
 
  

  | פיתוח מנהלים ומנהלות קורס מנהיגות עסקית קשובה

  אימפקט חיובי משמעותיצמיחה עסקית ו הוספתהעצמת חוסן ארגוני ואישי, 

  סילבוס הקורס
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מה תלמדו? 

 .המודל העסקי של קפיטליזם קשוב, היתרונות שלו והדרכים המגוונות בהן ניתן ליישמו 
 .דוגמאות לחברות קשובות בארץ ובעולם  
 .הסתכלות חדשה, אחרת ורעננה על אתגרי התקופה  
 וליצירת  ירת תרבות ארגונית מלכדת ומחברתכלים יישומיים להובלה עסקית קשובה מתוך ייעוד, ליצ

  ערך משמעותי לכל מחזיקי העניין.
 .פיתוח המנהיגות העסקית הקשובה ברמה האישית וברמה הארגונית  
 .נטוורקינג עם נציגים במגוון דרגים מחברות עסקיות וכן עם יועצים חיצוניים לחברות  
  ותוכלו להרוויח תובנות ופרקטיקות מותאמות  יניסיון יישומי ראשונפרויקט סיום בזכותו תתחילו לצבור

 בדיוק לכם ושתוכלו ליישם בפועל. 

  בזכות הקורס, תקבלו : 

  ובעלי אימפקט משמעותי שיתווספו לארגז הכלים הקיים שלכם.כלים חדשים, רלוונטיים 
  כלים ליצירת סביבה עסקית שמסייעת, בין השאר, ביישום אחריות תאגידית ובהגשמת מדדים כגוןSDG ,

ESG.כל זאת כפועל יוצא של גישה וחשיבה קשובה , 
 גוונים, מבפנים ומבחוץ.ידע וניסיון שיאפשרו לכם להוביל חברות עסקיות בתהליכים קשובים שונים ומ 
 .עבודה משותפת עם קפיטליזם קשוב ישראל, שיתופי פעולה הדדיים  
 .חיזוק מקצועי יחד עם הרבה העשרה והשראה, הזדמנות לשפר ולהעצים את העשייה הקיימת שלכם  
 .עדכונים שוטפים בתכנים רלוונטיים ועדכניים מהתחום מהארץ ומהעולם  
 משמעותית ומשפיעה, עם תחושת עשייה משותפת, למידת עמיתים,  הצטרפות לקהילת פעילים ופעילות

 תכנים מעשירים ותחושת משמעות עמוקה שכלל חברי הקהילה חולקים. 
  חיבור למובילי דעה, אנשי ונשות עסקים, מקבלי החלטות וקולגות שמדברים את אותה השפה וכבר

 פועלים כשגרירים וסוכני שינוי.

  נוספיםפרטים   

  3.11.2021יום רביעי  –תחילת הקורס. 
 8  במודל היברידי. כל המפגשים יתקיימו בהתאם להנחיות.15:00-18:00מפגשים שבועיים, בשעות , 
  כל ל הרוח האנושית של עולם העסקים" שיוענק במתנה -הקורס מלווה בספר "קפיטליזם קשוב

 .םמשתתפיה
  .כל מפגשי האונליין יוקלטו וההקלטות יישלחו למשתתפי הקורס 
 .הקורס ילווה במרחב סגור תומך בתשובות לשאלות ודיונים מעבר למפגשים עצמם 
  : חובות הקורס 

o .נוכחות והשתתפות בשיעורים 
o  קריאה בספר קפיטליזם קשוב והכנת משימות. -בין השיעורים 
o .(בצוותים) ביצוע פרויקט הסיום  

 ם קשובים.בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת מנהיג/ה קשוב/ה, מוסמך/ת בהובלת ובניהול בכלי  



 
  

  המפגשים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 * כל המפגשים הפיזיים הם בהתאם להנחיות ובמידת הצורך, יוחלפו במפגשי אונליין.

  בתכני הקורס ובמנחים.* ייתכנו שינויים מסוימים 

   מרצים והמרצות בקורסה

  

  

 

  (פיזי) 1מפגש  

, 3.11.2021יום רביעי, 
15:00-18:00  

  פתיחה, היכרות ומבוא

  4מפגש  

, 24.11.2021יום רביעי, 
15:00-18:00  

  אינטגרציה של מחזיקי עניין

  (פיזי) 3מפגש  

, 17.11.2021יום רביעי, 
15:00-18:00  

  ייעוד נעלה

   2מפגש  

, 10.11.2021יום רביעי, 
15:00-18:00  

  הגישה הקשובה כמכלול

  7מפגש  

, 15.12.2021יום רביעי, 
15:00-18:00  

  עבודה יחד – הסיוםפרויקט 

  6מפגש  

, 8.12.2021יום רביעי, 
15:00-18:00  

  מנהיגות קשובה ומשרתת

  5מפגש  

, 1.12.2021יום רביעי, 
15:00-18:00  

  תרבות ארגונית מחברת

  (פיזי) 8מפגש  

, 22.12.2021יום רביעי, 
15:00-18:00  

  מפגש סיכום


