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 קורס לימודי תעודה מקוון בנושא:
 , דיווח חברתי,ESG"קיימות, אחריות חברתית, 

 עסקים חברתיים ומה שביניהם" 

 מועדי הקורס:

15.6.22 – 19.5.22 
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 חברות וחברים יקרים, 

גד שנים  כמה  ה"מזה  של  חלקה  לשנה   משנה  והולך  תאגידית ל  במכלול  אחריות  הליבה   יו מיומנו"  ת 
 הקריטיות לניהול  מצוין של פירמות. 

תאגידית,    אחריות  שמרכיבים  המנחים  העקרונות  את  יציג  מהארץ  בהמשך  הקורס  מבחן  מקרי  יוצגו 
 תאגידית בשיקולי ניהול פירמה. ומהעולם ולבסוף יעסוק הקורס בהיבט הפרקטי של שילוב אחריות  

 

 : הקורס   מטרת 
מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים הכרות מעמיקה עם תפיסת האחריות החברתית, קיימות ומודלים עסקיים  

לבין תחום האתיקה והאחריות החברתית של עסקים והדיווח  ם  חדשים תוך התמקדות במחזיקי עניין, והקשר בינ 
בהיבטים פיננסיים מעמיקים על מנת לתת מבט רחב על עולם העסקים והארגונים באשר  עליהם. האמור ישולב  

 דוח חברתי סביבתי, לדירקטוריונים או גופים מקבילים.  או  לייעץ בעריכת  הם עבור רואי חשבון בבואם לערוך
 

 הקורס:   תיאור תמציתי של
קה ואחריות חברתית בעסקים בשילוב ניתוחי  הקורס משלב היבטים תיאורטיים בתחום תשואה למחזיקי עניין, אתי

מקרה הלקוחים מפעילותם של תאגידים ומלכר"ים בארץ ובעולם.  בנוסף, מציע הקורס למשתתפים מרחב ליצירת  

מודעות בתחומי הקיימות, עסקים חברתיים ועד השקעות אחראיות והשקעות אימפקט. הקורס משלב את הידע  

 סימולציות. התיאורטי עם ניסיון מעשי בליווי 
 

קישור    . באופן מקוון ,  בתוכנית   המצוין   ז" הלו  פי   על   ויתקיים   16:00בשעה    , 225.19.  ',ה   ביום  יפתח   הקורס 
 לוובינר יישלח סמוך למועד הפתיחה.

 הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.
 הקורס מצורף בחוברת זו.תוכנית  מידע אודות 

 

 : הקורס   מתכונת
 .אקדמאיות  שעות  20-כ" שבועיים, בסה  מפגשים   4

 , בהתאם למועדים בסילבוס.באופן מקוון  ייערך  השבועי   המפגש
 :תעודה ] 

 מפגשים   3- ב   להשתתפות  , כפוף אקדמיית רו"ח של ישראל  ATHENA  מטעם   גמר  תעודת  תוענק  הקורס  למסיימי
  מפגשים. 4 מתוך   לפחות

 

 :הרשמה 
 www.icpas.org.il  הלשכה  אתר  באמצעות   מתבקשים להירשם המעוניינים להצטרף לקורס,  

 :השתתפות   דמי 
 .₪  720לא חבר לשכה ₪,   360חבר לשכה 

 )לסיוע ברישום ניתן לפנות   בלשכה  הראשונות   החברות  שנות 3- ב  הקורסים   עבור  צעירים   ח" לרו₪   180
 (.03-5116699/    03-5116611לטל'  
 פנסיונר.  ₪  270

 

 דמי ביטול:
 .225.18.עד לתאריך    liron@icpas.org.ilלמיייל:    הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב

 

   ,SRI GLOBAL GROUPמנכ"ל ו   חבר הוועד המרכזי  , ניר זיכלינסקי, רו"ח ים האקדמי  ים ברצוני להודות למרכז
   ,GRANT THORNTONמנכ"ל אחריות תאגידית ויו"ר משותף ועדת ההיגוי הבינ"ל לקיימות ,  MBA  ורביןעברי מר 

על הריכוז האקדמי,   -בית להשקעות אחראיות   ^Value-ומנהלת שותפה ב greeneyeמנכ"לית  – נגה לב ציון וגב' 
 הרבה להצלחת הקורס. ותרומתםבניית הדגשים והתכנים 

 , רב   בכבוד 
 נשיא לשעבר   - יזהר קנה, רו"ח  

 ATHENA  ר " יו 
 אקדמיית רו"ח של ישראל 

mailto:liron@icpas.org.il
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 , דיווח חברתי,ESGקיימות, אחריות חברתית, "  תוכנית הקורס: 

 עסקים חברתיים ומה שביניהם" 
 

 וחבר הוועד המרכזי בלשכת רו"ח  SRI GLOBAL GROUPמנכ"ל    , ניר זיכלינסקירו"ח  ריכוז אקדמי:  

 אחריות תאגידית מקבוצת פאהן קנה  GOODVISION , מנכ"ל ורבין עברי מר 

   GRANT THORNTONלקיימות ויו"ר משותף ועדת ההיגוי הבינ"ל  

 בית להשקעות אחראיות  ^Value-ומנהלת שותפה ב greeneyeמנכ"לית  –נגה לב ציון וגב' 

 

 המועד הנושא  שם המרצה*  

1 
 
 

 
נשיא   – , רו"ח חן שרייברמר 

 הלשכה 
 

  , רו"ח, נשיאיזהר קנה מר 
  ATHENA יו"ר –  לשעבר

 אקדמיית רו"ח של ישראל 
רו"ח,    , ניר זיכלינסקי   מר

 SRI GLOBAL GROUPמנכ"ל 
וחבר הוועד המרכזי בלשכת 

 רו"ח
 , מנכ"ל ורביןעברי  מר

GOODVISION    אחריות
 תאגידית מקבוצת פאהן קנה

ויו"ר משותף ועדת ההיגוי  
 GRANTהבינ"ל לקיימות 

THORNTON    
מנכ"לית  –נגה לב ציון גב' 

greeneye   ומנהלת שותפה 
בית להשקעות   ^Value-ב

 אחראיות
 

 
 ברכות ודברי פתיחה 

 
19.5.22 

 ה' יום 
16:00-16:15 

 
 
 

רו"ח,    , ניר זיכלינסקי   מר

 SRI GLOBAL GROUPמנכ"ל 
וחבר הוועד המרכזי בלשכת 

 רו"ח
 

 מבוא לאחריות תאגידית 
מהי   עניין,  למחזיקי  תשואה  מנהלי  הם  מי 

בעסקיםאחריות   ומהו   –  חברתית  על,  מבט 
 ? כמודל עסקי מוביל בעולם  ROSIמודל 

 

עניין,  למחזיקי  תשואה  מנהלי  תפיסת  עם  הכרות 

ה לרבות   ROSI-מודל  בעסקים  חברתית  ואחריות 

בעסקים,   חברתית  אחריות  של  התחומים  שבעת 

אחריות  ליישם  כדאי  מדוע  בעולם,  הפרקטיקה 

ואתיקה   חברתית  אחריות  של  והקשר  חברתית 

 . ROSIבניהול למודל 

 

16:15-17:45 
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אחריות חברתית   ROSIיתרונות של מודל  
 ואתיקה בעסקים ומה שביניהם 

שיווקים   אנוש,  משאבי  כלכליים,  ניהוליים  יתרונות 

לרבות בקשר עם אחריות   ROSI-וכיוצ"ב בגין מודל ה

 חברתית בעסקים. 

18:00-20:00 

2 
 

 , מנכ"ל ורביןעברי  מר

GOODVISION    אחריות
 מקבוצת פאהן קנהתאגידית 

ויו"ר משותף ועדת ההיגוי  
 GRANTהבינ"ל לקיימות 

THORNTON    

    ESGתאגידית ה אחריות עולם ההכרות עם 

 

 התחומים ?  םמה

נגישות  ,תחומי האחריות התאגידית גיוון תעסוקתי 

אחריות סביבתית, אתיקה ממשל   , רכש אחראי

 תאגידי וכד.

 ?  הדיבידנדים לפירמה םמה

 מיתוג מעסיק ועוד.  מוניטין ניהול סיכונים גיוס הון 

 

 מגמות ותובנות מהעולם ומישראל  

 רגולציה /משקיעים ולקוחות

  

 אתיקה  בעסקים  קוד אתי ו

אתיקה בעסקים,  היתרונות של הנושא עבור פירמות 

אתי?   קוד  מהו  לעסקיות,  אתי איך  קוד  פתח 

 ו בפועל,  יעהטמלו

25.5.22 
 ד' יום 

16:00-17:45 

   ESGדוחות 
ESG   ושוק ההון איך לעבוד מול אנליסטים ומשקיעים 

 לכתיבתו   ךלהיערמהו דוח אחריות תאגידית ואיך 
   GRI SASBתקני הדיווח 

אחריות תאגידית    ASSURANCEמהו     ISAEלדוחות 
 AA10000ו   3000

18:00-20:00 

3 
 

מנכ"לית  –נגה לב ציון גב' 
greeneye   ומנהלת שותפה 

בית להשקעות   ^Value-ב
 אחראיות

 

אחראיות   בעולם השקעות  החדשה  הנורמה 
 משתנה 

8.6.22 
 ' דיום 

16:00-17:45 

 מדדים בבורסות בחו"ל המחזקים את מודל  
 ROSI -ה

אלו מדדים קיימים בעולם בתחום? מהו דירוג מעלה 
משתתפות  חברות  אילו  מעלה?  אביב  תל  ומדד 
במדדים הללו? מהם הפרמטרים הנבחנים בדירוגים 

 של המדדים? 
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 סדנת קיימות   –חלק ב' 

הנלמד בקורס ופאנל מומחים לקבלת זויות מגוונות  במסגרת השיעור האחרון תקוים סדנא להטמעת 

 מהשוק. 

 

4 
 

רו"ח,   , ניר זיכלינסקי   מר
 SRI GLOBAL GROUPמנכ"ל 

וחבר הוועד המרכזי בלשכת 
 רו"ח

 
פאנל מומחים שינוהל ע"י  

, מנכ"ל  ורביןעברי  מר
ויו"ר  MBAאחריות תאגידית 

משותף ועדת ההיגוי הבינ"ל  
 GRANTלקיימות 

THORNTON    

  ROIלמול    ROSI  -סיכום מודל ה דוחות חברתיים 
רשמים מיישום המודל בעולם   -  ויישומו בשטח

 תוך מתן דוגמאות  
של   ומדידה  ניהול  למיפוי,  ככלי  חברתיים  דוחות 

 האחריות התאגידית בפירמה. 

ההיסטוריה של התפתחות תחום הדיווח החברתי. דו"ח  

 חברתי כמקבילה לדוח פיננסי.  

התופעה,   היקף  חברות,  של  חברתיים  דיווחים  סקירת 

פי   על  חברתי  לדיווח  וקריטריונים  מדדים  ביקורת. 

, עקרונות Global Reporting Initiative-GRI  -עקרונות ה

 הדיווח החברתי על פי תקן

 , תיקשור הדיווח.AccountAbility 1000 -ה

Return on stackholder investments (ROSI ) 

 Return on investment (ROI) -להבדיל מ

 
 :   חובהמקורות נוספים 

 מעת לעת יינתנו מאמרים מתוך כתב העת: 
the independent newsletter for  - Ethical Performance

socially responsible business 
 

כך ניהול אחראי -אחריות תאגידית(, 2012ורבין, ע. )
, מטר תורם לצמיחה עסקית וגם לחברה ולסביבה

 הוצאה לאור בע"מ 
 

 :   רשותמקורות נוספים  
עולם ללא עוני היזמות העסקית  (, 2007יונוס, מ. )

, אחוזת בית הוצאה לאור, תל  שכובשת את העולם
 אביב 

 
חברה אחרת:  (.  יש כלכלה אחרת, יש 2004לוי, י. )

כלכלה חברתית ומגזר שלישי בעידן הגלובליזציה, 
 רמת אפעל יד טבנקין

 
האנציקלופדיה לאחריות   (.2007זיכלינסקי, נ. )

כרכים(. תל    3חברתית של עסקים ודיווח חברתי )
 אביב: כנרת זמורה ביתן

 
(. מדריך מפה לחיים ירוקים: להיות 2006רשף, ע. )

 אביב: מפה הוצאה לאור. ידידותי לסביבה. תל 
(. אקולוגיה התיאוריה 2001פרבלוצקי, א. פולק, ג. )

 והמציאות הישראלית. הוצאת כרטא. 

15.6.22 
 ד' יום 

16:00-17:45 
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-Gold-http://www.amazon.co.uk/Green
-Environmental-Companies

ompetitive/dp/0470393742/ref=sr_1_1?ie=UTC
1-oks&qid=1259577611&sr=8F8&s=bo 

Corporate Community Involvement: The 
Definitive Guide to Maximizing Your Business's 
Societal Engagement: by Nick Lakin and 
Veronica Scheubel  
 )יש עותקים בסיפרייה( 

 אתרים מומלצים: 
ilwww.maala.co. 

http://www.unpri.org / 
http://www.csrwire.com/ 

http://www.kavmashve.org.il / 
 

  סיכום  

 

ילווה במצגות והרצאות פרונטליות תוך שימוש בידע הפרקטי. בחלק מהשיעורים יהיו מרצים אורחים במקום מרצה  הקורס    *

 הקורס. 

 יתכנו שינוים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.  *  *

 שעה( וזמן סיום המפגש עשוי להתארך. תיתכן גלישה בשעות ההרצאות של כל אחד מהדוברים )עד רבע  * **
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