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תאריך
9.1.2020

נושא ההרצאה
אחריות תאגידית .מה זה ולמה זה נוגע לארגון?

2

16.1.2020

קיימות .מה זה ולמה זה נוגע לארגון?
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23.1.2020

4

30.1.2020

5

6.2.2020

6

13.2.2020

7

20.2.2020

מערכות ניהול
 ISO 9000, 14000, 18000, 26000נחיצות,
מהות ויישום התקן ,שלבי יישום התקן
מה שנמדד -מנוהל.
שלבי יישום התקן ,סקר הנהלה
האם דיווח אחריות תאגידית צריך להיות מחייב או
וולונטרי?
דיווח לא פיננסי ,GRI ,מהות הדיווח
סיכון סביבתי הוא סיכון פיננסי -
ניתוח וניהול סיכונים סביבתיים
ניתוח וניהול סיכונים ,בטוח סביבתי

8

27.2.2020

Green or Greenwash
סכום ומסקנות

הערות
משימה לסוף התקופה
במודל.
יש לקבל את אישור
המרצה ,מיהם חברי
הקבוצה ומהי החברה

הצגת מצגת בכיתה

חובות /זכויות /הרכב הציון:
.1

חובת השתתפות בלפחות  7פגישות (תנאי לקבלת ציון)

.2

תרגיל כיתה  20% - 20.2.2020מהציון

.3

עבודת גמר  80% -מהציון
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