
 
 

 | פיתוח מנהלים ומנהלות עסקית קשובהקורס מנהיגות 

 אימפקט חיובי משמעותיצמיחה עסקית ו הוספתהעצמת חוסן ארגוני ואישי, 
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והיתרונות שלה, יחד עם עקרונות יסוד לפעולה, ה הקשובה גישהנלמד את  בוקורס חשוב וייחודי, זהו 

 כדאי ולא כדאי לעשות וכלים שמסייעים להטמיע וליישם בפועל.פעולות שדוגמאות רבות ל

זאת יחד עם פיתוח יכולות מנהיגות קשובה וחיבור לכלים ליצירת אימפקט חיובי משמעותי, תוך כדי כל 

ישתפו אותנו בסגנון שקשובים מחברות עסקיות מובילות במשק הישראלי בכירים ובכירות לחשיפה 

 המנהיגות שלהם ויספרו כיצד הם מיישמים אותו בחברות שבניהולם.

 

 .במתנהלכם ולכן וענק הרוח האנושית של עולם העסקים" שי -הקורס מלווה בספר "קפיטליזם קשוב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה תלמדו? 

  ,היתרונות שלו והדרכים המגוונות בהן ניתן ליישמו.המודל העסקי של קפיטליזם קשוב 

 .דוגמאות לחברות קשובות בארץ ובעולם 

 .הסתכלות חדשה, אחרת ורעננה על אתגרי התקופה 

 וליצירת ערך  ירת תרבות ארגונית מלכדת ומחברתכלים יישומיים להובלה עסקית קשובה מתוך ייעוד, ליצ

 העניין.ומחזיקות משמעותי לכל מחזיקי 

 .פיתוח המנהיגות העסקית הקשובה ברמה האישית וברמה הארגונית 

 

 

  בזכות הקורס? תקבלומה 

  .התפתחות וצמיחה אישית 

 קצועי יחד עם הרבה העשרה והשראהחיזוק מ. 

 תפיסת עולם ניהולית מתוך מנהיגות אישית וארגונית, על ידי הקניית ידע והבנה כיצד : שליטה ב 

o .לחזק אמון ונאמנות עובדים, לקוחות ומשקיעים 

o .)למצוא עשייה מתוך משמעות וחיבור אמיתי למקום העבודה )לעצמך ולעובדים שלך 

o .לתרום לרמת חוסן גבוהה, גם בזמני משבר וחוסר וודאות 

  ,כלים רלוונטיים ובעלי אימפקט משמעותיחיבור לדרכים ליצירת שינוי חיובי משמעותי מתוך המגזר העסקי. 

 .ידע וניסיון שיאפשרו לכם להוביל חברות עסקיות בתהליכים קשובים שונים ומגוונים, מבפנים ומבחוץ 

  ביישום הגישה בארגונים. התנסות פרקטית טעימת 

 דרגים מחברות עסקיות וכן עם יועצים חיצוניים לחברות. נטוורקינג עם נציגים במגוון 

בוגרי ובוגרות הקורס מצטרפים לקהילה משמעותית ומשפיעה, עם תחושת עשייה משותפת, למידת עמיתים, תכנים 

 וחולקים גישה עסקית דומה. דעה שמדברים את אותה שפהמעשירים וחיבור למובילי ומובילות 

ייעוד וערכי המבוססת על  ומשרתת , משתפתמנהיגות אכפתיתזו גישת ניהול ו קשובהקפיטליזם גישת ה 

עבור  ערך ורווחה, ויוצרת בו זמנית סוגים רבים של תרבות ארגונית מחברת ומלכדתומיושמת באמצעות  ליבה

 חברה הישראלית כולה.הו קהילה, סביבה, משקיעיםם, לקוחות, ספקים, עובדי : כל מחזיקי ומחזיקות העניין

 SDG ,ESGכגון  םהגשמת מדדימיטבית, בין השאר, לסביבה עסקית , נבנית כפועל יוצא של גישה וחשיבה קשובה

 ולטווח ארוך. משמעותיאותנטי,  אימפקטעם 

 הצטרפו אלינו למנהיגות שמייצרת את עולם המחר

 

 



 
 

 

 

 

הדס,  -| אפרת ליבנה  Likearainbow מייסדת ומנכ"לית, אימי עירון|  מנכ"ל קבוצת תנובה, אייל מליס

|  בעלים ומנכ"לית של טחינת אל ארז, ג'וליה זהר| מנכ"ל אוונטה , ארז ירושלמיסמנכ"לית מש"א בפלורי | 

 יו"ר קליל תעשיות, צורי דבוש|  מייסד ויו"ר בית ההשקעות מיטב דש ויו"ר קפיטליזם קשוב ישראל, צבי סטפק

 | רועי יצחקי, מייסד ומנכ"ל יקב טוליפ

 

 מנכ"לית קפיטליזם קשוב ישראל, גרינבלט זולברג שיריניהול מקצועי : 

 

 המפגשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  הקורס ובמנחים.ייתכנו שינויים מסוימים בתכני 

 .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 .)ביצוע פרויקט הסיום )בצוותים 

 /ם קשובים.וניהול בכלי הה, מוסמך/ת בהובלבסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת מנהיג/ה קשוב  

  : קהלי היעד של הקורס 

o .הנהלות בכירות, הנהלות ביניים ומגוון דרגים בחברות עסקיות 

o  חברות עסקיות.ומלוות מלווי 

o  רלוונטילהתעדכן בנושא חם וכל מי שרוצה. 

  : תינתן הנחה לכמה נרשמים יחד.₪.  2,180עלות הקורס 

 

 

 )פיזי( 1מפגש  

, 8.11.2022, שלישייום 

15:00-18:00 

 פתיחה, היכרות ומבוא

 )פיזי( 4מפגש  

, 29.11.2022, שלישייום 

15:00-18:00 

 מנהיגות קשובה ומשרתת

 

 )פיזי( 3מפגש  

, 22.11.2022, שלישייום 

15:00-18:00 

 סדנה - ייעוד נעלה

 )אונליין( 2מפגש  

, 15.11.2022, שלישייום 

15:00-18:00 

 האקו סיסטם הקשוב

 )אונליין( 7מפגש  

, 20.12.2022, שלישייום 

15:00-18:00 

 מנהיגות קשובה בפעולה

 )פיזי( 6מפגש  

, 13.12.2022, שלישייום 

15:00-18:00 

 תרבות ארגונית קשובה

 )פיזי( 5מפגש  

, 6.12.2022, שלישייום 

15:00-18:00 

 אינטגרציה של מחזיקי עניין

 )פיזי( 8מפגש  

, 27.12.2022, שלישייום 

15:00-18:00 

 וםמפגש סי

 פרטים נוספים 

 בקורסהבכירים בין המרצים והמרצות 


