
 

 

 תכנית "איזון דירקטוריות משפיעות"

  יישומיהחלק ה -להכשרת דירקטוריות

 שלישי בימי הלימודים יתקיימו 

  24.4.18יום שלישי פתיחת התכנית 

 

 
 

 נושא המפגש שם המרצה תאריך ושעה מס' מפגש

1. 24.4.18 
 שלישי יום

08:30-12:30 

 כיצד עושים את זה  –כללי המשחק זה קשרים  

 רישות וגיבוש בקובצה  •

 חיצוניים  רישות עסקי ומציאת קשרים •

 ומיתוג עצמישיווק עצמי  •

   בניית מאגר אנשי מפתיח ואנשים רלוונטיים •

2. 1.5.18 
 יום שלישי 

08:30-12:30 

 
 שתי הרצאות 

 חיזוק נוכחות ונראות דיגיטלית  בניית ו

 מקצועי  -בניית וקידום פרופיל אישי  •

 מיתוג אישי , יח"צנות ,כתבות, בלוגים  •

 שיימינג והתנהלות בהתאם •
 

  לתפקיד דירקטור :קורות חיים 

 לתפקיד דירקטור פותחים דלתות •

 פרופיל מקצועי מקדם  •
 

3 8.5.18 
 יום שלישי

08:30-14:30 
 מפגש ארוך 

  סימולציה -דירקטוריון  ישיבת 

 בוצתית דילמות וניתוחן, החלטות עבודה ק •
 

לתפקיד להגשת מועמדות )מאגרים( קיימות  פלטפורמותה
 דירקטור 

 נציג -הרשות לחברות ממשלתיות  –נבחרת הדירקטורים  •

 נציג -דירקטורים לחברות פיננסיות  –אינטרופי  •

 נציג -איגוד הדירקטורים בישראל  •

 נציג  –סופרסונס  •
 

 

3. 15.5.18 
 יום שלישי

08:30-12:30  
 

 
 שתי הרצאות 

 :משבר מתקרב

 תרגול  –אורות אדומים בדוחות כספיים  •
 

 סוגיות מיוחדות וחקירות

 תרגול  – התמודדות עם חקירה פלילית •
 

4. 22.5.18 
 יום שלישי

08:30-12:30 
 

 ניהול סיכונים : הרצאה  1
טכנולוגיה, סיכונים בחשיפה תקשורתית  טכניקות ודוגמאות חדשות, 

 אחריות הדירקטוריון פיקוח ומערך הסיכונים
 

5. 29.5.18 
 יום שלישי

 העברת מסרים : שתי הרצאות 

 תרגול  –עקרונות העברת מסרים  •



 

 

08:30-12:30 
 

 תרגול  –הופעה בתקשורת  •

 תרגול  – עמידה בפני קהל •

 תרגול  –תקשורת בין אישית  •
 

6. 5.6.18 
 שלישייום 

08:30-12:30 
 

 : יו"ר מועצות דירקטורים , דירקטורים מכהנים  פנל מונחה שתי הרצאות 

 מדיניות, התנהלות ,שאלות ותשובות  •
 
 

 ניהול נשי 

 יתרונות ניהול נשי  •

 ניתוח הפנל ממבט ניהול נשי •
 

7. 12.6.18 
 יום שלישי

08:30-12:30 
 

 קביעת אסטרטגיה והנעה לפעולה : 
 הצגת תכניות פעולה למשתתפות התכנית 

 וקידום נשים  –דגש שינוי חברתי 
 

 הערכה ומשוב   –מפגש מסכם 

 
 .יתכנו שינויים משיקולים מקצועיים*י
 

 הערה חשובה :
  3ומפגש  2בין המפגשים 

 יתקיימו פגישות אישיות עם משתתפות התכנית 
 יתואם עם כל אחת בנפרד .  –לקביעת מינטורינג למתאימות 

 
 

 טרם נקבע מיקום התכנית 
 
 

 לפרטים נוספים ולשאלות 
 

 jasmine@jasmine.org.il, 8/6309209-04עמותת יסמין  -תכנית רכזת ה, סיגל ריקרדו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jasmine@jasmine.org.il


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


