
 

  

  | פיתוח מנהלים ומנהלות קורס מנהיגות עסקית קשובה
  אימפקט חיובי משמעותיצמיחה עסקית ו הוספת, העצמת חוסן ארגוני ואישי

  ומנהלות יםתקציר מנהל
  

  

והיתרונות ה הקשובה גישהנלמד את  בוארגון קפיטליזם קשוב ישראל מעביר קורס חשוב וייחודי, 
כדאי ולא כדאי לעשות וכלים פעולות ששלה, יחד עם עקרונות יסוד לפעולה, דוגמאות רבות ל

  שמסייעים להטמיע וליישם בפועל.

זאת יחד עם פיתוח יכולות מנהיגות קשובה וחיבור לכלים ליצירת אימפקט חיובי משמעותי, תוך כל 
ישתפו אותנו שבכירים ובכירות קשובים מחברות עסקיות מובילות במשק הישראלי לכדי חשיפה 

  בסגנון המנהיגות שלהם ויספרו כיצד הם מיישמים אותו בחברות שבניהולם.
  

כל ל וענק במתנההרוח האנושית של עולם העסקים" שי -הקורס מלווה בספר "קפיטליזם קשוב 
  .משתתפי הקורס

ולחיבור לחדשנות אמיתית  חשיבה קצת אחרתאימוץ , לאישי וארגוני זו הזדמנות מצוינת לפיתוח
  ומשמעותית.

  
  

בתקופה כזו, בה השינויים מהירים כל כך וחוסר , בעולם המורכב ומלא השיבושים בו אנחנו חיים כיום
היציבות הוא הוודאות, לכולנו מאתגר מאד לדעת מה הדרך הנכונה לנהל את החיים המקצועיים 

  והאישיים שלנו. 

מייצרים צורך בעוגן כל אלו, יחד עם תחרות הולכת וגוברת על תשומת ליבם של הלקוחות והעובדים, 
  אותם מספקת הגישה הקשובה. –אי של שפיות ליציבות וב

דרך חכמה ליצירת סביבה שמאפשרת לחברה העסקית להתנהל היא קשוב הקפיטליזם גישת ה
בצורה שיוצרת ערך ומשמעות למשקיעים שלה, לעובדים, ללקוחות, לספקים, לקהילה, לסביבה 

הסביבה העסקית הזו מסייעת, בין השאר, ביישום אחריות תאגידית  ולחברה הישראלית כולה.
  , כפועל יוצא של גישה וחשיבה קשובה.ESG ,SDGובהגשמת מדדים כגון 

מגוון מנכ"לים ומנכ"ליות של חברות עסקיות קשובות, שמיישמות את עקרונות הגישה, משתפים ב
ה מהציבור הרחב וכן נהנות מיתרונות מחקרים מראים כי חברות קשובות זוכות ליותר אהד. תועלות

  משמעותיים בשימור עובדים ולקוחות.

  

  

  

  תקציר הקורס 

 מענה לצרכים שעולים מהשטח



 

  

  

  

  לימוד וחיבור לתפיסת עולם ניהולית מתוך מנהיגות אישית וארגונית, על ידי הקניית ידע והבנה כיצד : 

  חזק אמון ונאמנות לקוחות ומשקיעים.ל 
 חיבור אמיתי למקום העבודה. עובדים להעניק ל 
 .ל הצורך בעשייה מתוך משמעותעת מענה תל 
 בעיות ואתגרים קיימים, גם אם סמויים. סייע בהצפתל 
 ובלבול. מת חוסן גבוהה, גם בעיתות משבררתרום לל 
  הוות עוגן ליציבות ואי של שפיות, עבור עצמם ועבור אחרים.ל 

  -צבירת ניסיון ראשוני ביישום הגישה, באמצעות פרויקט סיום, ממנו תרוויח גם החברה העסקית 
  ליישם בפועל. ה ושניתןתובנות ופרקטיקות מותאמות בדיוק ל

משמעותית ומשפיעה, עם תחושת עשייה משותפת, למידת ה קהילובוגרות הקורס מצטרפים לבוגרי 
  .מעשירים וחיבור למובילי דעה שמדברים את אותה השפהעמיתים, תכנים 

  

  

, אימי עירון|  בעלים ומנכ"לית של טחינת אל ארז, ג'וליה זהר|  מנכ"ל קבוצת תנובה, אייל מליס
מייסד ויו"ר בית ההשקעות מיטב דש ויו"ר קפיטליזם , צבי סטפק|  Likearainbow מייסדת ומנכ"לית

ראש , קרן גולדנברג|  מנכ"ל אוונטה, ארז ירושלמי|  קליל תעשיותיו"ר , צורי דבוש|  קשוב ישראל
  תחום מחזיקי עניין, גלובס

  
  מנכ"לית קפיטליזם קשוב ישראל, שירי גרינבלט זולברגניהול מקצועי : 

  

  

   3.11.2021מועד פתיחה : 

  שילוב מפגשים פיזיים ואונליין. –. מתכונת היברידית 15:00-18:00מועדי המפגשים : ימי רביעי, בשעות 

  תינתן הנחה לכמה נרשמים יחד.₪.  1,780עלות הקורס : 

  קהלי היעד של הקורס : 

 נהלות בכירות, הנהלות ביניים ומגוון דרגים בחברות עסקיות.ה 
 לווי חברות עסקיות.מ 
   .השפעה החיובית של המגזר העסקיה פשרויותאת מעודכן ורלוונטי בל מי שרוצה להיוכ 

  

  

  

 

  מטרות ויעדים 

 בקורסבין המרצים 

  פרטים נוספים 


