
 

 
 
 

  BDO-מעלה ו – 2020סילבוס קורס מנהלי אחריות תאגידית 
 

  2020קורס מנהלי אחריות תאגידית 

מנהלים צד , המתמקדים בלמידה מהפרקטיקות המתקדמות בתחום מיםמפגש 8הקורס מורכב מסדרה של 

הגדולות במשק, לצד הקניית בכירים, מנכ"לים, מנהלי אחריות תאגידית ונושאי משרה נוספים, של חברות 

 כלים ומיומנות אישיות להצלחה בתפקיד.

הרצאות אורח, כאשר כל מפגש יתמקד בנושא ספציפי ויורכב ממס' הרצאות במבנה של מועבר הקורס 

 אורחות.

 . 13:30-:4515 השעות ביןקיים יתכל מפגש , oomZהקורס יועבר כמפגשי 

 

 סילבוס הקורס:

 

 פתיחהשיעור  נושא

 3.6.2020 תאריך

 ההרצאה תוכן

 פתיחה והיכרות ❖
  פרופיל התפקיד של מנהל אחריות תאגידית ❖

 ועסקים מדידת אימפקט ❖
 ית מבט של מנכ"לומזו על ערכים בניהול  ❖

 

 חברתי השקעה חברתית ושיווק נושא

 10.6.2020 תאריך

 ההרצאה תוכן

 ולחברה, סיפור המקרה של אינטלמדידת התרומה של עסקים לכלכלה  ❖
 בנקאות חברתית ויצירת אימפקט  -בנק הפועלים ❖

החיבור בין השקעה  -השקעה בקהילה ובחירת דגל חברתי ייתאסטרטג ❖
 חברתית וניהול המותג

 

 אחריות תאגידית בזמן משבר הקורונה נושא

 17.6.2020 תאריך

 ההרצאה תוכן

  בזמני משבר ואי וודאותניהול אחריות תאגידית  ❖
  אחריות תאגידית ותקשורת פנים ארגונית ❖
 נהוהעובדים והשקעה בקהילה בזמן קור ❖

 ערך משותף בזמן קורונה ❖

 

  

שיעור 

 1מס' 

שיעור 

 2מס' 

שיעור 

 3מס' 



 

 
 
 

  BDO-מעלה ו – 2020סילבוס קורס מנהלי אחריות תאגידית 
 

 פקט ודיאלוג מחזיקי ענייןמדיווחי קיימות, מדידת אי נושא

 24.6.2020 תאריך

 ההרצאה תוכן
 דוחות אחריות תאגידית ❖

 דיווחי אחריות תאגידיתכהמשכיות למדידת אימפקט  ❖
 דיאלוג מחזיקי עניין ודיווחי קיימות ❖

 

 ועולם העבודה העתידי בעובדיםגיוון, השקעה  - Inclusive Growth נושא

 1.7.2020 תאריך

 ההרצאה תוכן
 ח העבודה וסביבת עבודה רב תרבותיתוגיוון בכ ❖

 עובדיםופיתוח מקצועי של  תכניות השקעה  ❖
 עולם העבודה המשתנה והמשמעות לעסקים ❖

 

 והגברת אמון רישיון חברתי לפעול -חברה מארחת: שטראוס נושא

 8.7.2020 תאריך

 ההרצאה תוכן
 תפיסת האמון בשטראוס ❖

אחריות ; חברתית לעובדיםתכנית מנהלים בשטראוס משתפים :  ❖
 ועוד "ההפרזמן "; רכש אחראי; סביבתית 

 

 קיימות וחדשנות נושא

 15.7.2020 תאריך

 ההרצאה תוכן
 חדשנות חברתית וסביבתית  ❖

 -חדשנות עסקית בראי אחריות תאגידית ❖
 הרצאות אורחות

 

 שיעור סיכום נושא

 22.7.2020 תאריך

 ההרצאה תוכן
 תאגידית-פאנל מנהלי אחריות חברתית ❖

 הרצאת מנכ"ל ❖
 איך ממשיכים מכאן? -דיון קבוצתי ❖

 

 ת.הרצאוה ויהיו שינויים בתכני ןייתכ*

שיעור 

 4מס' 

שיעור 

 5מס' 

שיעור 

 6מס' 

שיעור 

 8מס' 

שיעור 

 7מס' 


