
                                                                                                    

 
 
 
 

  : Mount Carmel,  Haifa  3498838 , Israel,   Phone: 04-8249193טל'   3498838  הר הכרמל, חיפה

                 http://management.haifa.ac.il    :דוא"ל E-mail: mba@gsb.haifa.ac.il     פקס Fax:  04- 8249194 : 
 

 

 

 החוג למנהל עסקים
Department of Business  

Administration 

 

 טתשע"– 209.4351ניהול אחריות תאגידית 

  18:00-15:00 ביום חמישיהקורס יתקיים 

 בתאום מראש  -שעות קבלה

 aofira@gmail.com. דואר אלקטרוני: 829219004אופירה אילון. טל:  'מרצה: פרופ

 

ול הינ -הקורס מיועד להקנות לסטודנטים כלים להבנת תהליכים פנים ארגוניים בנושאי סביבה

 ותקני איכות 14001ISO, יישום תקן םסביבתיות, דיווחיניהול מערכות אחריות תאגידית, 

 סביבה נוספים. וניהול 

 

  תאריך הנושא ההרצא הערות

אחריות תאגידית. מה זה ולמה זה נוגע  

 למנהל ארגון?

20.12.18 1 

 2 27.12.18 קיימות. מה זה ולמה זה נוגע למנהל ארגון? 

 מערכות ניהול 

  ISO 9000, 14000, 18000, 26000 

נחיצות, מהות ויישום התקן, שלבי יישום 

 התקן

3.1.19 3 

 ולאחריות תאגידיתמה לזקנה  ליעד אורתר -מרצה אורח

 

 מנוהל. -מה שנמדד

 שלבי יישום התקן, סקר הנהלה

10.1.19 4 

האם דיווח אחריות תאגידית צריך להיות  

 מחייב או וולונטרי?

 , מהותיות הדיווח GRIדיווח לא פיננסי, 

17.1.19 5 

  -סיכון סביבתי הוא סיכון פיננסי 

 ניתוח וניהול סיכונים סביבתיים 

24.1.19 6 

 7 31.1.19 ניתוח וניהול סיכונים, בטוח סביבתי 

? לדווח על פעילות הארגוןהאם משתלם  תרגיל כיתה

 סכום ומסקנות

7.2.19 8 

 

 חובות/ זכויות/ הרכב הציון:

 פגישות )תנאי לקבלת ציון(   7 חובת השתתפות בלפחות .1

 (10.2.19)תתקיים ביום  מהציון 80% בחינה מסכמת .2

    מהציון 20% 7.2.19תרגיל כיתה  .3
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