סילבוס קורס מנהלי ESG 2021
בשיתוף מעלה וBDO-

קורס מנהלי 2021 | ESG
אסטרטגיות עסקיות לניהול אחריות תאגידית
הקורס מורכב מסדרת מפגשים ,המתמקדים בלמידה מהפרקטיקות המתקדמות בתחום מצד
מנהלים.ות בכירים.ות ,מנכ"לים.יות ,מנהלי.ות /ESGאחריות תאגידית ונושאי.ות משרה נוספים,
של החברות הגדולות במשק ,לצד הקניית כלים ומיומנות אישיות להצלחה בתפקיד.
הקורס מועבר במבנה של הרצאות אורח בשילוב מס' סדנאות ,כאשר כל מפגש יתמקד בנושא
ספציפי ויורכב ממס' הרצאות אורחות.

הקורס ייפתח ב  ,24.5ימי ב' 8 ,מפגשים ברצף

(מפגש אחרון ב .12.7 -תוכנו ייקבע בהתאם להנחיות ושעות המפגש הנ"ל ייקבעו בהתאם).
הקורס יועבר כמפגשי  Zoomויתעדכן בהתאם להנחיות.
כל מפגש יתקיים בין השעות .13:30-16:00

שיעור מס׳

24.05.2021

 פתיחה והיכרות  ESGבישראל  | 2021תמונת מצב מדידת אימפקט ועסקים -על ערכים בניהול מזווית מבטו של מנכ"ל.ית

1

שיעור מס׳

2

שיעור פתיחה ESG -

31.05.2021

 - Sקהילה
 על אסטרטגיה של השקעה בקהילה ובחירת נושאחברתי מוביל
 על התנדבות ושותפויות חדשות בקהילה -שיווק אחראי | מותג עם ערכים

סילבוס קורס מנהלי ESG 2021
בשיתוף מעלה וBDO-
שיעור מס׳

07.06.2021

 עולם העבודה המשתנה והמשמעות לעסקים גיוון בכוח העבודה וסביבת עבודה רב תרבותית | סדנא -שיתופי פעולה לקידום תעסוקה מגוונת
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שיעור מס׳

14.06.2021

21.06.2021

28.06.2021

6

שיעור מס׳

05.07.2021
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שיעור מס׳

8

 - Gשקיפות ,דיווח ודיאלוג
 דיווח ומהותיות | סדנא  ESGבראייה גלובלית -הטמעת תרבות אתית בארגון
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שיעור מס׳

 - Eאיכות סביבה
 יעדי קיימות  | 2030בישראל ובעולם  | WBCSDיעדים גלובאליים .דובר אורח מחו"ל -אנרגיות חלופיות ופתרונות תחבורה מקיימים

4

שיעור מס׳

 - Sעובדים ,גיוון ועולם העבודה העתידי

12.07.2021

 -ESGהשקעות אחראיות ,קשר עם משקיעים
 מדידת  ESGמצד החברות ומצד המשקיעים שיחה עם נציג חברת אנליזת  ESGבינלאומית -דיאלוג עם מחזיקי עניין | סדנא

חברה מארחת

 ניהול  | ESG 360מפגש עם מגוון בעלי תפקידים בחברהעסקית המנהלים היבטי ESG

שיעור סיכום | סיור שטח
 דיון קבוצתי -איך ממשיכים מכאן? סיכום ומשובמבנה מפגש זה ייקבע בהתאם להנחיות התו הירוק.
שעות המפגש יתעדכנו בהתאם.

*התכנים אינם סופיים וייתכן ויהיו שינויים.

