכת היחסים החדשה בין לקוחות ועסקים על  

 חברתיים תורמים לכך

 ל שופרסל"מנכ | איציק אברכהן 

 צבי ביידא, סמנכ"ל |  מבחן אחריות תאגידית, לקוחות ושירות, שופרסל כמקרה

 לקוחות ושרות, שופרסל

 החיבור בין השקעה חברתית  -על אסטרטגיה של השקעה בקהילה ובחירת דגל חברתי

  חברתית-אסטרטגיה עסקית, שירלי קנטורוניהול המותג | 

 המותג עם שמיטיבים חברתיים ערכים משלבים מותגים איךתכנית הקיימות ביוניליוור ו 

מנהל  ועופרי שבו ,, מנהלת תקשורת ואחריות תאגידית ליאת לביא|  ?והקהילה

 ישראל יוניליוור שיווק טיפוח אישי
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 תל אביב ם, | בנק הפועלי 28.5.19  3שיעור 

 ניהול מחזיקי עניין | בנק הפועלים

 , תל אביב11מועדון בנק הפועלים, רחוב הנגב 

 מנהלת המרכז  ,הלוי פארנעמה  |קי עניין והמרכז לבנקאות חברתית חטיבת מחזי

 , בנק הפועליםלבנקאות חברתית

  האוניברסיטה המקוונת של הבנקMOOC | בנק הפועליםקמפוס , איריס הלפרין 

  בנק מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, , קרין מאיר |המרכז לצמיחה פיננסית

 הפועלים

 הפסקה 

  בנק הפועליםמנהלת מרכז תובנות לקוח, , גלי איזנקרפט |מרכז תובנות לקוח 

  ת"שטראוס גרופ, פ |  11.6.19  5שיעור 

 לפעול והאתגרים של תעשיית המזון על רישיון חברתי

 אמון ו-SLTO  |קבוצת , לית תקשורת דיגיטל וקיימות"סמנכ ,אסנת גולן

 שטראוס

  חדשנות במזון– FoodTech ו- TheKitchen  |מנהל חדשנות קבוצת דגן אשל ,

 שטראוס

  מחלבות שטראוס, מיכל בנישתי, גסטרונומית| רפת מקיימת 

 ההפסק 

 מש"א, מנהלת מטה אורית חלמיש |מגוונת ותוכנית הרווחה לעובדים  תעסוקה  

  שטראוס ישראל, מנהלת אחריות סביבתיתרונית שחר|אחריות סביבתית , 

  קבוצת שטראוס , טכנולוג מזון,אייל שמעוני |תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא  

  סיכום (MTACשקיפות , ) |קבוצת , , מנהלת אמון וקיימותאורית ברוורמן

  שטראוס

 

 

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

 י קיימותכניות חברתיות ובדיווחמהותיות בתבחינת 

 , מגדל המילניום, רח' הארבעה, ת"א23מטה כיל, חדר ישיבות גדול, קומה 

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

  מנהל קיימות גלובאלי, כיל

  ארז קמה, מנהל |  חברתית אסטרטגית בנגבעל השקעה - "הדרוםשל קטר "הכיל

 , כילוסביבה קשרי קהילה

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

יכול   GRI-וכיצד ה מה הערך האמיתי שהוא יוצר לארגון, דוח אחריות תאגידית

 BDO שותף בכיר חן הרצוג,  |לסייע?

  | עמליה אדלר וקסמן,מהותיות  בחברת תרופות גלובלית Responsibility VP 

Social Impact  ,טבע  
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 לכל שאלה בנושא ניתן לפנות ל:

 tamil@maala.org.ilתמי לפלר, מעלה 

 anat@maala.org.ilענת מוסנקו, מעלה 

 bdo anatec@bdo.co.ilענת אבן חן, 

 

 | סיורים במוקדי חדשנות חברתית וסביבתית 18.6.19 6שיעור 

  יום שלם 

 | שיעור סיכום  2.7.19 8שיעור 

 פרספקטיבות שונות של מנהלי אחריות   -פאנל אתגרים בניהול אחריות תאגידית

 תאגידית 

  | נאווה סלע ראש מנהלת קיימות תהליכי הקיימות וניהולם בתעשייה האווירית

 האווירית לישראל , מנהלת הקיימות התעשיהואיכות הסביבה, ענבל שטרנברג

  השקעות אחראיותESG   | סמנכ"לית פיתוח  אלה אלקלעי,בישראל ובעולם

 IBI עסקי, 

 משובים; סיכום ואיך ממשיכים? וחלוקת תעודות 

 | אינטל, פתח תקוה 25.6 7שיעור 

 השפעת עסקים על צמיחה מכלילה

  בלה |  סיפור המקרה של אינטל -התרומה של עסקים לכלכלה ולחברה מדידת

 אברהמס, סמנכ"לית קשרי חוץ, אינטל ישראל

  רויטל ביתן, מנהלת אחריות תאגידית, | הגברת מוביליות חברתית בקהילות

 אינטל ישראל

 ג'וינט ישראלתבת יתל"עינב אהרוני יונס , מנכ|  עולם העבודה המשתנה על , 

  עלre-skilling בלידה שנות דראש ענף ריסקילנג וח ,ענת מורי | בנק לאומיב

 ופיתוח ארגוני
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