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Æלאערזי קמע תימדקאה הללכמהו הפיח תטיסרבינוא ¨ףשר הירא ר¢ד

ףשר הירא ר¢ד :תאמ

בור Æאשונב םתוליעפל םישדקומה םייתנש תוח¢וד איצוהל םיגהונ תיתרבח תוירחאב םיברועמה םידיגאת
יתרחב יחכונה רמאמה חתפב Æתמדוקה הנשב ויתויוליעפ תא םימכסמו דיגאתה ןוזח תא םיגיצמ תוח¢ודה
לש םכסמה ח¢ודל אובמב עיפוהש יפכ ,םלועב םילודגהמ דיגאת לש רהצומה יתרבחה ןוזחל אמגוד גיצהל
Æ≥∞∞∏ תנשב תיתרבחה ותוליעפ יבגל ןוגרא ותוא

הווקת ךותמ החימצל וניצמאמ תא שידקנ םלועל תומייתסמ ןניא םיבוט םישעמל תויונמדזהו רחאמ¢
לש ןיטינומ לע ותחלצה תא ססבמ דיגאתה ÆÆÆוב תויחל בוטש רתוי גשגשמ םוקמ תויהל םלועל עייסל לכונש
תויקסעה תויוליעפב ונב תוכמותה תוליהקל הדותה תרכה ÆÆÆםיקסעב תויתא תויוליעפו הרשוי ,ןגוה רחס
¢ונלש תיתרבחה תוירחאה תויוליעפ תא החנמה היפוסוליפה לש יזכרמה סיסבה איה ונלש

®CSRאחריות חברתית של תאגידים ©
≠ מיתוס ומציאות
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הלודגה חוטיבה תרבח אוה רבודמ ובש דיגאתה
AIG רבשמב תוירקיעה תוברועמה תחא התייהש

Æוז הנש תליחתב ולוכ םלועה תא ףחסש ילכלכה
דיגאתה תא ונייפאש עצבה תוואתו תותיחשה
תוירחאה תורהצהל ךופה סחיב תודמוע ויתולועפב
לשממהש רחאל םג ,תאזמ הרתי Æולש תיתרבחה
םלשמ יפסכמ םירלוד ידראילימ עיקשה יאקירמאה
הסירקמ דיגאתה תא ץלחל תנמ לע םיסימה
¢תיתרבח תוירחא¢ תנגפהב וילהנמ וכישמה
לש םיסונובל וכז םיריכב םידבוע Æהלעמב הנושאר
םידבועה םע ומתחנש םיזוחה Æםירלוד ינוילימ
תנש לש רכשהמ ±∞∞• םיחיטבמ ,≥∞∞∏ סרמב
Æםדוקפתל רשק אלל ,≥∞∞∏≠ב םג ≥∞∞∑

ורטופ םידבוע ינומהשכ ילכלכה רבשמה אישב
הזבזב תירבה תוצרא יבחרב םתדובע תומוקממ

AIG לשממה ידי לע התלצהל הל ונתנש םיפסכהמ
ראפ תונולמב וכרענש םילהנמ ישגפמל
השרפה תובקעב Æתירבה תוצראבש םיחבושמהמ
לע יכ ,רמאו ,ילסארג ßצ ינקילבופרה רוטאנסה אצי
תוירחא תחקל ,םינפיה תרוסמב תכלל AIG יריכב
,ןבומכ ,עיצמ ינא¢ Æדבאתהלו ≠ הרבחה רודרד לע
,ילסארג רמא ,¢םדיקפתמ םתוא תונפל ךירצש
שיגרהל יל םרוג היהש רבדהש רמוא יתייה לבא¢

יפל םיכלוה ויה םה םא אוה םהיפלכ בוט רתוי תצק
ינקירמאה רוביצה ינפב םיבצייתמ ,תינפיה אמגודה
ךכ רחאו ,החילס םישקבמו תוקומע םיווחתשמ
Æ¢ודבאתיש וא ורטפתיש :םירבד ינשמ דחא ושעיש

הדיחי הניא AIG לש ¢תיתרבחה¢ התוגהנתה
תוירחאה לגד תא תואשונה תובר תורבח Æהנימב
גצמל דגונמ ןפואב ולעפ תידיגאתה תיתרבחה
תפסונ הרבח Æןהיתוח¢ודב םסרופש יתרבחה
תוואתו תותיחשה ¢ןואיתנפ¢ל וסנכנ הילהנמש

ןיגפהל התסינ ןורנא םג Æ¢ןורנא¢ איה עצבה
תידיגאתה תוירחאה ח¢ודב Æתיתרבח היצטניירוא
יל תנק ןורנא ל¢כנמ חיטבמ i≥∞∞∞ תנשמ ןורנא לש
תוביוחמ ®רסאמ תונש ±μ ≠ל רתוי רחואמ חלשנש©
הלועפל ,הביבסה תוכיאל ,וידבועל ,הליהקל
לכ יפלכ תונגוהו קדצ לש תונורקע יפ לע תצרחנ
תואמגוד Æתותיחשב השוחנ המחלמלו ,ןיינעה ילעב
תוליעפב תוארל םילוכי ונא תופסונ תוילילש
הלוק הקוק תרבח לש םוהתה ימ לש תמהזמה
לע רßגינה תתלד רוזא לש התחשהו םוהיזב ,ודוהב
רצוקמש םיבר םירקמ דועבו ¢לש¢ טפנה דיגאת ידי

וללה םידיגאתהמ דבכנ קלח Æםריכזנ אל העיריה
Æתיתרבח תוירחא תוינכת וליעפה

תדימ יבגל םייקסע םידיגאת תורהצה ןיב רעפה
תוירחאל תונווכמה תויוליעפ לש תובישחה
עיקשהל ףא ולא םידיגאת לש םתונוכנו© תיתרבח
םתוגהנתה ןיבל ®םייתרבח םיטקיורפב םיפסכ
ןויד בייחמ םירחא םירושימב ¢תיתרבח יטנא¢ה
תיתרבחה תוירחאה תוינכת תניחבמ Æהנכו קימעמ
םאה Æא :תולאש רפסמ תולוע םייקסע םידיגאת לש
םייתרבח ורפ תושגר לוצינ לש תיניצ העפות ןאכ ןיא
יסחי לש תמכחותמ תוליעפ תבוטל םיחרזאה לש
תנווכמה תירסומה הנווכל םאה Æב øקווישו רוביצ
תוליעפ תרדגהב תובישח שי תלוזל הרזעל
תא ןוחבל שי םאה Æג ø¢תיתרבח תוירחא¢כ
ויתולועפ יפ לע דיגאתה לש ¢תיתרבחה תוירחא¢ה
דוסיב םידמועה םיעינמל תוסחייתה לכ אלל
øÆוז תוליעפ

תיתרבחה תוירחאה דסומ יכ ,םינעוט םירקבמה
לש קווישהו רוביצה יסחי ךרעממ קלח אלא וניא
רפשל םידיגאת לש םכחותמ ןויסינ ןיעמ ,םידיגאתה
תועצמאב םהיקסע תא םדקלו םהלש ןיטינומה תא
דחוימב ההובג הניא התולעש תירטנולוו תוליעפ
הנעט Æםירחא ןיינע ילעב ןובשח לע האב איהו
לש תיתרבחה תוליעפה יפוא דגנכ תילעומש תפסונ
םידיגאת לש תומורתו תוליעפ יכ ,איה םינוגרא
תולשממה תוירחא תא התיחפמ םייתרבח םיכרצל
לש ומוכיסבו םייתרבח םיאשונב עיקשהלו לפטל
ל¢נה תרוקיבב םידדצמה Æדספומ חרזאה אצוי רבד
ךיאו ןכיה ידעלבה עבוקה אוה דיגאתהו יכ  םינעוט
הלאשה הלועש ירה םייתרבח םיטקיורפב עיקשהל

תובישחה תדימ יבגל םייקסע םידיגאת תורהצה ןיב רעפה
לש םתונוכנו© תיתרבח תוירחאל תונווכמה תויוליעפ לש
®םייתרבח םיטקיורפב םיפסכ עיקשהל ףא ולא םידיגאת
בייחמ םירחא םירושימב ¢תיתרבח יטנא¢ה םתוגהנתה ןיבל
הנכו קימעמ ןויד

i תיירורעש ץורפ ינפל םישדוח רפסמ םסרופ ,ביהרמ ומורכ ריינ יבג לע ספדומו תכלש ילעב רטועמה םידומעה ≤≥ ןב ח¢ודה
היסנפ ןרק אלל הרבחה ידבוע תא הריתוהו םיעיקשמ יפלא תואמ לש םתליפנל האיבהש תמסרופמה האנוהה  
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תא דיגאתה ףדעתמ תויופידע ירדס וליא יפ לע
®Devinney, 2009© יניווד øÆהרבחה תבוטל ויתולועפ
םדיקפת אוה תויתרבח תועקשה ףודעית יכ ןעוט
םוי רדס יפ לע ורחבנש רוביצה ירחבנ לש ירקיעה
ל¢כנמ לש ודיקפת אלו רחובל ועיצה םהש יתרבח
Æרחא וא הז

םינשב וקיפה תופסונ תוברו ולא תולאש
תורפסב םייתרוקיב םירמאמ תרדס תונורחאה
לע ודקמתה ולא תורוקיב Æתימדקאה תיעוצקמה
תוינכת לש ןדוסיב םידמועה םיכרעהו היפוסוליפה
Æתיתרבח תוירחא יאשונב םייקסע םידיגאת
רמאמב Doane, 2005, Devinney, 2009 ®Æ∫אמגודל©
בתכב ®Devinney, 2009© יניווד םסרפש יתרוקיב
Academy of Management ≠ יתרקויה תעה

Perspectives ןפוא תא רקבמ אוה ,וז הנש יאמ ןוילגב
תוינכת םיליעפמה םידיגאת לש םיעינמהו הלועפה
רשקב תוקפס הלעמ יניווד Æתיתרבח תוירחאל
תוירחאל תינכת תלעפומשכ יכ ,תסרוגה הפקשהל
םיחיורמ ובש ¢הכוז≠הכוז¢ לש בצמ רצונ תיתרבח
תא הלעמו דיגאתה ןהו ®society© הרבחה ןה
רצונ םא ,ותנעטל ø¢Æחיוורמ תמאב ימ¢ :הלאשה
םירקמבו© הליהקב העקשהמ האצותכ הרבחל חוור
ירה ®םייק אוה םנמא םא תוקפס םימייק םיבר
ןועובשה Æדיגאתה לש םירחא ןיינע ילעב םיעגפנש
םלש ןויליג ≥∞∞¥ תנשב שידקהש ,טס ימונוקאה
ןובשח לע האב ל¢נה היפורתנליפהש ,ןעוט אשונל
םיטפשמל ßפורפ ןקב לאויÆÆדיגאתה לש ןיינע ילעב
םסרפ הדנקב תיטירבה היבמולוק תטיסרבינואב
תידיגאתה תיתרבחה תוירחאה אשונב ויתועד תא
רחא יגולותפה ץורמה≠דיגאתה¢ םסרופמה ורפסב
רבדה ,ןקב לש ותנעטל Bakan, 2004®Æ© ¢חכו םיחוור
אוה םידיגאת יקוחב םידמול ונאש ןושארה
תא תרשל איה דיגאתה לש תיסיסבה תוביוחמהש
גציימ דיגאתהש םדאה גוס יסיסב ןפואבש ךכ ומצע
שפחמש םדא אוה ®דיגאתה לש השנאה םירצוי םא©

סרוק דמלש ימ לכ יכ ,ןעוט ןקב Æםיימצע םיקופיס
תוישיא סופד והזש ןיבמ היגולוכיספל אובמב יסיסב
תייגטרטסא תועצמאב ,ותנעטל Æטפוכיספ לש
םירשפאמ ונא תידיגאתה תיתרבחה תוירחאה
Æומסקב ונילע ךלהל טפוכיספל

לש תוחתפתהכ תידיגאת תיתרבח תוירחא
ןיינעה ילעב תירואית

ךותמ חמצ תידיגאתה תיתרבחה תוירחאה גשומ
וז השיג Freeman, 1994®Æ© ןיינעה ילעב תירואית
,Freedman© תוינמה ילעב תשיגל הבוגתכ החתפתה

דיגאתה לש הדיחיה תוירחאה יכ ,תסרוגה ®1970
Æ®תוינמה ילעב© ולש םילעבה יפלכ איה יקסעה
סחייתהל ןוגראה לע יכ ,תסרוג ןיינעה ילעב תסיפת
,םינוגראה ,םישנאה לכ :םהש ולש ןיינעה ילעב לכל
לש ותוליעפ לע םיעיפשמש םיפוגהו תוצובקה
,םיקפס ,תוחוקל לשמל ,הנממ םיעפשומ וא ןוגרא
ואר© דועו תימוקמ הליהק ,תוסח ינתונ ,םידבוע
יקסעה דיגאתה וז הסיפת יפ לע ß ±®Æסמ םישרת
תורישב לעופו הרבחהמ ילרגטניא קלח אוה
ללכ תא םיבייחמה םיכרעל תופיפכ ךות ,היתורטמ
הניא םילעבה יחוור תא חיטבהל הבוחה Æהירבח
תא תובייחמה תוירסומו תויתרבח תומרונ תלטבמ
דראווה Æקושהו קוחה תושירדל רבעמ דיגאתה
יפלכ תוירחא יוליג יכ ,ןעוט ππ±®Æ¥© ץלוש
תוינמה ילעב יפלכ ,הליהקה יפלכ ,םידבועה
ללש ןיב םלוה ןוזיא תאיצמ השוריפ ללכה תבוטלו

Æ¢םידגונמ םיסרטניא

± ßסמ םישרת

תיתרבח תוירחאל תויגטרטסא תושיג
תידיגאת

םושייה יכרדב תונוש תויגטרטסא ¥ תוהזל רשפא
:םינוגרא םיטקונש תידיגאת תיתרבח תוירחא לש
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תיביטקא ≠ ורפ היגטרטסא Æא
תויוליעפ יכ ,טבמ תדוקנמ םיאצוי ןוגראה ילהנמ
ןה ¢הכוז ≠הכוז¢ לש בצמ תורציימ תויתרבח
תויתרבח תויוליעפ םימזויו דיגאתל ןהו הרבחל
ידי לע םירדגומה םילהונו תונקתב שרדנל רבעמ
ולא תורבח ילהנמ Æאשונב םיקסועה םיפוג
קלח דיגאתב האורה הסיפתב םינימאמ
תונורקע תא םיצמאמו יתרבחה םקרמהמ
Æוז הסיפתמ םיבייחתמה הקיתאהו רסומה
תוארל רשפא ולאכש םינוגראל תואמגוד©
לע תצמואמה תידיגאתה תיתרבחה תוגהנתהב
ןירג¢ ,¢פוש ידוב¢ ,¢סירßג דנא ןב¢כ תורבח ידי

םיכרע ידי לע םיענומש ןהימודו ¢קלב דנא
®םיירסומ

תלגתסמ היגרטסא Æב
תובישח תמייק יכ ,םיניבמ ןוגראה ילהנמ
תוירחא לש תויוליעפל תיטילופו תיקוויש
ןפואב תויוליעפה תא םינחובו תידיגאת תיתרבח
תוירחא יכ ,איה םתוא החנמה הסיפתה Æיטמגרפ
םה תאז םע דחי Æםיקסעל הבושח תיתרבח
תונקתהמ שרדנה םומינימה תא םימייקמ
תוירחא ינוגרא ידי לע םיצפומה םילהנהו

ץומיא לע םיזירכמה םינוגראה בר© תיתרבח
®תיתרבח תוירחא תייגטרטסא

תננוגתמ היגטרטסא Æג
תנמ לע תויוליעפ לש יחרכה םומינימ עוציב
תויוליעפ לע תרוקיב דגנכ הנגה ינונגנמ רצייל
תוירחאה תסיפת םע דחא הנקב תולוע ןניאש
היצלוגרב ךרוצהמ תעדה תחסהו תיתרבחה
ןוגראה לש תילכלכה תוליעפל עירפתש
תרוקיב רחאל ¢טרמלוו¢ דיגאת תוליעפ :אמגודל©
Æ®וידבוע לש הקסעהה ןפוא לע הפירח תירוביצ

הלישכמ תיתרוקיב היגטרטסא Æד
הדיחיה תוירחאהש םינימאמ ולא םינוגרא ילהנמ
יכ ,םינעוטו תוינמה ילעב יפלכ איה םהל שיש
רתוי הבושח דיגאתה לש תילכלכה תוירחאה
ץומיא ,םתנעטל Æתרחא תוירחא לכמ
תדמוע תיתרבח תוירחא לש היגטרטסיא
ונסוחב תעגופו ןוגראה תורטמל הריתסב

םימחלנ וז הירוגטקל םיכיישה םינוגרא ילכלכה
יבגל Æםיקסעב תיתרבחה המגמה דגנכ יולגב
אוה רחבנה לשממה ולא םילהנמ לש םדיד
Æאשונב קוסעל ךירצש דיחיה םרוגה

םיירקיע םיגוס ינש ןיב ןיחבהל רשפא ליעל רומאהמ
:תידיגאת תיתרבח תוירחא לש

®Real CSR© תיתימא תיתרבח תוירחא Æא
Fake CSR®Æ© תפיוזמ תיתרבח תוירחא Æב

תוליעפב איה הנווכה תיתימא תיתרבח תוירחאב
לש ןיינעה ילעב לכב תכמותו תנגוה תיתפמא
יוטיב ידיל האב וזכש תוליעפ Æתורשפ אלל דיגאתה
המורתב ןה ,םידבועל ןגוה סחיב ןה תינמז וב
םוהיז תעינמב ןה ,תוחוקלל ןגוה סחיב ןה ,הליהקל
תחת םילעופה םינוגרא תאז תמועל Æדועו הביבסה
םוחת םירחוב תפיוזמה תיתרבחה תוירחאה תסיפת
םהיתויוליעפ תא םינווכמו יביטקרטא ןיינע לעב
הליהקל המורת תאז היהת םירקמה בורב Æויפלכ
,רפס יתבל םיבשחמ תמורתכ םינוש םינפואב
ßÆוכו םישישקל הרזע ,תונמוא תויוליעפב הכימת
ולא םינוגרא ברקב ולא תויוליעפ תוולמ ללכ ךרדב
תא לידגהל התרטמש iiהפינע רוביצ יסחי תכרעמב
תויוליעפמ תעדה תא חיסהלו ןוגראה ןיטינומ
ידי לע םינייפואמה םינוגראב Æתורחא תוינעגופ
םיבר םירקמב הלגתמ תפיוזמ תיתרבח תוירחא
ידכ דע םירחא ןיינע ילעב לש םהיכרוצמ תומלעתה
ß ≤®Æסמ םישרתב גצומ לדומה © םהב העיגפ

≥ ßסמ םישרת

ii  םיבושחה םיירסומה תונורקעה דחא יכ ,רוכזל יוארה ןמ םיקסוע ונא ®תורבתה חוויד יפ לע© םיכרעו רסומ יניינעב םאו
¢רתסב ןתמ¢ אוה תודהיב    



Ó˘‡·È ‡Â˘ μ∞μ∞μ∞μ∞μ∞

���
ÈÂÏÈ ≠ ‡Â‚ÂÒË

�

øםנמאה ,לארשיב תידיגאת תיתרבח תוירחא

תואירבה דרשמ לש וגוסמ ןושאר ח¢וד
תמישר תא ףשוח וז הנש ילוי שדוחב םסרפתהש
תורבחמ תומורת ולביקש תואירבה םוחתב םיפוגה
תבחרנ העפות לע עיבצמ ≠ ≥∞∞∏≠ב תופורתה
דבכנ קלח תונמממ תופורתה תורבח התרגסמבש
:אמגודל לארשיב תואירבה תכרעמ תוליעפמ
ןובשח לע ל¢וחב םייאופר םיסנכל םיחלשנ םיאפור
תופורת תורבחמ םילבקמ םירקוחו תופורתה תרבח
שי םאה Æםהירקחמ עוציבל יפסכ עויס יאופר דויצו
ןותיעב המסרופש הבתכב øהמשל היפורתנליפ ןאכ

The Marker מ ≠ π∞∞≤Æ∂Æμ≤ ץנג≠רדניל ידי לע
עדימ רסומ ח¢ודהש ףאש  ןעטנ ,ל¢נה ח¢ודל הבוגתב
,תופורת תורבח ידי לע םיכמתנה םיפוגה לע טרופמ
ח¢ודהמ יכו וביטו רשקה תמצוע תא טרפמ וניא אוה
הבתכ התואב Æםיסרטניא דוגינ לש ףירח חיר הלוע
ןאכ ןיא¢ :רמואה תופורת תרבח לש ל¢כנמ טטוצמ
רוזחיש הווקתב ךמחל חלש הז ≠ םיימש םשל תומורת
ל¢כנמס םג טטוצמ הבתכ התוא תרגסמב ¢לודגב
ונעתפוה ונחנא םג¢ :יכ ,ןעוטה תואירבה דרשמ
םילוח יתבל קר אל תומרות תורבחהש תולגל
םג אלא ,םילוח תותומעלו םירקחמב םיקסעתמש
םיפסכהמ קלחש אוה ונלש ששחה Æםילוח תופוקל
תיינקל אלא ,חותיפו רקחמל םידעוימ םניא הלאה
םילולע רבד לש ופוסבש ,ßוכו החוור יאשונ ,דויצ
תלבק ךילהת לע הלוספ העפשהל ליבוהל
הפדעהלו תופורת תשיכרב תופוקה לש תוטלחהה
תונפל ונתנווכב ÆÆÆתמיוסמ הרבח לש הניקת אל
תעדל ידכ הלאה תורבחהמ תומורת ולביקש תופוקל
המרתנש ףסכה תומכ המ ,המורתה תרטמ התיה המ
תומורת יכ ,קפס לכ ןיא Æ¢הפוקה התוא הדעיי ןאלו

תואירבה תכרעמל תורשפאמ תופורתה תורבח
םוקמב תאז תושוע ןהו חתפתהל ,םייקתהל
תואירבה תכרעמ תא םייקל הדיקפתש הלשממהש
ןתוא לש תירוקמה הנווכה וז םאה ךא Æהחינזה
ןאכ שי יכו אלש הארנ ח¢ודה ינותנמ ø תורבח
וללה תומורתהו ¢חקו ןת¢ לש םיסחי תכרעמ
Æןהיחוור תא לידגהל תופורתה תורבחל תורשפאמ
תיתא הניחבמ הניקת הניא וזכש םיסחי תכרעמ
תיתימא תיתרבח תוירחא לש הסיפתל תדגונמו

Æוזככ םיבר םירקמב תגצומ איהש תורמל

תונייפאמה תונוש תואמגוד גיצנ םיאבה םיפיעסב
®FCSR© תפיוזמה תיתרבחה תוירחאה לדומ תא
ךא הליהקה יפלכ ויתומורת תא דקממ ןוגראה ובש
לע Æםירחא ןיינע ילעבב עגופ ףאו םלעתמ ןמזב וב
םתוגהנתה תא חתנל יתרחב אשונה תא גיצהל תנמ
iiiÆםילעופה קנבב תודקמתה ךות ללכב םיקנבה לש
ןיינעה ילעב יפ לע ךשמהב גיצא תורעהה תא
Æםייטנוולרה

תוחוקלל סחי Æא

קנב יבשחמב הלקת התרק ≥∞∞∏ רבמבונב
קנבה ל¢כנמ רגיש רקוב ותואב רבכ Æםילעופה
קנבה לש טנרטניאה רתא תועצמאב העדוה
,תועש רפסמ רובעכ ןקותת הלקתה יכ ,ויתוחוקלל
Æתועש ¥∏ רובעכ קר לועפל הרזח תכרעמה ךא
,בושח ךרעכ תופיקש לע קנבה תורהצהל דוגינב
יפלכ ןה יתרושקת לפרע לע קנבה ילהנמ ורמש
תוחוקל Æםידבועה רוביצ יפלכ ןהו תוחוקלה
החרפ רוביצבו תואקסיע עצבל ושקתה םילבלובמ
התייה תיתימאה הלקתה Æקנבה תליפנ לע העומשה
ריבסהל םוקמב Æויתוחוקלל קנבה סחייתה הב ךרדב
וקפתסה םלוה יוציפ חיטבהלו הרק קוידב המ םהל
םשש יוציפבו תונותיעל תועדוהב קנבה תלהנהב
םה תוחוקלהש ונלוכל ריכזהל Æגעלל תוחוקלה תא
תוירחאה לדומב רתויב םיבושח ןיינע ילעב
Æתידיגאתה תיתרבחה

ונחלוש לע חנוה π∞∞≤Æ יאמ לש ןושארה עובשב
וגצוהש רתויב םישקה םיכמסמה דחא רוביצה לש
,העבק םייקסעה םילבגהה תושר Æלארשיב םלועמ
ומאית לארשיב םיקנבהש ,והומכ ןיאמ ףירח ח¢ודב
ולעפ םיקנבה ,תוטושפ םילימב Æתולמע םהיניב
תינור יפ לע Æתורחת ענמו םיריחמ םאיתש לטרקכ
אשונב הבתכ המסרפש ¢טסילכלכ¢ תבתכ ןמדוג
םילבגהל תושרה לע הנוממה העידוה ,≥∞∞π ראוניב
יכ ,םילודגה םיקנבה תשמחל ,ןק תינור ,םייקסע
ןוילימ ≥π∞ לש םידקת רסח סנק םלשל ושרדיי

iii תמייקתמ ובש ידיחיה רזגמה םניה טרפב םילעופה קנבו ללכב םיקנבה יכ ,ןועטל האב הניא םיקנבה רזגמב הריחבל הביסה
רתוי םיבר ם ירוכזא םימייקש הביסהמ התשענ םיקנבה רזגמב הריחב ה Æרמאמה בתוכ תעדל תפיוזמ תיתרבח תוירחא     
תומייק יכ ,ונלוכל רורב ךא אשונב םהיתולועפ תא ראתל םירשפאמ ולא םירוכזא Æםהיתויוליעפ יבגל תילכלכה תונותיעב     
FCSR.  ל תופסונ תואמגוד    
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טנוקסיד קנבו םילעופה קנב ,ימואל קנב Æלקש
קנבה Æלקש ןוילימ ∏∞ דחא לכ םלשל ושרדיי

,לקש ןוילימ ≤∞ םלשל שרדיי ימואלניבה
םואית Æלקש ןוילימ ≥∞ םלשל שרדיי תוחפטֶיחרזמו

םע תורחת עונמל תנמ לע השענ הז תולמע
םיקנבה ןיב םואת תעינמ יכ ןייצל יוארה ןמ Æםיקנבה
תורחתה תא ריבגהל תנמ לע רוטלוגרה י¢ע הננכות
יפ לע© םהיתוחוקל םע ביטיהלו םיקנבה ןיב
אשונב םהימוסרפב םהילהנמ ידי לע רהצומה
Æ®םהינוגרא לש תיתרבח תוירחאה

איה האושה ילוצינל םיקנבה תוסחייתה תשרפ
לש תיתרבחה תוירחאה חופיט¢ב ךרד ןבא דוע
תנידמב רתויב שיגרה רוביצה יפלכ ¢םיקנבה
יסכנ תבשהל תירטנמלרפה הריקחה תדעו Æלארשי

תורורב תומשאה ≥∞∞μ ראוניב התלעה ,האושה
תונובשח לוהינב םילארשיה םיקנבה תולהנתה יבגל
אל הדעוה ידי לע םסרפתהש ח¢ודה יפל Æםילוצינה
תובגל ואבש םילוצינה םע הלועפ םיקנבה ופתיש
ץורפ ינפל ודקפוהש םיפסכב רבודמ Æםפסכ תא
קנבב רקיעב ,םיקנבב הינשה םלועה תמחלמ
ח¢ודה Æ¢ימואל קנב¢ םימיל ¢הניתשלפ≠ולגנא¢

הובגה םוכסה אצמנ וב ¢ימואל קנב¢ תא שיגדמ
ליתנכרמ קנב¢ טעמל םיקנבה לכ ךא רתויב
האושה תונברוק לש םיפסכב וקיזחה ,¢טנוקסיד
תומיטא לש םיבר םירקמ הגיצה הדעוה Æםהישרויו

וא םילוצינה יפלכ םהידבועו םיקנבה ילהנמ דצמ
Æםהישרוי

םידבועל תוסחייתה Æב

קנב¢ להנמ ≠ זא ,סנוי ילא רשיב ≥∞∞≥ רבמצדב
π∞∞ ירוטיפ לע ,הנידמב לודגה קנבה ,¢םילעופה
קנבה יחוורלש תורמל תאז Æקנבה תווצמ םידבוע
לקש ןוילימ ±∞∞ דוע הנש  התוא תליחתמ ופסונ
יפ לע Æתומדוק ¢תויולעייתה¢מ האצותכ תאזו

תונחוכב םירוטיפה ועצוב ,ורטופש םידבוע תויודע
תדבוע ןיטרמ ילוש Æםדאה דובכב העיגפ ךות
-Yב הרבעש םירוטיפה ךילה תא הראית הרטופש

net  מ≠ ¥∞∞≤Æ±±Æ∂≤ יל וארק םואתפ¢ :ישונא אלכ
,םדקומ ןמיס ילב Æתרטופמ תא :יל ועידוהו דחא םוי
ומיתחה Æוישכעל וישכעמ ,םולכ ילב ≠ הרהזא ילב
:יל ורמאו תויוכז לע רותיו יכמסמ ינימ לכ לע יתוא
ßירזחת לאו תלדהמ יאצßÆ קנבב םינש ∏ יתדבע ינא,

≤∞ וא ≥∞ רחאל הז תא םהל ושעש םישנא ויה לבא
:דחא רבדל קר םיצוחנ ויה הלאה םירוטיפה Æהנש

Æזוחא ≤μ∞ ל ןוהה לע האושתה תא םילעבל לידגהל
קנבהש ידכ אל ,התיבה ונתוא וקרז הז ליבשב
הבש ךרדהו ,ךרד שי ,רטפל וטילחה םא םגו Æדורשי

ךשמהב Æ¢תישונא אל טושפ התייה הז תא ונל ושע
קנבב םיירוזאה םילהנמהמ דחא טטוצמ הבתכה
םירוטיפה תכאלמ רתיה ןיב הלטוה וילעש םילעופה
תא קלסל :תושרופמ ויה תויחנהה יכ ,ונמזב דיעהש
םירבדה תא םהל חולשל ≠ ךירצ םא ;דימ םידבועה
Æ¢לוענמ ףילחהל ≠ ךירצ םא ,תינומב םיישיאה

א¢כ תורבח ידבוע קנבה קיסעה רתוי רחואמ
קר Æםינגוה אלו םיליפשמ םיאנתב םינוש םידיקפתב
לש סוטטסל םקלח ורבעוה הקעצ המקש רחאל
תאז םע דחי Æהנקות הלוועהו םירחאה קנבה ידבוע
יאנתש א¢כ תורבח ידבוע קיסעהל ךישממ קנבה
The Marker ≠ב Æםיתוחנ תויהל םיכישממ םתדובע
קנב דועבש יכ ,העידיה העיפוה ≥π∞∞≤Æ∂Æμ ≠מ
אוה םיעובקה וידבוע רכש תא הלעמ םילעופה
דחוימב© μ• ב ןלבקה ידבוע לש םרכש תא ץציק
בר םעז וליג ןלבקה ידבוע םתוא Æ®בושחמ ידבוע
,םהילע קר תולח םיאנת תוערה ןתוא לכש ךכ לע
םא םג ≠ ¢קנבה ידבוע¢כ םירדגומה םידבוע לע אלו

הדוקנב רוכזל שי Æםיהז םידיקפתב םיקסעומ םה
חוכ תורבח קוחב ¢םיאנתה תאוושה¢ ףיעס יכ ,וז
ןלבק ידבוע ןיב םיאנתה תא תוושהל רומאש םדא
םידיקפתב םיקסעומ םה דוע לכ ןיינמה ןמ םידבועל
ירוביצה רזגמב אלא ≠ יטרפה רזגמב לח אל ,םיהז
תשקבתמה תיתא הבוח ןאכ ןיא םאה ךא ,דבלב
םג Æ תידיגאתה תיתרבחה תוירחאה תסיפתמ
לכ תישענ הקסעה ישדוח π םותב םידבועה תטילק
דחוימב ,¢ץוח רוקימ¢כ ורדגוה אל םידבועהש ןמז
≥∂π∞∞≤Æ≥Æ ≠ המ סבולג Æבושחמ ידבועב רבודמ םא
לע םילאושש םיבהוא אל םילעופה קנבב יכ ,ןעוט
אל אוה קנבה יכ ,שיגדהל םיפידעמו ןלבקה ידבוע
רכש יניינעש םג ונעט קנבב Æםהלש קיסעמה
תקידב םלוא ,תוינוציחה תורבחה ידי לע םיעבקנ
ןלבקה ידבועל םיצוציקה תרוש יכ ,הלעמ ¢סבולג¢
חכ תרבח יכו קנבה לש הרישי היחנה רחאל ושענ
תקסעהל ינכט רוניצכ קר השעמל תשמשמ םדאה
Æםידבועה

םילהנמ רכש Æג

הנשב ח¢ש ןוילמ μ∞≠כ םרת םילעופה קנבש דועב
וילהנמ רכש עיגמ תיתרבח תוליעפל הרבעש
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הרצע ®≥∞∞π ינוי© הנורחאל Æהמוד םוכסל םיריכבה
םילקש ינוילימב םיסונוב ךרע תוריינל תושרה
םילעופה קנב לש תיסנניפה עורזב םיריכב ולביקש
הנושאר םעפ וז ןיא Æ®¢ןוה יקוש םילעופ¢©

The יפ לע Æםיסונובה הבוג לע תוגשה רוטלוגרלש
marker מ π∞∞≤Æ∂Æ∞± ץחל תובקעב ≥∞∞∂ב רבכ

םיסונובב ךרעה תוריינ תושר הברעתה דבכ ירוביצ
,ל¢כנמל לקש ןוילימ ≤≤ םהב ≠ קנבה ילהנמ ולביקש
±μ דועו םילהנמה תצעומ ר¢ויל לקש ןוילימ ≤≤
השולשה לכ Æםילהנמה תצעומ ר¢וי ןגסל לקש ןוילמ
,ןכ םא ,רורב Æםיסונובהמ לודג קלח ריזחהל וצלאנ

תוירחאה תויוליעפב םיעקשומה ףסכה ימוכסש
םיאב םבורש קנבה יחוורמ םיחקלנ תיתרבחה
לש םיכרע ךותמ לועפל םוקמב Æקנבה תוחוקלמ
תולמעה הבוג תא ןיטקהלו תיתרבח תוירחא
ןיגב ®תיבה יקשמ דחוימב© םימלשמ תוחוקלהש
קנבה ,קנבה ≠ םיתורישה קפס לומ לא םהיתויוליעפ
םירחאה םיקנבה םע תולמעה םואתל לועפל רחב
ענמו םיריחמ םאיתש לטרקכ םמיע דחי לועפלו

הליהקל םרות קנבהש דועב יכ ,הלוע ןאכמ Æתורחת
תנמ לע תוצוח שארב ויתולועפ תא םסרפמו
וללה םיפסכה תאש ירה ולש ןיטינומה תא לידגהל
רוביצ אוהו יזכרמו בושח ןיינע לעבמ חקול אוה
תורבחב זרפומה םילהנמה רכש תעפות Æתוחוקלה
וניא תיתרבח תוירחאל תוביוחמ לע תוריהצמה
ךרע תוריינל תושרה הברעתה ≥∞∞∑ תנשב Æשדח
םיסונוב ורזחוהו קזב תרבחב ונתינש םיסונובב םג

Æםילהנמ ¥∞≠ל ונתנש

רשקה אוה םילהנמ לומגתב דוסיה תוחנהמ תחא
רשקה רסוח Æוילהנמ רכש ןיבל דיגאתה יעוציב ןיב
עיגה תורבחה יעוציב ןיבל הובגה םילהנמה רכש ןיב
רכש ילומגת תקלחמ הכרעש רקסב Æואישל הנשה
תולולכה© תורבחה יחוורש דועבש אצמנ PwC לש
תויוליעפב תואגתמ ןקלח רשאו ≥μ א¢ת דדמב
לבקל םיל¢כנמה וכישמה ,וחנצ ®תיתרבח תוירחא
¥∞•ב החינצ התייה ≥∞∞∏≠בש דועב Æםיסונוב
רקסה Æ≤∞•ב םילהנמה רכש הלע תורבחה יחוורב
ילבמ םיסונוב ולביק םילהנמהמ ∑∞• יכ ,אצמ
,םינייצמ רקסה יבתוכ Æשארמ םידעי םהל ועבקנש
הובג לארשיב םיריכב לומגתב עובקה ביכרמה יכ
לבוקמל דוגינב יכו םלועב לבוקמהמ תיתועמשמ
Æלומגתל םיעוציב ןיב רשק לארשיב ןיא םלועב

לשממ ימרוגל סחי Æד

חקפל קקוחמה ידי לע ךמסוהש לארשי קנבשכ
תא אלמל הסינ לארשיב םיקנבה תויוליעפ לע
לש תויואר אל תוטלחה לע חוקיפב יקוחה ודיקפת
לש תונותיקל הכז אוה םילעופה קנב ןוירוטקריד
ךות ,ולש הטילשה תלעבו קנבה ישארמ םיננוצ
עסמב לארשי קנב דיגנ תוטלחה תא שבשל ןויסינ
לארשי קנב םא הלאשל Æבטיה רשקותמ רוביצ יסחי

ידכ דע םילעופה קנב לוהינב ברעתהל ךמסומ
הבושת הנשי ≠ וב ריכבה לוהינה תפלחהל השירד
Æתאז תושעל ךמסומ יזכרמה קנבה Æתיבויחו הרורב
לע ויתושירד תא ףוכאל םייקוח םילכ םג ול שי

≠ היינשה הלאשל םג Æהטילשה ילעב לעו הלהנהה
קנבה דיגנו םיקנבה לע חקפמה ושע ןוכנ םאה
,ןעוט ®≥∞∞π© יובר Æתיבויח הבושתה ≠ וברעתהשכ
אצמנ ≠ הנידמב לודגה קנבה ≠ םילעופה קנבש ףאש
ידי לע הנידמהמ הנקנש רחאל תיטרפ תולעבב
אוה וליפא קנב לש וניד ןיא ירה ,ןוסירא תחפשמ
םילעופה קנב Æליגר קסע ןידכ ,תיטרפ תולעבב
,םילודג םיפקיהב רוביצ תונודקיפ ולצא קיזחמ
םיבר םיפסכו תועקשה ,תואלמג יפסכ ,תונוכסח
םיקנבה לע חוקיפה Æתונוש תוירוגטקב םיפסונ
ירוביצה סרטניאה תרימש לע דקפומ ותויהב
תויהל תיקוחה ותוכמסו ודיקפת ףקותמ ,ביוחמ
ילעבו קנבה תלהנה לומ רוביצה לש ¢הרימשה בלכ¢
ורסמנש תונודקיפה תא ולהניש גואדלו וב הטילשה
תיקסע תולהנתה ךותמו רשויב ,תונמאנב םהל
ותבוחמ ירה יהשלכ הגירח תשחרתמ םא Æהריבס
תא ףוכאלו ןוקית שורדל ,ברעתהל חוקיפה לש
יכ ןכ םא רורב Æתקולחמ ללכב ןיא ךכ לע Æועוציב
רתוי Æםיקנבב השענב ברעתהל ךמסומ לארשי קנב
ולעה ויתוקידב םא ,תאז תושעל ותבוחמ וז ךכמ
יתלב תיאקנבØתיקסע יתלב תולהנתהל ששח
קנב ישאר לש תרשקותמהו הטובה האיציה Æהריבס
הסיפתב תעגופ לארשי קנב דגנכ םילעופה
םידיגאת לע היצלוגרל תוכמס שי הנידמלש
ןיינעה ילעבמ דחאב תעגופ איה ךכבו ,םייקסע
םינוגראש תיתרבחה תוירחאה תשרל םייטנוולרה
דחא אוה ןוטלשה תויושרל דובכ Æשורפל םירומא
דגנכ האיצי Æיטרקומד רטשמב דוסיה יכרעמ
םייטפשמ םיעצמאב אלש© ןוטלשה תויושר
תורירש דגנכ ןנוגתהל ןוגראו חרזא לכל םירשפאמה
תסיפת םע דחא הנקב הלוע הניא ®תינוטלש בל
Æתידיגאתה תיתרבחה תוירחאה
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®TCSR© תיתימא תיתרבח תוירחא

םושייב הליבומכ המסרפתהש תורבחה תחא
תרבח איה תיתימאה תיתרבחה תוירחאה תסיפת
יכ ,םינימאמ סירßג דנא ןבב Æסירßג דנא ןב תודילגה
יוניש עינהל תויקסע תוימוימוי תוטלחה לש ןחוכב
הנבמב םג יוטיב ידיל האב וז הסיפת Æיתרבח
ףופכה אישנ ןגס םייק הבש הרבחה לש ינוגראה
דע Æתיתרבחה תוירחאה אשונב קסועה ל¢כנמל
התיה םידסיימה ידי לע הלהונ הרבחהשכ ,הנורחאל
אל םיריכבה םילהנמה לש םרכשש הרבחה תוינידמ
דבועה לש ורכשמ העבש יפמ רתוי הובג היהי

םיפיה ,םידסיימה לש דחוימה יפואה Æרתויב רטוזה
תילנויצנבנוק אל הבישחל םתוא איבה ,רבעשל
תידיגאת תיתרבח תוירחא ןיגפהל ךרוצב הרכהלו
Æםיקסעה תועצמאב םייתרבח םיכרע םדקלו

הלש םיחוורהמ יתועמשמ קלח הריבעמ הרבחה
לש וק תוטקונש תונמאנ תונרקב העיקשמ ,הקדצל
םינומרוה לוטנ בלחב תשמתשמ ,תיתרבח תוירחא
םירכיאמ רוציי ירמוח תשכור ,הדילגה רוצייל
,ןגוה םולשת לש ןורקיע לע הרימש ךות םינטק
ןגוה ןפואב םילעופש םינייכזו םיקפס םע תדבועו
םידבוע םיקיסעמו ,הביבסה יפלכו םהידבוע יפלכ
דנא ןב :אמגודל Æןוכיסב רעונ וא תויולבגומ ילעב
םירחא םלג ירמוחו םיזוגא תונקל וקיספה סירßג
םורדב םשגה תורעי תתירכב ברועמ היהש קפסמ
תויסולכוא לש הקסעה דודיעל אמגוד Æהקירמא
תייפאמ םע סירßג דנא ןב לש רשקה איה תולבגומ
בוריעל דלוקוש תויגוע תקפסמש ¢ןואטסיירג¢
לע ססובמ םהלש קסעה Æתודילגה תרבח ירצומב
םישנאל הלא תורשמל הרשכהו ,תורשמ קופיס
תוביוחמ םהל שיו ,םילטבומ ויה רחא ןבומבש
,ךכל ףסונב Æםילעופ םה הב הליהקל תדמתמ
ןוגראב ךומתל תורזוע ןוטסיירג תייפאממ תוסנכה
תורטמ אלל תלעופה ¢ןוטסיירג¢ ןרק ,הלש םאה
ןוגכ םייתרבח םיאשונ תארקל תלעופש תחוור
,הדובעל הרשכה ,תואירב חוטיב ,רויד ,דליה תחוור
ילעב םישנא רובע ,דועו םיבשחמ תדימלל זכרמ
החתפש הדילגה תונח Æקרוי וינב הכומנ הסנכה
זכרמל הדומצ קרוי וינבש םלראה עבורב הרבחה
μ∑• תמרותו ויבשותל הדובע תקפסמ ,תיב ירסחל
תא השיגדמ סירßג דנא ןב Æטלקמל היחוורמ
תורעי תלצהב עייסל ידכ Æהביבסה תוכיאל התמורת
תדילג לש םיחוורהמ ¥∞• הרבחה תמרות םשגה
לש הפנעה תוליעפה תרגסמב Æ¢םשגה רעי םעט¢
המחלמהו הביבסה תוכיא תרימש ןעמל הרבחה

הנורחאל הרבחה האצי ,ץראה רודכ תוממחתהב
לע תוכדזהל םישנאל רשפאמה ידוחיי טקייורפב
דנא ןב Æהסיט ךלהמב ומרג םהש ריוואה םוהיז
ריווא םוהיזה תא זזקל םיסטל תרשפאמ ¢סירßג

דחאל המורת ידי לע וילע ¢תוכדזהל¢ו ומרג םהש
ןיינועמש ימ לכ Æםיימלועה םיקוריה םינוגראהמ
,ולש הסיטה בקע םרגנש ריווא םוהיזה תא זזקל
¢סירßג דנא ןב¢ש דחוימ טנרטניא רתאל סנכיהל לוכי

Æ¢ןמחפה תטילפ ןובשחמ¢ ונשי םש ,ומיקה
ןמחפה תומכ תא בשחל ןתינ ןובשחמה תועצמאב
םדא ןב רפ הסיטה ךלהמב טלפנש ינצמח ודה
םורתל ןתינ ותוא ףסכ םוכסל תרמומ וזה תומכהו
םיקסועה םינוש םיקורי םינוגראל רתאה תועצמאב
סיפנירג ,תירלוס היגרנא ,םשגה תורעי תלצהב
ידבוע ברקב גוהנ תוסיטב ¢זוזיק¢ה אשונ Æדועו

תרגסמב סטש דבוע לכו ,םינש המכ רבכ הרבחה
Æולש הסיטה תא ןכמ רחאל זזקל בייוחמ הדובעה
םג ורמשיי הלא תונורקעש ושרד הרבחה ידסיימ
Æ¢רבילינוי¢ ןוזמה תיקנעל הרבחה תריכמ רחאל
רשפא תיתימא תיתרבח תוירחאל תופסונ תואמגוד
¢פוש ידוב¢כ תורבח לש ןתוליעפב אוצמל
לכ תא ומרתי םה יכ ,רתיה ןיב וריהצה הידסיימש©

תרבח ,®םתומ רחאל ®society© הרבחל םנוה
Æדועו ¢קלב דנא ןירג¢ דלוקושה

סותימ ≠ ¢תיתרבח תוירחאל הלעמ גוריד¢
תואיצמו

אוה ,¢תיתרבח תוירחא םיגיהנמ םיקסע ≠ הלעמ¢
לארשיב םיקסעל עייסמה ,חוור תורטמ אלל ןוגרא
תוירחא לש תיקסע תיגטרטסא השיג םשיילו חתפל
ינפ רופישלו תיקסעה םתחלצהל תמרותה ,תיתרבח
םינוגראה ופשחנ ןוגראה תמזויב Æלארשיב הרבחה
אשונ תובישחל לארשיב םייתרבחהו םייקסעה
תמר התלע ותוכזבו תידיגאתה תיתרבחה תוירחאה
תוירחאל הלעמ גוריד¢ Æלארשיב אשונל תועדומה
תוליעפה תא ןחוב ≥∞∞≤≠ב קשוהש ¢תיתרבח
תורבח© קשמב תולודגה תורבחה לש תיתרבחה
ןהלש תוסנכהה רוזחמש תורבח וא ,±∞∞ א’ßת דדממ
םיתורישה ימוחתב ,רלוד ןוילימ ±∞∞ לע הלוע
גוריד Æ®חוטיבו תיתשתו היינב ,היישעת ,רחסמהו
ותוא םירפשמה םיחמומ תווצ ידי לע הוולמ ¢הלעמ¢

ללוכ םויכ Æחטשהמ םיחקל תובקעב הנש ידמ
םינוירטירק μמ בכרומה טרופמה ןולאש גורדה
תביבסו םדא תויוכז ,םיקסעב הקיתא :הכרעהל



Ó˘‡·È ‡Â˘ μ¥μ¥μ¥μ¥μ¥

���
ÈÂÏÈ ≠ ‡Â‚ÂÒË

�

לשממו ,הביבסה תוכיא ,הליהקב תוברועמ ,הדובע
תא םיפקשמ ל¢נה םידמימה תשמח Æידיגאת
לש ןורסיחה Æןיינעה ילעב תירואיתמ עמתשמה
לש ימצע חוויד לע ססובמ אוהש הלעמ גוריד
םייביטקייבוא םינוירטירק לע אלו תורבחה
ףוג ידי לע עצבתמש רוקיס תועצמאב םילבקתמה
iv≥∞∞∏ ינוימ ¢ץראה¢ ןותיעב Æיולת יתלב ינוציח

דגנ תעמשומה תרוקיב תמייק יכ ,הנעטה תילעומ
ססבתמ הלש גורידהש ,תיקסעה היליהקב ¢הלעמ¢
וב תויהל תולולע ןכלו דבלב תורבחה יחוויד לע
הבושתב Æרתוי עורגה הרקמב תויעטה וא ,תויועט
תוירשפא תויעב אשונב v¢טסילכלכ¢ תולאשל
,¢הלעמ¢ ל¢כנמ הדומ תורבחה לש ימצעה חווידב
האור וניא אוה Æחטשל םידרוי םניא ¢הלעמ¢ ישנא יכ
גורידה ותנעטלו חוקיפ ףוג ,להנמ אוה ותוא ןוגראב
תוכיא םוחתב יכ ,ןעטנ ל¢נה הבתכב Æןומא לע יונב
םידדמה תשמחמ דחא אוהש אמגודל הביבסה
הקידב הלגמ ¢הלעמ גוריד¢ תא םיביכרמה
תנגהל דרשמהש תורבח אקווד יכ ,תינקדקד
תוגרודמ ,הז םוחתב תוגירח ןלצא אצמ הביבסה
ןניא ללכש תורבח ,תאז תמועל Æםיהובג תומוקמב
¨∫אמגודל Æםינורחאה תומוקמב וגרוד תומהזמ
±∞ ןויצה תא הנש התואב הלביק סוארטש תצובק
דרשמהש ףא לע ,תוירוביצה תורבחה גורידב
Æהילעפממ המכב תוגירח אצמ הביבסה תנגהל
תא הבתכש ריפש תילג האיבמש תפסונ המגוד
,םיניפלוא למרכ תרבח איה ¢טסילכלכ¢ב הבתכה
Æקוקיזה יתבו םימיכורטפ םילעפמ תולעבבש
הלביק ,גורידל הנשה הפרטצהש הרבחה  ,התנעטל
קר םלואו Æתויטרפה תורבחה גורידב ∑ ןויצה תא
דרשמה ךרע גורידה תעפוה ינפל תועובש המכ
,םיניפלוא למרכ ל¢כנמל עומיש הביבסה תנגהל
ינקתממ דחאמ רוחש ןשע טלפנ לירפאבש רחאל
Æהפיחב הרבחה

קנבו םילעפה קנב ולביקש םינויצה תא ןחבנ םא
וכז םהינש יכ ,הארנ ןכל םדוק םירכזומה ימואל
תנשל רתויב הובגה גורידה אוהש הניטלפה גורדב
∏∞∞≤Æ תואיצמה תא ףקשמ הז גורד םאה
גורד¢ב םינוירטירק ינש ןחבנ ךכ ךרוצל øÆתיתימאה

םדא תויוכז :יולג עדימ ונל שי םהילע ¢הלעמ
תויוכז¢ אשונב Æידיגאת לשממו ,הדובע תביבסו

םינוירטירקל רבסהב שגדומ ¢הדובעה תביבסו םדא
לידגהל הרחב תירוביצה הדעווה יכ ,הז דמימ לש
תרשרש לוהינ אשונל סחוימה לקשמה תא
תורשקתהב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,הקפסאה
ןוירטירק אב דציכ לואשל יוארה ןמ Æא¢כ ינלבק םע
א¢כ תורבח ידבועל קנבה לש סחיה רואל יוטיבל
¢ידיגאתה לשממ¢ה דמימ Æןוגראב םיתרשמה
הוותמ ןוירוטקרידה ובש ןפואל רקיעב סחייתמ
תולהנתה Æהרבחה יקסע לע חקפמו תוינידמ
ל¢כנמה תריחב אשונב םילעופה קנב ןוירוטקריד
תרוקיבל וכזש םיגירח םיסונוב רושיא ,שדחה
רימא ßפורפ ¢קוליס¢ ,ךרע תוריינל תושרהמ הפירח
עיבהש רחאל קנבה לש םילהנמה תצעוממ ענרב
תורטפתה תשרפ ,םינוש םיכלהממ תויוגייתסה
םע יבמופב קנבה תויושתכתהו ויז יבצ ל¢כנמה
םניא רנקנד ינד ר¢ויה תשירפ תשרפב רוטלוגרה
ןותיעב ,םנמאו Æקהבומ ידיגאת לשממ לע םידיעמ

The Marker המ≠ π∞∞≤Æ∑Æ≤± תשרפ יכ ,ןעטנ
המ תא בוש הפשח ¢ןוה יקוש¢ ל¢כנמל םיסונובה
ולעפ םילעופה קנבב יכ ,םיקנבה לע חקפמה הליגש
ארוקה Æונוצר תא וב השעש ר¢ויו שלח ןוירוטקריד
קנב לש ¢ידיגאתה לשממה¢ דמימל ןויצ תתל ןמזומ
Æםילעופה

תסיפת תא הנמאנ ףקשמ ¢הלעמ גורד¢ :םוכיסל
תוברתה יונישל בר לאיצנטופ וב שיו ןיינעה ילעב
¢הלעמ¢ ןוגראל Æםיבר םינוגרא לש תיקסעה
Æתידיגאתה תוברתה יונישל המורתב הבר תובישח
תיתרבחה תוירחאה תדדמנ הב ךרדה תאז םע דחי

תמרוג ®תוימצע תעד תווח תועצמאב© םידיגאת לש
םיבר םירקמב םיפקשמ םניאש םיעפומלו םיתוויעל
Æןוגראה לש תיתימאה תיתרבחה תוירחאה תא

רבד ףוס

לוהינה םלועב העיפומ םינש רפסמ ידמ
ץמאמה להנמל ,החיטבמה השדח היגולודותמ

iv  םוימ ¢ץראה¢ ןותיעמ הבתכב לטד רואילו ןומולוס ודיע ∏∞∞≤Æ∂Æ≤± ב תיתרבח תוגיהנמ¢: תרתוכה תא תאשונה≠∞μ ףלא
¢לקש      

v  המ הבתכב ≠ריפש תילג≠ π∞∞≤Æ∑Æπ∞∞≤ תורבחה יחויד לע םיכמתסמ :הלעמ גוריד¢: תרתוכה תא תאשונה ¢טסילכלכ¢ ןותיעב
¢הביבסה תנגהל דרשמה לע אלו ≠    
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Æםישדח םיאישל ןוגראה תא איבי המושיי יכ התוא
¢תללוכ תוכיא לוהינ¢ב ונשגפנ םינומשה תונשב
©TQM® ל דיימ הגתומש≠TQB  ≠ תללוכ תוכיא
Æדועו ךוניחב תללוכ תוכיא ≠TQE  ≠ לו תואקנבב
לוהינה תטיש לוהינה םלועב העיפוה רתוי רחואמ
ךפה ¢הרטמה¢ ,טרדלוג ילא לש ורפסו דקוממה
רחואמ טעמ Æלוהינ יצעוי לש ימשר יתלבה ך¢נתל
,®re-engineering© ¢שדחמ הסדנה¢ םע ונשגפנ רתוי
הצמוא העיפוהש םעפ לכב Æדועו ¢תינוגרא הדימל¢

,םיינוגרא םיצעוי ידי לע תרחא וא וז היגולודותמ
םט ≠םטה יפותב ומלהש םילהנמו הימדקא ישנא
תויעבל תיביטמיטלואה העושיה תא ונל וחיטבהו

רדגוה השדחה הנפואל לגתסה אלש ימ לכ Æלוהינה
תונורחאה םינשב תחתפתמ המוד העפות Æןרמשכ
ימ לכ Æ תידיגאתה תיתרבחה תוירחאה אשונב
לג תא הקושתבו הוודחב ץמאמ ומצע תא דבכמש
Æ¢תידיגאת תיתרבח תוירחא¢ ≠ יושכעה הנפואה
ןהו םירקבל תושדח תומק אשונל ץועיי תורבח
תואנובשחל תורבחב ןהו ןיד יכרוע ידרשמב
,ןבומכו Æםוחתב תוחמתמה תוקלחמ תומקומ
יעדמ םוחתמ וחמצש םיינוגראה םיצעויה
,תמא Æלגה ירחא רגפל אלש םילדתשמ תוגהנתהה
םינשב ועצוהש רופישה יכילהתמ דחא לכ
ועייס םינוגראב םיכילהת רופישל תונורחאה
תיתועמשמ המורת ומרתו לוהינה תוכיא רופישל

¢תיתדה¢ תוילאטוטב התייה היעבה Æלוהינה עדמל
אלל םיכילהת םתוא תא ץמיא ונתיאמ קלחש
Æולאכש םירקמב תשרדנה תויתרוקיב

םיליבומה םינותיעה דחאב העיפוהש הרוטקירק
תגוצת¢ תרתוכה תא תאשונ תירבה תוצראב
ףוגב Æ¢תידיגאת תיתרבח תוירחא לש הנפואה
הגוצת לולסמ לע דעוצ ל¢כנמ םיאור הרוטקירקה
תגוצתב תופצל אבש םיפוצ להק לומ לא ןמגודכ
שדחה הארמה הנה¢ :זורכה זירכמ עקרב Æהנפואה
תיתרבח תוירחא ≠ הנועה שבלי ל¢כנמ לכש
תא הוולמ לולסמה לע דעוצה להנמה Æ¢תידיגאת
וניחביש ידכמ ידמ יסקס ינא¢ :ריש םוזמזב ותדיעצ
Æ¢ריואל ררחשמ ינאש ןמחפה לש םיילגרה תובקעב

תיתרבחה תוירחאה תסיפת תעמטומ הב ךרדה
קפס לכ ןיא Æתיתרוקיב הניחבל היואר תידיגאתה
ךרדכ  וז הסיפת םיצמאמ םידיגאתהמ קלחבש
תאז םע דחי Æדיגאתה לש רוביצה יסחי תא רפשל
םיכרעה תא םיצמאמש םיטעמ אל םידיגאת םימייק
,םתוא םימינפמ גשומה דוסיב םיחנומה םיירסומה
Æםתיא םיהדזמו

תלוכי תא ריבגהל יתשקיב יחכונה רמאמב
תידיגאת תיתרבח תוירחא¢ ןיב ארוקה לש הנחבהה
Æוזכ הנניאש וז ןיבל ¢ תיתימא
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