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תודות
עוד טרום התודות לכל מי שבזכותם נערך ונכתב מחקר זה ,אני חבה הוקרתי ,לשירה הרצוג
זכרה לברכה .שירה ,חברתי ,מקור ההשראה לדרך בה בחרתי ולהקמת ארגון מעלה .צר לי,
על שלא זכיתי להגיש לה עבודה זו.
בראש ובראשונה מוקדשים דברי התודה שלי ,למי שפתחו בפני את הדלת למעוז האקדמיה
והובילו אותי אל המטרה ,המנחה שלי ,פרופ' גדעון קוץ ולצידו פרופ' מריה גוריאה .גדעון,
בדרכו המיוחדת ,ה"לא מתערבת" ,פינה עבורי מרחב לימוד וחשיבה ,תוך שהוא "זורק"
הערה והארה ,אשר שימשו לי נתבי מיקוד בדרך הפתלתלה ,והביאו אותי לסיומה .מריה,
באורך רוח וסבלנות אין-קץ ,סייעה לי להתמודד עם קשיי המרחק הפיסי פריס-תל-אביב.
קצרות המילים מלהביע את תודתי והערכתי לפרופ' רונן שמיר ,חבר ,סוציולוג ,מורה ברמ"ח
עבריו ,אשר בחוכמתו ,ניסיונו ונכונותו ,נרתם לעזרתי ,העשיר את שדה הראייה לעבודתי
ויותר מכל עודד אותי לצאת לדרך ולהמשיך בה .תודה מיוחדת לד"ר מרגלית טולדנו ,קולגה
מתחום יחסי הציבור ,אשר מפגש חברי אתה ,הניב את רעיון הדוקטורט ואת הקשר לגדעון
קוץ.
כשמחליטה אישה ,לקראת יום הולדתה ה ,60-לצאת למסע המורכב של עריכת מחקר
וכתיבת עבודת דוקטורט ,היא נדרשת למידה עצומה של תמיכה וסיוע .אני חורגת מ"סדר
התודות" המקובל ,כדי לברך ולהודות לשותף חיי – עמרמי ,אשר נרתם למימוש בחירתי
כבחירתו הוא ,והתמסר לעזרי בעידוד ,בדרבון ,במילוי מקומי המשפחתי ,בנכונות להקפאה
(לפרקים) של מהלך חיינו ,ובגישור האדמיניסטרטיבי עם פריס .8עמרמי ומשפחתנו ,היקרים
לי כל כך ,הם מעגל הכח שלי :הורי חוה ודב ניברון ,ילדי שירי ואלון ,קרן ,תומר ,נכדי עידו,
מאיה ויהונתן ,אחי ומשפחתו  -תודה על מסירותכם ואהבתכם !
רשימת העוזרים להם אני מכירה תודות ,ארוכה  :ללא כל תחרות ,מובילה את הרשימה,
עוזרת המחקר וההוראה שלי ,עפר מדם-פרידמן ,אשר חוכמתה ,מסירותה והתמדתה והקשר
המיוחד בינינו ,היוו לי בסיס יציבות ומקור בטחון והנאה .אחריה ,מרלן שמעוני ,מתרגמת
העבודה לצרפתית ,אשר בקפדנות ודייקנות ,ליוותה אותי במהלך  5השנים ,משלב כתיבת
ההצעה ועד לקו הגמר  -ההגשה.
בשלבים שונים של המחקר ,הכתיבה וההפקה נעזרתי בזיכרונן של חברותי וחברי לצוות
מעלה ובנכונותם לנבור בים המסמכים ולאתר מקור או מסמך  :תמי לפלר ,שירלי קנטור,
ומומו מהדב .שירלי הגדילה לעשות כאשר העמידה לרשותי את כישרונה וזמנה לשרטוטים

IV

ולהמחשה הטכנולוגית .זה גם המקום להודות לכל שותפי לדרך בצוות מעלה ,בוועד המנהל
ובוועדות המייעצות ,מיום הקמת הארגון .דוקטורט זה ,מהווה חלק בלתי נפרד מהדרך שלנו.
תודות לקולגות אשר במהלך הדרך ,יכולתי ל"שלוף" את תשומת לבם ,כדי להתייעץ ,לבקש
פידבק על קטע ,הגדרה או מקור אקדמי .לחברתי ושותפתי לדרך בשנות ההקמה של מעלה,
עירית תמיר ,אשר לקחה על עצמה את מלאכת הקריאה ,כולה .ולקולגה שלי למועצת ה-
 ,Pierre Mazeau ,GRIאשר התנדבותו לקריאה ואישור הגרסה הצרפתית ,סייעו להבטיח
את דיוק השפה וטרמינולוגיית התחום .לד"ר תמר ברקאי ,לדנה ברודט ,ולד"ר יונתן מנוחין,
הידיעה שהנכם "כאן ועכשיו" ,הרכיבה עבורי את רשת התמיכה.
עבודת הדוקטורט המובאת כאן ,מהווה עבורי הרבה מעבר למחקר אקדמי .היא מהווה
אריזה להביטוס שלי (עד כה) ,לשורשי המשפחתיים ,לדרכי המקצועית ,לבחירות שעשיתי,
לקשרי ולחברי .רבים מהם מצוטטים ,מרואיינים או מוזכרים בגוף המחקר .אחרים ,שאינם
בהכרח נזכרים ,היו שותפים לרעיונות ,תובנות ולפרקי חיי .כולכם נצורים בלבי.
אני מודה לכל אחת ואחד מ 23-המרואיינים במחקר זה .מישראל  :ד"ר עלי בוקשפן ,יעקב
בורק ,פרופ' בני גדרון ,רונית הראל בן-זאב ,ד"ר ניסן לימור ,גליה מאור ,מומו מהדב ,ד"ר
יונתן מנוחין ,סבר פלוצקר ,זיוה פתיר ,רעיה שטראוס בן-דרור ,עפרה שטראוס ,פרופ'
גבריאלה שלו ,פרופ' רונן שמיר ,רו"ח שירלי שקד .ומהעולם Aaron Back, Aron Cramer, :
Robert Dunn, John Elkington, David Grayson, Shira Herzog, Pierre Mazeau, Allen
 . Whiteלא ,בכדי בחרתי בכם ,כל אחת ואחד מכם ,היווה אבן יסוד ביצירתו של שדה
האחריות התאגידית הישראלי .בהזדמנות זו ,אני מבקשת סליחה מכל מי שחש כי דבריו
צומצמו או עוותו ,ומתנצלת בפני כל מי שלא הוזכר או נשמט מתודותיי .קצרה היריעה
מלהזכיר ולכלול את כולם.
ולבסוף ,להשלמת מעגל אהובי ,ים של תודות מחבקות לקבוצת התמיכה הפרטית ,חברינו
מזה שנים ,אשר המתינו בסבלנות ,התענינו ,תמכו ,עודדו ויצרו את אווירת האופטימיות
הנדרשת לדרך הארוכה הזו.
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פתח דבר
ב 31 -בדצמבר  ,2010פרשתי רשמית מניהול והובלת ארגון "מעלה – עסקים מנהיגים
אחריות תאגידית" .הצעד הזה נעשה לאחר  12שנים אינטנסיביות ומרתקות בהן הקמתי
ארגון ישראלי שקידם את הרעיון המיובא של "אחריות תאגידית" .ארגון אשר גייס אליו
אנשים ,תאגידים ,ארגונים חברתיים וציבוריים .כולם ,אמצו את עקרונות הרעיון כדרך
התנהלות אישית וארגונית ונסחפו בהתרגשות ביישומה.
הקמת ארגון מעלה הייתה מרתקת ומרגשת .יחד עם צוות קטן ונלהב טווינו רשת של
מנהלים ,ארגונים ויועצים ,אשר רעיון האחריות התאגידית ריגש אותם והם ראו בו הזדמנות
להצלחה עסקית ואישית בדרך מספקת וערכית.
במקביל להובלת הארגון במהלך עשור ,תכננתי את העברתו ל"עשור הבא" .הכשרתי את מי
שמנהל את הארגון כיום ,והתוויתי את יציאתי ההדרגתית ממנו .היה חשוב לי להבטיח את
המשך קיומו של הארגון כישות עצמאית ,רלוונטית שאינה מזוהה אתי או עם כל דמות
אינדיבידואלית אחרת.
ב 31-בדצמבר  ,2010עם פרישתי המוחלטת ממעלה ,קיבלתי שתי החלטות  :האחת
להגשים את "החלום הבא"  :הטמעת תחום האחריות התאגידית באקדמיה ,כציר למחקר
אקדמי ולגיבוש תורה שתהווה חלק אינטגרלי מתהליך ההכשרה של דורות המנהלים
והמנהיגים העתידיים .והשנייה – לבחון ולתעד את השינוי שהוביל ארגון מעלה בישראל.
מחקר זה מממש את שתי ההחלטות האלה גם יחד.
במחקר ,המובא כאן ,ניסיתי לבחון ממרחק של שנים ומקום ,את תהליך התפתחותו של ארגון
מעלה כמוסד מרכזי של שדה האחריות התאגידית בישראל .יצאתי למסע אישי של ניתוח,
לימוד וראיון .הלימוד הזה אפשר לי לראות ולהבין תהליכים שהייתי חלק מהם.
בפרספקטיבה של זמן ומיקום ,הם נראו לי שונים.
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מתוקף הנסיבות ,לא יכולתי לנתק עצמי מניתוח התהליכים ולשמור על מידת האובייקטיביות
הנדרשת בדרך כלל בעיסוק המדעי .לפיכך ,בחרתי באובייקטיביזציה של המשתתפת .גישת
מחקר זו ,שהינה אינטרפרטציה של פייר בורדייה לגישת התצפית המשתתפת ,איפשרה לי
להימנע מהבחירה בין אובייקטיביות מוחלטת לסובייקטיביות מוחלטת ,ובמקומה ,לשלב את
השתיים ולגבש את התיאוריה ,תוך שיקוף רטרוספקטיבי של המעורבות האישית שלי.
הבחירה בגישה כפי שהמשיג אותה בורדייה ,הייתה גם טבעית לאור השימוש הרחב שאני
עושה במחקר זה ,ביישום תיאוריית השדה של בורדייה ,עליה ארחיב בפרקים הבאים.
אחרי כעשרים שנות קריירה בתחום יחסי הציבור במסגרתה ייעצתי לחברות הגדולות במשק
הישראלי בכל הנוגע לקשריהם ויחסיהן עם לקוחותיהם ,עובדיהם ,רשויות וממשל התוודעתי
בשנת  1998לרעיון של "אחריות חברתית של עסקים" .Corporate Social Responsibility -
נשביתי בקסמיו של התחום הזה .הרעיון של חיבור בין חשיבה ואסטרטגיה עסקית שמטרתם
השאת רווחים לבין חשיבה ואסטרטגיה חברתית וערכית נראה בעיני כרעיון מכונן .ההנחות
לפיהן השקעה חברתית מובילה להצלחה עסקית ולקיחה בחשבון של כלל מחזיקי העניין של
התאגיד ,מטיבה את התנהלותו ומבטיחה את הקיימות שלו לאורך זמן ,נתפשו בעיני כפתרון
אופטימלי לעניין שלי באסטרטגיות עסקיות מחד ולעייפות האישית מהמרוץ הקפיטליסטי
התחרותי ,מאידך.
בהתאם ,המחקר מבוסס תיאוריות וראיונות אישיים ומוגש מהמעורבות האישית שלי
כ"חלוצת" השדה הישראלי ואחת מסוכניו המרכזיים של השדה הגלובאלי .לרקע האישי שלי,
לעיסוקי המתמשך בתחום האסטרטגיה התקשורתית ויחסי הציבור ,הייתה השפעה על
מאפייני השדה ,ותחום האחריות התאגידית הפך להיות חלק ממנו .ולכן ,המבט האישי
המשלב את התובנות האישיות של למעלה מ 20-מרואיינים מהארץ ומהעולם ,מהווה כאן את
ה"אמת" הסובייקטיבית של התפתחות שדה האחריות התאגידית בישראל.
המקום הנכון ,בזמן הנכון ובמיוחד האנשים הנכונים ,היוו את מרכיבי נוסחת היזמות שלי.
בתוך פחות משנה ,מיום המפגש הראשוני שלי עם הארגון האמריקאי לאחריות תאגידית,
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 , BSR- Business for Social Responsibilityהושק ארגון מעלה .מלווה ונתמך על ידי קרנות
פילנתרופיות שראו בו ארגון תשתית מוביל שינוי חברתי ,מתבסס על המודל והידע של
הארגון האמריקאי ומגובה במעמד ובניסיון האישי שצברתי בעבודתי עם משקיעים ,תאגידים,
משרדי ממשלה והתקשורת.
סיפור התפתחותו של השדה הישראלי לאחריות תאגידית הוא "סיפור ישראלי" ,אולם הוא
בלתי ניתן להפרדה מסיפור התפתחותו של השדה הגלובאלי והוא מהווה חלק אינטגרלי
מהדיון הגלובאלי במהותם ותפקידם של תאגידים באשר הם.
השנים הנדונות בעבודה זו ( )1995-2010היוו את עידן הפריחה של תחום האחריות
התאגידית בעולם .אלו השנים ,בהן קמו יזמים והקימו ארגונים ,קואליציות של עסקים ,אשר
קידמו את התחום ,גיבשו כלים ,מפגשים ,ובהרבה יצירתיות ותשוקה הניעו קדימה גישה של
קפיטליזם אחראי יותר .התמזל מזלי להיות חלק מהרשת הגלובלית הזו .ארגון מעלה והשדה
הישראלי נהנו מההשראה הגלובלית של שדות וארגונים גדולים ומבוססים .ההשוואה לשדה
הגלובלי ,הייתה כח מניע ומאתגר שהאיץ את התפתחות השדה הישראלי .במהלך עבודה זו,
הבנתי גם עד כמה היווה השדה הישראלי ,על סוכניו ,האינדיבידואלים והמוסדיים ,השראה
לשדה הגלובלי ואיזה תפקיד מילא בו.
התהליך הגורף של הרחבת והעמקת שדה האחריות התאגידית במישור הגלובלי ובמישורים
הלוקליים ,ידע עליות ומשברים .בצד דוגמאות מאלפות של תאגידים ששינו את המודל
העסקי שלהם ,הובילו שינוי על ידי אימוץ יזמים חברתיים ברחבי העולם ,שינו את הדרכים
בהם הם רוכשים ,מעסיקים ומשווקים ולקחו על עצמם מחויבות לאזרחות תאגידית
משמעותית ,חווה העולם אסונות סביבתיים וחברתיים שהיו תוצאה של התנהלות עסקית
רשלנית ,במקרה הטוב ,או במקרים רבים ,התנהלות מוטת תאוות בצע ודורסנית.
על אף המשברים ,הייתה המגמה הכללית של התחום בסיומה של המאה העשרים ובמרבית
העשור הראשון של המאה ה ,21-מגמה של התפתחות והתרחבות מלווה בתחושת
התרגשות של שינוי.
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יחד עם זאת ,סוף העשור הראשון של המאה ה 21-והשנים האחרונות ,מעוררים סימן שאלה
מהותי לגבי עתיד התחום .אירועים כמו משבר הסאב-פריים ( )2008שהתפתח למשבר
אשראי עולמי ,התנהלותם "החזירית" של תאגידים ,אסון המפעל בבנגלדש ( ,)2012הונאת
הענק של פולקסווגן ( )2015וכוחם הגובר של המונופולים הטכנולוגיים וזיהומים סביבתיים,
מציבים תהייה לגבי היקף השינוי בפני הקפיטליזם.
המגמות המסתמנות מטרידות :המחאה החברתית העולמית והישראלית והמשברים
הכלכליים לא יצרו שינוי מהותי ,ולא יצרו קפיטליזם אחראי יותר ,בתרחישי ההצלחה של
תחום האחריות התאגידית מופיעים שמותיהם של אותם תאגידים שכיכבו בהם לפני עשור
ויותר .לא ניכרת הצטרפות גורפת של תאגידים חדשים לרשימות המובילים ,עדיין לא
מצטרפים עסקים בינוניים וקטנים ,נראה כי ארגוני האחריות התאגידית אשר הובילו את
השינוי בסוף המאה הקודמת ובתחילתה של הנוכחית מאבדים מזוהרם .דור המייסדים
שלהם אשר היה מונע מכח יזמות והתלהבות סיים את תפקידו .דור המנהלים הנוכחי ,הגיע
לארגונים בשלים ולעתים חסר את הרוח היזמית.
מאידך ,חוזרת המדינה להיות בעלת תפקיד משמעותי בהתווית התנהלותם של תאגידים.
הרתמות ממשלות להצלת תאגידים בעת משבר האשראי ,למשל ,החזירה למדינות את
הלגיטימציה והכוח להציב דרישות רגולטיביות ולגבש שיח בינ-מגזרי רחב .עם זאת,
התגברות הרגולציה לתחומי האחריות החברתית והסביבתית של תאגידים מחריפה את
השאלה לגבי עתיד תחום האחריות התאגידית שהוא בעיקרו וולנטרי.
בעת כתיבת עבודה זו ,נראה כי בעולם המודרני אין אלטרנטיבה לקפיטליזם .המצדדים בו
טוענים כי הוא מספק את המבנה הטוב ביותר לצמיחה ,פיתוח ,שגשוג וחופש פעולה ועל אף
מגרעותיו מביא לשיפור איכות חייהם של מיליוני אזרחי העולם .עם זאת ,הוא גם מביא
להגדלת פערים ,לעיוותים חברתיים ולשחיתות .ניתן להניח כי המשברים הפיננסיים בסוף
העשור הראשון של המאה ה ,21-משבר האקלים ,תהליכי האורבניזציה ,מלחמות אזרחים,
התפשטות הטרור והגירת המונים בחיפוש אחר פרנסה ורווחה יובילו לחיפוש אחר מודלים

XIII

של שינוי ושכלול .קשה להעריך אם אלו יתעוררו כתוצאה של התקוממות ומהפיכות או
כתוצאה מתהליכים אבולוציוניים .נראה כי אם הקפיטליזם הגלובאלי ימשיך להתבסס כמשטר
הכלכלי המוביל ,הוא יידרש לביקורת מתמדת חיצונית ועצמית ,כתנאי בסיסי להמשך קיומו.
ייתכן כי משבר האמון במשטר הכלכלי הנוכחי ,והתסכול המצטבר בקרב המונים ממצב
העולם יביאו להתפתחותה ,בעתיד הנראה לעין ,של אלטרנטיבה לקפיטליזם.
תקוותי כי עבודה זו והשאלות שהיא מעוררת ימשיכו לאתגר ולעורר את החיפוש אחר אותם
מודלים של קפיטליזם מוסרי יותר ,אחראי יותר ויהוו מנוע לעיסוק ומחקר אקדמי פורץ
גבולות.

XIV

XV

תקציר
תחום האחריות התאגידית ( ,)Corporate Social Responsibilityהמתייחס למערכות
היחסים וההשפעה ההדדית שבין תאגידים עסקיים והחברה ( )Societyבה הם פועלים,
התמקם בליבת העסקים במחצית המאה ה ,20-כחלק מתהליכי הגלובליזציה והתבססות
המשטר הכלכלי הגלובאלי הניאו-ליבראלי .על רקע זה ,חלה בתקופה זו התעוררות
אקטיביסטית אזרחית אשר ביקרה ומחתה נגד התאגידים הגלובאליים המתעצמים והמדינות
המאבדות מכוחן ומאפשרות את השתלטותם .רקע זה היה הבסיס להתפתחותו של רעיון
האחריות התאגידית כרעיון טרנספורמטיבי ,המבטא תרבות של התנהלות עסקית ,הלוקחת
בחשבון את מכלול השפעותיו של התאגיד על כלל מחזיקי העניין שלו ומהווה מנגנון משילות
עצמית לניהול סיכונים מחד ,ולפיתוח עסקי מאידך .תהליכים אלו האיצו את התגבשותן של
קואליציות של עסקים ,גלובאליות ולוקאליות ,אשר אימצו את רעיון האחריות התאגידית,
פיתחו ידע ,גיבשו כלים ,מפגשים ויצרו רשתות למינופו .כחלק ממגמה זו הוקם בישראל,
בסוף שנת  ,1998ארגון "מעלה" ,כארגון עסקים ,ללא מטרות רווח ,להפצת רעיון האחריות
התאגידית.
שאלת המחקר העומדת במרכז מחקר זה היא מה מסביר את קליטתו והתפתחותו של
הרעיון הגלובלי של אחריות תאגידית בשוק מקומי מובחן? .המחקר מבקש למפות ולהסביר
את מכלול התנאים והנסיבות המסבירים את קליטתו והתפתחותו של הרעיון הגלובלי של
אחריות תאגידית בשוק הישראלי .לצורך מענה על השאלה ,מנתח המחקר את תהליך
היווצרותו והתפתחותו של שדה האחריות התאגידית בישראל ,באמצעות מקרה המבחן של
של ארגון "מעלה" ,תוך בחינת מורכבותו של תהליך הגלוקליזציה של האחריות התאגידית
בישראל ממיגוון נקודות מבט.
ההנחה הראשונה העומדת בבסיס המחקר היא כי הקונספט הגלובלי של אחריות תאגידית
בפוגשו תנאים מסוימים ,מהווה זרז לתהליכי גלובליזציה ומוביל לשינוי חברתי ותרבותי בשוק
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מקומי .הנחה נוספת הנבחנת במחקר היא ,כי כדי לקדם את תהליך הגלוקליזציה הרעיוני,
עד להטמעתו והפצתו בשוק מקומי נתון ,נדרשים אינדיבידואלים ,בעלי תכונות יזמיות ,זיקה
אישית ומערך קשרים חברתיים.
בהיבט הלוקאלי ,מניח המחקר ,כי הנתונים הייחודיים ,ההיסטוריים ,מדיניים ,כלכליים
ותרבותיים של מדינת ישראל והחברה בה ,אשר ייצרו דיסוננס מובנה במציאות הישראלית,
הם שאפשרו את קליטתו של התחום ,השפיעו על איכותו והם שהגדירו את הנושאים
המהווים "אחריות תאגידית" בישראל.
מתודולוגיית המחקר הסוציולוגי ,אשר נבחרה היא "אובייקטיביזציה של המשתתף".
מתודולוגיה זו ,המהווה אינטרפרטציה של פייר בורדייה לגישת המחקר של תצפית
משתתפת ,הינה חריגה בתחום התיאוריות העוסקות בתאגידים ,ובאלו העוסקות באחריות
תאגידית .היא סיפקה לי את המרחב לחיבור בין מיגוון הדיסציפלינות והמשתנים להם
נזקקתי לצורך מענה על שאלת המחקר וניתוח תרחיש 'מעלה' .היא איפשרה לי לשלב מבנה
הסברי בצד ניתוח היסטורי ותיעודי של נתוני השוק הישראלי ,יחד עם שיקוף רטרוספקטיבי
של הערכת המציאות הסובייקטיבית שלי ,הן כמשתתפת פעילה בפיתוח תחום האחריות
התאגידית בישראל והן כחוקרת בפרספקטיבה של זמן.
תיאוריית השדות של בורדייה ,אשר בוחנת את מאפייני ההתבדלות ) (Differentiationשל
פעילויות חברתיות בעקבות התעוררותו של ארגון מומחים לנושא או תחום מסוים ,יושמה
ככלי מחקרי ואפשרה את ההמשגה והניתוח התיאורטי של תהליכי ההקמה בפועל של ארגון
מעלה ואת מיפוי ואבחון התעוררותו והתרחבותו של תחום האחריות התאגידית בישראל.
איסוף החומר למחקר זה נערך ברובו בין השנים .2014 – 2012
החומרים ששימשו אותי במחקר הורכבו מראיונות ,דו"חות וסקרים מוסדיים וכן חומרים
מארכיון מעלה ומארכיון הפרטי שלי.
מרכיב מרכזי בחומרי המחקר האתנוגראפי ,היה ראיונות עומק ,פתוחים בעקרם ,שנערכו עם
 23אנשים ,אותם זיהיתי כסוכנים אשר פעלו בשדה האחריות התאגידית 8 .מהם מהזירה
הגלובאלית ו 15-מהזירה הלוקאלית .מטרת הראיונות הייתה להתחקות אחר הרקע האישי-
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חברתי ממנו הגיעו ,מערכות הקשרים ביניהם והרשתות שהרכיבו ולבחון את מסלולי
התפתחותם בשדה ועמדות ההשפעה והכח שצברו בו.
מ רכיב נוסף להבנת התהליך שהתרחש בישראל והשינוי שעברה ישראל בשנים הנבחנות
ומעט קודם להן ,היה דו"חות וסקרים ממקורות מוסדיים ממשלתיים וממכוני מחקר חברתיים
וכלכליים .המרכזיים שבהם כללו את הדו"חות התקופתיים של בנק ישראל לשנים - 1990
 ,2010דו"חות המוסד לביטוח הלאומי ,ודו"חות מכון 'אדווה'.
המרכיב השלישי היו חומרים מארכיון מעלה וארכיוני הפרטי .אלה היוו מקור למסמכים
שנוצרו בין השנים  ,2010 – 1998ובהם פרוטוקולים של ישיבות תכנון והיגוי ,תוכניות
עתידיות ,כלי עבודה שפותחו ,הנתונים האיכותיים והכמותיים של סקרים ,דירוגים ומדדים,
סיכומי רשמים מכנסים ומפגשים בינלאומיים וקטעי תקשורת מהתקופה האמורה.
בנוסף שימושו אותי שורה של אתרי אינטרנט של ארגוני אחריות תאגידית ,ארגונים מולטי-
לאטרליים ואתרי הבית של תאגידים בינלאומיים.
לניתוח התהליך הגלוקאלי שהתרחש בישראל ,שימשו אותי מאמרים וספרים אשר בחנו את
השפעות הגלובליזציה כהנחלת רעיונות תרבותיים-ניהוליים המייצרים את מפגש התרבויות
שבין תאגידים גלובאליים לתאגידים ושווקים לוקאלייםGould & Grein, 2009; Leung .
)et.al., 2005
מאמרים בהם הוצגו תיאוריות המתייחסות לתחום האחריות התאגידית בהיבטיו הגלובאליים
הגנריים ואלו הכוללות אותו כתפישה ניהולית ,שימשו להבנת ההתפתחות התפישתית-
מושגית של התחום ולביסוסו של הרקע ההשוואתי בין מאפייני התחום האוניברסליים
למאפייני התחום בתרגומו הלוקאלי(Banerjee, 2008; Caroll, 1991; Cramer & .
Karabell, 2010; Davis, 1960,1973; Deming, 1986; Elkington, 1997; Freeman,
& 1998; Friedman, 1970; Garriga & Mele, 2004; Johnson, 1971; Margolis
Walsh; McGuire,1963; Porter & Kramer, 2011; Senge, 2008; Shamir,
);2004,2008; Zadek, 2004
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ומחקרים המתייחסים ליישומו של התחום בשווקים מובחנים ובמיוחד בשווקים מתעוררים
באסיה ,ובדרום אמריקה .את הבסיס התיאורטי הרחב הנ"ל סוגרת רשימת המחקרים
המאוחרים יחסית הבוחנים היבטים שונים של הטמעת תחום האחריות התאגידית בישראל.
מחקרים אלה בדיסיפלינות הסוציולוגית ,המשפטית ,התקשורתית והניהולית ,שימשו אותי
להרחבת היקף המחקר ולתיקוף ממצאיו.
ספריו של פייר בורדייה העוסקים בתפישת הסוציולוגיה בכלל והמפרטים את תיאוריית השדה
ויישומה בפרט ,וספרים ומאמרים המפרשים אותה ומאפיינים לאורה שדות מובחנים לאיפיון
(אמנות ,חינוך ,תקשורת ,ניהול) ,שימשו אותי להבנתה.
חידושו של המחקר נעוץ בארבעה היבטים מרכזיים:
האחד הוא היקפו .בעוד המחקרים העוסקים בגלוקליזציה של אחריות תאגידית ,בוחנים את
מידת קליטתם וסדר חשיבותם של הנושאים האוניברסאליים בשווקים מקומיים ,שואף מחקר
זה להקיף את מיגוון מרכיבי הגלוקליזציה של התחום ומשלב בין התפתחות נושאית ,לבין
תקופות כרונולוגיות ,ובין התהליכים הסוציולוגיים הלוקאליים לגלובאליים.
השני הוא בחינת ההשפעה הרב כיוונית של הלוקלי והגלובלי .בעוד הספרות הקיימת,
העוסקת בתהליכי הגלוקליזציה של אחריות תאגידית בשווקים לוקאליים ,מתרכזת ביישום
הערכים והכלים הגלובאליים של התחום והשפעותיהם על השווקים הלוקאליים ,מעניק מחקר
זה דגש מיוחד לבחינת השפעותיו של השדה הלוקאלי הישראלי על שדה האחריות
התאגידית הגלובאלי ,ובכך מרחיב את תפישת הגלוקליזציה.
השלישי הוא התמקדותו בניתוח תפקידם של יזמים אינדיבידואלים ומערך הקשרים ביניהם
בהנעת תהליך ה גלוקליזציה ,ניתוח אשר למיטב ידיעתי לא התקיים עד כה בהקשרו של
תחום

האחריות

התאגידית.

במרבית

המחקרים,

נעדרת

התייחסות

להיבטים

האינדיבידואליים של הקשר הגלובאלי – לוקאלי.
הרביעי הוא בחינת מקומו ותפקידו של ארגון מעלה כיוצר ומתווה שדה האחריות התאגידית,
בחינה אשר טרם נעשתה.
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המחקר מבסס את רעיון האחריות התאגידית כרעיון תרבותי גלובאלי ,אשר המפגש היזום
והמתוכנן שלו עם המציאות הלוקאלית הישראלית הביא לעיצובו המחודש ,והציב אותו
כמקדם שינוי לוקאלי וגלובאלי.
המחקר מבליט את השוני בין תהליכי התפתחותו של רעיון האחריות התאגידית ,במרבית
השווקים המפותחים ,כמענה תאגידי למשברים ,ביקורת חריפה ודרישות רגולטיביות ,לבין
הצגתו לשוק הישראלי ,כרעיון שהבשיל במפגש יזמים ,יובא וניטע בלב המגזר העסקי
הישראלי והתקבל על ידו כרעיון חיצוני .בהתאם ,מסיק המחקר ,כי הגורם הראשוני
להיווצרות שדה האחריות התאגידית הישראלי ,הייה התעוררותה של יזמות אישית ,מונעת
תפישה עסקית-חברתית ו/או פילנתרופית-אזרחית-גלובאלית ,שהתלוותה לקיומם של קשרים
בינאישיים .בנוסף ,מסיק המחקר כי האינדיבידואלים הסוכנים בשדה האחריות התאגידית
הלוקאלי ובשדה הגלובאלי ,ומערכות הקשרים ביניהם ,היוו מרכיבים מרכזיים בהצלחת
קליטתו של רעיון האחריות התאגידית ובביסוסו של השדה הלוקאלי בישראל ובעולם.
על אף קליטתו ה"רכה" של הרעיון בישראל ,מצביע המחקר על כך כי הדיסוננסים המובנים
בהוויה הישראלית בכלל ובמגזר העסקי בפרט ,סיפקו לרעיון האחריות התאגידית את המצע
הקונפליקטואלי הנדרש להתפתחותו .רעיון האחריות התאגידית היווה מקדם ריכוך וגישור
במעבר תאגידים מהתנהלות עסקית לאומית מוכוונת ממשל ,להתנהלות ניאו-ליבראלית
קפיטליסטית .בתוך מעבר זה הוא אפשר את הרגעת רגשות האשם של המגזר העסקי
הישראלי ,גישר על חסרי הרגולציה בכל הנוגע להשפעות החברתיות והסביבתיות של
הפעילות התאגידית ,וגישר על הפער האינהרנטי בין התרבות העסקית הגלובאלית לתרבות
העסקית הישראלית .עוד עולה במחקר ,כי העדרו בישראל של דיון דיכוטומי נוקב לגבי ייעודו
של התאגיד העסקי ומחויבותו ,איפשר לתאגידים הצטרפות לשדה האחריות התאגידית
וקבלת ערכיו החברתיים ,ללא ויתור על ערכי היסוד של השדה העסקי  -רווח ותחרותיות.
מתוך נטיעתו בלב המגזר העסקי ,מגדיר המחקר את שדה האחריות התאגידית הלוקאלי
כשדה משני בשדה העסקים הישראלי .בניתוח השדה הלוקאלי והשוואתו לשדות אחרים,
מתקבלת במחקר זהות כמעט מוחלטת בין ארגון מעלה כיוצר השדה ,משמרו ומנהיגו לבין
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השדה בכללו .מתוך כך ,בולט תפקידו של ארגון מעלה כמוסד גלוקאלי ,יציב ,חזק ,המגדיר
את שערי הכניסה לשדה ,את ערכיו ,מערכות הסמלים שלו ,מוסדות ,הכלים והריבוד בו
ומשמש כגורם מתווך בין השדה הלוקאלי לשדה הגלובאלי .מסקנה נוספת רואה את
התרחבות שדה האחריות התאגידית ,עיצובו והחידושים בו ,כפונקציה של שיתופי פעולה
מחד ומאבקים מאידך ,בגבולותיו ועם שדות שכנים.
שתי מסקנות במחקר מעשירות את ההבנה לגבי רב-הממדיות של תהליך הגלוקליזציה.
האחת היא זו המצביעה על כך כי לשדה האחריות התאגידית הישראלי הייתה חשיבות
אסטרטגית בשדה הגלובלי ,כמקור השראה ומודל להתנהלות עסקית אחראית בשוק מתעורר
וקטן ,וכי מידת השפעתו הייתה רבה מהיקפו .השנייה ,היא זו המצביעה על תפקידם של
הסוכנים האינדיבידואלים ,בנוסף לארגונים ומוסדות בהנעת התהליך הגלוקלי.
בניגוד להשערה הרווחת לפיה ,תהליכי הגלובליזציה מביאים לטשטוש התרבות והערכים
הלאומיים ,מסיק המחקר כי במקרה הישראלי ,תהליך הגלוקליזציה של רעיון האחריות
התאגידית וגיבושו של השדה הלוקאלי ,עוררו וחיזקו את ערכי היסוד הלאומיים ,ואף סיפקו
ערוצי ביטוי לפטריוטיות של הקהילה העסקית הלוקאלית.
מסקנה מרכזית נוספת היא כי התפתחותו של שדה האחריות התאגידית השפיעה ותרמה
להתבגרותו של כלל המגזר העסקי הישראלי ,והיוותה מנוף לתחרותיות הגלובאלית של
תאגידים ישראלים בפרט ומדינת ישראל ככלל.
העבודה מחולקת לארבעה פרקים .הפרק הראשון בוחן את תהליכי התפתחותו של תחום
האחריות התאגידית בעולם ,כפועל יוצא של תהליכי הגלובליזציה והתעצמותם של תאגידים.
הפרק השני מפרט את הרצף ההתפתחותי היסטורי -מדיני -כלכלי-חברתי של מדינת ישראל
ומספק את הרקע להבנת קליטתו של רעיון האחריות התאגידית .הפרק השלישי מנתח את
היווצרותו ומאפייניו של שדה האחריות התאגידית הלוקאלי סביב התפתחות ארגון מעלה
כציר מרכזי בו .בפרק הרביעי מוצגות מסקנות המחקר ,תוך דיון במשמעותן ,והצגת כיווני
מחקר עתידיים.

XXI

מבוא
תחום האחריות התאגידית ( )CSRמתייחס למערכות היחסים וההשפעה ההדדית שבין
תאגידים עסקיים והחברה ( )Societyבה הם פועלים ,במובנה הרחב .התחום ,המשלב
ערכים חברתיים ,סביבתיים ואתיים בהתנהלות עסקית ,התמקם בליבת העסקים העולמית
כחלק מתהליך הגלובליזציה במחצית המאה ה.20-
ניהול תחום האחריות התאגידית ,נחשב בימינו למרכיב חיוני בניהול הסיכונים והפיתוח
העסקי של כל תאגיד ובמיוחד של תאגידים גלובליים .מרכיב זה משקף את מימד הרווח
הכלכלי ,המהווה את אבן היסוד של התאגיד במשטר הקפיטליסיטי 1ויחד אתו את המימד
הפוליטי ,החברתי והמוסרי .מתוך שילוב מיוחד זה ,נחשב תחום האחריות התאגידית כמקדם
ומתווה את מערכות היחסים הבין-מגזריות בין הממשלה ,קהילת העסקים והחברה אזרחית.
במרבית מדינות העולם התפתח תחום האחריות התאגידית מתוך הקהילה העסקית כמענה
לביקורת ורגולציה מגבילה או כצורך עסקי טהור של ניהול סיכונים ,חדשנות ותחרותיות.
לישראל הגיע רעיון האחריות התאגידית מאוחר יחסית בשלהי המאה ה .20 -ולהבדיל
מהמגמה העולמית ,הוא הגיע כ"יבוא" חיצוני ומתוכנן של קונספט גלובלי .עם הבאתו
לישראל ,עבר התחום תהליך של גלוקליזציה ,התאמה והטמעה הדרגתית לשוק המקומי.
תהליך ה"גיור" של התחום ,היקנה לו מאפיינים ייחודיים שעיצבו את המקובלות הלוקאליות
ל"אחריות תאגידית" .בו בזמן ,חדירתו של קונספט גלובלי חדש זה ,השפיעה ושינתה את
התנהלותם של מגזרים שונים בחברה המקומית.

 1קפיטליזם  -שיטה כלכלית-חברתית הדוגלת בזכות לקניין פרטי ,והסדרת יחסים כלכליים באמצעות מנגנון
השוק החופשי תוך צמצום המעורבות הממשלתית בכלכלה.
)Jerry Z. Muller, The Mind and the Market: Capitalism in Western Thought (2002
Alfred Knopf a division of Random House, New York
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עבודה זו מהווה ניתוח תרחיש של תהליך ה"גלוקליזציה" של האחריות התאגידית בישראל
כפי שהובל על ידי ארגון "מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית" ,שהוקם בשנת 1998
על ידי (ט.א.).
במסגרת מחקר זה ,אותרו ואופיינו הנתונים הייחודיים לישראל ,שאפשרו את "יבוא" וקליטת
התחום הגלובאלי ואת תהליך התפתחותו ועיצובו ברבות השנים של שדה האחריות
התאגידית הלוקאלי-ישראלי ,ומופו מעגלי ההשפעה שיצר .העבודה בוחנת את ההנחה כי
המאפיינים הייחודיים של מדינת ישראל והחברה בה ,הם שהגדירו את הנושאים המהווים
"אחריות תאגידית" בישראל.

א .שאלות והנחות המחקר
שאלת המחקר :מהם התנאים המאפשרים את קליטתו והתפתחותו של הרעיון הגלובלי
של אחריות תאגידית בשוק מקומי מובחן?
שאלות משנה
 .1מהם התנאים והמאפיינים הייחודיים לישראל שאפשרו את קליטת רעיון האחריות
התאגידית בישראל ?
 .2מה היה תפקידו של ארגון מעלה בקליטת והפצת הרעיון?
 .3מה היה תפקיד האינדיבידואל ומערך קשריו בתהליך הקליטה וההפצה של הרעיון ?
 .4מה עמד בבסיס נכונותן של החברות הישראליות לאמץ את הרעיון?
 .5באיזו מידה היוו המדינה מחד וארגוני החברה האזרחית מאידך גורמים אקטיביים
בקליטה ובקידום הרעיון?
 .6מהי הזיקה וטיב הקשר שבין הרעיון הגלובאלי של אחריות תאגידית ליישומו
המקומי?
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הנחות המחקר
 .1קונספט האחריות התאגידית

מהווה זרז לתהליכי גלובליזציה של שוק מקומי

מתעורר.
 .2הקונספט הגלובלי של אחריות תאגידית בפוגשו תנאים מסוימים מוביל לשינוי חברתי
ותרבותי בשוק מקומי.
 .3כדי להתקבל ולהיטמע בשוק מקומי נתון ,נדרשים אינדיבידואלים בעלי תכונות
מובחנות ומערך קשרים ,אזרחי השוק המקומי ,אשר מהווים מקדמי הרעיון
הגלובאלי.
 .4כדי להיקלט בשוק המקומי ,על רעיון האחריות התאגידית להופיע על רקע קונפליקט
ודיסוננס בחברה הספציפית.
 .5נתונים היסטוריים ,מדינתיים ,כלכליים ותרבותיים משפיעים על מידת קליטתו
ומאפייניו של תחום האחריות התאגידית בשוק מקומי.
 .6המפגש בין הערכים האוניברסליים של התחום לבין הערכים והתרבות הלוקאליים,
מחולל שינוי בשוק הלוקאלי ויוצר בו מרחב חדש.
 .7קיומו של ארגון מסגרת ,חזק ,לקידום הרעיון ,הכרחי לקליטתו ולהתפתחותו לכדי
תחום האחריות התאגידית.
 .8מאבקים ושיתופי פעולה בתוך שדה ועם שדות שכנים הכרחיים כמנוף להתפתחותו
ועיצובו.
 .9ההתפתחות הלוקאלית של רעיון האחריות התאגידית יכולה להוות מקור השראה
ומנוף פיתוח לשדה הגלובאלי.
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ב .מתודולוגיית המחקר
תחום האחריות התאגידית התפתח ברבות הימים ,כחלק אינטגרלי מתהליכי הגלובליזציה,
בממשק המורכב שבין תאגידים לכלל מגזרי החברה .עוד טרום בחירת המתודולוגיה
המחקרית  ,עמדה בפניי הדילמה לאיזו דיסציפלינה משתייך המחקר .האם יש לשייכו לתחום
ה"טבעי" של מדע הניהול העסקי או לשייכו לתחום הרחב יותר של מדעי החברה ובתוכו
להתמקד במחקר הסוציולוגי .רב-גוניות רעיון האחריות התאגידית ומגוון ממשקיו לתחומי
הניהול ,המשפט ,מדעי המדינה ,יחסים בינלאומיים ,הכלכלה ,החברה והסביבה ,כיוונו אותי
לבחירה במחקר הסוציולוגי .בבחירת מתודולוגיית המחקר לצורך ניתוח תרחיש מעלה נבחנו
מספר מודלים אפשריים .הראשון שבהם היה מודל של תיעוד היסטורי עובדתי .מודל זה
נמצא חסר ,שכן הוא יכול היה לספק רשומון אירועים מקיף על פי מימד כרונולוגי ,אך לא היה
מאפשר הבנה מעמיקה של מרחב התהליכים ותוצאותיהם .המודל השני שנבחן היה מודל
של ניתוח הסברי ,אולם גם זה בפני עצמו לא היה מספק את נתוני זירת ההתרחשות
ההיסטורית.
בהתאם ,נבחרה מתודולוגיה משלבת בה נבנה המודל ההסברי המנתח את התנאים
שאפשרו את הטמעתו של רעיון האחריות התאגידית ובחינת החסמים והזרזים להפצתו ,על
בסיס תיאור היסטורי-תיעודי של נתוני השוק הישראלי .תיאוריית השדות הסוציולוגית של
פייר בורדייה ,אשר בוחנת את מאפייני ההתבדלות של פעילויות חברתיות בעקבות
התעוררותו של גוף ,ארגון מומחים לנושא או תחום מסוים ,יושמה ככלי מחקרי ,לניתוח
תהליכי ההקמה בפועל של ארגון מעלה ולמיפוי ואבחון התעוררותו והתרחבותו של תחום
האחריות התאגידית

בישראל2.

בהיותי מעורבת אישית בנסיבות פיתוחו של תחום האחריות התאגידית בישראל ,חיפשתי
גישה מחקרית-סוציולוגית אשר מלכתחילה תאפשר שילובה של נקודת המבט הסובייקטיבית
והרטרוספקטיבית בתוך הסקירה העובדתית-היסטורית .זו נמצאה גם היא ,במתודולוגיית
2

; Rodney Benson and Erik New (eds.), (2005), Bourdieu and the Journalistic Field, Polity Press, p.4
פייר בורדייה ,) 2005(,שאלות בסוציולוגיה ,תל אביב :הוצאת רסלינג ,עמ'  ;114-111 ,12-13סשה
וייטמן ,)2002(,על "ההבנה" אצל בורדייה ,סוציולוגיה ישראלית ד( ,)2עמ' 411
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המחקר הסוציולוגי הפוסט מודרני של פייר בורדייה ,המספק אינטרפרטציה לגישת המחקר
של תצפית משתתפת – אובייקטיביזציה של המשתתף .גישה זו המובילה לגיבוש תיאוריה
דרך מעורבות מבוססת מחקר במורכבות הנושא הנחקר ,איפשרה את הרפלקציה (שיקוף)
של הערכת המציאות שלי הן כמשתתפת והן כחוקרת.
הבחירה בבורדייה ,היתה איפא בחירה במתודולוגיית המחקר הסוציולוגי שלו ולאו דווקא
בעמדותיו כמבקר הקפיטליזם הגלובאלי .באמצעות גישת המחקר הסוציולוגי–אנתרופולוגי
של בורדייה נערך ניתוח של שדה האחריות התאגידית הישראלי ,במסגרתו ערכתי מיפוי של
היחסים בין הסוכנים והמוסדות בו ,והתחקיתי אחר החיבור הלוקאלי-גלובאלי שלהם ומידת
השימוש בהון הלוקאלי שצברו כדי לקבל מעמד גלובאלי .כדי לבחון את מיקומם של הסוכנים
במרחב החברתי ובשדה ,את האינטרסים שלהם ,את שיתופי הפעולה ואת המאבקים
ביניהם ,נערכו ,לאורך שלוש שנות איסוף החומר ,ראיונות עומק עם  23אנשים 6 ,מהזירה
הגלובאלית ו 17-מהלוקאלית ,אותם זיהיתי כסוכנים אשר פעלו בשדה .מטרת הראיונות
הייתה להתחקות אחר הרקע האישי-חברתי ממנו הגיעו ,אחר ההון אותו הביאו לשדה,
מערכות הקשרים ביניהם והרשתות שהרכיבו ולבחון את מסלולי התפתחותם בשדה ועמדות
ההשפעה והכח שצברו בו .ראיונות אלה שימשו אותי גם כדי לתקף את הניתוח התיאורטי.
בנוסף נערך ניתוח תוכן איכותני של מסמכים ,דו"חות וסקרים מסוגים שונים .נותחו דוחות
וסקרים ממשלתיים ושל מכוני מחקר חברתיים וכלכליים בראשם הדוחות התקופתיים של
בנק ישראל לשנים  1990עד  ,2010דוחות המוסד לביטוח הלאומי ,ודוחות מרכז 'אדווה'
לחקר החברה בישראל .בנוסף ,נדלו מארכיון מעלה מסמכים שנוצרו בין השנים – 1998
 , 2010על אודות שלבי ההיגוי והתיעוד של תוכניות הארגון ,כלי העבודה שפיתח ,הנתונים
האיכותיים והכמותיים של סקרים ,דירוגים ומדדים ,פרוטוקולים של ישיבות ,אתרי אינטרנט
רלוונטיים ,ותיעוד הסיקור התקשורתי של התחום בתקופה האמורה .החוויה הסוביקטיבית
שלי כמייסדת ארגון מעלה וכמנהלת הכללית שלו עד לשנת  ,2010שימשה במחקר כחוט
מקשר בין הניתוח התיאורטי והדוקומנטציה העובדתית.
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מחקר זה ,תורם לספרות המחקר של אחריות תאגידית במספר מישורים .ראשית הוא מניח
את היסודות להבנת התנאים במסגרתם התפתח ומתפתח התחום .שנית המחקר הבוחן
כיצד קונספט גלובאלי משנה ומשתנה תוך הבנת תהליכי השינוי ,בתהליך רב-מימדי ,אשר
טרם נעשה בהקשר זה .שלישית ,המחקר תורם לספרות העוסקת באחריות תאגידית
בישראל ,באופן ספציפי .הוא מספק פרספקטיבה רחבה תהליכית-היסטורית ,המאפשרת
להבין בצורה עמוקה את אופן קליטתו ,טמיעתו והתפתחותו של התחום בישראל .רביעית,
ניתוח המקרה הישראלי ,כבטא-סייט של פיתוח גישת אחריות תאגידית ,מהווה מודל ומצע
יישומי להבנת מודלים בתחומים שונים ובשווקים שונים.

ג .מסגרת הזמן
מסגרת הזמן אליה מתייחס המחקר היא התקופה בה התרחשו בפועל היבוא ,ההתאמה
וההטמעה של רעיון האחריות התאגידית בישראל .זוהי תקופה קצרה יחסית ומוגדרת של
חמש עשרה שנים בטווח השנים  1995עד  .2010אלו היו השנים בהם התגבש והתעצב
תחום האחריות התאגידית הגלובאלי ובהם יובא הרעיון לישראל ,הוקם ארגון מעלה ,ונתווה
מערך פעילות בזירה הלוקאלית.
בנוסף ,כרקע להבנת המחקר נסקרו תקופות נוספות .בפרק  1העוסק בהתפתחות תחום
האחריות התאגידית בעולם מוקדשת התייחסות להתפתחותם של תאגידים בעולם הגלובאלי
החל מהמאה ה 16-והתייחסות רחבה יותר הסוקרת את התפתחות תחום האחריות
התאגידית במהלך שנות התשעים של המאה ה.20-
בפרק  2העוסק ברקע הישראלי נערכת סקירה היסטורית המתמקדת בתהליכים אשר
השפיעו על מאפייניו של שדה האחריות התאגידית בישראל .אלה עוסקים בהתעוררות
התנועה הציונית וגלי העליה הראשונים החל מהעשורים האחרונים של המאה ה,19-
הקמתה והתבססותה של מדינת ישראל על רבדיה החברתיים ומוסדותיה המדינתיים
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והכלכליים בין  1948ל 1990 -ונבחנת תמונת מצב מדינתית-כלכלית-חברתית בין השנים
 ,1995-2010תקופת התבססותו של שדה האחריות התאגידית בישראל.

על אף שמחקר זה עבר עריכה סופית ומוגש בראשית שנת  ,2016הוא "עוצר" בסיומה של
שנת  ,2010העשור הראשון של המאה ה .21-ישנן מספר סיבות לעיתוי זה .הראשונה נעוצה
במועד פרישתי מארגון מעלה וההסבה שעשיתי לפעילות אקדמית של הוראה ומחקר.
השנייה נובעת מהשינוי שעבר ועובר התחום בישראל ובעולם כולו .שנת  2010מסמלת את
סיומה של תקופת ה"חלוציות וההשתרשות" של תחום האחריות התאגידית .משלב זה ועד
היום עובר התחום תהליך של התמסדות בו גוברים היבטי הניהול העסקי ושכלולם על היבטי
השליחות האידיאולוגית והמוטיבציה הערכית ,רגשית שאפיינה את שני העשורים הקודמים.
התחום ביישומו העכשווי משמש כמנגנון ניהול סיכונים ,וכמנוף לפיתוח עסקי ותחרותיות
בעולם של שינוי מואץ.

ד .סקירת הספרות
בחינת תהליך קליטתו והטמעתו של הקונספט הגלובאלי של אחריות תאגידית בישראל
והתפתחותו לשדה לוקאלי אוטונומי ,מתבסס וממוקם במפגש בין שלוש דיסציפלינות
מרכזיות של מחקר ותיאוריה:
 .1התיאוריות הפילוסופיות ,הכלכליות והחברתיות אשר עסקו במערך היחסים שבין
תאגידים לעמים ,מדינות ואנשים.
 .2התיאוריה הסוציולוגית של פייר בורדייה הבוחנת תהליכים חברתיים כ"שדות"
ומיושמת ככלי למחקר חברתי.
 .3דיסציפלינת המחקר האוטונומית של תחום האחריות התאגידית ובו הבחנה בין:
א .החוקרים והתיאוריות המתייחסים לתחום בהיבטיו הגלובאליים הגנריים
ב .מחקרים המתייחסים למאפיינים לוקאליים של התחום בשווקים מובחנים
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ג .מחקרים בתחום האחריות התאגידית בישראל

ד .1.ספרות בנושא מערך היחסים שבין תאגידים ,עמים ,מדינות ואנשים
התיאורטיקנים אשר הצביעו על התבססות משטר התאגידים והשפעותיו ,סקרו את מערכי
היחסי ם ומאבקי הכוחות בין מדינות לתאגידים ולחברה בכללותה .בספרות זו ניכר מנעד -
מגישה כלכלית-חברתית המקדשת את השוק החופשי ורואה בו ובגלובליזציה את מקדמי
הקידמה והרווחה העולמית ועד לגישה המרקסיסטית ,הרואה בשוק החופשי ומשטר
התאגידים את מקור כל תחלואי החברה ,ובתהליכי הגלובליזציה מזימה פוליטית-תאגידית
שהיא שורש העדרו של צדק חברתי עולמי.
מחקר זה ממוקם בוויכוח המשפטי המוקדם לגבי חבות התאגיד ,בין התיאוריות הכלכליות-
רציונאליות לפיהן מחויבות התאגיד היא לקידום האינטרסים העסקיים שלו 3לגישה הכלכלית-
סוציאליסטית לפיה התאגיד הוא אזרח הקהילה והחברה בה הוא פועל ולכן הוא מחויב
לקידום אינטרסיה והתפתחותו המאוחרת יותר בין אוהדי מילטון פרידמן למבקריו יחד עם
חיפוש התאגידים אחר מענה הולם לביקורת

המתגברת4.

התמיכה התיאורטית לגישת השוק החופשי נשענה על תפישת "היד הנעלמה" כפי שהגדיר
אותה אדם סמית בעבודתו משנת " 1776עושר העמים" .גישתו של סמית עוררה את
המודעות למערך היחסים שבין עסקים לחברה ולמדינה והניבה מאוחר יותר את גישת ה-
 Laissez Faireהדוגלת בשחרור היחסים החוזיים העסקיים ממעורבות ומגבלות המדינה,
ועומדת בבסיס חוקי התאגידים ודיני החוזים המודרניים ואת גישת הכלכלה הריאלית של
הכלכלן מילטון פרידמן .לפי גישה זו ,משימתו המרכזית של התאגיד העסקי היא להשיא רווח
ולשלם מיסים למדינה ,בעוד תפקידה של המדינה הוא לתת מענה לצרכים החברתיים של

3

Berle, A. A. (Jr.) & Means, G. C. (1933). The Modern Corporation and Private Property. New York:
Macmillan
מתוך ניסן לימור ,) 2010( ,אחריות חברתית של עסקים  :סקירה היסטורית קצרה ,בטחון סוציאלי ,יוני (,)83
עמ' 34
4
Dodd, M.E. (1932). For Whom are corporate managers trustees. Harvard Law Review, 45, 1145-1163
מתוך לימור ,)2010( ,שם ,עמ' 34
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האזרחים באמצעות כספי מיסים אלו .מנקודת מבט זו ,השקעה חברתית של עסקים מהווה
פגיעה במחויבות זו ,וסטייה ממטרתם

ומשימתם5.

משנת הכלכלה הריאלית של מילטון פרידמן שהתפתחה במחצית השנייה של המאה ה,20-
מהווה את הציר המרכזי של אסכולת הניאו-ליברליזם הכלכלי 6,והיא זו שהזינה את הדיון
המתמשך בין כלכלנים ותיאורטיקנים מתחומי הניהול ,החברה והמשפט לגבי ייעודם,
תפקידם ואחריותם של עסקים בעידן

הקפיטליסטי7.

קרל פולני ( (Polanyiראה בהתפתחות כלכלת השוק ,חלק בלתי נפרד מיצירת הישות
המדינתית המודרנית ,והתייחס אליהן כישות אחת אותה כינה "חברת השוק" (Market
 .)Societyלתפישתו ,המדינה המודרנית החזקה היא שחוללה את השינוי הגדול כשדחפה
לשינויים במבנה החברתי ובכך אפשרה את צמיחת הכלכלה הקפיטליסטית

התחרותית8.

גישה זו ניתן למצוא גם בקרב מבקרי תחום האחריות התאגידית העכשוויים ,תומכי הכלכלה
החופשית ,ובראשם ריצ'ארד מארנס ) (Marens 2008ודייויד הנדרסון ),(Hendeson 2001
אשר רואים גם הם במדינה שחקן דומיננטי ומרכזי .לדבריהם ,הטענות לפיהן הגלובליזציה
מהווה פגיעה בריבונות הלאומית וביכולת ממשלות להשפיע ,אינן נכונות ומשמשות את
מתנגדי גישת השוק

החופשי9.

הגישה המנוגדת לגישת השוק החופשי ,יוצאת מתורתו של קרל מרקס ,הרואה בקפיטליזם
מש טר דיקטטורי בורגני שהוא שורש העיוות החברתי ,וקוראת למלחמת מעמדות שתבטיח
את שחרור מעמד הפועלים וביסוסה של חברה סוציאליסטית אחידה .היקף השפעתה,
מתנגדיה מימן ומשמאל ואוהדיה של הגישה המרקסיסטית ,ביניהם מקס ובר ,הרברט
מרקוזה ,אנטוניו גרמשי והנרי לפבר ,היוו את הבסיס להיסטוריה המדינית ,כלכלית וחברתית
של העידן הנוכחי .את המשנה הפילוסופית חברתית של המרקסיזם ניתן לראות בבסיסה של
 5עלי בוקשפן" ,המהפכה החברתית במשפט העסקי" ,המכון למחקי חקיקה ומשפט השוואתי ,הפקולטה
למשפטים ,האוניברסיטה העברית ירושלים  ,2007עמ' 1
6 Milton Friedman, (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York
Times Magazine, September 13.
 7דיוויד קורטן ( ,)2005כשהתאגידים שולטים בעולם ,תל-אביב :בבל ,עמ' 82-83
8
Richard Marens, (2008), The Hollowing out of Corporate Social Responsibility: Abandoning a
Tradition in an age of Declining Hegemony, McGeorge Law Review, 39, 851-876.
9
David Henderson, (2001), Misguided Virtue: False Notions of Corporate Social Responsibility,
Institute of Economic Affairs, London UK; Ibid, Marens, 2008.
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כל תיאוריית שינוי חברתית .בכפיפות לשינויים ההיסטוריים ותמורות המציאות הקונקרטית,
אחראית הגישה המרקסיסטית לניתוח מכלול של יחסים וזיקות

כלכליים-חברתיים10.

בראש המחקר הסוציולוגי-כלכלי הניאו-מרקסיסטי שבחן את השפעות התאגידים ,עומדים
חברי אסכולת פרנקפורט .חברי האסכולה זקפו את התפתחות הטכנולוגיה והשתלטות
התפישה הכלכלית על העיצוב החברתי והתרבותי ,כגורם לפסיביות של האזרחים ולאזלת ידו
של הפרט בייזום

שינוי11.

מקס ובר ( ,)1864-1920הנחשב לאחד המשפיעים על תפישות

חברי אסכולת פרנקפורט ,בהתייחסותו להשפעת התמורות הכלכליות-פוליטיות על המבנים
החברתיים ,ראה את הקפיטליזם המודרני כמערכת כלכלית ,רציונאלית ,המסתמכת על
ארגונם במסגרות ייצור-תיעוש ומימון ,לא אישיים ,של עובדים בשכר ,מתפרנסים ,חופשיים
על פי חוק ,המקדמים את רווחי ההון של בעלי הארגון וסוכניו .הקפיטליזם על פי וובר ,דורש
מהפרט ויתורים מרחיקי לכת ומשמעת עצמית ,בניגוד לספונטניות של החיים הטבעיים .וובר
מוצא את שורשי המשמעת הזו בדרישת הרציונאליזם הדתי של הפרוטסטנטיות הפוריטנית
ובמקביל מציין את ה"נידוי" היהודי בגלות ,שימור ההיבדלות המסורתית –חברתית של
היהודים ,והתבססותם האינדיבידואליסטית בתחומי הסחר והכלכלה הפיננסית כמקדמי "רוח
הקפיטליזם"12.

גם ג'רי מולר ) )Muller 2010משווה בין תפיסת הנצרות הפרוטסטנטית אשר קידשה
הסתפקות במועט לבין התפיסה היהודית הרואה בעוני "קללה" .תפקידם של היהודים בעיצוב
הקפיטליזם המודרני והקפיטליזם ככח שעיצב את גורל היהודים בעולם המודרני מהווים את
נושא ספרו " ."Capitalism and the Jewsמולר מייחס  3סיבות עיקריות ,התלויות זו בזו,
לזהות בין היהודים לקפיטליזם :הדרתם מאחזקת קרקעות ועיסוק בחקלאות ,עידודם על ידי
הכנסייה לספק את שרות המימון וההלוואות בריבית ,מלאכה שנחשבה בזוייה ואסורה על
 10אשר סילפן ,)1982( ,הוגי המארקסיזם המערבי ,תל אביב :אל"ף ,עמ' 9-11
 11אילן גור-זאב ,) 1996( ,אסכולת פרנקפורט וההיסטוריה של הפסימיזם ,ירושלים :הוצאת ספרים ע"ש י"ל
מאגנס ,עמ' 30
12
)Max Weber, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism (1958
Translated by Talcott Parsons,Dover Publications inc .Mineola, New York;p. 1c
Abraham Gary A. (1987), Max Weber and the Jewish Question : A Study of the Social Outlook of His
Sociology. Ann Arbor, Michigan University Microfilm, Inc.pp.357-391
Max Weber (1958), Ibid pp.114-115; p.271 footnote 58
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נוצרים והיותם "עם ספר" ,אשר עסק בלימוד קריאה ,כתיבה וחשבון .מולר בדומה לוובר
רואה את התבססות היהודים כקפיטליסטים הן כסיבה והן כתוצאה :כתוצאה של הלאומנות
האירופאית וכעילה המרכזית לתופעת האנטישמיות ותחושת הנדוי .נסיבות אלה דחפו
להצטרפותם של היהודים לתנועות הסוציאליסטיות אשר היוו אלטרנטיבה לקפיטליזם
ובתפישתם גם פתרון לאנטישמיות ובעקיפין הביאו לגיבוש הציונות כפתרון לעם

היהודי13.

הניאו-מרקסיסטים אשר הושפעו מהתהליך המואץ של התפתחות כלכלת השוק במאה ה-
 , 20ראו אומנם את הקפיטליזם כבלתי נמנע ,אך היו פסימיים וביקורתיים לגבי השפעותיו.
הם תפסו את תופעות הלוואי שלו כשליליות ,וכמנוגדות לתפיסת הקדמה של הוגי הנאורות,
שאמורה הייתה לסלול את הדרך לשכלול התמידי של

האדם14.

החשש מניצול התאגידים

והתחזקותם ,היווה קטליזטור להתפתחות התנועה הסוציאליסטית וקרקע פורייה לתיאוריות
הביקורתיות של הניאו-מרקסיסטים אשר הרחיבו את מושג ה"קפיטל" ("ההון") ובהקשרו
בחנו את התפתחות האימפריאליזם ,המונופולים ,הצברי הון ואת הקפיטליזם

הריכוזי15.

מתוך מגוון התיאוריות הניאו-מרקסיסטיות ,עיקריות למחקר הן אלו של אנטוניו גרמשי
( ,)Gramsci 1891-1937הרברט מרקוזה ( (Marcuse 1898-1979והנרי לפבר (1901-
.)Lefebvre 1991
אנטוניו גרמשי ,מחברי אסכולת פרנקפורט ,ראה ב"פתיחות" הקפיטליזם לקבל ביקורת
מאורגנת מצד ארגוני עובדים ומפלגות פוליטיות ,גישה מניפולטיבית אשר הניעה את מעמד
הפועלים להזדהות עם הגישה הקפיטליסטית ולהאמין כי היא משפרת את מצבו .בתשובה
קרא גרמשי לחלוצים הסוציאליסטים להתארגן בבלוק חוסם ולהלחם במדינה בזירה
האזרחית .בהתבסס על גישתו הביקורתית של גרמשי מוקיע ג'יימס רואו ) )Rowe 2005את
תחום האחריות התאגידית כהתפתחות אזרחית שקמה מחוץ לאינטרס הכלכלי הטהור ,כדי

Jerry Z. Muller, Capitalism and the Jews (2010) Princeton University Press pp. 16; 25-40
 14גור-זאב ,)1996( ,שם ,עמ'  ;28סילפן ,)1982( ,שם ,עמ' 180
 15סילפן ( ,)1982שם ,עמ' 12
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לחזק את ההגמוניה של המשטר הקפיטליסטי ולהנחיל את גישתו לא רק בכח אלא גם
בהסכמה .ובוחן את תהליכי החלשות המדינות והתחזקות תלותן במגזר

העסקי16.

הנרי לפבר והרברט מרקוזה ראו את הקפיטליזם כמקדם ייצור המוני וצרכנות

יתר17.

לתפישת לפבר ,הבורגנות והקפיטאליזם נטרלו את המחשבה והתודעה של המרקסיזם.
במקום מעמד הפועלים הנחלש ,התבסס במרכז הבמה החברתית המעמד הבינוני אשר
"השליט" את "ערכיו" ו"תרבותו" -תרבות הצריכה ,ושיעבד את הפועלים על ידי הסגידה
לצריכה כדרך חיים .מעבר להיבט הכלכלי ,הצביע לפבר על ההרס שחולל הקפיטליזם
התעשייתי בקרב שכבות של חקלאים ,יצרנים קטנים ובעלי המלאכה ,בנוף הטבעי ,ובשדות
תרבותיים ,כמו שדה האמנות ,שהפכו ל"סחורה" ) (commodityועל התהליך של הפיכת
הערים ההיסטוריות ל"שממה" .18גם מרקוזה על אף שהכיר בתרומתם של הקפיטליזם,
חברת השפע המערבית וכלכלת הרווחה לפתרון בעיות המחסור והעוני הקלאסיות בארצות
המפותחות ,עסק בהתנכרות המתרחשת בחברה הקפיטליסטית ובשעבוד האדם המערבי
לתהליך הצריכה 19.מרקוזה ראה את השתלטות הפונקציונאליזם והקפיטליזם כטוטאליטריות
חדשה המתבססת על פלורליזם שמחבר בין תחומים שונים של הקיום החברתי והפרטי
ומחולל הרמוניה בין האמיתות המנוגדות ביותר ,ומשרה תחושת חירות מסולפת .במציאות
זו ,יש לכל דבר משמעות אחת של סחורה הניתנת להמרה בסחורה

אחרת20.

הסוציולוג

האוסטרלי מייקל פוסי ) (Pusey 1991טען כי האידיאולוגיה של השוק החופשי צמצמה את
הכלכלה למגן אידיאולוגי נגד התבוננות עצמית ,אינטליגנטית ואחריות

אזרחית21.

מתנגדי ומבקרי הגלובליזציה ראו את שורשיה בגישה הניאו-ליברלית 22.בורדייה (Bourdieu
) ,2005אשר מתודולוגיית המחקר הסוציולוגי שלו מיושמת במחקר זה ,ללא קשר לעמדותיו

16

Ronnie D Lipschutz and James K. Rowe, (2005), Globalization, governmentality and global politics:
regulation for the rest of us?, Psychology Press, pp. 139-141
 17הרברט מרכוזה ( ,)1970קץ האוטופיה ,תל-אביב :עם עובד ,עמ' 11-9
 18סילפן ( ,)1982שם ,עמ' 189-190 ,180
 19הרברט מרקוזה ,)1978( ,ארוס והציביליזציה ,תל אביב :ספריית פועלים.
 20מרקוזה ( ,)1970שם ,עמ' 105 ,88-90
21 Michael Pusey (1991), Economic Rationalism in Canberra: A Nation Building State Changes its Mind,
Cambridge University Press.
22 Jen Webb, Tony Schirato and Geoff Dovaher, (2002), Understanding Bourdieu, Sage Publications,
קורטן ( ,)2005שםLondon, p.102; .
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החברתיות ,היה בין מבקרי הגלובליזציה החריפים .הוא ראה את השוק הגלובאלי כיצירה
פוליטית פרי אידיאליזציה כלכלית-אמריקאית ,שמטרתה להחליש את מעמד מדינת הלאום,
ולייצר את התנאים לשליטם של סוכנים וחברות שהיו קודם לכן ,כבולים בגבולות

לאומיים23.

הוא ראה בגלובליזציה כתנועה תרבותית ,חברתית וכלכלית שמנתקת אנשים ,סחורות
וערכים מהמבנים הלוקאליים או הלאומיים שלהם וממקמת אותם מחדש כך שיהיו נתונים
להשפעת הכוחות

הגלובאלים24.

במכלול התיאוריות העוסקות בהשפעת תהליכי הגלובליזציה ,ישנן כאלה המנתחות את
השפעות הגלובליזציה כרעיון תרבותי-ניהולי המייצר את מפגש התרבויות שבין תאגידים

גלובאליים לתאגידים ושווקים לוקאליים .לאנג ואח' ( ,(Leung & al.2005ראו את את
התרבות הלאומית הייחודית הלוקאלית ,כמרכיב המרכזי המשפיע על מפגש התרבויות.
הם הגדירו תרבות לאומית כמורכבת מהערכים ,האמונות ,הנורמות ודפוסי ההתנהגות של
קבוצה לאומית כפונקציה של משתנים סוציו-כלכליים-פוליטיים.

25

תפיסתם שהתייחסה

לפרקטיקות הניהול של תאגידים גלובאליים ,מאפיינת את הנטייה המחקרית ,לבחון את
השפעת הגלובליזציה ,כהשפעה חד מימדית ,שהיא בעיקרה הירארכית – מהגלובאלי
ללוקאלי ובחלקה חוזרת מהלוקאלי לגלובאלי.

גולד וגריין ) ,(Gould & Grein 2005הרחיבו את בחינת ההשפעות התרבותיות מעבר
לתרבות הלאומית והציגו גישה רב-מימדית לתהליכי הגלוקליזציה .בראייתם נלקחות
בחשבון בנוסף להשפעות המוסדיות ,גם ההשפעות הגלובאליות על האינדיבידואלים
הלוקאלים וכלל ההשפעות המוסדיות והאינדיבידואליות החוזרות מהלוקאלי לגלובאלי,

Pierre Bourdieu,(2005), The Social Structure of the Economy, Polity Press UK ; USA, pp. 224-225.
Aron Cramer and Zachary Karabell, (2010), Sustainable Excellence Sustainable Excellence: The
Future of Business in a Fast-Changing World, Rodale, pp.16-17
25
Kwok Leung, Rabi S. Bhagat, Nancy R. Buchan, Miriam Erez, Cristina B. Gibson, "Culture and
International Business: Recent Advances and Their Implications for Future Research", Journal of
International Business Studies, 2005(36)4, pp. 357-378.
23

24
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בגישה זו ,תהליך הגלוקליזציה של רעיון תרבותי גלובאלי ,הוא תהליך היברידי ,עובר
"שיטוח" והרחבה ומתפתח להיות רב-ערוצי

ורב-מימדי26.

ד .2.תיאוריית השדות של פייר בורדייה
המושג "שדה" מתאר מרחב פעילות אוטונומי יחסית שנוצר בתהליך התבדלות .פייר בורדייה
מעמיד את ה"שדה" במרכזו של המחקר הסוציולוגי המאבחן את מאפייניהם הייחודיים של
פעילויות חברתיות ושל האינטרסים הקשורים בהן .בורדייה מפתח גישה זו כמסקנות
מניתוחיהם של וובר וחברי אסכולת פרנקפורט לגבי התבדלותן ) )Differentiationשל
פעילויות חברתיות בעקבות עלייתו של גוף מומחים לנושא או תחום

מסוים27.

לשדה על פי בורדייה היסטוריה משלו ,מושאי מאבק ואינטרסים ספציפיים המגדירים אותו.
הסוכנים הפעילים בשדה ,נאבקים על השליטה הבלעדית בהון הספציפי של השדה ועל
הנחלת ההגדרה המהווה את הלגיטימציה לפעילותו והשפה הייחודית לו .מבנה השדה הוא
מצב יחסי הכוחות בין הסוכנים או המוסדות המעורבים במאבק בתוכו או הדרך שבה מתחלק
ביניהם הון השדה .ההון שהצטבר כתוצאה מהמאבקים הקודמים בשדה ,מנתב את
האסטרטגיות העתידיות של הסוכנים הפועלים בו ,ובכלל זה – גם את האסטרטגיות שנועדו
לשנות אותו .להון יש ערך רק ביחס לשדה

מסוים28.

בורדייה עסק ביחסים בתוך שדות

וביניהם ,יחסים אשר מתפתחים ומשתנים בתהליכי היזון חוזר ובהשפעה הדדית .בספרות
המחקר משמש ה"שדה" ככלי ניתוח סוציולוגי .הוא מהווה מבנה ראשוני לניתוח מציאויות
חברתיות ומרחבים בעלי אוטונומיה יחסית של כוחות ודפוסי מאבק על צורות ספציפיות של

26

Stephen J Gould and Andreas F Grein :Think glocally, act glocally: a culture-centric comment on
Leung, Bhagat, Buchan, Erez and Gibson (2005); Journal of International Business Studies (2009) 40,
237–254.
27
; Rodney Benson and Erik New (eds.), (2005), Bourdieu and the Journalistic Field, Polity Press, p.4
פייר בורדייה ,) 2005(,שאלות בסוציולוגיה ,תל אביב :הוצאת רסלינג ,עמ'  ;114-111 ,12-13סשה
וייטמן ,)2002(,על "ההבנה" אצל בורדייה ,סוציולוגיה ישראלית ד( ,)2עמ' 411
 28בורדייה ( ,)2005שם ,עמ' .114
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סמכות .להבדיל מהתפיסה הנוקשה של ניתוח מבנים חברתיים במונחי כוח ,מספק השדה
את הדינמיות הדרושה גם לניתוח היסטורי ולא רק לצילום מצב

נתון29.

ב יישום תיאוריית השדות ,נבחנו נושאים גלובאליים ולוקאליים ,בין היתר ,בתחומי המשפט
הבינלאומי30

האמנות ,הדיור ,האופנה והעיתונות ,31הניהול

ואחריות חברתית של

עסקים34.

בישראל32,

תרבות

ישראלית33.

המחקרים בוחנים את תהליכי התפתחותם של השדות,

המוסדות והסוכנים בהם ,מאפייניהם ,כוחם ,הונם ,והשימוש הלוקאלי והגלובאלי שהם עושים
בנכסי השדה ושפתו כדי לצבור הון כלכלי ,חברתי ותרבותי.

ד .3.המחקר בתחום האחריות התאגידית
כתחום אקדמי ,מהווה תחום האחריות התאגידית תחום צעיר יחסית .הספרות האקדמית
עוסקת במגוון היבטים של אחריות תאגידית בעולם הגלובאלי .הכתיבה הישראלית
המתייחסת לתחום ,יוצאת מנקודת הנחה שהתחום קיים ומבוסס ובוחנת את התנהלותו
והשלכותיה.

ד .1.3.החוקרים והתיאוריות המתייחסים לתחום בהיבטיו הגלובאליים הגנריים
החוקרים גריגה ומלה מחלקים את תיאוריות האחריות התאגידית לארבע קבוצות:
האינסטרומנטלית-תועלתנית ,לפיה מטרת התאגיד העסקי היא לייצר עושר וערך כלכלי
ופעילותו החברתית היא אמצעי לקידום מטרותיו הכלכליות.
29

Ibid, Benson and New,(2005), p.30
Yves Dezlay and Bryant Garth (2011), Corporate Law Firms, NGOS and Issues of Legitimacy for a
Global Legal Order, Fordham Law Review 80, pp.2309-2311
31
Pierre Bourdieu (1996), The rules of art: Genesis and structure of the literary field, Stanford
University Press; Pierre Bourdieu (1996), On Television, New York: New Press; Pierre Bourdieu
(1998), Acts of resistance: Against the tyranny of the market. New York: New Press; Joanne Entwistle
and Agnès Rocamora (2006), The field of fashion materialized: a study of London Fashion
Week, Sociology 40(4), pp. 735-751.
 32מיכל פרנקל ( ,)2008צמיחתו של שדה הניהול ישראל כדינמיקה בשדות חופפים ,סוציולוגיה ישראלית י(,)1
עמ' .133-159
 33מוטי רגב ( ,)2003מבוא לתרבות ישראלי,ת מתוך :אפרים יער וזאב שביט (עורכים) ,מגמות בחברה
הישראלית ,כרך ב' ,תל אביב ,האוניברסיטה הפתוחה ,עמ' .)823-851( 823
34
Shamir, Ronen(2005), Corporate social responsibility: A case of hegemony and counter-hegemony,
in: Santos Boaventura de Sousa and César A. Rodríguez-Garavito(Eds.), Law and Globalization from
Below , pp. 92-117.
30
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הפוליטית ,לפיה מטרות התאגיד עוסקות בכוחו בחברה והשימוש בו בזירה הפוליטית.
המשלבת ,לפיה התאגיד העסקי מתרכז בריצוי ובמענה לצרכים חברתיים.
האתית ,לפיה מטרות התאגיד מתבססות על החובות האתיות והמוסריות שלו לחברה.
לפיהם ,כל תיאוריה של אחריות תאגידית כוללת את ארבעת המימדים הללו – רווח כלכלי,
ביצועים פוליטיים ,צרכים חברתיים וערכים

אתיים35.

הדיון בתיאוריות השונות המתייחסות לתחום בהיבטיו הגלובאליים יערך בשלוש קטגוריות:
התבססות רעיון האחריות התאגידית ,תיאוריות הרואות את התחום כגישת ניהול ותיאוריות
הרואות בתחום תופעה חברתית.
ד 1.1.3.התבססות רעיון האחריות התאגידית
החל משנות ה 60-גברו הניסיונות לתחם ולהגדיר את תחום האחריות התאגידית .קית
דייויס ,ג'וזף מקגוואיר ,ארצ'י קרול  ,ונוספים ,אשר עסקו בהגדרות התחום של אחריות
חברתית ,מיקדו את הדיון התיאורטי ,אשר קודם לכן עסק בקפיטליזם כמשטר ,במערכת
היחסים האינטימית שבין התאגיד העסקי לחברה בה הוא פועל והפנו את תשומת הלב
לתפקידם של המנהלים העסקיים כשומרי ומטפחי יחסים

אלו36.

דיוויס הגדיר בשנת  1960את התחום כ"החלטותיהם של אנשי עסקים ופעולותיהם
המתקיימות מעבר לאינטרס הכלכלי הישיר של התאגיד ,אך עשויות ברבות הימים להניב
רווחים כלכליים" .על פי דייויס ה"חובות החברתיים" של עסקים צריכים לעמוד בהלימה
לכוחם החברתי ותאגידים אשר לא "יפרעו" את חובותיהם לחברה יאבדו את

כוחם.37.

מקוואיר הרחיב את משמעות המחויבות .לפיו אחריות חברתית של עסקים מהווה הכרה
במחויבות התאגיד כלפי החברה,שהן מעבר לחובותיו הכלכליות

ומשפטיות-חוקיות38.

35

Elisabet Garriga and Domenec Mele,(2004), Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the
Territory, Journal of Business Ethics, 53 (1-2), pp. 51-71
]http://link.springer.com/article/10.1023/B:BUSI.0000039399.90587.34 [Accessed: 12.2.15
36
Archei B. Carroll, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, Business and
Society, 1999: 38(3), p. 272
37Keith Davis (1960, Spring), Can business afford to ignore social responsibilities?, California
Management Review, 2, 70-76, cited in: Ibid, Carroll (1999).
38
 Business and society, New York: McGraw-Hill, cited in: Ibid, Carroll (1999).ת)Joseph McGuire (1963
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גישה רחבה זו באשר לתפקידם החברתי של עסקים ואחריותם של מנהלים לקידומה ,עמדה
בבסיס התקפתו של הכלכלן מילטון פרידמן על תחום האחריות החברתית של עסקים
שהחלה בסוף שנות ה 39,60-ושעמדה מאוחר יותר ,בשנות ה 70-וה 80-של המאה ה,20-
בבסיס הדיון הטעון שקיימו תומכי ה"אחריות התאגידית" עם גישתו.
פרידמן אשר הדגיש כי "  ,"The Business of Business is Profitטען עוד ב 1962 -כי
לקיחת אחריות חברתית של מנהלים "מטרפדת" את יסודות החברה

החופשית40.

תגובת

דייויס לעמדתו של פרידמן הייתה כי אחריות חברתית של עסקים מתחילה במקום בו
מסתיימות דרישות החוק ,וכי ציות לחוק אינו אחריות חברתית .הוא מצטט את הכלכלן פול
סמואלסון ( )Samuelsonלפיו חברה גדולה חייבת להיות מעורבת באחריות חברתית ,שכן
על התאגיד מוטלת החובה להעריך במסגרת התהליך העסקי את השפעות החלטותיו על
המערכת החברתית החיצונית לו .בדרך זו ,ישיג תגמולים חברתיים בצד הרווחים הכלכליים
המסורתיים41.

הרולד ג'ונסון הרחיב בספרו משנת  1971את מסגרת ההגדרות לאחריות תאגידית בקובעו כי
"חברה אחראית היא זו שהנהלתה מאזנת מגוון רחב של אינטרסים ובמקום לפעול רק
למיקסום רווחים לבעלי המניות לוקחת בחשבון את צרכי עובדיה ,ספקיה ,מפיציה ,קהילות
מקומיות ואת כלל האומה" 42.הגדרה זו מבטאת למעשה התפתחות משמעותית של התחום
במעבר מאחריות חברתית של עסקים ( )CSRכפילנתרופיה עסקית לגישת האחריות
התאגידית הכוללת אשר אפיינה את העשורים האחרונים של המאה ה .20 -קרול רואה את
השינוי התפישתי הזה כמעבר של התאגידים מגישה של אחריות חברתית שהיא כורח עסקי,
לגישה של מענה לצרכים חברתיים וסביבתיים כגישה יזמית ,פרו-אקטיבית במסגרתה
מעורבים תאגידים באורח פעיל בשיפור הסביבה והחברה כחלק מתפקידם החברתי .והמשיג

39

)Ibid, Friedman, (1970
Jess Worth, People versus Corporations, (2007), The New Internationalist Magazine, December
(407), http://newint.org/features/2007/12/01/history/
41
Keith Davis (1973), The case for and against business assumption of social responsibilities, Academy
of Management Journal (16), pp. 312-322.
42
Harold L. Johnson (1971), Business in contemporary society: Framework and issues, Belmont, CA:
Wadsworth, Cited in: Ibid, Carrol (1999).
40
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את התהליך כמעבר מ  Corporate Social Responsibilityל-

Corporate

43.Responsiveness

ד 2.1.3.תיאוריות מתחום הניהול  -אחריות תאגידית ככלי ניהולי
מחקרי סוף המאה ה 20-ניסו לבחון את הצידוק העסקי של אחריות תאגידית .היחס שבין
אימוץ אחריות תאגידית והשקעה חברתית של התאגיד להצלחתו העסקית בהיבטים של
רווח ,מוניטין וערך מניות .מרגוליס וולש סקרו  127מחקרים אמפיריים בתחום שנערכו בין
השנים  1972ל , 2002-ומדדו את היחסים בין תוצאות עסקיות פיננסיות להתנהלות אחריות
חברתית .הם מצאו שלפחות מחצית מהמחקרים הצביעו על קשר חיובי בין יישום כללי
אחריות תאגידית ובין התוצאות הפיננסיות בתאגידים ,בעוד לא נמצא כל קשר

שלילי44.

במחצית השנייה של המאה ה .20 -התפתחו תיאוריות ניהול מודרניות אשר היוו התמודדות
ומענה לביקורת על נזקי הקפיטליזם ושלטון התאגידים ולריבוי הנושאים והלחצים שהמגזר
העסקי נדרש להם ..תיאוריות אסטרטגיות אלה ,אשר הציגו גישות פרקטיות תועלתיות
לרתימת הניאו-ליברליזם למינוף והרחבת הערך החברתי של הקפיטליזם ,הביאו לגיבושו
של תחום האחריות התאגידית כהכללה של האסטרטגיות הניהוליות מגישת הניהול האיכותי
של ויליאם דמינג  ,לפיה כל הפעילות היצרנית של התאגיד ומשימותיו צריכה להיות
מסונכרנת ,אשר התפתחה כמענה לצרכי הפעילות העסקית בזירה הגלובאלית 45,ועד לגישת
הארגון הלומד של פיטר סנג' אשר התאימה את ניהול החברות לעידן המידע וקראה לגיבוש
אסטרטגיה ניהולית גמישה המתבססת על לימוד וניתוח מידע ,ידע והלכי רוח של מחזיקי

Archie B .Caroll, (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral
Management of Organizational Stakeholders ,Business Horizons, July-August, pp.2-3.
44
Joshua D. Margolis and James P. Walsh (2003), Misery Loves Companies: Rethinking Social
Initiatives
by
Business,
Administrative
Science
Quarterly
48(2),
pp.
268–305.
http://jamespwalsh.com/Resources/Margolis%20and%20Walsh%20--%202003%20-%20Misery%20loves%20companies%20Rethinking%20social%20intiatives%20by%20business.pdf
[Accessed: 12/2/15].
45
William Edwards Deming (1986). Out of the Crisis. MIT Press
43
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העניין של

התאגיד46.

פיטר דרוקר ,אבי תורת הניהול המודרנית ,שילב באסטרטגיה

הניהולית דיסציפלינות מגוונות ובראשם מדעי החברה .לפיו התאגיד מהווה אורגן מהחברה
הסובבת אותו ,אין לו אפשרות קיום בלעדיה שכן היא מספקת לו את לקוחותיו ,עובדיו וזכות
פעילותו  ,בלעדי החברה לא יוכל לספק תעסוקה ,לייצר ולהרוויח .מטרות התאגיד הן לפיכך
מחוץ לו ולכן על התאגיד העסקי לאתר את צרכי מחזיקי העניין שלו ואת צורכי החברה
הרחבה ולהשקיע בפיתוח החברה בתוכה הוא

פועל47.

באנרג'י ,מבחין בשני מחנות במחקר האקדמי של התחום .המחנה הכלכלי רציונאלי (מילטון
פרידמן) ומחנה מחזיקי העניין – המשפיעים ומושפעים מפעילות התאגיד (אדוארד פרימן)
המרחיב את זירת העסקים לזירה החברתית העולמית.

48

לקראת סוף המאה ה 20-הפכה

גישת מחזיקי העניין לעקרון מרכזי ומנחה לניהול אחריות תאגידית .התיאוריה מגדירה את
העובדים ,הלקוחות ,הספקים ,הקהילה ,ארגונים וכיוב' ,כמחזיקי עניין לגיטימיים ומשמעותיים
עבור עסקים ומספקת הכרה אסטרטגית בערכן של קבוצות שהן מעבר לבעלי העניין
והשותפים המסורתיים של תאגידים 49.בעוד קרול מדגיש את המחויבות המוסרית-אתית של
התאגיד לכלל מחזיקי העניין שלו ,בוחן אדוארד פרימן ) (Freeman 2005את גישת מחזיקי
העניין בראייה עסקית אסטרטגית ניהולית ,ומפרט את היתרונות העסקיים שהיא מסיבה.
האסטרטגיה שמפרט פרימן לוקחת בחשבון את מחזיקי העניין בתהליכי קבלת ההחלטות
העסקיות ומאזנת את מחויבות המנהלים לבעלי התאגיד עם מחויבותם למגוון מחזיקי העניין
שלו 50.

46

Peter M. Senge , Bryan Smith , Nina Kruschwitz, Joe Laur Sara Schley, (2008), The necessary
revolution: how individuals and organizations are working together to create a sustainable world,
Doubleday NY
47
Drucker, P. F. (1954). The Practice of Management. New York: Harper & Row.
Drucker, P. F. (1984). The new meaning of corporate social responsibility.
( ,)2010שם ,עמ'  .21מתוך לימורCalifornia Management Review, 26, 53-63.
48
Subhabrata Bobby Banerjee, (2008), Corporate Social Responsibility : The Good, The Bad and the
Ugly, Critical Sociology, 34(1),pp. 57, 61-64.

]http://crs.sagepub.com/content/34/1/51.full.pdf+html [Accessed: 12.2.15
49

Edward Freeman,(2005), A Stakeholder Theory of Modern Corporation, in: L.P. Hartmann (ed.),
Perspectives in Business Ethics ,New York, pp. 38, 112–122.
50
Ibid, Carroll (1991), pp. 39-48; Ibid, Freeman (2005).
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תיאוריית מחזיקי העניין הניבה גם את פיתוחם של מודלים תיאורטיים בתחומי מדעי החברה
והניהול .מודלים אלה הובילו להמשגה חדשה של הקפיטליזם .בצד הביקורת על "קפיטליזם
חזירי" התפתחו גישות של "קפיטליזם יצירתי" ו"קפיטליזם שיתופי" .המודלים הבולטים
ביניהם הם" :הדרך לאחריות תאגידית" של סיימון צדק ,אשר מגדיר חמישה שלבים
אסטרגיים של יציאה ממשבר אחריות תאגידית לאזרחות

תאגידית51,

"כלכלת הפניקס" של

ג'ון אלקינגטון ,לפיו בעידן של כלכלה משברית מתקיימת התעוררות של רעיונות ומיזמים
המאומצים על ידי תאגידים אשר מפתחים אותם לכדי שינוי חברתי וסביבתי .בעוד ממשלות
מספקות להם את התשתית הרגולטיבית ליצירת כלכלה חדשה 52.ותיאוריית הערך המשותף
של מייקל פורטר ומרק קרמר ,אשר כורכת את יצירת הערך המשותף עסקי-חברתי לשלב
התכנון האסטרטגי

העסקי53.

תפישת מחזיקי העניין גם עומדת בבסיס טיעוניהם של מבקרי ה"אחריות התאגידית" ,חסידי
גישת השוק החופשי הרואים בה "הטיה" ו"בגידה" בחוקי התאגידים ובחובת התאגיד להשיא
רווחים לבעלי מניותיו ,כפי שכבר נדון" .ציפיות מחזיקי העניין" אינן ערך מוגדר ,ובחירת
"האינטרס הציבורי" צריכה להיות בליבת המדיניות הציבורית של ממשלות ולא בזירה
העסקית54.

העיסוק באחריותם של התאגידים הביא להתפתחות מודלים ,הגדרות ,מטריצות שכללו
מאפיינים ומשתנים להגדרה ,ניהול ומדידה .עיקר העיסוק התמקד באיתור נושאים שעל
התאגיד העסקית המודרני להתייחס אליהם ובמדידת הביצועים וההשפעות .אחד מהמודלים
המרכזיים הוא ה-

 Triple Bottom Lineאשר הומשג על ידי ג'ון אלקינגטון בספרו

"קניבאלים עם מזלגות" כמונח חשבונאי למדידת ביצועי התאגיד לא רק במונחים פיננסים

51

Simon Zadek (2004, December), The Path to Corporate Responsibility, Harvard Business Review,
]https://hbr.org/2004/12/the-path-to-corporate-responsibility [Accessed: 15.2.15
52
John Elkington, Alejandro Litovsky, and Charmian Love (2009), The Phoenix Economy: 50 pioneers in
the business of social innovation. Volans Ventures, 2009.
53
Michael E. Porter and Mark R. Kramer, (2011), Creating shared value, Harvard business
review 89.1/2, pp. 62-77.
54
Ibid, Marens, 2008, p.132; Ibid, Henderson (2001).
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אלא במונחים כלכליים-חברתיים

וסביבתיים55,

המודל היווה את הבסיס לכללי הדיווח של

אחריות תאגידית וקיימות ולהקמתם של ארגונים המקדמים ומעדכנים את כללי הדיווח
ובראשם ה .GRI -שמיר ווויס מנתחים את השפעתם של האינדיקטורים הוולנטרים כפי
שהותוו על ידי ה GRI -וה Global Compact -על תחום זכויות האדם ,לא רק כמשקפי
מציאות אלא כמעצבים

אותה56.

גרייסון ונלסון ( (Grayson & Nelsonכותבים על התעוררות והתגבשות קואליציות וארגונים
לקידום תחום האחריות התאגידית בזירה הגלובאלית ובשווקים הלוקאלים ,בסוף המאה ה-
 .20בספרם על קואליציות האחריות התאגידית ),)Corporate Responsibility Coalitions
הם מכנים אותם "בוני השדה הגלובאלי" ( 57.(Global Field Buildersלהתעוררות הארגונית
מתייחסים גם קרמר וקראבל ) (Cramer & Karabellבסקירה ההיסטורית של התפתחות
התחום בפתח ספרם Excellence

58.Sustainable

ד .3.1.3.התיאוריות הסוציולוגיות המסבירות את תחום האחריות התאגידית כתופעה
חברתית
המצדדים בהתפתחות רעיון האחריות החברתית/תאגידית של עסקים רואים בו המרה של ערך כלכלי
לערך חברתי רחב שייצר ברבות הימים החזר כלכלי .מעבר מגישה של אחריות חברתית שהיא כורח
עסקי לגישה של מענה לצרכים חברתיים וסביבתיים כגישה יזמית ,פרו-אקטיבית.

59

תיאורית ה Responsibilization -של שמיר ) ,)Shamirבוחנת את השפעת גישת האחריות
התאגידית על ממשלות ועל החברה האזרחית .בראייתו ,פרקטיקות של אחריות תאגידית

55

John Elkington,(1997), Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of Twenty-First Century
Business, Capstone, Oxford.
56
Ronen Shamir and Dana Weiss, (2011) Semiotics of Indicators : The Case of Corporate Human Rights
Responsibility. Tel-Aviv University, Authors draft copy
57
David Grayson and Jane Nelson, (2013), Corporate Responsibility Coalitions: The past, present and
future of alliances for Sustainable Capitalism. Greenleaf Publishing, Stanford University Press,
California.
58
Ibid, Cramer and Karabell, (2010).
59
Caroll Archie B., (1999), Corporate social responsibility evolution of a definitional
construct, Business and society, 38(3), 268-295
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התפתחו כמענה לביקורת הציבורית כנגד הכוח שנצבר במגזר הפרטי ,והתפתחות התחום
מוכיחה את יכולתו של הקפיטליזם להפוך ביקורת זו לנכסים מסחריים וניהוליים.

60

לפי תמר ברקאי הציפייה הגוברת מתאגידים ליטול תפקידים שאינם עסקיים באופיים ולשאת
באחריות למגוון עניינים שבאופן מסורתי היו באחריותה של המדינה ,מחזקת את מעמדם
ההולך ונבנה של תאגידים כאתרים מרכזיים של עוצמה פוליטית-חברתית ,ומסמנת את
צמיחתם כמקורות של סמכות ממשלית פרטית.61
ברוח תפישתו של בורדייה ,אשר נדונה לעיל ,לפיה מעמד כל תאגיד בשדה הלאומי
והגלובאלי תלוי גם ביתרונות הנובעים מחברותו במדינה מסוימת,
סבפאטי ואלכס מקגיליבארי

(Zadek

62

רואים סיימון צדק ,ג'ון

; ,(MacGillivary; Sabapathyבאימוץ אחריות

תאגידית כמקדם תחרות בין מדינות .על בסיס תפישה זו הם פיתחו אינדקס המדרג
תחרותיות של

מדינות63.

מארנס לעומת זאת טוען כי אימוץ גורף של אחריות תאגידית

מנטרל תחרותיות שהיא חיונית לקיומו של השוק הכלכלי

וצמיחתו64.

הגישה הכלכלית-משפטית-מוסרית רואה את שדה האחריות התאגידית ומאפייניו
הוולנטריים ,כחלק מתנאי הרישיון החברתי ,משפטי להתאגדות 65.דזליי וגארת &(Dezlay
) ,Garthמשפטנים סוציולוגים ,מצביעים על המשברים העסקיים בעשור הראשון של המאה
ה , 20-יחד עם הדינאמיקה של הפוליטיקה העולמית ,כמניעים לחיפוש אחר "סדר חוקי
גלובלי"66.

60

Ronen Shamir, (2008), The age of responsibilization: on market-embedded morality, Economy and
society, 37(1), pp.1-19; Ronen Shamir,(2010), Capitalism, governance, and authority: The case of
corporate social Responsibility, Annual Review of Law and Social Science 6, pp.531-553.
61
Tamar Barkay, (2010), The Practice of Corporate Social Responsibility, Case-Studies of Coca Cola in
Israel, Doctoral Thesis, Tel-Aviv University.
62
Ibid, Bourdieu (2005), p.207.
63
MacGillivary A., Sabapathy J.& Zadek S., Responsible Competitiveness Index 2003 – Aligning
Corporate Responsibility and the Competitiveness of Nations, Accountability & The Copenhagen
Centre
64
Ibid, Marens, (2008), p.139
65
בוקשפן ( ,)2007שם Ibid, Caroll (1991), Ibid, Freeman (2005), Ibid Johnson (1971),
66
Yves Dezlay and Bryant Garth (2011), Corporate Law Firms, NGOS and Issues of Legitimacy for a
Global Legal Order, Fordham Law Review 80, pp.2309-2311
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 מחקרים המתייחסים למאפיינים לוקאליים של התחום בשווקים מובחנים2.3.ד
 התבססה ספרות ענפה בנושא המאפיינים המקומיים של תחום האחריות21-במאה ה
67;ספציפי

 ספרות מחקר זו עוסקת בין היתר בתהליך היווצרותו של ארגון לוקאלי.התאגידית

 תוך ניסיון להסביר שוני, במדינות שונותCSR בוחנת את הנושאים והמאפיינים השונים של
 עורכת70;בשווקים מתפתחים

69;שונות

עוסקת באחריות תאגידית בתרבויות פוליטיות

בוחנת את תפקידן של האליטות במדינות השונות בהסבר

71,מדינות

וחוקרת את התחום לפי אזורים גיאוגרפים על מאפייניהם

68;זה

ניתוחים השוואתיים בין

72,במדינה

האחריות התאגידית
73.המובחנים

67

Ricardo Young, (2004), Dilemmas and Advances in Corporate Social Responsibility in Brazil: The
Work
of
Ethos
Institute,
Natural
Resources
Forum
28,
pp.
291–301.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-8947.2004.00102.x/pdf [Accessed: 18.5.15]
68 Isabelle Maignan and David A. Ralston, (2002), Corporate social responsibility in Europe and the US:
Insights from businesses' self-presentations, Journal of International Business Studies 33(3), pp. 497514; Roberto Gutiérrez and Audra Jones, (2007), Corporate social responsibility in Latin America: An
overview of its characteristics and effects on local communities in: Manuel Cotreras, (ed.), Corporate
Social Responsibility in Asia and Latin America, Washington: Inter-American Development Bank, pp.
151-187
69 Jacqueline Cramer, (2006), Corporate Social Responsibility and Globalisation: An Action Plan for
Business, Copernicus Institute, University of Utrecht, Netherlands, pp. 68-86.
70
Shaomin Li et al., (2010), Corporate social responsibility in emerging markets, Management
international review 50(5), pp. 635-654; Dima Jamali, (2010), The CSR of MNC subsidiaries in
developing countries: Global, local, substantive or diluted?, Journal of Business Ethics 93(2), pp. 181200
71
Irena Jindrichovska and Irina Purcărea, (2011) CSR and environmental reporting in the Czech
Republic and Romania: country comparison of rules and practices, Accounting and Management
Information Systems 10(2), pp. 202-227; Wayne Visser and Nick Tolhurst (eds.), (2010), The world
guide to CSR: A country-by-country analysis of corporate sustainability and responsibility, Greenleaf
Publishing; Marta Assumpcao et al.,(2008), CSR in two countries: Brazil and Norway, Oslo: Fafo.
72Robert James Hanlon,(2011), Engineering corporate social responsibility: Elite stakeholders, states
and the resilience of neoliberalism, Contemporary Politics, 17(1), pp. 71-87.
73
David Abdulai, (2015), From charity to mutual benefit: A new and sustainable look at CSR in Africa
in: Linda O'Riordan et al. (eds), New Perspectives on Corporate Social Responsibility, Springer
Fachmedien Wiesbaden, pp. 427-442; Wendy Chapple and Jeremy Moon, (2005), Corporate Social
Responsibility (CSR) in Asia A Seven-Country Study of CSR Web Site Reporting, Business & society,
44(4), pp. 415-441; Wendy Chapple et al., (2014), The Dynamics of Corporate Social Responsibility in
Asia: a 6 Country Study, Academy of Management Proceedings. Academy of Management (1), pp. ;
Dima Jamali, (2014), Overview of corporate social responsibility in the middle east, The World
Financial Review, pp. 71-72; Uwafiokun Idemudia, (2014), Corporate social responsibility and
development in Africa: Issues and possibilities, Geography Compass, 8(7), pp. 421-435.
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ד 3.3.מחקרים וסקרים הבוחנים את תחום האחריות התאגידית בשוק הישראלי
הספרות המחקרית הנוגעת להתפתחות התחום בישראל היא מעטה יחסית ומאוחרת.
המחקר הייעודי הראשון ,עסק בהיבט הצר של האחריות החברתית שהייתה נהוגה בקרב
החברות הישראליות בסוף שנות ה 90-של המאה ה .20-מחקר זה שערכו פרופ' אריה רייכל
ופרופ' בנימין גדרון בקרב  18חברות גדולות במשק ,התבסס על ראיונות עומק ,והעלה כי כל
העסקים שהשתתפו בו עסקו בפעילות כלשהי של אחריות חברתית ,שמצאה ביטויה
בתרומות של כסף או מוצרים ובהתנדבות של מנהלי ועובדי

העסק74.

מאמרו של רונן שמיר ,משנת  ,2002המתאר את שנותיו הראשונות של ארגון מעלה ,הינו
הראשון הממשיג את תחום האחריות התאגידית בישראל ,כשדה .שמיר אשר הצטרף
לאירועי מעלה כמשקיף ,ראה בהם נתיב לגיוס סוכנים להפצת הרעיון הגלובאלי של אחריות
התאגידית כנכס של הקהילה

העסקית75.

שמיר המשיך לעסוק בנושא האחריות התאגידית

יותר76.

אחריו ובהשראתו נערכו שורת מחקרים שבחנו

בישראל גם בעבודות מאוחרות

תופעות ספציפיות בשדה הישראלי.
אמנון בוהם השווה בין האופן בו תופסים מנהיגי קהילה בישראל (בעיר ,יישוב ובאזור כפרי)
סוגיות שונות של תחום האחריות התאגידית לבין תפיסותיהם של ראשי תאגידים שונים,
בהתבסס על סקר שנערך בשנים

77.1990-2000

מחקר ממוקד של בני לאוטרבאוך והילי קרייזלר משנת  2006סקר את ביצועי מניות החברות
הכלולות במדד מעלה ומצא מתאם חיובי בין השתתפות החברות במדד לערך מניותיהן
ובתשואה למשקיעים במדד

מעלה78.

 74בנימין גדרון ,חגי כץ ומיכל בר ( ,)2000אחריות חברתית של עסקים בישראל ,המרכז הישראלי לחקר המגזר
השלישי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
75
Ronen Shamir, (2002), The Comodification of Corporate Social Responsibility : An Israeli Test Case
,Discussion Paper No. 13-2002, The Pinhas Sapir Center for Development Tel-Aviv University,
pp.
21-26.
https://econ.tau.ac.il/sites/economy.tau.ac.il/files/media_server/Economics/Sapir/papers/13-02.pdf
76
For example: Ronen Shamir, (2004), The De-Radicalization of Corporate Social Responsibility,
Critical Sociology, (30), pp. 669-690.
77
Amnon Boehm, (2002), Corporate social responsibility: A complementary perspective of community
and corporate leaders, Business and Society Review, 107(2), pp. 171-194.
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תמר ברקאי בחנה את תרגום רעיון האחריות החברתית של עסקים לתרבות הפוליטית
והארגונית הישראלית ומדגישה את ייחוס הערך הלאומי לאחריות חברתית

בישראל79.

ובמחקר אחר עוסקת בניתוח שני מקרי מבחן ישראלים בהקשר של אחריות תאגידית -
התגבשות הפעילות הקהילתית התנדבותית של קוקה קולה ישראל והשני מהלך גיבושו של
חוק האריזות

הישראלי80.

ריקי גליה בוחנת את השורשים ההסטוריים ,משפחתיים ולאומיים של התפישה
הפי לנתרופית של מייסדי בנק דיסקונט בישראל ואת תהליכי השינוי שהובילו מנהליו ברבות
השנים .גליה בוחנת את המעבר מהמסורת הפילנתרופית של משפחת רקנאטי המייסדת עד
למעורבות החברתית והאחריות התאגידית של הבנק במתכונתם הנוכחית ,כשהם מנוהלים
על ידי אנשי מקצוע ועל פי קריטריונים אוניברסליים בהנחיית ארגון מעלה

81

בסקירה של התפתחות תחום האחריות התאגידית בישראל והשפעתו על רגולציה בכלל ועל
חוק החברות הישראלי בפרט ,ייחס עופר סיטבון למעלה ולחברות רב לאומיות כאינטל את
"יבוא" התחום לישראל .סיטבון מציין את כנס מעלה השנתי ודירוג מעלה כאירועים מרכזיים
בהתווית התנהלות עסקים ושינוי

הרגולציה82.

דו"חות הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן
ניתחו את אחריותם החברתית של  11תאגידים
אגרסיביים ובין אחריותם החברתית של תאגידים

ישראלים83,

ואת הקשר בין תכנוני מס

בישראל84.

 78בני לאוטרבך והילי קריזלר" , (2006) ,האם אחריות חברתית משתלמת לעסקים ?" בית הספר למנהל
עסקים ,אוניברסיטת בר-אילן http://www.biu.ac.il/soc/sb/stfhome/lauterbah/wp/csr.pdf .
 79תמר ברקאי ,)2008( ,אחריות חברתית של עסקים :ניאו-ליברליזם בתרגום ציוני ,תיאוריה וביקורת ,33 ,עמ'
71 - 45
80
Tamar Barkay, (2010), The Practice of Corporate Social Responsibility, Case-Studies of Coca Cola in
Israel, Doctoral Thesis, Tel-Aviv University.
 81ריקי גליה ,)2015( ,מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים – המקרה של בנק דיסקונט ,הוצאת רסלינג,
תל אביב.
82
Ofer Sitbon, (2010), Legislating Corporate Social Responsibility, The UK Company Law Reform
(1998-2006) Between Politicisation and "Economisation", Tel Aviv University Faculty of Law.
 83עו"ד שרון אברהם-וייס ורוני וינר (עורכים) ,) 2010( ,אחריות חברתית של תאגידים בישראל ,הקליניקה
גן.
ברמת
ולעסקים
למשפט
האקדמי
המרכז
תאגידים,
של
חברתית
לאחריות
[ http://www.clb.ac.il/uploads/online_booklet.pdfגישה.]26.4.15 :
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ענבל אבו הדגישה את ההבדל שבין התפתחות תחום האחריות התאגידית בישראל לבין זה
העולמי ובמיוחד בצפון אמריקה ובאירופה .בעוד שבמערב התפתח התחום ,כמענה של
קהילת העסקים לביקורת ותביעה ציבורית לאחריות ואחריותיות ) , )Accountabilityהייתה
התפתחותו בישראל תוצאה של חיקוי ואימוץ פרקטיקות פעולה של ארגונים מובילים.85
גרייסון ונלסון כללו את ארגון מעלה במסגרת אב-הטיפוס של ה"-קואליציות אחריות תאגידית
מונחות

עסקים"86.

שירי פילברג במאמר משנת  ,2014בחנה את התפתחות התחום בין השנים 1991-2009
באמצעות ניתוח סטטיסטי של הכיסוי העיתונאי שניתן לתחום במרוצת השנים 87.מחקר נוסף
מאותה שנה התבסס על דירוג מעלה בישראל ,ובדק האם ביצועיו של תאגיד במימדים
החברתיים והממשליים של אחריות תאגידית ,עשויים להוות אינדיקציה ביחס לביצועיו במימד
הסביבתי ,ולבדוק את גודל

ההשפעה88.

 84עו"ד עופר סיטבון ואח' (עורכים) ,) 2011( ,המיליארדים החסרים תכנוני מס אגרסיביים ואחריות חברתית של
תאגידים בישראל ,הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
[ ,http://www.clb.ac.il/uploads/TAAGIDIM.pdfגישה.]26.4.15 :
 85ענבל אבו ,)2013( ,אחריות חברתית בארגונים עסקיים– מדידת ובחינת הקשר בין מרכיבי ליבה והיקף של
אחריות חברתית ודפוסי הכלת אחריות חברתית בפירמות ציבוריות ,המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
86
Ibid, Grayson and Nelson, (2013), pp. 20-21.
87
Shiri Filberg, (2014), Benefits of Developing Corporate Social Responsibility (CSR) in Israel, ToulonVerona
"Conference
Excellence
in
Services".
http://www.toulonveronaconf.eu/papers/index.php/15tvc/article/view/80/80 [Accessed: 18.5.15].
88
Naomi Zeitouni and Arik Sadeh, (2014), The relationship between environmental governance and
other dimensions of corporate social responsibility, Portland International Conference on
Management of Engineering & Technology.
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ה .מושגים והגדרות
ה 1.מונחים מתחום האחריות התאגידית
ה 1.1.אחריות חברתית של עסקים ( )Corporate Social Responsibilityמונח
שהתפתח במהלך המאה ה 20-ומתאר את הכנסת השלכות פעילותו של עסק על החברה
והסביבה ,לתוך מערך השיקולים בהתנהלותו

העסקית89.

אחריות זו מתייחסת למערך

היחסים המורכב שבין תאגידים כישות יצרנית-כלכלית לבין החברה האנושית .תפיסה זו
מכירה אבסולוטית במטרת הרווח של התאגיד אך מייחסת לתאגיד מחויבויות כלפי החברה
( ,)Societyנוסף על חובותיו הכלכליות

והמשפטיות/חוקיות90.

במקור התייחס המונח

להיבטים פילנתרופיים וחברתיים בלבד .במהלך השנים הורחב למכלול נושאים ותחומים,
לרבות סביבה וזכויות אדם.
ה 2.1.אחריות תאגידית  -שמו העברי של המונח .Corporate Social Responsibility
משקף את התפתחות התחום למכלול נושאים ותתי-תחומים המרכזיים שבהם סביבה-חברה
וממשל תאגידי .ולאחריות רחבה של תאגידים כלפי כלל מחזיקי העניין

שלהם91

(ראה מושג

 .)1.3ישנן שתי הגדרות מרכזיות למונח זה:
ה 1.2.1.הגדרת האיחוד האירופי לפיה אחריות תאגידית ( )Corporate Responsibilityהיא
"אחריותם של עסקים להשפעותיהם על החברה .האחריות החברתית מובילה לרווחים
במושגים של ניהול סיכונים ,חיסכון בעלויות ,נגישות להון ,קשרי לקוחות ,ניהול כח אדם
וחדשנות92".

ה 2.2.1.הגדרת הארגון האמריקאי ()BSR: Business for Social Responsibility
המתמקדת בנקודת מבטם של עסקים ,לפיה אחריות תאגידית היא "השגת הצלחה עסקית

 89לימור ( ,)2010שם ,עמ' .38
90

Howard Bowen and Ernest Johnson (1953), Social responsibilities of the businessman. New York:
Harper & Row
91
Archie B. Carroll, (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral
management of organizational stakeholders. Business horizons, 34(4), pp. 39-48.
92
European
Commission
Website.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable]business/corporate-social-responsibility/index_en.htm [Accessed: 1.4.15
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תוך הטמעה של שיקולים חברתיים ,סביבתיים ושל ערכים אתיים בהתנהלותה של
הפירמה" 93.זוהי ההגדרה היישומית במחקר זה.
.i

מחזיקי עניין ( - )Stakeholdersהגורמים ,האנשים או הקבוצות אשר באופן ישיר
או עקיף מושפעים מפעילות התאגיד ו/או יכולים להשפיע עליה .ההתייחסות למחזיקי
העניין ובחינת השפעות התאגיד עליהם מהווה את הבסיס המוסרי/אתי לגישת
האחריות התאגידית ונחשבת לאחד מעקרונות התחום.

94

.ii

קואליציות אחריות תאגידית – ארגוני עסקים מבוססי חברים ,עצמאיים ושלא
למטרות רווח ,הממומנים בעיקר או בלעדית על ידי עסקים ,שמטרתם המרכזית
לקדם התנהלות עסקית

.iii

אחראית95.

 – UN Global Compactיוזמת האו"ם לקידום פיתוח בר-קיימא הקוראת
לתאגידים לאמץ עקרונות אוניברסלים בתחומי זכויות אדם ,עבודה ,סביבה ומלחמה
בשחיתות ולהצטרף ולגבש שיתופי פעולה לקידומן של מטרות חברתיות באמצעות
גיבוש אסטרטגיות ופעילויות חדשנות ושיתופי פעולה.96

.iv

) –The Millennium Development Goals (MDGשמונה מטרות-על לפיתוח
עולמי שאומצו על ידי ממשלות והחברות הגדולות בעולם ,במטרה להשיגן עד שנת
 .2015המטרות מתייחסות לקידום פיתוח שיביא לצמצום העוני והרעב בעולם,
הבטחת חינוך יסודי לילדי העולם ,קידום שוויון מגדרי והעצמת נשים ,שיפור בריאות
אמהות ,צמצום תמותת ילדים ,הכחדת מחלות כמו  HIVאיידס ,מלריה ואחרות,
קידום קיימות סביבתית ,וגיבוש שותפויות

.v

גלובאליות97.

ארגון מעלה  -ארגון ישראלי ,ללא מטרות רווח .קואליציה של עסקים המחויבים
לקידום אחריות

תאגידית98.

 93אתר ארגון [ www.BSR.ORG BSRתאריך גישה]1.4.15 :
 94אתר ארגון [ http://www.accountability.org/standards/aa1000ses/index.html ,AccountAbilityתאריך
גישהIbid, Carroll (1991). Ibid, Freeman (2005) 94 .]2.4.15 :
95
Ibid, Grayson and Nelson (2013), p.20.
;
https://www.unglobalcompact.org/what -is-gc/mission.UN
Global
Compact
ה-
96אתר
[ https://www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.htmlתאריך גישה.]5.4.15 :
 97אתר האומות המאוחדות[ http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml .תאריך גישה.]5.4.15 :
 98אתר ארגון מעלה .www.maala.org.il
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.vi

כלים ליישום וניהול אחריות תאגידית – מגוון כלים למדידה ,הערכה ,יישום
והשוואה הכוללים מטריצות ,אינדיקטורים וקריטריונים בתחומי הסביבה ,החברה
והממשל התאגידי ( )ESGומשקפים ביצועים של חברות .הכלים השונים ביניהם
דירוגים ומדדים ,תקנים ואמנות פותחו על ידי קואליציות של אחריות תאגידית ,על ידי
ארגונים חברתיים וסביבתיים או על ידי קבוצות משקיעים .משקפים תפישות
לאומיות ,גלובאליות וסקטוריאליות .הכלים מאפשרים הערכת חברות והשפעותיהם
החברתיות

.vii

והסביבתיות99.

 –Triple Bottom Lineמונח חשבונאי למדידת ביצועי התאגיד במונחים כלכליים-
חברתיים וסביבתיים ולא רק במונחים פיננסיים אשר נטבע על ידי ג'ון אלקינגטון;
מהווה את הבסיס לדוחות

.viii

הקיימות100.

דוח קיימות/דוח אחריות תאגידית – דיווח תקופתי מובנה על ההשלכות הכלכליות,
הסביבתיות והחברתיות של פעילות התאגיד ,מוצריו או השירותים שהוא מעניק.
משקף את היישום בפועל של האחריות התאגידית ,הפערים והיעדים העתידיים.

.ix

ערך משותף ( – )Shared Valueמושג שנטבע על ידי מייקל פורטר ומארק קרמר;
התפיסה כי ערך כלכלי לתאגיד נוצר כתוצאה מפעילות המשלבת ערך חברתי
וסביבתי בערך העסקי .מתבסס על זהות בין המטרות העסקיות לבין הערך החברתי-
סביבתי שיוצר

.x

התאגיד101.

קיימות (" - )Sustainabilityפיתוח העונה על צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם
של הדורות הבאים לענות על צרכיהם" .מונח שנטבע על ידי

,Gro Harlem

 Brundtlandשר החוץ של שבדיה ,במסגרת דוח בשם"Our Common Future" :
אשר פורסם על ידי

The World Commission on Environment and

 Developmentבשנת  .1987משמעו הלימה בין שלושת עמודי התווך של פיתוח

99

Ibid, Grayson and Nelson, (2013), pp. 114, 118.
John Elkington, (1998). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business.
Oxford, UK: Capstone Publishing
101
Michael E. Porter and Mark R. Kramer (2011), Creating Shared Value, Harvard Business Review,
January
https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value/ar/1
100
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כלכלי ,צדק חברתי והגנה על הסביבה .ההגדרה אומצה על ידי המועצה הכללית של
האו"ם102.

.xi

כנס האו"ם בריו (- )RIO 1992

כנס האו"ם לסביבה ופיתוח בו נוסחו ואומצו

הכללים לפיתוח בר-קיימא  .Principles of Sustainable Developmentהכללים
קובעו כחזון וכמסגרת הרעיונית לפיתוח ,ואומצו על ידי ממשלות ,תאגידים וארגוני
חברה
.xii

אזרחית103.

ישנם חוקרים הטוענים כי משמעות המונח קיימות ( )Sustainabilityהינה תלוית
הקשר ,ומבחינים בין ארבעה סוגי קיימות:

קיימות סביבתית – גישה אקולוגית השמה דגש על המשך קיומם של מערכות אקולוגיות,
משאבי טבע ותהליכים ביולוגיים תוך הפחתת הנזקים המצטברים של תעשיות,
אורבניזציה וטכנולוגיה; פיתוח בר-קיימא ( – )Sustainable Developmentאסטרטגיית
פיתוח להגדלת עושר ורווחה אנושית הלוקחת בחשבון מכלול נכסים כמו משאבי טבע
ואדם ,נכסים פיננסיים ופיסיים; קיימות כלכלית – המתמקדת במדינות ובחברות עסקיות,
להבטחת צמיחה כלכלית מתמשכת; קיימות חברתית – המתמקדת בבני אנוש ולא
במדינות או במגוון ביולוגי .עוסקת במענה על צרכים בסיסיים כמו מזון ,מים ומעון בצד
צרכים חברתיים ותרבותיים כמו חופש ,בטחון ,חינוך ,תעסוקה ופנאי .בכל אחד מסוגי
הקיימות הללו מתקיימים היסודות של תמיכה מתמשכת בחיי אנוש על כדור הארץ,
שימור ארוך טווח של מאגר המשאבים הביולוגים והבטחת המשך הייצור של מערכות
חקלאיות ,אוכלסייה אנושית יציבה ,הגבלת הצמיחה הכלכלית,הדגשת ערכו של קנה
המידה הקטן והייצור לצריכה עצמית ,והבטחת איכותם של הסביבה והמערכת
האקולוגית104.

102

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, UN
Documents, http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm [Accessed: 28/5/15].
 103אתר האו"ם[ http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html ,תאריך.]6.4.15 :
104
Becky J Brown et al. (1987), Global sustainability: Toward definition, Environmental
management, 11(6), pp. 713-719.
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ה .2.מונחים כללים
ה 1.2.גלובליזציה ()Globalization
.i

תהליך המונע ובא לידי ביטוי במעבר חוצה גבולות ,גדל והולך של סחורות ,שירותים,
מימון ,אנשים ,מידע

ותרבות105.

מוביל ליתר מודעות ותלות הדדית בין קבוצות ו/או

יחידות כלכליות ,פוליטיות וחברתיות בעולם 106.הגדרה זו תשמש כהגדרת המחקר.
.ii

תנועה תרבותית ,חברתית וכלכלית שמניעה וממקמת מחדש אנשים ,סחורות
וערכים ממבנים לוקאלים או לאומיים בהשפעת כוחות גלובאליים.

.iii

107

התהליך העולמי המשמעותי ביותר מאז המלחמה הקרה ,המשקף שינוי והמשכיות.
מביא להיווצרותן של מסגרות כלכליות ותרבותיות חובקות עולם .מוביל להידוק
קשרים והשפעות בין מערכות פוליטיות ,כלכליות ,חברתיות ותרבותיות .מטשטש
גבולות מדיניים ,מאתגר את שליטת המדינה ( )state controlבאזרחים ,מפחית
חשיבות טריטוריאלית ,ומעורר תופעות אלימות וטרור חדשות

ומסוכנות108.

ה 2.2.שוק גלובאלי – מרחב עולמי של סחר חופשי שהינו תוצאה של ההאחדה
וההרחבה של הכלכלה העולמית .מונחה על ידי כללים שגובשו במערכת משפטית –
פוליטית שמטרתה להסיר את החסמים ,הגבולות והרגולציה שרובם קשורים למדינת
הלאום ולייצר מסגרת להשקעות ופעילות של

תאגידים109.

ה 3.2.גלוקליזציה ()Glocalization
.i

סך ההשפעות ההדדיות של תהליכים גלובליים במישור המקומי והשפעת התרבות
המקומית על עסקים בינלאומיים בפעילותם המקומית .מתייחס לדיפוזיה תרבותית

105

David Held (1999), Global transformations: Politics, economics and culture. Stanford University
Press, pp.14-15.
106
Mauro F. Guillén (2001), Is globalization civilizing, destructive or feeble? A critique of five key
debates in the social science literature, Annual review of sociology, pp. 235-260.
107
Jen, Webb, Tony Schirato, and Geoff Danaher (2002), Understanding bourdieu, London: Sage
Publication, p.XII
108
Richard W. Mansbach and Kirsten L. Taylor (2013), Introduction to global politics, Routledge,
pp.193-202
109
Pierre Bourdieu (2005), The Social Structure of the Economy, Polity Press UK ; USA, pp.224-225
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שמניעה דיאלוג רב-תרבותי ,תהליכי פיתוח מדעיים ,טכנולוגים וחברתיים
ואסטרטגיות
.ii

עסקיות110.

תרגום הנורמות של הכלכלה החופשית ,לפרקטיקות כלכליות-חברתיות והשפעתן על
התפוקה העסקית ,מנהיגות ותחרות עסקית בשווקים הלוקאלים .הדגשת השונות
והגיוון ( )Diversityשל השיטה הקפיטליסטית כאשר היא פוגשת מורשת היסטורית,
מודעות או אי-מודעות חברתית ו/או פוליטית 111 .הגדרה זו תשמש כהגדרת המחקר
מבחינים בשתי אסכולות מרכזיות בתיאוריות הגלוקליזציה .האחת הרואה את

.iii

הלאומיות במרכז התהליך ( ,)NC: National Culture Centerוהשנייה הרואה את
התרבות במרכז התהליך ( )CC: Cultural Centerמחקר זה מאמץ את התרבות
במרכז התהליך

הגלוקאלי112.

ה 4.2.חברה אזרחית
.i

מרחב חברתי-תקשורתי ,פתוח לשיח ותחרות ,השומר על אוטונומיות מפני
התערבות המדינה ,שבתוכו פועלות מגוון התארגנויות על בסיס התנדבותי וארגונים
שהוקמו שלא על מנת להפיק רווחים

.ii

כלכליים113.

גדרון ,בר וכץ סבו רים כי הגדרת המושג תלויה בהקשרים פוליטיים ,תרבותיים
והיסטוריים .הם מציגים מספר הגדרות אפשריות :חברה אזרחית כמרחב פעולה
פלורליסטי וחברה אזרחית כפונקציית תיווך בין המדינה לאזרחים ובין קבוצות שונות
במדינה114.

Khondker Habibul Haque, (2004), Glocalization as globalization: Evolution of a Sociological
Concept, Bangladesh e-Journal of Sociology, 1(2), pp. 1-9
111
Ulrike Schuerkens (2008), Globalization and Transformations of Local socioeconomic Practices in
Global World in: Ulrike Schuerkens (ed.), Globalization and Transformations of Local socioeconomic
Practices, Library of Congress (ed.), Routledge USA, pp. 2-3.
112
Stephen J Gould and Andreas F. Grein (2009), Think glocally, act glocally: a culture-centric
comment on Leung, Bhagat, Buchan, Erez and Gibson (2005), Journal of International Business
Studies 40(2), pp. 237-254.
 113ברוך קימרלינג ( ,)2004מהגרים ,מתיישבים ,ילידים ,תל-אביב :עם עובד ועלמא ,עמ' 168-170
 114בני גדרון ואח' ( ,)2002קוים לדמותה של החברה האזרחית המאורגנת בישראל ,סוציולוגיה ישראלית (,)2
עמ' .49-52
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ה .3.מונחים סוציולוגים ,המתבססים על תיאוריית השדות של בורדייה (

115 )Bourdieu

ה 1.3.שדה ()Field
.i

כלי לניתוח סוציולוגי-היסטורי שהגה הסוציולוג פייר בורדייה ,המהווה מבנה
ראשוני במרכז המחקר הסוציולוגי .השדה הוא מרחב אוטונומי של כוחות ודפוסי
מאבק על צורות שונות של סמכות116.זהו אזור חברתי מובנה ,בעל הגדרות
מובחנות של גבולות ,תפישה ,חוקים ,משטר וכללי התנהלות .מהווה מיקרוקוסמוס
שמכנס סוכנים ומוסדות שעוסקים בתחום

מסוים117.

הגדרה זו משמשת את

המחקר.
.ii

מאבק בשדה  -בכל שדה מתנהל מאבק בין אלו שבאו מקרוב ומנסים לפרוץ את
מחסומי הכניסה ,לבין השולטים בשדה ,המנסים להגן על המונופול שלהם ולמנוע
תחרות .כל שדה מגדיר את עצמו ,בין היתר ,באמצעות נושאי ומושאי-מאבק
ואינטרסים ייחודיים

.iii

לו118.

שדה משני  -שדה אוטונומי הבנוי ממוסדות שולטים אך נסמך ותלוי בשדות
אחרים119.

.iv

תתי-שדה  -שדות סקטוריאלים המשתייכים לשדה האוטונומי ונמצאים בחפיפה
לשדות אחרים מגוונים .בדרך כלל תוצאת רקע אישי או התמחות

.v

מקצועית120.

שדה של כח ( - )Field of Powerהשדה הדומיננטי בכל חברה .מקור
ההירארכיה של יחסי הכח שמגדיר את שאר

השדות121.

מתפקד מתפקד

 115בעוד חלק מהמושגים הם מושגי ייסוד בתיאוריית השדות של בורדייה ,מהווים מושגים אחרים הרחבה או
פרשנות סוציולוגית מאוחרת למושגים ולתיאוריה ,בצד אלו מופיעה גם ביקורת על אי-בהירות או חסר של
הגדרות
 116אבי קורדובה ( ,)2002פייר בורדייה ,סוציולוגיה ישראלית ד( ,)2עמ' .436– 435
117
David Swartz (1997), Culture and Power, The University of Chicago Press, p.119
 118בורדייה ( ,)2005שם ,עמ' 114-111
119
Ibid, Webb et al., pp: XI, 21-22;28-29
120
;Pierre Bourdieu (2005), The Political Field, the social Field and the Journalistic Field p.35.
Dominique Marchetti , Subfields of Specialized Journalism in: Ibid, Benson and Neveu, pp. 64-70
Benson et al., pp: 35; 64 - 70
121 Richard Jenkins (1992), Key Sociologists: Pierre Bourdieu, Routledge: London, pp.86-87
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כקונפיגורציה של הון (כלכלי ,תרבותי וסימבולי) שמעצב את היחסים והפרקטיקות
בתוך
.vi

השדה122.

מבנה השדה – מצב של יחסי הכוחות בין הסוכנים או המוסדות המעורבים
במאבק בתוך השדה או הדרך שבה מתחלק ביניהם ההון הספציפי בשדה.

ה 2.3.סוכנים ,ומוסדות בשדה
.i

סוכנים – אנשים יחידים ,או ארגונים ,בעלי נכסים וכישורים רלוונטים לשדה
הספציפי ,הפועלים ומגיבים בשדה ,משפיעים ומושפעים ממנו .מונעים מתוקף
היכרותם את השדה ,תופסים בו עמדות המגדירות את מעמדם ביחס לשדה,
ובהתאם משמרים או משנים את מבנה יחסי הכוחות המגדירים את השדה .הכח,
המשקל או האנרגיה המיוחסים לסוכן ,ומשפיעים על השדה ,תלויים ב"נכסים
האסטרטגים של השדה" .אלו הם אותם גורמי הצלחה וכשלון שיכולים להעניק
לסוכן יתרון יחסי בהיקף ומבנה ההון שבבעלותו :הון פיננסי (בפועל או פוטנציאלי)
הון תרבותי ,הון טכנולוגי ,הון משפטי ,הון ארגוני שכולל את הון הידע על השדה,
הון מסחרי ,הון חברתי והון סמלי (כפי שיוגדרו

.ii

בהמשך)123.

מוסדות  -מבנים מרכזיים המרכיבים את השדה כגון  :מוסדות כלכליים ,רגולציה,
ושפה .למוסדות תפקיד כפול :הם גם משפיעים על הפועלים בשדה וגם מעריכים
את

ביצועיהם124.

ה .3.3.אילוזיה ואוניברסאליות  -המחויבות הלא-רציונאלית של הסוכנים בשדה לערכים,
להגיון ולהון של השדה .היתפסותם באשליה שהמשחק בשדה שווה את השקעת המאמץ,

122

Ibid, Webb et al., p: XII
Pierre Bourdieu and Loic JD Wacquant (1992), An invitation to reflexive sociology, University of
Chicago Press, pp. 101-109; Rodney Benson and Erik New (Eds.) (2005), Bourdieu and the Journalistic
Field, pp.29-30, 107.
123

124

Ibid, Webb et al., (2002), pp: XI, 21-22;28-29
אחת הבקורות על בורדייה המובאת מפי ג'קינס היא כי הוא לא ממש מגדיר מוסדות – מהם ,כיצד מתהווים וכו'
שם ,עמ' .89

34

הויתור ותפיסת ערכי השדה כאוניברסליים.האוניברסאליות של השדה מאפשרת לסוכנים
להתגבר על הדיסוננס שלעיתים נוצר כתוצאה ממחויבותם

לשדה125.

ה" .4.3.התכחשות ושכחה" – תהליך ה"התכחשות" וה"שכחה" המשתלט על סוכנים
חברתיים ואף יוצר אותם .הסוכנים המכירים את השדה הספציפי ,מקבלים את ערכיו וכלליו
כטבע שני מבלי שהם מתייחסים למקורם והתפתחותם וללא המרחק האובייקטיבי הנדרש.
התהליך הינו חלק מנטייה טבעית של אנשים אשר מרגישים נוח בעולם

החברתי126.

ה .5.3.הון השדה –מדד לערכיו ונכסיו של שדה נתון .מבטא את היכולת להגדיר את כללי
המשחק החברתי בשדה ולקבוע את "שערי החליפין" שלו ,הן במובן של תנאי הכניסה אליו
והן במובן של ערכיו ונכסיו .מתייחס לשדה ספציפי ורק אליו.

127

ההון מהווה יחסים חברתיים

בתוך מערכת חליפין וכולל הן מושגים מוחשיים ,כגון מיקום בדירוג או מדד ,והן מושגים לא
מוחשיים אך מהותיים תרבותית ,כגון

מוניטין128.

הון שהצטבר בשדה ,מנתב את

האסטרטגיות העתידיות של הסוכנים הפועלים בו ,ובכלל זה גם את האסטרטגיות שנועדו
לשנות
.i

אותו129.

הון סימבולי ( – )Symbolic Capitalצורה של הון או ערך יחסיים שאינם מוכרים
ככאלה אך מסמלים שליטה במשאבים סמליים הקשורים לרקע החברתי והתרבותי
בשדה מסוים ,כמו ידע ,מעמד או יוקרה.

.ii

130

הון תרבותי ( – )Cultural Capitalצורת ערך הנגזרת מההעדפות הממוסדות של
שדה מסוים .פועל כיחסים חברתיים בתוך מערכת חליפין ומורחב לכל התוצרים
המוחשיים והסימבולים :דפוסי התנהגות ,צריכה ,כישורים,

תגמולים131.

Ibid, pp. 26-28
Ibid, p.XIV

125

126

 127אבי קורדובה ,שם.
128
Richard Harker, Cheleen ,Mahar and Chris Wilkes (1990), An Introduction to the Work of Pierre
Bourdieu: The practice of theory. London: Macmillan. Pierre Bourdieu (1977), Outline of a Theory of
Practice, Cambridge University
 129בורדייה ( ,)2005שם ,עמ' 114
130
Ibid, Benson and New (2005), p.4; Pierre Bourdieu (1998), Practical reason: On the theory of
action. Stanford University Press, p. 47; Ibid, Bourdieu (2005b), pp. 193-195.
131
Pierre Bourdieu (1974), “The School as a conservative force: scholastic and cultural inequalities”,
in: John Eggleston (Ed.), Contemporary Research in the Sociology of Education, Methuen, London, p.
39.
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.iii

הון כלכלי  -הנכס המרכזי של השדה העסקי .זהו מבנה חלוקת ההון ומבנה
חלוקת העלויות ,המשקף את יחסי הכח בין עסקים .שליטה בנתח הון גדול
מאפשרת שליטה במחירי הכניסה לשדה ,בהזדמנויות לרווח ,מאפשרת השפעה
מבנית ומספקת ,למעשה ,שליטה בשדה .העסקים החזקים יותר מגדירים את חוקי
המשחק132.



בורדייה מבחין בין מספר סוגי הון כלכלי :

הון פיננסי  -שליטה ישירה או עקיפה במשאבים פיננסים .זהו התנאי המרכזי
לאיסוף ולשימור כל סוגי ההון האחרים.



הון טכנולוגי – מאגר של משאבים מדעיים ומחקריים ,המשמשים להפחתת ההוצאה
על עבודה או על הון.



הון מסחרי – מידת השליטה במערכות הפצה ,מחסנים ,שינוע ,תחבורה ,שיווק
ושרות לאחר

מכירה133.

ה 6.3.שכפול ושינוי ( – )Reproduction and Transformationמושגים
המתייחסים לתחרות על ההון בתוך השדה .הסוכנים מתאימים את ציפיותיהם בהתאם
להון הקיים בשדה ובהתאם לגבולות מיקומם בשדה .הגבולות נקבעים על פי רקע החינוך
שלהם ,מידת הניסיון שצברו בשדה ,קשריהם החברתיים ,מעמדם וכדומה .סוכנים בעלי
פחות הון ,נוטים להיות שאפתנים פחות ומרוצים יותר מאחרים .סוכנים בעלי יותר הון
נוטים להמשיך לשכפל ולבסס את שליטתם

הסימבולית134.

ה 7.3.השדה הכלכלי הגלובאלי  -שדה מקוטב המורכב ממערכת של שדות משנה
גלובליים ,אשר כל אחד מהם מתכתב עם "תעשיה" (מערכת תאגידים מתחרים ,המייצרים
ומשווקים קטגוריה הומוגנית של מוצרים) .המבנה של כל אחד מהשדות המשניים האלו
דומה למבנה חלוקת ההון בין תאגידים שונים המסוגלים לרכוש ולשמר סטטוס של מתחרה
יעיל ברמה העולמית .מעמד כל תאגיד בשדה הלאומי והגלובאלי תלוי לא רק ביתרונותיו

Bourdieu, P. (1984) Distinction: A social critique of the judgment of taste, trans. R. Nice. London:
Routledge and Kegan Paul.
132

Ibid, Bourdieu (2005b).
Ibid, Bourdieu (2005b), pp. 193-195.
134
Ibid, Webb et al. (2002), pp. 23-24
133
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הספציפיים אלא גם ביתרונות הכלכליים ,פוליטיים ,תרבותיים ,ושפתיים הנובעים מחברותו
במדינה מסוימת ,בעלת "הון לאומי" ,שמייצר אפקט מכפיל חיובי או שלילי על מבנה
התחרותיות של התאגידים

השונים135.

בשדה הכלכלי ,הסוכנים הן חברות עסקיות אשר

באמצעות היקף ההון שבבעלותן מוגדרת מידת שליטתן בשדה ,היקף הכח ומגמות השדה
העתידיות136.

ה8.3.

"דת השדה" (האורתודוכסיות של השדה)  -סט אמונות וערכים ,אירועים

מתועדים ,מסמכים ,פרסומים רשמיים והתנהלויות ,שמרכיבים את ה"חכמה" והמקובלות
המהוות את ה"סטטוס קוו" בשדה .ה"דת" משקפת את ההיסטוריה הרשמית של
השדה137.

ה 9.3.שפה – מערך מושגים ,שמות והגדרות שהינו ייחודי לשדה מסוים ומהווה בסיס
לכח השולט בשדה .כישורי השפה בשדה מסוים מבטאים לא רק יכולת טכנית אלא גם
סטטוס .השימוש בשפה מאפשר לדובר לעצב מציאות תוך הצגתה .השפה מבטאת
יחסים של כח סימבולי בין דוברים וקבוצותיהם ,הכולל השתת סנקציות

וצנזורה138.

ה 10.3.שיח ( - )Discourseצורת השפה המתייחסת ומבטאת את הערכים של שדה
תרבותי

ספציפי139.

ה 11.3.דוקסה ( – )Doxaסט ערכי ליבה ושיח ששדה מגדיר כעקרונותיו הבסיסיים,
ואשר יש נטייה להתייחס אליהם כאמיתות חיוניות ותורשתיות ללא

עוררין140.

ה 12.3.הטרודוקסי ( – )Heterodoxyסט של אמונות וערכים שמאתגר את הסטטוס
קוו ,את החוכמה או את ההיגיון המקובלים בתוך שדה

ספציפי141.

135

Ibid, Bourdieu (2005b), p. 229
Pierre Bourdieu (2005b), The Social Structure of the Economy, Polity, pp. 193-197.
137
Pierre Bourdieu,(1994), Structures, habitus, power: Basis for a theory of symbolic power in:
Nicholas B. Dirks, Geoff Eley, Sherry B. Ortner (eds.), Culture/power/history: A reader in
contemporary social theory, pp. 155-199.
138
Ibid, Bourdieu and Wacquant (1992), pp. 143, 146-147
 139בורדייה ( ,)2005שם.121-128 ,
140
Pierre Bourdieu and Terry Eagleton (1992), Doxa and Common Life, New Left Review, 199, pp.
111–121.
141
Ibid, Bourdieu (1994).
136
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ה 13.3.שדות שכנים – שדות הנושקים לשדה ספציפי אשר משפיע עליהם ,ומייצר בהם
זעזועים ושינויים כמו :חקיקה חדשה ,מהפך פוליטי ,מצב כלכלי ,מדיניות כלכלית-
סביבתית ,רגולציה הנוגעת למקצוע ,תנועות חברתיות ותרבותיות ומשברים
.i

כלכלים142.

הטרונומוס ( - )Heteronomousאזור השדה הכפוף או קשור ביחסים עם שדות
אחרים מושפע מהם ומבטא את

ערכיהם143.

ה 14.3.שינוי בשדה – תוצאה של השפעת שדות שכנים או מאבקים פנימיים בין סוכנים.
השינוי בשדה בין אם הוא דראסטי או הדרגתי לא מתרחש בהלימה או באורח הומוגני.
קבוצות משנה בשדה עשויות לאמץ את השינוי יותר מאחרות .כתוצאה ,משתנים חברי
השדה והוא נפגע מאי-ההסכמות ביחס לערכי הליבה של

השדה144.

ה 15.3.זרות ,ניכור ,הפקעה ( - )Alienationמצב בו פעילות או מוסד חברתיים
נשלטים על ידי חוקי והגיון השוק ולא על ידי הגיון ודוקסת

השדה145.

ה 16.3.הביטוס ( -)Habitusמונח המבטא את הדרך בה יחידים "נעשים עצמם" –
מפתחים עמדות ,תפיסות ויחסים תוך שהם מעורבים בהקשרים חברתיים .זוהי ההפנמה
הלא-מודעת של כללים ,ערכים ועמדות של היחיד ,המהווים את הטבע החברתי של
הפרט .טבע זה נוצר מתוך מערך של תפקידים ויחסים חברתיים א-סימטרים במהלך
החיים ומכונן אותו .מכלול הערכים וההסדרים האלו ,מאפשרים ליחיד להתמודד עם
מצבים חברתיים שונים ומשתנים

תדיר146.

Ibid, Benson and New (2005), pp. 6-19
Ibid, Webb et al. (2002), p.XIII

142
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 144בורדייה ( ,)2005שם ,עמ' .14
145

Ibid, Webb et al. (2002), p. IX
 146בורדייה ( ,)2005שם ,עמ' 129-130 ,117-118

Ibid, Bourdieu (1977), p. 78
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פרק 1

התפתחות תחום האחריות התאגידית
הגלובלי ועקרונותיו
בפרק זה תיערך סקירה היסטורית-סוציולוגית של התפתחות תחום האחריות התאגידית
 CSRכתהליך גלובלי.
הפרק יסקור תיאוריות מגוונות המציגות את תחום האחריות התאגידית כתחום מתפתח
המציב מענה במגוון נושאים ביניהם :התפתחות התאגידים ,תהליכי הגלובליזציה ,לחצים
וציפיות החברה מתאגידים ,החלשות כוחן של ממשלות ואימוץ מאפיינים ממשליים על ידי
תאגידים.
הניסיון לתעד את ההיסטוריה של תחום האחריות התאגידית מצביע על שתי מגמות
מרכזיות.
האחת ,המוקדמת ,ששורשיה נעוצים במאות ה 18-וה 19-והמייחסת את הבסיס האתי,
הפילוסופי ,החברתי וההיסטורי להתגבשות התחום כפועל יוצא של תפישת "היד הנעלמה"
של אדם סמית ,התפתחות הקולוניות והסחר העולמי ,המהפכה התעשייתית

והמרקסיזם147.

השנייה ,המאוחרת ,זו הרואה בתחום חלק מההיסטוריה המודרנית של עסקים ומתייחסת
אליו כאל תחום ניהולי צעיר יחסית אשר החל להתגבש ,עם התפתחות מדינת הרווחה,
התחזקות התאגידים הרב-לאומיים בשלהי המאה ה 19-והתפתחות הגלובליזציה .חוקרי
התחום העכשוויים ,רואים בו תחום אינטרדיסיפלינארי הנושק למדעי החברה ,הניהול,
והמשפט התאגידי והמסחרי ,ואשר עיקר התפתחותו המהירה החלה במחצית השנייה של
המאה ה 20 -בארה"ב ובאירופה במקביל.

 147לימור ( ,)2010שם ,עמ' 23
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מרבית העיסוק האקדמי הישיר בתחום מתרכז בתקופה מאוחרת זו ,וניתן לחלקו לשני
מרכזיות תחומים מרכזיים .הראשון הרחב ביותר ,עוסק בהיבטים הניהוליים-עסקיים של
התחום .חוקריו הם ברובם מתחומי הכלכלה והניהול וענינו חיפוש אחר מודלים של יישום
וניהול התחום והקשר בין יישום התחום לביצועים עסקיים .השני כולל בתוכו את מבקרי תחום
האחריות התאגידית .קבוצת המבקרים היא מצומצמת יחסית ונחלקת לשתי תת-קבוצות.
האחת  ,חוקרים בעלי רקע חברתי ,מדיני ,פילוסופי וסביבתי המייצגים תפישת עולם
סוציאליסטית המבקרת את תחום האחריות התאגידית בתפישת עולם "שמאלנית" ורואה בו
כלי עסקי שמטרתו ל"הרדים" ממשלות ,חברות אזרחיות ועובדים ,ל"הכשיר" את נזקי
הגלובליזציה ולקדם את הקפיטליזם .השנייה המבקרת את תחום האחריות התאגידית
בתפישה שמרנית"-ימנית" .לקבוצה זו משתייכים חוקרים המייצגים את הכלכלה הניאו-
ליבראלית ,אשר רואים באחריות תאגידית הסטה חמורה של תשומת הלב התאגידית
ושחרור המדינה מחובותיה.

כפי שנדון ,למונח "אחריות תאגידית" מספר הגדרות .הוא נכנס לשימוש רק בסוף המאה ה-
 20והחליף את המונח "אחריות חברתית של עסקים" .ככלל ,בין אם משקיפים על התחום
כיציר התפתחויות כלכליות מוקדמות יותר ובין אם כהתפתחות מודרנית-ניהולית ,התפתח
תחום האחריות התאגידית כתוצאה של מערך היחסים המורכב שבין תאגידים כישויות
יצרנית-כלכלית לבין החברה האנושית.

 1.1התפתחות התחום עד המאה ה20 -
את התפתחות תחום האחריות החברתית של עסקים ניתן לראות כתוצאה של שרשרת
אירועים ותמורות ובראשם המהפכה התעשייתית ( ,)1760-1830ההתפתחות הטכנולוגית,
התהליכים החברתיים שהיו תוצאה של האורבניזציה המואצת ,המעבר לקהילות עצמאיות
בהן לא היה פאודל שהיה אחראי לקיומו של הווסל כגורם ייצור ,והיווצרותם של תאגידים
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עסקיים148.

תהליכים אלו התרחשו במאות ה 18-וה 19-כאשר מוסדות השלטון של המדינה

היו אחראים להבטחת הסדר הציבורי וקיום סדיר של מסחר ,בעוד צרכי החברה והרווחה של
הפרט מולאו על ידי הכנסייה ,שבדרך זו ,הבטיחה את שליטתה במאמינים .באותה עת אמצו
הפיזיוקראטים בצרפת את הקריאה ל ,Laissez Faire-כלומר שחרור היחסים החוזיים
העסקיים ממעורבות ומגבלות המדינה .במקביל להתפתחות הקפיטליזם יחד עם העושר
והעוצמה שנלוו אליו ,נדרשה מדינת הלאום לכלכלה יציבה ולמימון מתשלומי מיסים .תלות זו
של המדינה בהון הקפיטליסטי ,חיזקה את העולם העסקי ואת התאגידים והביאה לגידול
בפערים החברתיים ,יצרה מצוקות חדשות והציפה את השאלה לגבי תפקידם של התאגידים
בהצבת מענה לצרכים

החדשים149.

הדיון בהתפתחותו המוקדמת של תחום האחריות התאגידית הינו חלק בלתי נפרד מהדיון על
התפתחות הגלובליזציה מחד ,והתפתחות החקיקה והתאגיד המודרני ,מאידך.
בקרב החוקרים יש הרואים את שורשי הגלובליזציה בתגליות המשמעותיות במזרח ובמערב
בראשית המאה ה ,16-כאשר הבינו כי אסיה ,אפריקה ,אירופה ואמריקה קשורות זו לזו .את
התאגיד המודרני רואים חוקרים אלה כצאצא ישיר של החברות המסחריות הגדולות של
בריטניה ,הולנד וספרד .חברות אלו ,שבתי המלוכה העניקו להן סמכויות כמעט מדינתיות
לפעול בניהול סחר עם הטריטוריות הזרות הגדולות  -להעסיק נתינים מקומיים ולייצא ולייבא
סחורות  -היו תחילתו של תהליך שהביא להיווצרות התאגידים העסקיים הגלובליים ולביסוס
עידן הגלובליזציה  .ממשלות אלו ביקשו למצוא שווקים ליכולת הייצור הגדלה במדינותיהם,
ומקורות מהם יוכלו לייבא חומרי גלם להרחבת הייצור .כתוצאה ,התבסס שוק סחורות
בינלאומי וניכר גידול בתופעת הגירת העבודה .בתקופה זו ,התעלמה מדיניות הממשלות
לצבירת עושר מההשלכות החברתיות של מאמץ

זה150.

 148שם ,עמ' 28-27
Gras.N.S.B (1971) Business and Capitalism: An introduction to business history. New York :
מצוטט בלימור עמ' Augustus M. Kelly Publishers 28
150
Ibid, Schuerkens (2008), pp.2-3
קורטן ( ,)2005שם ,עמ' 82-83
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בסקירה ההיסטורית על יחסי תאגידים,עמים ואנשים של המגזין ,New Internationalist
מצוינים התאגידים הראשונים כאלו שהוקמו בשלהי המאה ה 16-כדי לבצע השקעות
בפרויקטים ציבוריים רחבי היקף כמו בניית מסילות ,דרכים ובתי חולים לטובת הציבור .מאלו
גם נולד המשבר התאגידי הראשון בשנת  ,1721עם התמוטטותה של חברת הים הדרומי
בלונדון שעסקה בגיוס השקעות מסיביות ,תוך הבטחת רווחים מסחר עם הקולוניות בדרום
אמריקה .תקפו משקיעים זועמים את מרכז לונדון וירו באחד הדירקטורים .אירוע משברי זה
הביא לחקיקת "חוק הבועה" (  ,)Bubble Lawאשר אסר על הקמת תאגידים חדשים עד
151.1825

לימור מציין את תחילת התאגידים המודרניים בחקיקה הבריטית ( ,)1844שאפשרה לפרטים
להתאגד כתאגידים למטרות רווח ולקבוע לעצמם את מטרותיהם ,תחומי עיסוקם ודרכי
פעולתם .ב 1855 -נוספה חקיקה שהגדירה את מעמד בעלי המניות והטילה עליהם חבויות
תוך יצירת מסך בין רכושם הפרטי לזה של

התאגיד152.

בארה"ב ,פעלו התאגידים עד תחילת המאה ה 19 -על פי כתב זיכיון ) (Charterשניתן לכל
תאגיד באורח אינדיבידואלי במדינת פעילותו .הדרישה לקבלת כתב זיכיון לצורך פעילות
התאגיד נועדה על מנת לפקח על פעילותו .כתבי הזיכיון כללו כללי ריסון כמו הגבלת תחומי
פעילות ,הגבלת הרווחים הסבירים ,הגבלת השימוש באמצעי התאגיד לצבירת עוצמה וכוח
אישי ,הטלת אחריות על מנהלי התאגיד וקציבת תוקף הזיכיון .אי-עמידה בתנאי הזיכיון גררה
את הסרתו .רק מאוחר יותר בשנת  ,1811בעקבות חקיקה במדינת ניו-יורק ,התאפשרו
התאגדויות עצמיות ללא צורך בתהליך חקיקה ייחודי ,ונבנתה המסגרת המשפטית
להתאגדות מוגבלת בערבות בעלי המניות ..ב 1819-הכיר בית המשפט העליון בארה"ב

151

Ibid, Worth (2007).
& French.D.,Mayson. S.,&Ryan. C. (2007). Mayson, French and Ryan on Company Law. Oxford, UK
מצוטט בלימור ,שם ,עמ' New York, Oxford University Press28
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במגוון זכויות של תאגידים ,ובכך גדל כוחם של מחזיקי רוב המניות וצומצמה השפעת
המיעוט .חקיקה זו אפשרה לבעלי מניות גדולים שליטה רחבה יותר בתאגיד ,והביאה לריכוז
של הון בידי מספר מצומצם יחסית של משפחות .תהליכים אלו יצרו התנגדויות ,וב1855-
חזר בו בית המשפט העליון וקבע כי לתאגיד אין זכויות משל עצמו וכי יש להגן על ריבונות
האזרחים וסמכויות המדינה .מלחמת האזרחים האמריקאית ( )1861-1865הייתה נקודת
מפנה מבחינת התאגידים .בתקופת המלחמה ,נזקק הממשל למוצריהם ולהונם ,ובתמורה
הוענקה להם חקיקה נוחה יותר ,הורחבו תהליכי ההפרטה במיוחד של תשתיות ,ומעמדם
וכוחם התחזקו .שיאה של גישה אוהדת עסקים זו ,היה בשנת  1886כאשר במסגרת התיקון
ה 14-לחוקה האמריקאית וזכויות הקניין ,הכיר בית המשפט העליון בארה"ב בתאגידים
כאישיות משפטית עצמאית" .האנשה" זו של התאגידים ,אפשרה להם הגנה מלאה כאזרחים
פרטיים  ,בלא שניתן היה להחיל עליהם את מלוא החובות החלות על הפרט 153.בהיותם ישות
אינדיבידואלית ,ובהעדר הגדרה ברורה של "האינטרס הציבורי" ,לא נדרשו התאגידים
להשתתפות חברתית ,וכל פעולה למען הקהילה או החברה הייתה בגדר התנדבות .המהות
התאגידית החדשה ,ייצרה עושר למעטים ואפשרה החצנת העלויות החברתיות של צבירת
ההון אל החברה ) ,(Societyבעוד שהאחריות החברתית הושתה כולה על

הממשלות154.

התמיכה התיאורטית לגישת השוק החופשי נשענה על תפישת "היד הנעלמה" כפי שהגדיר
אותה אדם סמית בעבודתו "עושר העמים" משנת  .1776לפי תפיסה זו ,פעולתו של היחיד
היצרני לקידומו העצמי ,פועלת לקידום האינטרסים של הכלל ומובילה לסדר חברתי יעיל
כללי .סמית התנגד להתערבות מדינתית .הוא ראה בחקיקה שמטרתה הגנה על התאגידים
מקור לדיכוי כוחות התחרות של השוק ,אשר תביא להורדת מחירים ,הורדת שכר וצמצום
ברווחים .לגרסתו ,על המדינה לאפשר צבירות הון בידי פרטים כיון שעושרם וחוזקם של
מדינות אינו נמדד בהיקף נכסיהן ,אלא בהיקף הייצור והתפוקה שלהן .עם זאת ,סבר סמית כי

 153לימור ( ,)2010שם ,עמ'  ; 28-29קורטן ( ,)2005שם ,עמ' 84-85
Ibid, Banerjee (2008).
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154

על המדינה לשמר בידה את מערכות התשתית לחוק וסדר ,חינוך ועבודות יזומות למחוסרי
עבודה155.

גישתו של סמית עוררה את המודעות למערך היחסים שבין עסקים לחברה ולמדינה והניבה
כאמור ,מאוחר יותר ,את גישת ה Laissez Faire -העומדת בבסיס חוקי התאגידים ודיני
החוזים

המודרניים156.

כבר במאות ה 18-וה 19-עוררו פעולות מסחריות-עסקיות תגובות

חברתיות משמעותיות .כך למשל בשנת  ,1790הוחלט על "חרם הסוכר" ,במסגרתו צמצמו
צרכנים בריטיים בכ 50%-את צריכת הסוכר בממלכה ,על רקע התנגדותם לייבוא סוכר
שנקטף בידי

עבדים157.

ההתפתחויות והתמורות הן באירופה והן בארה"ב שבין מחצית המאה ה 17-לסוף המאה ה-
 ,19הניחו את היסודות לכלכלה הקפיטליסטית כפי שאנחנו מכירים אותה היום ,ואת הדיון
הטעון והמתמשך לגבי השפעותיה ומשמעויותיה החברתיות .הרבע האחרון של המאה ה19 -
היה תקופת פריחה לעסקים באירופה ובארה"ב .הצמיחה הכלכלית האדירה ,המעבר מחברה
חקלאית לחברה מתועשת ,יחד עם גלי ההגירה אל ארה"ב יצרו ביבשת המתפתחת ,דרישה
לתשתיות ובמיוחד למסילות רכבת .התרחבות התאגידים ,הגידול במספר המועסקים בהם,
היקפי הייצור ,השיווק ומחזורי הכספים הביאו לפיחות בכוחה המסורתי של המשפחה,
הכנסייה והקהילה .מדיניות מעודדת מצד הממשל שכללה סובסידיות ומכסי מגן – The
 ,Gilded Ageהביאה להשחתת הממשל ,לצבירת עוצמה אדירה אצל בעלי ההון ולהיווצרות
פערים עצומים 158.כל אלה הפרו את איזון הכוחות החברתי ,והביאו לקראת סופה של המאה
ה 19-להתעוררות ציבורית שניזונה מהדאגה נוכח התחזקות התאגידים ופעולותיהם
המנצלות .ברחבי העולם קמו תנועות עובדים אשר ביקרו את הקפיטליזם וקראו לשינוי
חברתי רדיקאלי .תנועות אלו נשענו על תורתו של קרל מרקס ,אשר ראה בקפיטליזם משטר
דיקטטורי בורגני שהוא שורש העיוות החברתי .הוא קרא למלחמת מעמדות שתבטיח את
Adam Smith, The Wealth of Nations, London] : Penguin Books, 1979
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 156בוקשפן ( ,)2007שם ,עמ' 1
William B. Werther, Jr. and David Chandler (2010), Strategic Corporate Social Responsibility:
Stakeholders in a Global Environment, Sage Publications, UK, University of Miami, pp10-11
 158לימור ( ,)2010שם ,עמ' 29
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שחרור מעמד הפועלים מניצול הבורגנות ,ולביסוסה של חברה סוציאליסטית אחידה .מרקס
סבר כי מעבר מקפיטליזם לסוציאליזם ,יהיה בעיקרו פוליטי-מהפכני .לתפישתו ,הפרולטריון
יהרוס את המנגנון המדיני של הקפיטליזם ,אך ישמור על הישגיו הטכנולוגיים של האחרון
ויבצע בו תהליך של סוציאליזציה ,דהיינו ירתום את הישגי הקפיטליזם כדי להגיע לשחרור
מלא של האדם בחברה שאין בה מעמדות ואין בה

שררה159.

היקף השפעת אוהדיו ומתנגדיו

של המרקסיזם ,מהווה את הבסיס להיסטוריה המדינית ,הכלכלית והחברתית של העידן
הנוכחי .את המשנה הפילוסופית-חברתית של המרקסיזם ניתן לראות בבסיסה של כל
תיאוריית שינוי חברתית .בכפוף לשינויים ההיסטוריים ותמורות המציאות הקונקרטית,
אחראית הגישה המרקסיסטית למכלול של יחסים וזיקות

כלכליים-חברתיים160.

לכן ,בעקיפין

ניתן לראות אותה גם כבסיס לכל מאמץ ל"ריכוך" הקפיטליזם והשפעותיו ,ובכך כבסיס לגישת
האחריות התאגידית המודרנית.
האמביוולנטיות כלפי התאגידים שזורה לאורך ההיסטוריה כולה .מחד הם נתפסו כמנופי
הצמיחה והפיתוח וכאחראים לחוזקן של מדינות ,ובמיוחד זו של ארה"ב ,כפי שבאה לכדי
ביטוי בייצור ההון הלאומי ,צבירת קניין של אזרחיה ,וביסוס חיים יצרניים ונוחים .מאידך ככל
שהתחזקו ,גבר החשש מכוחם הגדל של תאגידים ,השפעותיהם הפוליטיות וריכוז הבעלות
על ההון בידי מעטים .חששות אלה גובו ,כאמור ,על ידי התפישה המרקסיסטית באירופה,
ועמדות אקדמאים חברתיים בארה"ב .אלו הביאו בסוף המאה ה 19 -ובתחילת המאה ה,20-
לחקיקה מסיבית בארה"ב ובאנגליה ,שמטרתה ריסון התאגידים ,הבטחת מחויבותם לזכויות
עובדיהם

וקידום זכויות אזרחים .החקיקה ,ובראשה חוקי ה Anti-trust -של הסנטור

Sherman

) (1890בארה"ב ,היוותה בהמשך את התשתית החוקית לדיני התאגידים

המודרניים161.

 159מרקוזה ( ,)1970שם ,עמ' 101-105
 160סילפן ( ,)1982שם ,עמ' 9-11
 161לימור ( ,)2010שם ,עמ' .30
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 1.2התפתחות התחום במאה ה20-
בסוף המאה ה 19 -תחילת המאה ה 20-התפתחה הפוליטיקה הקולוניאלית-אימפריאלית של
המעצמות ,והתרחבה לממדים עולמיים .התהליך האימפריאליסטי התרחש בגלוי תוך גיבוי
אידיאליסטי והוביל להתרבות הסכסוכים הבינלאומיים (מלחמות ארה"ב-ספרד ,1898
אנגליה-בוארים  ,1899רוסיה -יפן  ,1905גרמניה צפון אפריקה  .)1911– 1904אלו הביאו
גם להתפתחות תופעת האימפריאליזם הכלכלי-קפיטליסטי ,ויחד אתו את החשש והביקורת
מהניצול התאגידי ,מתנאי העבודה במפעלים ומהעסקת ילדים.

הניאו-מרקסיסטים ובראשם חברי אסכולת פרנקפורט ,אשר הושפעו מההתפתחויות
הכלכליות ,ראו את הקפיטליזם כבלתי נמנע ,אך היו פסימיים וביקורתיים ביותר לגבי
השפעותיו על ההתנהגות החברתית ותרבות ההמונים .אנטוניו גרמשי קרא לחלוצים
הסוציאליסטים ,להקים בלוק הגמוני פוליטי שיאחד את העובדים והכפריים ,וילחם בזירת
החברה האזרחית ,כדי להפוך את הסוציאליזם להגיון

החדש162.

וובר ,הנחשב לאחד המשפיעים על תפישות חברי אסכולת פרנקפורט ,בהתייחסותו להשפעת
התמורות הכלכליות-פוליטיות על המבנים החברתיים ,תפס את תופעות הלוואי של
הקפיטליזם בפסימיות ,כמנוגדות לתפיסת הקידמה של הנאורות ,שאמורה הייתה לסלול את
הדרך לשכלול התמידי של האדם.

163

 1.2.1התבססות הקפיטליזם והביקורת על השפעותיו
כפועל יוצא מההתקפה חסרת התקדים של הניאו-מרקסיסטים על המערכת העסקית
החופשית האמריקאית במחצית השנייה של המאה ה ,20-החל החיפוש אחר מענה תאגידי
למתקפה .קריאה משמעותית כזו הייתה זו של המיועד לראשות לשכת המסחר האמריקאית,
שופט בית המשפט העליון ,לואיס פאוול ( .(Powellפאוול קרא לקהילה העסקית להתלכד
162

Thomas R. Bates (1975), Gramsci and the Theory of Hegemony, Journal of the History of Ideas, Vol.
36(2), pp. 351-366
 163גור-זאב ,)1996( ,שם ,עמ' 28
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כמערכת כדי להגן על ערכי השוק החופשי מול המתקפות הפוליטיות והתרבותיות של
סוציאליסטים ,מרקסיסטים וגורמי תרבות כמו המידיה והאקדמיה .הוא קרא לעסקים להיות
מעורבים בעיצוב המערכת הפוליטית ,המשפטית והתרבותית ,בתהליך מתוכנן וארוך טווח,
בסדר גודל של מימון שאפשרי רק במאמץ משותף .פאוול טען ,כי על עסקים לפעול בכח
הפוליטי הנובע מחוזקם המשולב ולהציב תשובה למחשבה ה"שמאלנית דרך הגברת
מעורבותם ונוכחותם

באקדמיה,ובמידיה"164.

ברוח הצעת פאוול ניתן ,לראות את תחום

האחריות התאגידית כהתפתחות תרבותית שקמה מחוץ להיגיון הכלכלי הקפטליסטי
הרציונאלי ,במטרה לחזק את ההגמוניה של המשטר הקפיטליסטי דרך תפיסת עמדות כח
בתוך המערכת האזרחית-חברתית .אסטרטגיה זו שבאה לכדי ביטוי בפעולות ההתנדבותיות
של העסקים לטובת כלל החברה ,ו"פתיחות" הקפיטליזם לקבל ביקורת מאורגנת מצד ארגוני
עובדים ומפלגות פוליטיות ,הניעו את מעמד הפועלים להזדהות עם הגישה הקפיטליסטית,
לשתף אתה פעולה ולהאמין כי היא משפרת את מצבו .בדרך זו התבססו ערכי הבורגנות
כאידיאולוגיה שלטת לא רק באמצעות כח אלא גם באמצעות הסכמה.

165

המאה ה 20-היוותה קרקע פורייה להתפתחות המסחרית והמשפטית של תאגידים אשר
הפכו להיות המנועים של חברות וקהילות שהתבססו על כלכלת השוק .התהליך המואץ של
התפתחות כלכלת השוק ובמקביל ,החשש מהתחזקות התאגידים והניצול שלהם ,היוו
קטליזטורים להתפתחות תנועות העבודה ( )Labor Organizationsוהתחזקות ארגוני
העובדים .אלו התבססו על התיאוריות הביקורתיות של הניאו-מרקסיסטים ,אשר הרחיבו את
מושג ה"קפיטל" ("ההון") ופנו לחקור את האימפריאליזם ,המונופולים ,הצבר הון והקפיטליזם
הריכוזי166.

Ibid, Lipschutz and Rowe (2005), pp. 139-141
)Ibid, Lipschutz and Rowe (2005
 166סילפן ( ,)1982שם ,עמ' 12
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164
165

לפבר לדוגמא ,אשר הגדיר עצמו כמרקסיסט נאמן והקדיש את עבודתו להגנה על תורת
מרקס ,ראה בקפיטל בראש ובראשונה מושג פילוסופי העומד בבסיס הניכור המדעי והכלכלי.
לתפישתו הבורגנות והקפיטליזם נטרלו את המחשבה והתודעה של המרקסיזם והעלימו את
האידיאולוגיה של מעמד הפועלים .את מעמד הפועלים הנחלש ,החליף המעמד הבינוני,
שהתבסס במרכז הבמה החברתית ,והשליט את ערכיו ותרבותו" -תרבות הצריכה" .לפבר
טען כי הנשק החדש שהופעל על ידי המעמד השליט של הקפיטאליזם ,היה יצירת צרכים
חדשים ומלאכותיים וכי מרדף הפועלים לסיפוקם ,שיעבדה אותם בסגידה לצריכה כדרך
חיים167.

וובר ,ראה את הקפיטליזם המודרני כמערכת כלכלית ,רציונאלית ,המסתמכת על ארגונם
במסגרות ייצור-תיעוש ומימון של עובדים בשכר ,מתפרנסים ,חופשיים על פי חוק ,המקדמים
את רווחי ההון של בעלי הארגון וסוכניו .הקפיטליזם לפיו ,מטביע חותם על כל הבטי החיים
החברתיים .בהיותו ארגון לא–אישי של כח העבודה ,הוא דורש מהפרט ויתורים מרחיקי לכת
ומשמעת עצמית .וובר ראה את מקורותיהם של כוחות אלה המאפשרים לפרט להתאים עצמו
לדרישות הקפיטליזם ברציונאליזם הדתי החדש של הפרוטסטנטיות הפוריטנית המובילה
לרציונאליות בניגוד לספונטניות של החיים

הטבעיים168.

וובר בוחן גם את תרומת

הרציונאליות והמסורתיות היהודית להתפתחות "רוח הקפיטליזם" ומסביר אותם
באינדיבידואליזם היהודי שכולל תועלתנות אנוכית ,באחריות האישית כלפי האל ובשימור
ההיבדלות המסורתית–חברתית .בהתאם ,הקפיטליזם היהודי על פי וובר היה קפיטליזם
ספקולטיבי -אופורטוניסטי של מנודים ,אשר ניצלו הזדמנויות לגיבוש מימון וליווי פיננסי
לפרויקטים ציבוריים להבדיל מהקפיטליזם הפרוטסטנטי שהיה של ארגון עבודה .וובר מדגיש
כי על אף הציוויים של רווחה ועזרה לזולת הנזקק ,היהדות אינה דוחה את

הקפיטליזם169.

 167שם ,עמ' 180
168

Ibid, Weber (1984),p.1
Abraham Gary A. (1987), Max Weber and the Jewish Question : A Study of the Social Outlook of His
Sociology. Ann Arbor, Michigan University Microfilm, Inc.pp.357-391
Max Weber (1958), Ibid pp.114-115; p.271 footnote 58
169
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מלחמת העולם הראשונה ( ,)1918 -1914חיזקה את הזדקקות הממשלות לתאגידים
ותוצריהם והביאה ,בשנים שלאחר המלחמה ,לשגשוג כלכלי ולגידול בצבירת הון ונכסים בידי
בעלי הממון .במקביל ,הביאה זרימת מהגרים לארה"ב לזילות וניצול של כח העבודה שם.
מצב העובדים באירופה לא היה שונה בהרבה ,אלא ששם היווה האקטיביזם הסוציאליסטי
מקדם מרסן .כתוצאה גדלה הביקורת הציבורית כנגד התאגידים והחלה התארגנות של
איגודים מקצועיים .בארצות הברית ,השתלטו אנשי המעמד הבינוני על המערכת הפוליטית.
בהתאם ,התפתחה החקיקה התאגידית להסדרת פעולות התאגיד אשר עסקה במחויבות
הדירקטורים למיקסום רווחים (מישיגן  ,)1919באיסור תרומות מכספי התאגיד למעט
תרומות לחינוך (טקסס  ,)1917אך גם בהגבלת היווצרותם של קרטלים ,פיקוח על המסחר
ואפילו הגבלת צבירת ההון של

התאגידים170.

בארה"ב נוכחו התעשיינים הגדולים כי על ידי תשלום משכורות טובות יותר ,הענקת הטבות
ויצירת תנאי עבודה משופרים ,הם יכולים לעמעם את קסמו של הסוציאליזם ובו בזמן לזכות
לנאמנות ולמוטיבציה גבוהה של עובדיהם .אינטרס דומה היה גם בהסדרה מחדש של
תהליכי הייצור ,כך שיהיו מובנים ויאפשרו שילוב וניצול טוב יותר את שיטות התיעוש,
ההנדסה והייצור בשרשרת .עסקים גדולים ,החלו לראות את היתרון שבשיתוף פעולה עם
איגודי העובדים הגדולים והמתונים ,אשר ניהלו משא ומתן על שכר ועל סטנדרטים אתים
עבור סקטורים תעשייתיים שלמים ,והטילו משמעת על עובדיהם על פי כללים מוסכמים
מראש .הסדרים אלו הגבירו את היציבות בתוך מערכות התיעוש ,מבלי שיעוררו התנגדות
לכוחם של התעשיינים ולשיטת

השוק171.

מערכת המשפט האמריקאית הייתה מוטה לטובת העסקים ופסקה דרך קבע נגד האינטרס
של העובדים .הדבר עודד את תנועת העובדים להיעשות פוליטית יותר ,להתחבר למפלגה
הדמוקרטית ולפתח תכני חקיקה .חקיקה חדשה ברמת השלטון המקומי ,המדינות והממשל
הפדרלי ,הציבה סטנדרטים חברתיים חדשים ועיצבה מחדש את מרקם יחסי העבודה.
חשיבות מיוחדת מבחינת תנועות הפועלים נודעה לחוק ) Clayton Antitrust Act (1914נגד
 170לימור ( ,)2010שם ,עמ' .32
 171קורטן ( ,)2005שם ,עמ' .90-91
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הקרטלים ,חוק אשר בין שאר סעיפיו ,נכלל איסור על הוצאת צווים משפטיים נגד עובדים
שובתים .למרות תמורות אלו ,נהנו המונופולים התאגידיים בארה"ב בשנות ה ,20 -מפריחה
במסגרת כלכלה לאומית בעלת ויסות ופיקוח חלשים.

172

תקופת השגשוג נעצרה עם פריצתו של המשבר הכלכלי הגדול בארה"ב ( ,)1929קריסת
המערכת הפיננסית ,והתרחבותו למשבר כלל עולמי ,שפגע ביציבותן של מדינות והביא לפרוץ
מלחמת העולם השנייה .בארה"ב התעוררה קריאה ליותר רגולציה ממשלתית ,בעקבותיה
הכריז הנשיא רוזוולט ב 1933-על ה ,New Deal -תוכנית שמטרתה הייתה שיקום הכלכלה
האמריקאית דרך הסדרת פעולתם של תאגידים בהיבטים של זכויות עובדים ,מיסוי
פרוגרסיבי ,מגבלות על תחרות ,ועידודם של תאגידים ,באמצעות הקלות מס ,לתרום למטרות
173

חברתיות מוסכמות .חקיקה דומה נכנסה לתוקף גם בארצות אירופאיות רבות.

מלחמת העולם השנייה ,חיזקה שוב את תלות הממשלות בתאגידים ותוצריהם מחד ,אך
האיצה חקיקה עדכנית בארה"ב ,אשר היא והגדרתה את התאגיד ,מהוות את הבסיס לחוק
התאגידים האמריקאי עד היום .חוק התאגידים האמריקאי ,מכיר בערכה של התרומה של
תאגידים ,במיוחד לחינוך .החקיקה וההסדרה הביאו את התאגידים להבין ,כי רחשי הלב של
הציבור משפיעים על המחוקק וכי עליהם להקדיש משאבים ל"הקשבה והבנה" של רחשי הלב
האלו174.

מגמה חדשה זו בדיני החוזים ,אשר השתלטה על תפיסות היסוד של "עסקים

חופשיים" ,הביאה לזניחת החופש החוזי המוחלט והעניקה משקל למוסריות ,לשיקולים של
הגינות ,וצדק ובהמשך אף מצאה דרכה לתמורות במשפט

הישראלי175.

ההתפתחות הנורמטיבית והרגלוטיבית של "מס חברתי" או "החזר לקהילה" עוררה במאה
ה 20 -את הדיון לגבי ייעודם של התאגידים ומידת מעורבותם החברתית .לימור מצטט את
הויכוח שהתקיים בשנת  ,1932בין מריק דוד ( )Doddלאדולף ברל ( . )Berleדוד תמך
באזרחותם הטובה של תאגידים והתקרבותם לקהילה ,בעוד ברל סבר כי עסקים צריכים

 172שם.
Ibid, Worth (2007).
 174לימור ( ,)2010שם ,עמ' .35
 175בוקשפן ( ,)2007שם ,עמ' . 2-3
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לייצר ולהרוויח ,ולתרום רק אם התרומה מקדמת את מטרותיהם העסקיות .לפיו ,על
המדינה ,מוטלת החובה לדאוג לחיי ורווחת האזרחים .ברל חיזק עמדותיו בטענו כי תרומת
עסקים מהווה סיכון לצבירת כוח פוליטי והשפעה

פסולה176.

בעשורים הבאים של המאה ה ,20-המשיכו התאגידים לשלוט בכלכלה ברחבי העולם ואף
חיזקו את השפעותיהם .השאיפה לצמיחה כלכלית ,סללה את הדרך לאידיאולוגיית השוק
החופשי .במדינות שהיו קודם קולוניות ,החלו להתפתח כלכלות חופשיות ועצמאיות אשר
חלקן הגנו על הייצור המקומי שלהם מפני תחרות זרה ,בעוד אחרות הפכו לספקיות של
השווקים

המערביים177.

כאמור ,מרבית הביקורת כלפי התאגידים התבססה על הגותם של סוציולוגים וכלכלנים
שבחנו את השפעות התאגידים ובראשם חברי אסכולת פרנקפורט .אלה ,בחנו במחצית
המאה ה 20 -את מערכות היחסים שבין הפרט לתאגידים ,למוסדות השלטון ,לתפקידי
המדינה וכפועל יוצא התייחסו למידת החופש ,העצמאות ורווחתו של הפרט במסגרות אלו.
חברי האסכולה סקרו בדאגה את התפתחות הטכנולוגיה והשתלטות התפישה הכלכלית על
העיצוב החברתי והתרבותי ,וכתוצאה מהם את הפסיביות של האזרחים ואזלת ידו של הפרט
בייזום

שינוי178.

מרקוזה ולפבר ,ראו בחברת השפע המודרנית ,חברה אשר מגייסת את כל אמצעיה לשם
מקסימיזציה של הצריכה .את המוצרים ראו כחסרי ערך המיוצרים במטרה להתבלות מהר
ולהיות מוחלפים .את התאגידים ראו כמייצרים לא רק מוצרים ,אלא גם את הצורך לצרוך
באמצעות תעשיית הפרסום ואמצעי המידיה .הקפיטליזם יצר איפוא ,על פיהם ,מעגל קסמים
של ייצור המוני וצריכה ,המחייב מניפולציה של צרכי האדם ושל האמצעים

לסיפוקם179.

מרקוזה ,התייחס רבות לדיכוי הפוליטי והכלכלי האופייני לחברה התעשייתית המערבית,
המתנתקת מהמסורת והאידיאלים שלה .הוא אמנם הכיר בתרומתם של הקפיטליזם ,חברת
השפע המערבית וכלכלת הרווחה לפתרון בעיות המחסור והעוני הקלאסיות בארצות
 176לימור ( ,)2010שם ,עמ' 34
Ibid, Worth (2007).
 178גור-זאב ,)1996( ,שם ,עמ' 30
 179מרכוזה ( ,)1970שם ,עמ' 11-9
 38שם ,עמ' 105 ;90 – 88
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המפותחות ,אולם טען כי הפתרונות הללו ,שנתנו מענה לצרכים הגשמיים בלבד ,הושגו על
ידי שיעבוד האדם המערבי לתהליך הצריכה ,וצימצמו את המכלול הרב -גוני של תכונות
האדם לתכונה אחת גרידא – הצרכנות.
מרקוזה ראה בהשתלטות הפונקציונאליזם והקפיטליזם ,טוטאליטריות חדשה ,המתבססת על
פלורליזם שמחבר בין שדות שונים של הקיום החברתי והפרטי ,המחולל הרמוניה בין
האמיתות המנוגדות ביותר ומשרה תחושת חירות מסולפת וניכור" :מצבו העובדתי של
הקפיטליזם אינו שאלה של משבר כלכלי או פוליטי ,אלא שאלת הקטסטרופה של המהות
האנושית"180.

מנקודת מבט זו של מרקוזה ניתן לראות את תחום האחריות התאגידית כגשר

המחבר בין השדה הכלכלי לשדה החברתי.
לפבר אף הוא הרחיב בהערכת הנזק של הקפיטליזם מעבר להיבט הכלכלי ,והצביע על
ההרס שחולל הקפיטליזם התעשייתי המפותח על שכבות של חקלאים ,יצרנים קטנים
ובינוניים ובעלי המלאכה ,על כליית הנוף הטבעי ועל התהליך של הפיכת הערים ההיסטוריות
ל"שממה" .גם שדות תרבותיים כמו האמנות והתקשורת הפכו לתפישתו לסחורה
( )commodityתחת מרותו של הקפיטליזם התעשייתי והפיננסי .לפיו תהליכי הפיכתן של
יצירות אמנות ותרבות למוצרי צריכה על ידי רפרודוקציה ותיעוש ,יצרו רפרודוקציה גם של
היחסים

החברתיים181.

לפבר ראה את החברה הקפיטליסטית ,התעשייתית המפותחת כמי

שמשתלטת על זירת חיי החולין .השתלטות זו לא הייתה מקרית בעיניו אלא תולדה של
אסטרטגיה ,ארגון ותכנון גלובאליים שמטרתם הנצחת הרפרודוקציה של יחסי הייצור
הקפיטליסטים והנצחת שלטון הבורגנות .בשונה ממרקס ,לפבר לא התייחס ליחסי מעביד –
עובד כיחסי ניצול ,אלא כחלק מהשליטה הגלובאלית של הקפיטליזם על

החיים182.

פוסי טען

כי האידיאולוגיה של השוק החופשי צמצמה את הכלכלה למגן אידיאולוגי נגד התבוננות
עצמית ,אינטליגנטית ואחריות

אזרחית183.

 181סילפן ( ,)1982שם ,עמ' .189-190
 182שם ,עמ' עמ' .180
 183קורטן ( ,)2005שם ,עמ' .94
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בצד העיסוק הגובר של הניאו-מרקסיסטים בהשלכות החברתיות של התבססות הקפיטליזם,
התעוררה והתפתחה תורת הניהול המודרנית אשר ביקשה לגבש אסטרטגיות ניהול מובנות
המציבות יעדים ומדדים כמותיים ואיכותניים לבחינת תוצאות הפעילות התאגידית .במישור
זה ניתן לראות את ההתפתחות הפרגמטית של תחום האחריות התאגידית ,כמציב מענה
לניכור החברתי ,לתחלואי תרבות הצריכה ,לשחיקתו של הפרט ולאבדן הערכים החברתיים
והתרבותיים במסגרת השתלטות הקפיטליזם.
 1.2.2מפילנתרופיה עסקית לאחריות חברתית ולאחריות תאגידית
ההתייחסויות המוקדמות לתחום האחריות התאגידית היו למעשה פעולות של פילנתרופיה
תאגידית או פרטית שהיו בפועל ניסיונם של תעשיינים עשירים לאזן את פעילות חברותיהם
על ידי תרומות .תרומות אלו שנתפשו כ"החזר לחברה" וכמעשי נדיבות ,התקיימו כמענה
לבקשות ,ללחצי אקטיביסטים חברתיים או תלונות .במישור זה של "החזר לחברה" ניתן
לראות גם את הפילנתרופיה המסורתית-קהילתית של הסוחרים והבנקאים בעלי ההון
היהודיים באירופה.
בהמשך גובשה נתינה זו כגישה ניהולית אסטרטגית והיוותה חלק משמעותי בגישת
ה"אחריות החברתית של עסקים" [).]Corporate Social Responsibility (CSR
ההתפתחות המשמעותית של התחום ,והרחבתו מ"אחריות חברתית" ל"אחריות התאגידית"
כפי שעבודה זו מתייחסת אליו ,התקיימה במחצית השנייה של המאה ה.20 -
לימור מצטט את פיטר דרוקר ( ,)Druckerאבי תורת הניהול המודרנית ,אשר שילב
באסטרטגיה הניהולית דיסציפלינות מגוונות ובראשם מדעי החברה .דרוקר אשר עסק
בשאלת מהותו של התאגיד העסקי ,טען כי בהיותו של התאגיד אורגן מהחברה הסובבת
אותו ,מצויה מטרתו של התאגיד מחוצה לו .הוא טען כי על התאגיד לאתר לקוחות ,לטפח
ולשרת אותם .הלקוחות הם אלה בזכותם מתקיים התאגיד ובלעדיהם הוא אינו יכול לספק

53

תעסוקה ,לייצר ולהרוויח .מתוך גישה זו סבר דרוקר כי על התאגיד העסקי לאתר את צרכי
מחזיקי העניין שלו ואת צורכי החברה הרחבה ולהשקיע בפיתוח החברה בתוכה הוא

פועל184.

באותה תקופה של מחצית המאה ה ,20 -החלו להופיע מאמרים וספרים המתייחסים ישירות
לאחריותם החברתית של עסקים .סקירה רחבה של אלו ,מופיעה במאמרו של קרול אשר
מציין את הווארד בוואן ( )Bowenוספרו ""Social Responsibilities of Businessmen
שהתפרסם בשנת  ,1953כספר הראשון אשר פתח את הדיון המודרני ביחס לאחריות
תאגידית כתחום אוטונומי הדורש מחקר ,תיעוד והגדרות .על אף שהספר מתייחס ל"אנשי
עסקים" ולא לגופים עסקיים ,הוא קובע כי מאות עסקים גדולים ,הפכו למרכזי כוח וקבלת
החלטות וכי פעולותיהם של עסקים אלו השפיעו בדרכים שונות על חייהם של אזרחים .בוואן
עורר את השאלה לגבי חובותיהם של עסקים אלו כלפי החברה ככלל ,וקרא לבחון את
הציפיות של החברה מהם .כדי לחזק את דבריו ,ציטט בוואן סקר שערך המגזין FORTUNE
ב ,1946 -בו עלה כי  93.5%מהמנהלים שהשתתפו בו ,הסכימו עם האמירה לפיה ה"מצפון
החברתי" של מנהלים עסקיים ,הוא אחריותם כלפי ההשפעות של פעולותיהם ,מעבר לדוחות
הרווח וההפסד .בוואן טען בספרו כי אחריות חברתית של עסקים אינה "תרופה גנרית" אלא
גישה אמיתית שאמורה להדריך עסקים לגבי התנהלותם

העתידית185.

סוף שנות ה 60-ותחילת שנות ה 70-של המאה ה 20-היו שנים של התעוררות חברתית.
החל במהומות הסטודנטים בצרפת ,שיצרו גל מחאה עולמי ועד להתעוררות התנועה לזכויות
האזרח ומאבק השחורים לשוויון הזדמנויות בארה"ב .כתוצאה ,התחזקה המגמה של איזון
פעולותיהם וזכויותיהם של התאגידים על ידי חקיקה ואכיפה של זכויות אזרחים ,איגודי
עובדים ותנועות צרכניות וסביבתיות שהופיעו והתחזקו בשנים אלה .קורטן מגדיר את שנות
ה 60-כתקופת המרד התרבותי בארה"ב ,בו קם דור חדש של "ילדי הפרחים" אשר קרא
תיגר על הנחות היסוד של סגנון החיים ,מעורבות צבאית חיצונית ,הקשר ההדוק הצבאי-

 184לימור ( ,)2010שם ,עמ' .21
Ibid, Carroll (1999), p.270
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כלכלי-תעשייתי ,ניצול סביבתי ,זכויות נשים ,זכויות אזרח ,עוני ואי-שוויון .אלה הזינו את
תחושת האיום של הממסד התאגידי ,במיוחד זה

האמריקאי186.

המוחים ביקרו את סדרי העדיפויות של הממשלות ודרשו הקשבה לקולן של קבוצות מודרות
מסדר היום הפוליטי-חברתי .תהליכי הפרטה של שירותים ציבוריים והתבססות החברות
הציבוריות ובהן אחזקות הצבור כבעלי מניות ,הביאו להתחזקות התאגידים אך גם להעלאת
רף ציפיות הציבור מהמגזר העסקי .לימור רואה את שורשי המושג של אחריות חברתית של
עסקים  -בתקופה

זו187.

קרול מציין כי בשנות ה 60-גברו הניסיונות לתחם ולהגדיר את תחום האחריות התאגידית.
הוא מצטט את דיויס שהגדיר את התחום כ"החלטותיהם של אנשי עסקים ופעולותיהם
המתקיימות מעבר לאינטרס הכלכלי הישיר של החברה ,אך עשויות ברבות הימים להניב
רווחים כלכליים" .דייויס ניסח את תפישתו בציינו כי החובות החברתיים של עסקים צריכים
לעמוד בהלימה לכוחם החברתי .הוא הרחיק לכת כאשר ציין כי חברות אשר לא "יפרעו" את
חובותיהן החברתיות ,סופן שכוחן ישחק .תפישה זו של דייויס קיבלה משנה תוקף בספרו של
מקגוויאר ,אשר טען כי "הרעיון של אחריות חברתית משמעו כי לתאגיד יש חובות לא רק
כלכליות ומשפטיות-חוקיות ,אלא גם מחויבויות כלפי החברה

(188.")Society

דייויס ,מקגואייר ואחרים אשר עסקו בהגדרות תחום האחריות החברתית ,מיקדו את הדיון
התיאורטי ,אשר קודם לכן התרכז בקפטליזם כמשטר ,במערכת היחסים האינטימית שבין
התאגיד העסקי לחברה בה הוא פועל ,והפנו את תשומת הלב לתפקידם של המנהלים
העסקיים כשומרי ומטפחי יחסים אלו.
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 186קורטן ( ,)2005שם ,עמ' .92-93
 187לימור ( ,)2010שם ,עמ' .36-37
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Ibid, Carroll (1999), pp. 271-272.
Clarence C. Walton (1967), Corporate Social Responsibilities, p.18 Cited in: Ibid, Carroll (1999), p.
272.
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 1.2.3הויכוח בין הגישה הכלכלית רציונאלית לגישה הכלכלית הסוציאליסטית
הגישה המכירה בתפקידם החברתי של עסקים ואחריותם של מנהלים לקידומה ,עמדה
בבסיס התקפתו של הכלכלן מילטון פרידמן ,שהחלה בסוף שנות ה ,60-על תחום אחריות
החברתית של עסקים ומאוחר יותר ,בשנות ה 70-וה 80-של המאה ה ,20-בבסיס הדיון
הטעון שקיימו תומכי ה"אחריות התאגידית" עם

גישתו190.

פרידמן אשר הדגיש כי " "The Business of Business is Profitטען עוד ב 1962 -כי
אימוץ אחריות חברתית של מנהלים "מטרפדת" את יסודות החברה החופשית .הוא טען
לאחריותה הבלעדית של המדינה לרווחת האזרחים ,בעוד אחריותם של העסקים צריכה
לתמקד בייצור רווח ותשלום מיסים .בהתאם טען פרידמן ,המחויבות היחידה של המנהל ,היא
להשיא רווח לבעלי המניות שלו .על התאגיד העסקי להרוויח ולשלם מיסים למדינה .תפקידה
של המדינה הוא לתת מענה לצרכים החברתיים בכספי מיסים אלו .השקעה חברתית של
עסקים לגרסתו ,הינה פגיעה במחויבות זו ,מאחר שכמוה כתשלום מס נוסף לחברה והחלטה
של המנהל לאן להקצות מיסים אלו .תגובת דייויס לעמדתו של פרידמן הייתה כי אחריות
חברתית של עסקים מתחילה במקום בו מסתיימות דרישות החוק ,וכי ציות לחוק אינו אחריות
חברתית .הוא ציטט את הכלכלן פול סמואלסון ( )Samuelsonלפיו חברה גדולה חייבת
להיות מעורבת באחריות חברתית ,שכן על התאגיד מוטלת החובה להעריך במסגרת
התהליך העסקי את השפעות החלטותיו על המערכת החברתית החיצונית לו .בדרך זו ,ישיג
תגמולים חברתיים בצד הרווחים הכלכליים

המסורתיים191.

פרידמן ותומכיו ייצגו את אסכולת הניאו-ליברליזם הכלכלי ,אשר עמדה ביסוד עידן ההפרטה
של מרגרט תאצ'ר ראש ממשלת בריטניה ( )Tatcher 1979-1990ונשיא ארה"ב רונלד ריגן
)1981-1989

192(Reagan

הממשלות השמרניות בראשות השניים ,הנהיגו מדיניות ניאו-

ליבראלית ,העבירו נכסים ממשלתיים לידיים פרטיות ,אפשרו הגדלת רווחים למגזר הפרטי
ופתחו את השווקים העולמיים בפני התאגידים לסחר חופשי .תהליכים אלו של דה-רגולציה
Ibid, Friedman (1970).
Ibid, Davis (1973).
Ibid, Worth (2007).
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וגלובליזציה ,הביאו לשינוי ולהיחלשות מעמדה המסורתי של המדינה כשדה הכח המייצר
עבור כלל אזרחיו ,זהות משותפת ומערכת הסדרים .הם גרמו להפרת ה"חוזה החברתי"
שבין המדינה לאזרחיה ,לתעשייה ולעובדים והחלישו את מדינות הלאום ואת יכולתן להוות
מכניזם אפקטיבי הדואג לאינטרס הציבורי .פייר בורדייה ראה בתהליכי הדה-רגולציה
ובתוצאותיהם את מהות המדיניות הניאו-ליברלית ,אשר גובתה בתעמולה שהעניקה לתהליכי
הגלובליזציה את הכוח הסימבולי

שלהם193.

פולני ,לעומת בורדייה ,לא ראה במדיניות הניאו-

ליברלית והיחלשות המדינה "סיבה ותוצאה" .הוא ראה את כלכלת השוק כתהליך בלתי נפרד
מיצירת הישות המדינתית המודרנית ,משינוי טבעם ותפישותיהם של אנשים ומעיצובה של
החברה האנושית .פולני השווה בין תקופת ההגמוניה התעשייתית בבריטניה ,במהלכה לא
התקיימה תחרות זרה ,ואנשי עסקים היו מוכנים לשלם את מחיר החקיקה הלאומית בהבינם
כי היא תתרום להפחתת סכסוכי העבודה ותאפשר שימור וחיים בני-קיימא למעמד העובדים,
לבין תקופת הכלכלה הקפיטליסטית של המאה ה ,20 -במצב בו התחרות היוותה נתון
בסיסי ,צמצום הפעילות התעשייתית היה ממשי ,ולא ניתן היה יותר לסמן אופק ארוך טווח.
בסיטואציה הזו של תחרות גוברת וטווחים קצרים ,המעורבות הממשלתית הפכה לעול מעכב
לעסקים .בתהליך הכולל אשר אפשר את הכלכלה הקפיטליסטית התחרותית ,רואה פולני את
המדינה המודרנית החזקה כמחוללת ומאפשרת את השינוי הגדול במבנים החברתיים ויצירת
מה שהוא כינה "חברת השוק".

194

דייויד קורטן ( )Kortenמכנה את אוהדי כלכלת השוק "ליברטריאנים תאגידיים" שכן לטענתו
מדיניות השוק החופשי אינה משחררת את הסחר ,את השווקים או את בני האדם אלא
משחררת את התאגידים הגלובאליים בלבד ומאפשרת להם לארגן ולתכנן את כלכלת העולם
להשאת רווחיהם ,מבלי לתת דין וחשבון על ההשפעות של פעילותם על כלל הציבור .לפיו,
מקדמי הסדר הליברטריאני של התאגידים ,כוללים את הכלכלנים הניאו-קלאסיים המייצגים
את הרציונאליזם הכלכלי (ידע והגיון צרוף ללא התייחסות לעולם האמיתי); את תומכי זכויות
הקניין המגנים על זכויות הקניין מפני נשיאה באחריות כלפי השוק; את התאגידים ואת בני
Ibid, Webb et al., (2002), p. 102.
Ibid, Marens (2008).
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המעמד התאגידי

(מנהלים ,עורכי דין ,יועצים ,מומחי יחסי ציבור ,ברוקרים ומשקיעים

עשירים) המונעים מכח שכנוע מוסרי והאינטרס הכספי.

195

 1.2.4הרחבת מעגלי האחריות התאגידית – גישת מחזיקי העניין ((Stakeholders
הארולד ג'ונסון ( ,)Johnsonהרחיב בספרו משנת  ,1971את מסגרת ההגדרות לאחריות
תאגידית בקובעו כי "חברה אחראית היא זו שהנהלתה מאזנת מגוון רחב של אינטרסים
ובמקום לפעול רק למיקסום רווחים לבעלי המניות לוקחת בחשבון גם את צרכי עובדיה,
ספקיה ,מפיציה ,קהילות מקומיות ואת כלל

האומה"196.

הגדרה זו מבטאת למעשה

התפתחות משמעותית של התחום במעבר מאחריות חברתית של עסקים ()CSR
כפילנתרופיה עסקית ,לגישת האחריות התאגידית הכוללת ,אשר אפיינה את העשורים
האחרונים של המאה ה .20 -קרול מציין את העשור האחרון של המאה ה , 20-כעשור שבו
הפך תחום האתיקה לחלק אינטגרלי משיח האחריות התאגידית .הגישה האתית המשלימה
את דרישות החוק הביאה ,לדבריו ,להרחבת תחומי האחריות התאגידית ולהעלאת הרף לגבי
הציפיות מאנשי עסקים ומנהלים .שינויים אלה של לחצי המחאה מחד וגישת האתיקה
מאידך ,דחפו את הגופים המולטילאטרלים ( )Multi-lateral Organizationsכמו האו"ם,
להטיל מגבלות רגולטיביות על עסקים ולדחוף אותם לאימוץ וולנטרי של כללי התנהלות
מחמירים .בתוך תקופה קצרה הוקמו במסגרתם ארגונים מימשליים ייעודיים כמו ה-
Environmental Protection Agency (EPA), the Equal Employment Opportunity
Commission (EEOC). The Occupational Safety and Health Administration (OSHA), and
) .the Consumer Product Safety" Commission (CPSCגופים חדשים אלה המחישו כי
המדיניות הציבורית ,הלאומית והגלובאלית ,מכירה רשמית בסביבה ,בעובדים ובלקוחות
כמחזיקי עניין לגיטימיים ,חוקית ומוסרית ,וכמשמעותיים עבור עסקים ,וכי מנקודה זו ואילך

 195קורטן ( ,)2005שם ,עמ' . 104-106
Ibid, Johnson (1971), Business in Contemporary society : Framework and issues. Belmont,CA :
Wadworth Cited in: Ibid, Carroll (1999) p. 6.
196
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יאלצו מנהלים לקחת אותם בחשבון ולאזן את מחויבותם לבעלי התאגיד עם מחויבותם למגוון
מחזיקי הענין.

תפישת מחזיקי העניין היא גם זו העומדת בבסיס טיעוניהם של מבקרי

ה"אחריות התאגידית" הרואים בה "הטיה" ו"בגידה" בחוקי התאגידים ובחובת התאגיד
להשיא רווחים לבעלי מניותיו .גישת מחזיקי העניין ,מביאה לטענתם לביזור תשומת הלב של
מנהלים ולהרחקת עסקים מהתורה הכלכלית המקובלת .לטענתם" ,ציפיות מחזיקי העניין"
אינם ערך מוגדר ובחירת "האינטרס הציבורי" צריכה להיות בליבת המדיניות הציבורית של
ממשלות ולא חלק מהזירה

העסקית197.

קרול רואה את השינוי התפישתי הזה כמעבר של התאגידים מגישה של אחריות חברתית
שהיא כורח עסקי ,לגישה של מענה לצרכים חברתיים וסביבתיים כגישה יזמית ,פרו-
אקטיבית ,במסגרתה מעורבים תאגידים באורח פעיל בשיפור הסביבה והחברה כחלק
מתפקידם החברתי .והמשיג את התהליך כמעבר מ  Corporate Social Responsibilityל-
Responsiveness

198.Corporate

במחצית השנייה של המאה ה 20-התחוללה המהפכה הסביבתית ,כאשר ארגון
האקטיביסטים הסביבתיים גרינפיס ) ,(Greenpeaceאשר קם ב 1971 -כתנועת מחאה נגד
ניסויי הגרעין של ארה"ב ,פתח בשרשרת הפגנות ומבצעי מחאה ,תחילה בארה"ב ואחר כך
באירופה .במעשים אלו הוקמה למעשה התנועה הסביבתית העולמית שהפנתה אצבע
מאשימה כלפי תאגידים והשפעותיהם הסביבתיות .המחאה הסביבתית הובילה להקמת
סוכנות האו"ם להגנת הסביבה(UNEP-United Nations Environment Protection) ,ולכינוס
ועידת הסביבה הראשונה ב 1992 -בריו ,ולהקמת ועדת האו"ם לפיתוח בר-קיימא ( (UN
 .Council for Sustainable Developmentמונח הקיימות (  (Sustainabilityתפס אחיזה
והביא להכרה בהשפעות עסקים לא רק בהווה אלא גם על דורות הבאים,

בעתיד199.

197

Ibid, Marens, (2008), pp. 139-141; Ibid, Henderson (2001), pp.15-18.
Ibid, Caroll (1991(, pp.2-3.
 199לימור ( ,)2010שם ,עמ' .41
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 1.2.5אחריות תאגידית כמודל ניהולי
במחצית השנייה של המאה ה ,20 -התפתחו אסטרטגיות ניהוליות אשר לקחו בחשבון את
אחריות העסקים להשלכות פעילותם .התיאוריות הניהוליות המודרניות ,הציגו גישות
פרקטיות תועלתיות לרתימת הניאו-ליברליזם למינוף והרחבת הערך החברתי של
הקפיטליזם .באלו נכללו" :הארגון הלומד"" ,ניהול איכות" ו"אחריות תאגידית" ,אשר היוו
התמודדות ומענה לביקורת על נזקי הקפיטליזם ושלטון התאגידים ולריבוי הנושאים והלחצים
שהמגזר העסקי נדרש להם .אלה ,יצרו מעבר חד באסטרטגיות הניהוליות מגישת הניהול
האיכותי של דמינג ( ,)Demingלפיה כל הפעילות היצרנית של התאגיד ומשימותיו צריכה
להיות מסונכרנת ,אשר התפתחה כמענה לצרכי הפעילות העסקית בזירה

הגלובאלית200,

לגישת הארגון הלומד של סנג' ( ,)Sengeאשר התאימה את ניהול החברות לעידן המידע
וקראה לגיבוש אסטרטגיה ניהולית גמישה המתבססת על לימוד וניתוח מידע ,ידע והלכי רוח
של מחזיקי העניין של

התאגיד201.

לאורך עשורי המחצית השנייה של המאה העשרים ,נמשך הצמצום הדראסטי של הממשלות
הניאו-ליבראליות בהוצאה הציבורית לרווחה ,בריאות וחינוך .תאגידים נכנסו למעורבות
עסקית בכל תחומי החיים הציבוריים מהנגשת מים ועד ניהול בתי סוהר ,בתי חולים ואספקה
של שרותי חינוך ובריאות .נמשכה מגמת התחזקותם של התאגידים והשתלטותם על
השווקים החדשים והמסורתיים ,תוך שהם נהנים מהגנות חוקי הסחר החופשי ,וגברה
הדרישה מהם להשקעות חברתיות ולמענה לציפיות הציבור .העיסוק המקיף באחריותם של
התאגידים הביא להתפתחות מודלים ,הגדרות ומטריצות שכללו מאפיינים ומשתנים להגדרה,
ניהול ומדידה של אחריותם החברתית-סביבתית של התאגידים .עיקר העיסוק התמקד
באיתור נושאים שעל התאגיד העסקי המודרני להתייחס אליהם ובמדידת ביצועיו

Ibid, Deming (1986).
Ibid, Senge et al. (2008).
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והשפעותיו202.

קרול מתייחס לתקופה זו כתקופה של ה –Corporate Social Performance

( :)CSPהצגת מידע איכותני וכמותי לגבי יישום והשפעת הפרמטרים של אחריות

תאגידית203.

בהשפעת המודלים הכוללניים של אחריות תאגידית החלו להופיע בעולם ,עסקים שמודל
הרווח שלהם ביטא את התפישה החדשה .דייויד גרייסון ( ,)Graysonיזם חברתי ומנהל
המרכז לאחריות תאגידית באוניברסיטת קרנפילד באנגליה וג'יין נלסון ( )Nelsonמנהלת
המרכז לאחריות תאגידית באוניברסיטת הרווארד ,כותבים על התעוררות והתגבשות
קואליציות וארגונים לקידום תחום האחריות התאגידית בזירה הגלובאלית ובשווקים
הלוקאלים בסוף המאה ה .20-הם רואים ביזמים שהקימו עסקים בעלי אוריינטציה חברתית,
אקטיביסטים בתחום האחריות החברתית של עסקים ,כאשר הראשון שבהם הייתה רשת
בודי שופ ,שהוקמה ב 1976-על ידי אניטה רודיק (  )Rudickבבריטניה .החנות שהפכה לרשת
גלובאלית ,הפעילה ב 61-מדינות ,ביססה את המודל העסקי שלה על ערכים ואקטיביזם
סביבתי-חברתי תוך חבירה לארגונים אחרים .הרשת מייצרת ומשווקת מוצרי טואלטיקה
וקוסמטיקה ידידותיים לסביבה ,אינה עורכת ניסויים בבעלי חיים וקמפייני השיווק שלה
מקדמים מטרות כמו הצלת ליוויתנים ,מודעות לזכויות נשים ,הגנה על בעלי חיים והתחממות
גלובאלית .העסק השני שהוקם שנתיים מאוחר יותר הוא דוכן הגלידות של בן & ג'ריס ( Ben
 ) & Jerry'sבוורמונט ארה"ב .בן כהן וג'רי גרינפילד פיתחו את מותג הגלידה למותג גלובאלי,
תוך דגש על שימוש בחומרים טבעיים ,קידום נושאים חברתיים וסביבתיים ותרומה לקהילה
בשיעור של  7.5%עד  10%מהרווח לפני

מס204.

להתעוררות הארגונית מתייחסים גם קרמר וקרבל ( .)Cramer and Karabellהם רואים את
ההתעוררות הזו ,על המודלים שיצרה ,כביטוי של האקטיביזם החברתי והסביבתי שהתפתח
כתוצאה ממלחמת וייטנאם ,ומציינים כהתפתחות משמעותית במיוחד את תופעת ההשקעות
האתיות ) .(RI – Responsible Investmentהמשקיעים האקטיביסטים אשר בתחילת הדרך
החרימו השקעות בחברות לייצור נשק ,או כאלה שנחשבו לתומכות מלחמה ,ייסדו בהמשך
 202לימור ( ,)2010שם ,עמ' .40
Ibid, Caroll 1999.
Ibid, Grayson and Nelson (2013).
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( )1971את קרן הנאמנות  ,Pax World Fundועדה למשקיעים אשר רצו להבטיח כי כספיהם
לא יושקעו בחברות אשר מעורבות בדרך כלשהי במלחמה .גישת ההשקעות האתיות
התרחבה גם כנגד משטר האפרטהייד בדרום אפריקה ובהמשך כנגד חברות אשר תנאי
העבודה בהן לא היו

הולמים205.

בהיבט זה של ההשקעות האתיות ניתן פעם נוספת לראות

מענה של השדה הפיננסי הגלובאלי על הביקורת כלפיו ,וניסיון לייצר אלטרנטיבה של תועלת
חברתית .תחום ההשקעות האתיות ,איפשר ניתוב של ריכוז ההון המסורתי מחסכון קולקטיבי
בקרנות פנסיה ונאמנות ,לחברות שהאסטרטגיות שלהן התמקדו ביצירת רווח פיננסי תוך
מינוף של ערך חברתי וסביבתי .זאת לעומת ההשקעות השגרתיות אשר מנהליהן הכתיבו
לחברות ההשקעה ,בשם בעלי המניות ,דרישות לרווח פיננסי ובכך הפכו את הרווח למכתיב
אסטרטגיות של התמקדות ,ייעול ,מיזוגים ורכישות ,תוך שהם משיתים את מכלול הסיכונים
על העובדים וכספי חסכונותיהם 206.בשנות ה 80-וה 90-של המאה ה ,20 -התפשטו תהליכי
ההפרטה והדה-רגולציה .מאירופה וארה"ב לדרום אמריקה ולאסיה .כך הפך מודל השוק
החופשי למודל הפוליטי הדומיננטי .זאת ,לעומת מסורת העבר ,בה היה השדה הכלכלי חלק
ממסגרת מדינת הלאום ,והתפתחותו תוצאת מדיניות לאומית מתוכננת אשר הבטיחה את
שליטת המדינה והדומיננטיות שלה .בורדייה ראה את השוק הגלובאלי כיצירה פוליטית פרי
אידיאליזציה כלכלית-אמריקאית ,שמטרתה להחליש את מעמד מדינת הלאום ,ולייצר את
התנאים לשליטתם של סוכנים וחברות שהיו קודם לכן ,כבולים בגבולות

לאומיים207.

הוא

ראה בגלובליזציה תנועה תרבותית ,חברתית וכלכלית ,אשר פוגעת בריבונות המדינה
ו מנתקת אנשים ,סחורות וערכים מהמבנים הלוקאליים או הלאומיים שלהם וממקמת אותם
מחדש כך שיהיו נתונים להשפעת הכוחות

הגלובאלים208.

בורדייה הצביע על הרס הכלכלות

המתפתחות כמו תאילנד ,ברזיל ,דרום קוריאה ואחרות ,בהן עסקים מקומיים מוצאים עצמם

205

Ibid, Cramer and Karabell, (2010), pp.16-17.
Ibid, Bourdieu (2005), pp. 229-232.
207 Ibid, pp. 224-225.
208
Ibid, Cramer and Karabell, (2010).
206
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ללא הגנות ,כשהם נהרסים או נקנים במחירים זולים ולא ריאלים על ידי התאגידים הרב-
לאומיים209.

התיאורטיקנים תומכי האחריות התאגידית ומנהלי הארגונים הגלובאליים והלוקאלים רואים
בתחום מענה לתחלואי הגלובליזציה בהם עוסק בורדייה ,הן במישור הגלובאלי והן במישור
הלוקאלי .תוכניות לוקאליות של תאגידים להעצמת נשים בארצות מתפתחות ,לפיתוח כלכלי,
לסחר הוגן ,להעצמת חקלאים מקומיים ,לגיוון תעסוקתי והכללה של אוכלוסיות המודרות
באופן מסורתי משוק העבודה ) ,(Diversity and Inclusionשימשו לחיזוק הטיעונים
התומכים באחריות

תאגידית210.

לעומתם ,המתנגדים המודרניים לגישת האחריות התאגידית ,תומכי הכלכלה החופשית,
ובראשם הנדרסון ומרנס ,פוסלים את ההנחות לגבי נזקי הגלובליזציה .לדבריהם ,הטענות
לפיהן הגלובליזציה מהווה פגיעה בריבונות הלאומית וביכולתן של ממשלות להשפיע,
והטענות לפיהן מדינות עניות נדחקו לשוליים כתוצאה מהגלובליזציה ,אינן נכונות ומשמשות
את מתנגדי גישת השוק החופשי לתמיכת

טענותיהם211.

 1.2.6אחריות תאגידית ככלי לניהול סיכונים
שני העשורים האחרונים של המאה ה 20-התאפיינו במשברים רחבי היקף שנגרמו כתוצאה
מהפעילות העסקית הגלובאלית ,ואשר הובילו לשינוי פניו של התחום ככלי לניהול סיכונים
ומניעת משברים .בזירה העולמית התבררו ההשפעות ההרסניות של המבנה הכלכלי
הגלובאלי החדש ,ביניהן ,אבטלה גדלה ,אי יציבות וגידול בפערי המעמדות בין עשירים מאוד
לעניים מרודים .לכל אלה הצטרפו אסונות שנבעו מהתנהלות לא ראויה של תאגידים .הגדול
שבהם היה התפוצצות מפעל יוניון קרבייד ב 1984-בבופאל שבדרום הודו כתוצאה מריאקציה

215Bourdieu,

P., The Social Structure of the Economy Translated by Chris Turner Polity Press UK ; USA
2005 pp.224-225
 , Aron Cramer 210סגן נשיא  ,BSRראיון אישי 21,מאי  ,Robert Dunn ; 2013נשיא  ,BSRראיון אישי25 ,
בספטמבר  ,John Elkington ;2014מייסד ארגון  Sustainabilityראיון אישי 24 ,מאי David Grayson ; 2013
מרצה לאחריות תאגידית ולשעבר יו"ר  ,BSRראיון אישי  17מרץ  Allen White ;2014סגן נשיא ,מכון ,Tellus
בעבר מייסד ומנכ"ל  ,GRIראיון אישי  24מאי 2013
211 Ibid, Marens, (2008), pp. 851-876
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כימית בתהליך הייצור של חומר לחיסול כינים .ההתפוצצות גרמה לזליגה עצומה ומהירה של
גז רעיל שהציף את רחובות העיר הסמוכה למפעל ,והביא לפציעה ותחלואה של כ600,000 -
איש ולמותם של לפחות כ .15,000 -חמש שנים לאחר אסון בופאל ,במרץ  1989עלתה
מיכלית נפט  Exxon Valdezשל חברת אקסון ,שהיתה בדרכה לקליפורניה ,על שרטון בחופי
אלסקה וגרמה את אסון הטבע הגדול בהיסטוריה; 212בשנת  1995עלו האשמות חריפות נגד
חברת הנפט "של" ( )SHELLעל גירוש תושבים מכפריהם באזורי קידוח בניגריה ,שם הייתה
החברה בשותפות של  50%עם השליט הרודן של המדינה ,והוצאתם להורג של  8פעילי
זכויות אדם אשר מחו על הדרת התושבים; בשנות ה 90-ערכה חברת נסטלה ()Nestle
קמפיין שיווק אגרסיבי לעידוד נשים מניקות ברחבי העולם (ובמיוחד במדינות עולם שלישי)
להעדיף שימוש בתחליפי חלב; בשנות ה 90-המאוחרות עלו האשמות והחלו הפגנות נגד
חברת מונסנטו ( )Monsantoיצרנית הזרעים לחקלאות בגין הנדסה גנטית ופגיעה ביכולת
חקלאים לשמר זרעים מעונה אחת לשנייה ,האשמות אשר נמשכות גם היום; תביעת
מקדונלדס ) (McDonaldsב 1986-נגד אקטיביסטים סביבתיים בריטיים בגין פרסומים
שקריים לגבי נזקי מקדונלדס ,ובהמשך ב 1997-משבריהן של נייקי ( ;(NIKEגאפ );(GAP
דיסני ) (Disneyווולמארט ) (Walmartאשר חשפו את תחלואי מודל הייצור הגלובאלי הכרוך
בניצול עובדים

ומשאבים213.

בפברואר  ,1998נרשם אירוע גלובאלי נוסף כאשר  39חברות התרופות המובילות בעולם,
תבעו את ממשלת דרום אפריקה על הפרת זכויותיהן בגין ייצור גנרי של תרופות מצילות חיים
נגד נגיף ה .HIV -למרות שבית המשפט הכיר בזכותן לתבוע ,החליטו החברות למשוך את
עתירתן שלושה שבועות בלבד לפני החלטת בית המשפט וזאת מכיוון שלא עמדו בביקורת
והלחץ הציבוריים

נגדן214.

212

Adrien Lopez (2009), 20 years on from Exxon Valdez: what progress for corporate responsibility?,
Ethical Corporation, March 27th. http://www.ethicalcorp.com/communications-reporting/20-years]exxon-valdez-what-progress-corporate-responsibility?destination=node/36160, [Accessed: 27.7.2015
213
Ibid, Cramer and Karabell, (2010), pp. 102, 104, 163-166, 207-208, 211, 227, 235, 242-244.
214
ארכיון מעלהInterviews: Allen White; Aron Cramer; John Elkington; ,
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אירועים אלה ,השלכותיהם ונזקיהם על אזרחים ,טבע ,וסביבה ,הביאו להקמתם של ארגונים
אקטיביסטים והתגבשות המחאה נגד הגלובליזציה בסוף המאה ה ,20-לחקיקה מחמירה
מרסנת ומטילת אחריות על תאגידים ולהקמתן של קואליציות שהורכבו ממשקיעים ועסקים
לאחריות תאגידית ,כפי שיפורט

בהמשך..

אלן וויט ( ,)Whiteממייסדי ה GRI -ואשר עומד כיום בראש מכון  Tellus Institueומרכז
קבוצת  ,Corporation 2020מציין כי רעיון האחריות התאגידית התחיל בדמות פילנתרופיה
במדינות מערביות ,כתגובה לביקורת וכי בתחילה ,מנגנון זה של "החזר לחברה" הספיק
לשיכוך הביקורת .אך אירועי שנות ה ,90-כפי שנסקרו לעיל" ,עוררו בעיות מטרידות מאוד
שהיו תוצאת פעילות עסקית ....עלו נושאים של בטיחות ובריאות במפעלים .ואז התברר
ש"״לעשות טוב״ זה לא רק לתת כסף לפרויקטים ברמת הקהילה .צריך לעשות הרבה יותר
מזה .החלה להיווצר תרבות של אחריות ,המשיכו הפרויקטים הקהילתיים אבל קרה משהו
הרבה יותר גדול ,אחריות עסקית הוגדרה מחדש ובכל שנה במהלך שנות ה 90 -חלה
התרחבות של הנושאים שהתייחסו אליהם :שכר בסיסי ,מדיניות חברתית ופליטות גזי
חממה"215.

נפילת חומת ברלין סימלה את חיסולו המוחלט של עידן הקומוניזם ואת "ניצחון" ההפרטה
והגלובליזציה .על רקע היעדר האלטרנטיבה לאחר קריסת ברית המועצות ,האכזבה מאוזלת
היד של ממשלות והתסכול והחשש מהשפעות התאגידים ,צמחו בין השנים  1990ל 1996-
אלפי ארגוני חברה אזרחית ,ומספרם בעולם עלה ב  .450%אלה קמו בארה"ב ואירופה אך
גם במדינות כמו גוואטמלה ,דרום אפריקה ,קניה וניגריה .מרבית הארגונים התרכזו
בהתקפת עסקים והאשמת המגזר העסקי בתחלואי העולם ,תחת האשמת הממשלות.
ארגונים אלה ,קטנים כגדולים נהנו מהתפתחות האינטרנט ויכלו לנצל את הטכנולוגיה
החדשה להשמעת קולם ללא קשר למיקומם ,גודלם או

משאביהם216.

Allen White, Interview.
Ibid, Cramer and Karabell, (2010), pp. 18-21.
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215
216

ג'ון אליקנגטון ( )Elkingtonמהוגי הדעות המרכזיים של תחום האחריות התאגידית ,גורס אף
הוא כי לביקורת על התאגידים שהגיעה מכיוונם של הארגונים הלא-ממשלתיים ( )NGO’sהיה
תפקיד מרכזי בצמיחת תחום האחריות התאגידית" .מדובר בתוצאה של לחצים חיצוניים
שהגלובליזציה הביאה לפתחם של תאגידים .ה NGOs -זוכים להקשבה ותהודה משמעותית
מהמידיה העולמית ,הם הצליחו להעלות נושאים אשר הכריחו עסקים לחשוב איך להתמודד
אתם""....הבעיות והאסונות שעוררה הפעילות העסקית הגלובאלית יחד עם האקטיביזם
החברתי יצרו לחץ והניעו גם את

הרגולציה"217.

שילובם של גורמים אלה הביא למחאות ולאקטיביזם חברתי וסביבתי ברחבי העולם.
המחאה לא כוונה כלפי תאגיד ספציפי ,וגם לא כנגד האידיאלים הקפיטליסטים ,אלא ביטאה
תיסכול מהגלובליזציה ומכוחו הגדל של הקפיטליזם התאגידי ,ויצאה נגד הכלכלה המעודדת
צרכנות

יתר218.

שיאה של המחאה היה כאשר  100,000מפגינים שטפו את רחובות סיאטל

בעת ועידת ארגון הסחר העולמי ( )WTOבאוקטובר  1999,כשהם משתמשים כמניפסט
בספרה של נעמי קליין ” ,“No Logoאשר פירט את עוולות המותגים הגלובליים .מחאת
סיאטל פתחה שרשרת הפגנות בכל רחבי העולם; בצרפת ,בריטניה ,הודו ,קנדה ,אוסטרליה
והפיליפינים ,הולנד גרמניה ושוויץ התקיימו הפגנות ענק ,חלקן אלימות .אחת הקשות שבהן
הייתה בכנס דאבוס של פורום הכלכלה העולמי ( (World Economic Forumבינואר .2000
המחאות האלימות ערערו את ביטחונם של התאגידים מחד ושל הגופים המולטילאטרלים כמו
האו"ם ,הבנק העולמי וארגון הסחר העולמי .מאידך וכתוצאה ,גברו המאמצים לשיפור
ההתנהלות התאגידית ולייסודן של מסגרות פעילות אשר יציבו מענה לאתגרים החדשים
שניצבו לפתחה של הפעילות העסקית הגלובאלית.

John Elkington, Interview.
Ibid, Banerjee (2008), p. 57.

66

217
218

 1.2.7ארגוני אחריות תאגידית וקואליציות של אחריות תאגידית
גרייסון ונלסון מציינים את קץ הקומוניזם וביסוסה של גישת השוק החופשי יחד עם
ההתעוררות החברתית ,כמניעים המרכזיים להתפתחות תחום האחריות התאגידית
והתארגנותם של עסקים באירופה וארה"ב במסגרת ארגונים שקידמו דמוקרטיה ,כלכלת שוק
ואחריות תאגידית בשווקים מתפתחים .החתימה על הסכם מאסטריכט ))Maastrich Treaty
לייסוד האיחוד האירופי ) (EUבשנת  ,1992יחד עם ההכרה במחיר החברתי והכלכלי של
הדרה ,והאתגר של שיפור הנגישות לתעסוקה ואיכותה בקרב הדורות הצעירים באירופה,
הביאו בשנת  1995להקמת רשת העסקים האירופית להתלכדות חברתית – CSR Europe
European Business Network for Social Cohesion

219.The

אחת הקואליציות הראשונות בעולם ,קמה כיוזמה של בעלים ומנהלי חברות בארה"ב ,אשר
הקימו ב 1987-את ה ,Social Venture Network)SVN( -רשת של מנהיגים עסקיים
וחברתיים ,אשר קידמו את רעיון האחריות החברתית בעסקים כתפישה עסקית המשלבת
צדק כלכלי

וחברתי220.

הרשת שהתפתחה ושמה דגש על יזמות עסקית-ערכית ,היוותה

בהמשך אינקובאטור לייסודם של ארגונים כמו ;Business for Social Responsibility- BSR :
Business Alliance for Local ; Social Venture Network (SVN) Europe ; NET IMPACT
) . The American Sustainable Business Council (ASBC). ; Living Economies (BALLEארגון
חלוצי נוסף ,היה ה International Business Leaders Forum )IBLF( -שהוקם באנגליה ב-
 1990ביוזמתו של הנסיך צ'ארלס ,כקואליציה של מנהיגי עסקים בינלאומיים ,לקידום אחריות
תאגידית .הארגון דרבן ותמך בהקמת ארגונים דומים לו ,במזרח אירופה ובשווקים מתעוררים
נוספים כמו אינדונזיה ,וייטנאם ובחלק ממדינות

אפריקה221.

אהרון קרמר ,נשיא ארגון  ,BSRרואה את  SVNוארגוני האחריות התאגידית שקמו אחריה,
כמענה של הקהילה העסקית הגלובאלית ,האיכפתית ,לקונצנזוס וושינגטון

(Washington
219

Ibid, Grayson and Nelson (2013), pp. 23-27.
]Social Venture Network Website, www.svn.org, [Accessed:27.7.2015
221
]http://www.iblf.org , [Accessed:27.7.2015
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) ,222Consensusאשר עורר אנטגוניזם בקריאתו ליישום הכלכלה הניאו-ליברלית הרציונאלית
כבסיס לגלובליזציה .לדברי קרמר ,קבוצת מנהיגים עסקיים ,נעשו מודעים לנזקי הגלובליזציה
והאמינו ,בניגוד לחסידי השוק החופשי ,כי נדרשת מערכת איזונים מתוכננת ומנוהלת
שתתייחס להשלכות הגלובליזציה .קבוצה זו יצרה רשת שהקימה את הארגון האמריקאי
וגיבשה דרכו פתרונות יזמיים לנושאים כמו התחממות גלובאלית ,זכויות אדם ושרשרות
אספקה כנושאים המהווים חלק מעניינם של

עסקים223.

לפי בורדייה ,מעמדו של תאגיד בשדה הגלובאלי תלוי לא רק ביתרונותיו הספציפיים אלא גם
ביתרונות הכלכלים ,פוליטיים ,תרבותיים ,ושפתיים הנובעים מחברותו במדינה מסוימת,
בעלת "הון לאומי" ,שמייצר אפקט מכפיל ,חיובי או שלילי ,על מבנה התחרותיות של
התאגידים

השונים224.

ברוח תפיסה זו ,רואים סיימון צדק ואח' ,.באימוץ אחריות תאגידית

כמקדם תחרות בין מדינות .על בסיס תפישה זו הם פיתחו אינדקס המדרג תחרותיות של
מדינות225.

מרנס ,לעומת זאת ,טוען ,כי אימוץ גורף של אחריות תאגידית ,מנטרל תחרותיות

שהיא חיונית לקיומו של השוק הכלכלי

וצמיחתו226.

התקופה של סוף המאה העשרים ותחילת המאה ה ,21-הייתה התקופה המכוננת של תחום
האחריות התאגידית .בעשור האחרון של המאה ה 20-התפתחה הראייה הרחבה והכוללת
של השפעותיהם של עסקים בתחומי הכלכלה ,החברה והסביבה .במשוואה הכללית נלקחו
בחשבון התרומות הכלכליות של התאגיד כמספק תעסוקה ,מפתח אנשים ,מספק תשתית
חברתית בצד השפעותיו השליליות בניצול משאבי טבע ,זיהום סביבתי ,בריאות הציבור,
הפרת זכויות ילידים ניצול ושחיתות .בתקופה זו המשיג אלקינגטון את תפיסה זו כגישת ה-
 Triple Bottom Lineאו  ,3D Bottom Lineגישה המעריכה עסקים לא רק על פי ביצועיהם

 222הכרזה ביוזמתו של הכלכלן האמריקאי ג'ון ויליאמסון (  ,)1989לשילוב עמדות של קרן המטבע הבינלאומית
משרד האוצר האמריקאי והבנק העולמי לביצוע מהלכים לחיזוק התנהלות השוק החופשי הגלובאלי
223
Aaron Cramer, Interview.
224
Ibid, Bourdieu (2005b), p. 229.
225
Ibid, Responsible Competitiveness Index 2003.
226
Ibid, Marens, (2008), p. 139.
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הפיננסיים אלא מתייחסת למאזן תלת-מימדי ,כלכלי ,חברתי וסביבתי .גישה זו הפכה לבסיס
לשיח האחריות התאגידית ודיווחי

הקיימות227.

קרמר וקרבל מציינים שלושה אירועים משמעותיים בעשור האחרון של המאה ה 20-אשר
קידמו את תפישת האחריות התאגידית והרחיבו אותה לתפישה כוללת של קיימות .הראשון
היה פסגת כדור הארץ שנתכנסה בריו בשנת  ,1992ועסקה בסביבה ופיתוח .השני,
התחזקות החברה האזרחית וארגוניה ,והשלישי התפתחות האינטרנט .בין החוקרים השונים
קיימת הסכמה גורפת לגבי תפקידה של פסגת ריו ב 1992 -כמציינת המעבר מאחריות
חברתית של תאגידים יחידים ,להסתכלות כלל-עולמית על קיימות כתפישת עולם שמקודמת
על ידי הארגונים הגלובאליים .הפסגה אורגנה על רקע של יחסים אנטגוניסטים ומשברי אמון
בין עסקים לממשלות ובין עסקים לארגוני חברה אזרחית .על פי גרייסון ונלסון ,לוועידה
הגיעה קבוצה קטנה של ראשי חברות עסקיות שמחזוריהן השנתיים היו זהים לתוצר הלאומי
הגולמי ( )GDPשל מדינות  ,ושלמעשה נושאי הועידה לא עמדו בהלימה לסדר היום העסקי
שלהן .מטרת השתתפותם הייתה לנסות ולגשר על הפערים במסגרת קואליציית העסקים
שנוסדה טרום הועידה בג'נבה ).BCSD (Business Council for Sustainable Development
הם היו אמורים להציע הצעות קונקרטיות כיצד יכולים משאבי המגזר הפרטי ,יכולות
טכנולוגיות וחדשנות ,להוות חלק מהפתרונות לעצירת התדרדרות סביבתית ,ולייצר ערך
חברתי תוך יצירת גידול כלכלי וערך לבעלי המניות .ואכן ,קבוצה של למעלה מ 50 -חברות
ענק ובהם דופונט ) ,M3 ,(Dupontמיטצובישי ) (Mitsoubishiופרוקטר & גמבל & (Procter
) Gambleגיבשו ספר שביטא גישה מהפכנית לתקופה .הספר שכותרתו
מהלך" קרא לשיתוף פעולה בין עסקים לממשלות וארגוני

הייתה "שינוי

חברה228.

בועידה זו סבורים גרייסון ונלסון ,הפכו תאגידי הענק ומנהליהם ,מ"חשודים" במשבר אמון,
לשותפים פוטנציאלים של ממשלות וארגונים אזרחיים לקידום קיימות ופיתוח עולמיים ,ומכנים
אותם "בוני השדה הגלובאלי" ( .)Global Field Buildersההירתמות למטרות משותפות של
פיתוח גלובאלי הניבה לתפישתם את התפתחות והקמת הקואליציות של עסקים שהתאחדו
Ibid, Elkington, (1998).
Ibid, Grayson and Nelson (2013), pp. 1, 28-29, 119.
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227
228

סביב גישת האחריות התאגידית .השיח סביב גיבוש סדר יום של קיימות ואחריות תאגידית,
סיפק למנהלים בכירים מצע להידברות משותפת בינם ובין המגזר הציבורי והחברתי .סדר
היום עסק בחיפוש אחר הדרך בה יכולים עסקים לרתום את כישוריהם ומשאביהם להצבת
מענה לצרכי החברה והסביבה הגלובאליים .קבוצה זו של ארגונים התרכזה בהעלאת
המודעות לערך העסקי שבאימוץ אחריות תאגידית וסייעה לחברות לבסס התנהלות עסקית
אחראית .עם זאת ,רבים מנציגי הארגונים החברתיים ונציגי המגזר הציבורי התייחסו
לנוכחותם של המנהיגים העסקיים באדישות או בחוסר

אמון229.

לימור אף הוא ,מתייחס לתפקידם של "סוכני השינוי" אשר לקחו על עצמם את ההפצה וקידום
רעיון האחריות התאגידית בקרב עסקים ,הציבור וגופי ממשל .לימור כולל ב"סוכני השינוי" גם
את ארגוני החברה האזרחית אשר בביקורת שלהם ובהטפה לאחריות חברתית וסביבתית
אתגרו את הסקטורים השונים של החברה ובהם המגזר הפרטי ,הציבורי ,החברתי
והתקשורת ,להתייחס

לתחום230.

גרייסון ונלסון רואים בקואליציות ,תנועות חברתיות לקידום קפיטליזם בר-קיימא .הם סוקרים
את הקואליציות אשר מרביתן הוקמו בשנות ה ,90 -אחרי פסגת ריו ,ומציינים חמישה
מאפיינים המשותפים לכולן :היותן ייעודיות לקידום תחום האחריות התאגידית ,פועלות שלא
למטרות רווח ,כוללות רק או בעיקר עסקים ,מותוות על ידי מועצת מנהלים שהיא עסקית
בעיקרה ,ונהנות ממימון ישיר של

חבריהן231.

אלן וויט לעומתם ,טוען כי קואליציות של עסקים היו קיימות מאז ומתמיד ,אך הנושאים בהם
עסקו השתנו במהלך השנים .הוא נותן כדוגמא את הגילדות המקצועיות וארגוני לשכות
המסחר ,אשר מטרותיהם הראשוניות התמקדו בהגנה וקידום עסקי .הוא סבור שקואליציות
האחריות התאגידית נוצרו כמענה להתארגנות חברתית שהציפה בעיות חברתיות שהיו
תוצאת הגלובליזציה" .עסקים ראו שמשהו קורה ,רצו להבין יותר ,ללמוד .ואז ארגונים כמו
לשכת המסחר של ארה"ב ,ועידת הנשיאים ,ועידת הנשיאים של קנדה ,תעשיית הכימיקלים

Ibid.

229

 230לימור ( ,)2010שם ,עמ' .43-44
Ibid, Grayson and Nelson (2013), pp. 23 – 45.
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231

הגרמנית ארגונים קיימים ופעילים היו חייבים צריכים להגיב – אחרת היו נשארים מאחור –
כלומר ארגונים קיימים אימצו אג׳נדה של

232."CSR

בסוף  1992הוקם בארה"ב ארגון  ,BSR– Business for Social Responsibilityעל ידי
מי שגרייסון ונלסון מכנים יזמים חברתיים שצמחו בתפקידי ניהול בחברות הגלובאליותBSR .
תמך ושימש מודל להקמת רשת רחבה של ארגונים ביניהם Canadian BSR :בקנדה ב-
 ; 1995ארגון מעלה ב 1998 -בישראל ,פורום אימפרסה ב 1997 -באמריקה בלטינית ואתוס
בברזיל

233.1998

ההתפתחות המשמעותית בשווקים המתעוררים ,בשנות התשעים הביאה גם להקמת
ארגונים בפיליפינים ( ,)PBSPבאינדונזיה ,בויאטנאם ,בפולין ,ובהונגריה .אפילו בסין ,במקביל
לתחילתו של תהליך ההפרטה ,הובילה הממשלה מגמה של אימוץ סטנדרטים חברתיים-
סביבתיים בהתנהלות החברות הממשלתיות.
חלק מהארגונים היו שלוחות מקומיות של ה IBLF -הבריטי ,ואחרים ,היו יוזמות לוקאליות
עצמאיות .בתשובה לקריאת נשיא האיחוד האירופי זא'ק דלור ( )Jacques Delorsהוקמה
בשנת  ,1996הרשת האירופאית של עסקים להכלה חברתי ,אשר שינתה את שמה ,כעבור
כשנה ,ל .CSR EUROPE -מטרתה הייתה ליצר מרחב ללימוד משותף ולהחלפת ידע בין
האיחוד האירופי ובין נציגי עסקים ,במסגרתו ניתן יהיה לפתח פתרונות ,דיאלוג ומדיניות
משותפים לקידום אחריות תאגידית בקרב התאגידים ומעבר

להם234.

בספטמבר  2003אירחה ענקית הביטוח  Swiss-Reאת המפגש הראשון של מנהיגי
הקואליציות לאחריות תאגידית מרחבי העולם .המפגש היה יוזמה של בוב דאן ( )Dunnנשיא
 BSRוהוא נערך במימונה של קרן פורד .השתתפו במפגש כ 30-איש ,אשר במהלך יומיים
רצופים דנו בתפקידם הגלובאלי של עסקים ,בתפקידם של ארגוני האחריות התאגידית,
בצורך בסטנדרטיזציה של התחום ,ובאמצעים לייצור סינרגיה רחבה יותר בין

הארגונים235.

232

Allen White, Interview
Ibid, Grayson and Nelson (2013, p. 28.
234
CSR Europe Website: http://www.csreurope.org/history; Detailed case studies in: Ibid, Grayson
and Nelson (2013), pp. 28, 79-90, 235-245, 246-252, 256, 290.
 235ראה נספח CSR LEADERS MEETING ZURICH – Executive Summary 1
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בראיון אתו ,מסביר דאן את הרציונאל למפגש הראשוני " :לנגד עיני עמד המודל של מועדון
המיילים  - StarAllianceחברות תעופה שמתחרות ביניהן ,משתפות פעולה ,לטובת הנוסע.
גישת תחרות מחד וקוד שרינג מאידך .בהתאם שאפתי לבנות רשת של ארגונים ברחבי
העולם ,בתקווה ,שנוכל לייצר  Allianceשל ארגונים ממדינות אחרות .רציתי לבדוק האם
אפשר לייצר קהילה? אם ניתן לבנות בסיס מחקרי משותף שישרת את כולם? קהילה לצורך
מחקר ,לימוד להובלת שינוי .חשבתי שמקסימום "נגבש ,ואם לא יצליח ,לפחות נייצר .Social
 Capitalאם כן יצליח ,נייצר "שדה" .דאן נזכר בהתרגשות בתחושה הגלובאלית שהייתה
במפגש" :פתאום זה לא היה רק אירופה וארה"ב אלא קבוצה מאוסטרליה ,מדרום אפריקה,
מברזיל  -וזה היה מלהיב".

236

רשת המנהיגים המשיכה להתקיים ולהיפגש .המפגשים הבאים התקיימו במסגרת כנס BSR
בלוס אנג'לס בנובמבר  ;2003בג'נבה ,מיד לאחר כנס הגלובל קומפקט ביולי , 2005באירוח
ה ; WBCSD-World Business Council for Sustainable Development -במרכז
האחריות התאגידית באוניברסיטת הרווארד בבוסטון ביולי  .2006המפגש האחרון ,כונס
ביוזמתי ובאירוח  ,BSRוהתקיים במשרדי הארגון בניו יורק מיד לאחר כנס הגלובל קומפקט
בניו יורק ביוני .2010

 1.3התפתחות התחום במאה ה21 -
בעשור הראשון של המאה ה 21-התקדם תחום האחריות התאגידית ברמה התפישתית
והיישומית .ברמת התפישה ,השתרש מונח הקיימות בשיח ,ונרשם מעבר נוסף מאחריות
תאגידית ל"קיימות" .קרמר וקרבל רואים את הקיימות כהתפתחות המשמעותית ביותר
באסטרטגיה העסקית של המאה ה .21 -כמו כן נזנח בתקופה זו החיפוש אחר מודלים
שמאששים את כדאיות התחום כגישה עסקית .היה ברור כי תאגידים צריכים לפעול מעבר
להשאת רווחים ,אך הדרך להרחבת מטרותיהם והשפעותיהם לא הייתה ברורה לחלוטין.
השיח השולט היה החיפוש אחר שיכלול וקידום היישום .בו בזמן ,התפתחה ההבנה כי קיימת

Robert Dunn, Interview.
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שונות תרבותית וחברתית רחבה בין שווקים ,מדינות וקבוצות אוכלוסייה ,וכי התפיסה הגנרית
של אחריות תאגידית חייבת לקבל אינטרפרטציה

ייעודית237.

שכלול היישום התרחש בכמה

זירות במקביל .האחת היא פעילותם של תאגידים וארגוני אחריות תאגידית שעסקו ישירות
בתחום ,לקידום התייחסות לנושאים ספציפיים הנוגעים ליישומים וכלים ספציפיים ,למחזיקי
עניין מוגדרים או לסקטורים עסקיים מובחנים .לדוגמא :דיווחי קיימות ,אחריות תאגידית בשוק
ההון ,ניהול השקעות אתיות ( ,(SRIמיחזור וצמצום פסולת ,אחריות כלפי קבוצות ילידים,
אחריות תאגידית של סקטור הטקסטיל והאופנה ,תעשיית היהלומים וסקטור המזון .השנייה,
היא פעילות ארגוני חברה אזרחית שחברו לתאגידים ,כדי לקחת חלק במציאת פתרונות
תשתיתיים לצרכים הגדלים של החברה והסביבה .בזירה השלישית ,פעלו הארגונים
הגלובאליים כמו האו"ם ,הבנק העולמי ,ארגון הבריאות העולמי ואחרים להרחבת רשתות
התאגידים ,כדי לקדם מענה לצרכים הגדלים של העולם בהיבטים הסביבתיים והחברתיים.
בשנת  2000הסתיימה ועידת האיחוד האירופי שנתכנסה בליסבון בהכרזה על אימוץ גישה
של צמיחה כלכלית בת-קיימא שתאפשר הגדלה של מקומות עבודה איכותיים והרחבת
ההכללה החברתית עד  .2010ברוח הועידה ,השיק בשנת  2001האיחוד האירופי את
"המסמך הירוק" שהכריז על אימוץ גישה רחבה של עידוד ותמיכה בתאגידים ובממשלות
באירופה ובעולם כולו ,שיקדמו יישום אחריות תאגידית .המסמך המתאר את המגמה של
התפתחות התחום והצטרפות עוד ועוד תאגידים ומחזיקי עניין להכרה בו ,מתייחס לגישה
הוולונטרית של אחריות תאגידית ,לחשיבותה ויתרונותיה לצמיחה כלכלית ,תעסוקה ,הכלה
חברתית ואיכות החיים .המסמך מפרט את נושאי התחום ומתייחס לשקיפות ומימשל תאגידי.
במסמך ,מאיץ האיחוד בתאגידים לייצר שותפויות עם תאגידים וסקטורים נוספים ,כדי
להרחיב את ההשפעה החברתית ,וקורא לצרף למעגל גם עסקים בינוניים

וקטנים238.

על

בסיס המסמך ,פתח ארגון  CSR EUROPEבקמפיין לעידוד תאגידים לאימוץ גישת האחריות

237

William B Werther and David Chandler (2006), Strategic Corporate Social Responsibility:
Stakeholders in a Global Environment, University of Miami, Sage Publications 2006, p. 13.
238
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0379&rid=1[accessed
]21/9/2015
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התאגידית כחלק מהאסטרטגיה העסקית והניהולית שלהם .בינואר  ,2005הושק בכנס
דאבוס ,דירוג  100החברות המובילות בעולם ,על פי מידת הקיימות של התנהלותם ( Global
 239.)100באותה שנה ,התארגנו בהנחיית  400 ,CSR EUROPEתאגידים ומחזיקי עניין ,לגיבוש
מפת דרכים אירופאית לעסקים .המפה פרשה את מטרות הארגון לשנים הבאות והיוותה את
הבסיס לאסטרטגיית האיחוד האירופי בתחום ה-

240.CSR

בפתחה של שנת  ,2000הושקה בעצרת האו"ם ,ביוזמת מזכ"ל האו"ם קופי ענן ,יוזמת ה-
 ,Global Compactבמטרה לגבש תשתית של עסקים הפועלים בזירה הגלובאלית ,שישתפו
פעולה בנושאי פיתוח ,יישום ודיווח קיימות והכלה .ליפשיץ ורואוו רואים את הגלובל קומפקט
כמשלימה את מערך הסחר המולטילאטרלי ,נוכח העובדה כי ארגון הסחר העולמי (ה-
 ,)WTOלא הצליח לתת מענה לתסכול המצטבר ולדון בנושאים כמו זכויות אזרח ,תנאי
עבודה והגנה על הסביבה .העברת הנושאים הללו לזירת האו"ם ,שיחררה את מערכת הסחר
מהציפייה לדון בהשלכות הסחר העולמי ,דיון שהיה חושף אותה ללחצים גדולים

וסיכונים241.

חברי הגלובל קומפקט מאמצים עקרונות וערכים המכבדים זכויות אזרח ,תעסוקה ,איכות
סביבה ומלחמה בשחיתות ומחויבים בעשותם כך לקידומם של שווקים ,סחר ,טכנולוגיה
ופיננסים ,תוך השאת ערך מוסף לכלכלות ולחברות ( )Societiesבאשר הן .כרציונאל לכינונו
של הגלובל קומפקט ,מפרט הארגון כי עסקים במאה ה , 21-מושפעים יותר מאי-פעם
מאתגרים והזדמנויות חברתיים ,פוליטיים וכלכליים ולכן כדי להתמודד ולהצליח עסקית,
עליהם לייצר שותפויות עם ממשלות ,ארגוני חברה אזרחית ,ארגוני עובדים

והאו"ם242.

במהלך העשור הראשון של המאה ה 21 -התפתח הגלובל קומפקט כמסגרת רחבה
שהכניסה לתוכה את הקואליציות הלוקאליות ,שכללו תאגידים ,ארגוני חברה אזרחית,
ולעתים ,נציגי ממשלות ואת הקואליציות הגלובאליות שקדמו לה ,ופרסה רשת גלובאלית
משלה של רשתות לוקאליות ואזוריות .מבקרי היוזמה טענו כי היא מערערת על ההפרדה
239

[CK Staff], 2005 Global 100 results, Corporate knights- The Magazine for Clean Capitalism, posted
Junuary 22, 2005. http://www.corporateknights.com/reports/2005-2011-archives/2005-global-100results-11064106 / [Accessed: 6.7.15].
240
Ibid, CSR Europe Website.
241
Ibid, Lipschutz and Rowe (2005), p.161.
242
United Nations Global Compact Website:
]http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html [Accessed: 27.7.2015
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שבין האו"ם כארגון ,ובין עסקים ופוגעת בתפקיד גופי האו"ם כגופים המבקרים עסקים .קורטן
מחריף את הביקורת על יוזמת הקומפקט והקואליציות הנוספות וטוען כי מזכ"ל האו"ם דאז,
קופי ענן ראה בקומפקט הזדמנות לייצור הכנסות תאגידיות לקופת האו"ם המדלדלת ,וכי
היוזמה אפשרה לתאגידים להסתיר את "פשעיהם" מאחרי סמל

האו"ם243.

כפועל יוצא מהתרבות הקואליציות ,החלו להתפתח קואליציות מתמחות בהתאם לתעשיות
ספציפיות ,סקטורים ונושאים .גרייסון ונלסון מכנים אותם .Industry and Issue Specialists
להערכתם ,לקראת סוף העשור הראשון של המאה ה ,21 -היו ברחבי העולם למעלה מ110-
קואליציות בינלאומיות ולאומיות המונהגות על ידי עסקים .כ 30-מהן ממוסדות ומשפיעות על
סדר היום הגלובאלי .הם מציינים כי גם ארגונים מסורתיים ,כמו לשכות מסחר ,אגודי
תעשיינים ,התאחדויות סקטוריאליות ואחרים ,פיתחו תוכניות ייעודיות לאחריות תאגידית של
חבריהם .כל אלו בצד מספרם הגדל של הארגונים המייצגים מיגוון מחזיקי עניין ,כמו הגלובל
קומפקט על שלוחותיו האזוריות ,ה , GRI Global Reporting Initiative -הWorld -
 ,Economic ForumוהInitiative-

244.Clinton

על אף המודעות הגדלה לאחריות המצופה מתאגידים באירופה ,בארה"ב ,בדרום אמריקה
ובמזרח אסיה ,נחשפו בתחילת המאה ה ,21-פרשות הונאה פיננסיות בזירת העסקים
העולמית .התמוטטות החברות אנרון ( )ENRONוורלדקום ( )WORLDCOMב ,2002 -גרמו
למשבר אמון עמוק כלפי המגזר העסקי וגררו את הרגולטורים והתאגידים לחקיקה
אינטנסיבית ששיאה בחוק סרבנס אוקסלי ( )Sarbans Oxleyהוא ה- SOX-אשר קבע כללים
מחמירים למימשל תאגידי בחברות .החוק שגובש בארה"ב אומץ על ידי מרבית מדינות
העולם והעלה את נושא המימשל התאגידי כנושא מרכזי באחריות תאגידית.
דזליי וגארת ,מצביעים על המשברים העסקיים הללו יחד עם הדינמיקה של הפוליטיקה
העולמית ,של התחזקות סין והמלחמה העולמית בטרור אחרי מתקפת התאומים ,כמניעים
לחיפוש אחר "סדר חוקי גלובלי" .הם מצביעים על הגידול העצום במספר פירמות עורכי הדין
 243קורטן ( ,)2005שם ,עמ' .131

Ibid, Grayson and Nelson (2013), pp.3-4, 28-29.
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בארה"ב ובאנגליה ,שהחלו לעסוק במשפט בינלאומי ,על התפתחות מסיבית של פירמות
מקומיות בשווקים המתפתחים ,שהן בעלות התמחות כפולה המשלבת את החוק המקומי עם
החוק הבינלאומי ,ועל צמיחתם של מאות ארגוני חברה אזרחית בעלי אוריינטציה משפטית-
חוקית הפועלים בכל הרמות המקומיות והגלובאליות .חלק מארגוני החברה האזרחית אליהם
הם מתייחסים ,מתנגדים או שואפים למתן את המדיניות הניאו-ליבראלית תוצאת
הגלובליזציה .ארגונים אלה עוסקים בנושאים כמו הפרטה ,סחר חופשי וזרימת הון ,תוך שהם
מגנים על זכויות ילידים ,הסביבה ועוד .ארגונים אלה משתפים פעולה במסגרת ארגונים
גלובאליים כמו ה World Social Forum -המשמש כארגון מטרייה ,או משמשים צינורות
ליישום יוזמות פיתוח מקומיות של הבנק העולמי וסוכנויות פיתוח לאומיות ,ושל תאגידים
גלובאליים ושלוחותיהם המקומיות .הם מעסיקים עורכי דין ומשפטנים ,ומקבלים כספים
מקרנות פילנתרופיות מבוססות כמו  ,Asia Foundationומסוכנויות פיתוח כמו  .USAIDדאזלי
וגארת מביאים כדוגמא את קרן פורד שמשקיעה ברפורמה לסיוע חוקי וצדק חברתי ,אזרחי
בסין245.

קרן פורד גם הייתה משקיעה אסטרטגית בארגוני חברה אזרחית בישראל ,לרבות

בייסוד ארגון מעלה בצד קרן כהנוף.
השינוי במערך הכוחות הבין-מגזרי ,היחלשות המדינה והתחזקות המגזר העסקי והמגזר
האזרחי ,הביאו להקמתם ולפריחתם של "מוסדות חקיקה של השוק" ,מוסדות וארגונים חוץ
שלטוניים ו-וולנטריים לקביעת כללים וסטנדרטים .מוסדות אלו ,לא בהכרח באים במקומן של
ממשלות אלא מהווים פעמים את המשכן ,כזרועו הארוכה של השלטון המרכזי .כדוגמא
למוסדות אלה ,ניתן לציין את ארגון התקינה הבינלאומי  ,ISOה"גלובל-קומפקט" של האו"ם,
הנחיות ה ,OECD -והנחיות ה GRI -אשר הוזכרו מוקדם יותר" .החברות מוכות המשברים
והביקורת ממילא נדרשו לדווח לממשלות ,לא היה להן מה להפסיד ולכן העדיפו לדווח
וולנטרית על פי ה Monsanto .GRI -לדוגמא( ,אשר הואשמה ,בפגיעה בחקלאים ובאחריות
למשבר מזון כתוצאה מהינדוס זרעים -ט.א ).הייתה הראשונה לפרסם "דוח חברתי מבוקר",
מציין אלקינגטון .הוא רואה את תרומת האינדיקטורים של ה GRI -כרחבה הרבה יותר
Ibid, Dezlay and Garth (2011), pp. 2309-2311.
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ממסגרת דיווח" :הפוקוס על דיווח ,כתוצאה מהקמת ה ,GRI -איפשר לחברות להתחיל
לחשוב על השפעותיהן ולתכנן מראש את תהליכי הפיתוח שלהם" "....יש פה גם תופעה של
'עדר' ...,ה GRI -ניצל את הטבע העסקי התחרותי ויצר מסדי נתונים לדירוגים ,דיווחים
ומדדים"246.

את תרגומם של האינטרסים והנושאים הנוגעים לקבוצות מחזיקי עניין לכלל סטנדרטים,
ומסגרות דיווח כגון ה GRI -וה ,Global Compact -רואים שמיר ווויס ,כביטוי להתקדמות
המשילות הוולונטרית של תאגידים ,אשר ראו באחריות תאגידית כמקדם לניהול סיכונים.
האינדיקטורים הוולנטריים לפיהם לא רק משקפים מציאות של התנהלות תאגידים ,אלא אף
מייצרים אותה וכפועל יוצא מאתגרים את הרגולציה הממוסדת הציבורית להתקדם
בהתאם247.

אסונות טבע עצומים בהיקפם ונזקיהם ,כמו סופת ההוריקן קתרינה ב ,2005 -שימשו את
הרקע לקמפיין שהתנהל בשנים  2005-2006על ידי אלברט (אל) גור ( ,)Goreסגן נשיא
ארה"ב .הקמפיין ביקש להעלות את המודעות ווההכרה בבעיית ההתחממות הגלובאלית,
כתוצאה מפעילות אנושית ותאגידית ,והוביל להפיכת נושא זה למרכזי בהתנהלות
תאגידים248.

ועידות האקלים בקופנהגן ( )2009ובריו ( ,)2012הבליטו את אוזלת ידן של

ממשלות בהצבת מענה לפגעי הטבע וחידשו את הקריאה לפעולה וולנטרית של תאגידים
באימוץ התנהלות אחראית .קרמר וקרבל מציינים את תרומתם של מנהיגים עסקיים כמו
מנהלי וולמארט ) (Walmartוג'נראל אלקטריק ) ,(General Electricאשר שרטטו תוכניות
מרחיקות לכת להפחתת פליטות גזי חממה ובכך סימנו לשוק המערבי כולו את היעד; בשנת
 2005השיקה ג'נראל אלקטריק ,על כל תחומי פעילותה ,תוכנית ענק בשם EcoMagination
לפיתוח מוצרים ושירותים ,אשר השפעותיהם הסביבתיות נמוכות ,ואשר יספקו מענה לצרכים
המשתנים של השווקים הגלובאלים .וולמארט הנהיגה תוכנית לקידום כל ספקיה ודירוגם על
246

John Elkington, Interview.
Ronen Shamir and Dana Weiss, (2011) Semiotics of Indicators : The Case of Corporate Human
Rights Responsibility. Tel-Aviv University, Authors draft copy
248
Ibid, Cramer and Karabell, (2010), p.22 ; Albert Gore, Jr., (2006), An Inconvenient Truth.
]https://www.algore.com/library/an-inconvenient-truth [Accessed:
247
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פי מידת עמידתם בסטנדרטים של קיימות ,ומאות אלפי הספקים של הענקיות הללו ,מסין ועד
האיחוד האירופי ,שינו באופן משמעותי את

התנהלותם249.

במקביל ,ממשלות ברחבי העולם הפכו למודעות יותר לאתגרים הסביבתיים וחיזקו את
הדרישות הרגולטיביות בכל הנוגע לצמצום פליטות גזי חממה .ומשקיעים ,הפנו משאבים
גדלים והולכים לקרנות "ירוקות" ולפיתוח טכנולוגיות ומודלים עסקיים סביבתיים.
הקואליציות שנוצרו על ידי הארגונים הבינלאומיים ,ממשלות ותאגידים הביאו להתפתחותו
של מושג חדש  – Mandatory Self Regulationרגולציה ,המנחה לאימוץ וולנטרי של כללי
התנהלות .במצב החדש ,התאגיד מחויב על ידי חקיקה מדינתית לדווח ,אך יכול לבחור לדווח
על

אי-עשייה250.

מבקרי תחום האחריות התאגידית מבקרים את תמיכת הNGO’s -

הגלובאליים בגישת האחריות התאגידית ואת השתתפותם בקואליציות לקידומה .לדבריהם
רבים מארגונים אלה ,התומכים ב – ,CSRאינם מבינים את רציונאל כלכלת השוק החופשי ואת
התפקיד שיש לרווחים בה .הם מדגישים את הרעיון של "ציפיות החברה מעסקים" ,מבלי
לפרש את הציפיות האלה או מקורן .בעוד רבים מתומכי התחום ,מניחים כי הציפיות מיוצגות
על ידי מחזיקי העניין של העסקים ובעיקר על ידי  NGO’sאשר מבקרים תאגידים ,ספק ,אם
מרבית האנשים מצפים מעסקים שיפעלו עם מחזיקי העניין לקידום פיתוח בר קיימא ושורת
רווח משולשת .מארנס רואה בהירתמות הארגונים לקואליציות והגופים המולטי-לאטרלים
בגדר "לישון עם האויב"

251

מבקרי תחום האחריות התאגידית ,פוסלים את ההנחה שעמדה בבסיס רעיון התקינה-
הסטנדרטיזציה ,לפיה ,ככל שתהיה סטנדרטיזציה של תקנים בינלאומיים לגבי סביבה
וחברה ,כך יהיה היישום רחב יותר .לטענתם ,מטרת התקנים והקודים הוולנטארים היא
249

Ibid, Cramer and Karabell, (2010), pp. 23-25; GE imagination at work, General Electric Website,
http://www.ge.com/about-us/ecomagination [Accessed: 6.7.15]. Standards for Suppliers, Walmart
Website, http://corporate.walmart.com/global-responsibility/ethical-sourcing/standards-for-suppliers
[Accessed: 6.7.15].
250
Jurek Michal (2014) : The Genesis and evolution of CSR self Regulation, Financialisation, Economy,
Society & Sustainable Development (FESSUD) Project, Working Paper Series No. 70.
http://fessud.eu/wp-content/uploads/2013/04/The-genesis-and-evolution-of-CSR-self-regulationwith-special-reference-to-the-case-of-financial-institutions_Working-paper-70.pdf. [Accessed:
]27.7.2015
251
Ibid, Marens (2008), p. 124.
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להרדים את הרגולטורים הממשלתיים .הם מצטטים את מישל פוקו ( )Foucaultשאמר כי אם
עסקים לא יקבלו על עצמם רגולציה עצמית וולנטרית הם יתקלו ברגולציה ציבורית שתהיה
קשה

בהרבה252.

חסידי הניאו-ליברליזם ,רואים את חסרון הסטנדרטיזציה של הקודים

החברתיים-סביבתיים של תאגידים ,בהטפתם לאזרחות תאגידית גלובאלית ,אשר לא לוקחת
בחשבון את שונות השווקים ,המדינות והתרבויות השונות .לפיהם הסטנדרטיזציה מובילה
להרחבת הרגולציה ולאחידות כפויה ,אשר מגבילה את יתרונות הסחר וזרם ההשקעות ,ואף
עלולה לעצור את תהליכי פיתוחן של מדינות עניות על ידי צימצומה את הזדמנויות העבודה
בהן והורדת תקציבי

הרווחה253.

 1.3.1תאגידים ,ממשלות וחברה אזרחית
בשנת  2008הוקמה בצרפת ביוזמת הנשיא סרקוזי ,הועדה למדידת ביצועים כלכליים וקידום
חברתי (CMEPSP – Commission on the Measurement of Economic Performance and
) Social Progressבראשותו של חתן פרס נובל ג'וזף סטיגליץ .ביוני  2009הגישה הועדה את
המלצותיה לעדכון מדדי התוצר הלאומי כך שיכללו מדדים של קיימות ,איכות חיים ורווחה
חברתית .המלצות הועדה שיקפו את הגישה לפיה מדדים כלכליים-פיננסיים כמו תל"ג ()GDP
אינם מספיקים כדי לשקף איכות חיים ותחרותיות של מדינות .בהיבט התפתחות התחום ,היו
המלצות הוועדה עליית מדרגה נוספת בהצביעה על מרכזיותה של תפישה כוללת כלכלית-
חברתית המתייחסת לכלל החברה

והסביבה254.

השנים  ,2009 -2008הביאו איתן משבר פיננסי רחב היקף נוסף ,אשר גרר את כלל הכלכלה
המערבית להאטה .בקרב פרשנים ,הייתה הסכמה רחבה לפיה מקור המשבר הוא התנהלות
252

Michel Foucault (1980), Power/Knowledge, Pantheon, New York cited in: Ibid, Lipschutz and
Rowe, p. 165.
253
Rowe, Ibid pp 144-146; 165, Marens, Ibid (2008) pp.2; 24-26.
 254לימור ( ,)2010שם ,עמ' ;48
Joseph Stiglitz, Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi (2009), The Measurement of Economic
Performance and Social Progress Revisited - Reflections and Overview, OFCE - Centre de recherche en
économie de Sciences Po, December. http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/1-Measurement.pdf
[Accessed: 6.7.15].
][http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf[[Accessed 6/7/2015
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עסקית חמדנית אשר קידשה את תוצאות הטווח הקצר והייתה מונעת מנטייתם של יחידים
לשפר את הישגיהם הפיננסיים ולצבור הון פרטי .התפוצצות בועת הנדל"ן בארה"ב ,נפילת
בנק  Lehman Brothersהאמריקאי והתערערות שוקי הפיננסים העלו שוב לדיון את שאלת
האחריות התאגידית ,הקיימות

והקפיטליזם255.

פעם נוספת ,עלתה השאלה ,אם אחריות

תאגידית היא בגדר מותרות או מנגנון לניהול סיכונים ולריכוך נזקי הקפיטליזם ,ובצידה,
שאלת צרכנות היתר ונזקיה .המשבר הכלכלי גם הדגיש את ההבדל בין כלכלות ארה"ב
ואירופה אשר חוו את ההאטה הכלכלית הדראסטית שהביאה לאחת השנים הגרועות
בהיסטוריה שלהן לבין הכלכלות המתפתחות של הודו ,ברזיל וסין ,אשר פעילותם הכלכלית
לא נפגעה ואף צמחה .כך למשל ,בשנת  2009לבדה צמחה כלכלת סין ביותר מ-

256.9%

לפי תיאוריית ה Responsibilization -של שמיר ,הנטייה לצמצם את שטחי האחריות של
הממשל והציבור ,הביאה להתפתחות דיאלקט של מוסר בהתייחס לשווקים בכלל ותאגידים
בפרט .לקיחת אחריות (כביכול) על ידי עסקים ,עודדה ממשלות להפריט שירותים ולצמצם
את מעורבותן החברתית בהם .לפיו ,תחום האחריות התאגידית הוא תחום של רגולציה
עצמית ופרטית בעל מאפיינים ברורים של משילות שהתפתח כמענה לביקורת הציבורית
כנגד הכוח הנצבר במגזר הפרטי .לפיו ,התפתחות התחום מוכיחה את יכולתו של
הקפיטליזם להפוך ביקורת ציבורית לנכסים מסחריים וניהוליים.

257

ברקאי רואה גם היא את פריחת השדה והשיח של אחריות תאגידית כמשקפים את
התבססותה של משילות הנשענת על עקרונות רגולציה עצמית ,ביזור תהליכי קביעת המדיניות
וכצורת סמכות דומיננטית בסדר הניאו-ליבראלי .בהקשר זה ,הציפייה הגוברת מתאגידים
ליטול תפקידים שאינם עסקיים באופיים ולשאת באחריות למגוון עניינים שבאופן מסורתי היו

255

Thomas Friedman (2009), The Price is not Right, The New York Times, March 31,
http://www.nytimes.com/2009/04/01/opinion/01friedman.html [Accessed: 24.7.15].
256Ibid, Cramer and Karabell, (2010), p. 27.
257
Ibid, Shamir (2010).
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באחריותה של המדינה ,מחזקת את מעמדם ההולך ונבנה של תאגידים כאתרים מרכזיים של
עוצמה פוליטית-חברתית ,ומסמנת את צמיחתם כמקורות של סמכות ממשלית פרטית.

258

 1.3.2ביקורת מימין ומשמאל
ככל שתחום האחריות התאגידית השתרש כמרכזי להתנהלות עסקית ,כך גברה הביקורת
עליו .המבקרים מימין ,חסידי גישת השוק החופשי כמו הנדרסון ומרנס ,טוענים ,בשונה
משמיר וברקאי ,כי החידוש המלביש על עסקים תפקידים ומשימות שאינם עסקיים ,מחליש
אותם .לפיהם ,גישת האחריות התאגידית אשר גובשה כדי ל"פצות" על נזקי הגלובליזציה,
אילצה עסקים להתנהל בהלימה לאינטרסים של שורה רחבה של מחזיקי עניין ,במקום
להתמקד ביצירת רווח וערך לבעלי המניות .לדבריהם ,הגישה מתבססת על ניתוח שגוי של
נושאים ואירועים ,ואימוץ גורף שלה ,המחייב השקעת משאבים ועיסוק של מנהלים בנושאי
אחריות תאגידית כלל אינה אפקטיבית .זאת כיון שהיא מובילה להגדלת העלות של עשיית
עסקים ,הקטנת רווחים ,לבינוניות עסקית ,לצמצום סביבת התחרות ,ולהקטנת ההשקעות
העסקיות .שרשרת השפעות זו עלולה לגרום להתמוטטות כלכלת השוק והפחתת

הרווחה259.

משמאל ,קורטן ואלקינגטון מבקרים את התחום ורואים בו "הפרעה" ,טקטיקה פוליטית,
שמסיבה את תשומת הלב הציבורית מנזקי התאגידים או "שמן סיכה" ( )lubricantהמאפשר
לעסקים בינלאומיים שצברו יותר מדי כח ,להמשיך ולהשליט את משטר התאגידים .הם
התאגידים260.

ברוח זו ,מצטט גרייסון את

גורסים כי נדרשת פעולה רגולטיבית רחבה לריסון

רוברט רייך ( ,)Reichמי שהיה שר העבודה בממשל קלינטון,

שקורא ללכת לכיוון של

רגולציה חזקה

יותר261.

אלן וויט רואה את מידת הקבלה וההתנגדות לתחום האחריות התאגידית ,כפועל יוצא של
מבנים חברתיים ,מדיניות ותרבות לוקאליים .הוא מביא דוגמאות משווקים שונים" :בברזיל

 258ברקאי ( ,)2010שם.
259

Ibid, Marens (2008), p. 13; Ibid, Henderson (2001).
קורטן ( ,)2005שם ,עמ' John Elkington , Interview; .36
261
David Grason, Interview.
260
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למשל לא היה ממש ויכוח (בעד ונגד אחריות תאגידית – ט.א ).כיון שהייתה תרבות ומסורת
של פרויקטים חברתיים .היה יותר לחץ חברתי ,התרבות השתנתה ,והפרויקטים הורחבו
לבריאות וחינוך ונעשו יותר אסטרטגים ,אבל לא הייתה התנגדות …….בארה"ב ,לעומת
זאת ,הייתה דאגה מרכזית מרגולציה שתבוא בעתיד .העסקים חששו פן הסכמה וולנטרית
לדיווח ,מדידת גזי חממה ,להגברת בריאות ובטיחות  -תוביל להגברת הרגולציה בעתיד"....
"....באירופה ,יש תרבות של ציות לממשלות  -רגילים לרגולציה ולממשלה חזקה .אין
תביעות ,אין השקעה של מיליוני דולרים בלובי ,הממשלה מורה ועושים:שבדיה ,דנמרק ,
צרפת  ,הולנד  -דרך חלקה יותר ,הרבה יותר שיתוף פעולה .ל CSR -הייתה באירופה דרך
הרבה יותר

קלה262".

נראה כי המשבר הכלכלי בסוף העשור הראשון של המאה ה ,21-הגלים שיצר בצמצום כח
הקנייה של העולם המערבי והצורך שנוצר אצל החברות הגלובליות להתייעל ,הדגישו את
הפערים הגדלים ושוני האינטרסים שבין העולם המערבי ובין העולם המתעורר .קרמר וקרבל
מצביעים על כינוס האקלים בקופנהגן ( )2009כעל הנקודה בה התקוממו המדינות
המתפתחות והראו כי לא תהיינה מוכנות ל"שלם" את מחיר הצריכה של העולם המערבי על
ידי האטת תנופת הפיתוח שלהן .לדבריהם ,תאגידים ומנהליהם הפנימו לאחר הועידה ,את
העובדה כי בתהליכי הפיתוח של חברותיהם ,נדרש איזון בין שלושה אתגרים משמעותיים:
כלכלה מקרטעת כתוצאה מהמשבר הכלכלי ,תנופת הפיתוח וצרכיו של העולם המתעורר,
והצורך הדחוף בניתוק ( )Decouplingבין צמיחה עסקית ובין ניצול גובר של משאבי טבע
ונזק

סביבתי263.

מרנס מבקר את מובילי תחום האחריות התאגידית על שאימצו את תפישת הקיימות ובמיוחד
את הפיתוח בר הקיימא ) (Sustainable Developmentכחלק מהגישה העסקית .אלה
בראייתו ,מחייבים עמידה במטרות שנבחרו והוגדרו על ידי עסקים עצמם על פי נוחותם,
ומהווים כלי הגנה על כלכלת השוק ומשרתים את צורך של עסקים בפופולריזציה ובכבוד .עוד

Allen White, Interview.
Ibid, Cramer and Karabell (2010), pp. 232,235.
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262
263

טוען מארנס כי אחריות תאגידית הפכה לחוד חנית של עסקים ומנהליהם במאבקים עסקיים
ופוליטיים264.

לעומתו ,קרמר וקרבל רואים בהרחבת מושג האחריות התאגידית לאסטרטגיה

של הקיימות ,כדבר שקידם את התאוששות המגזר העסקי אחרי המשברים שפקדו אותו.
הם מציינים עליית מדרגה נוספת באימוץ אחריות תאגידית וגישת הקיימות ,דרך תהליכי
שינוי אסטרטגי והירתמותם של מנהלים ומועצות מנהלים לנושאים הללו .בתפישתם,
לראשונה נוצר איזון בין המניעים החיצוניים למניעים הפנים-ארגוניים לאימוץ אסטרטגיית
הקיימות כאסטרטגיה ניהולית ,המהווה תשובה טבעית למערך השינויים בתנאי הפעילות
העסקית265.

דאן גורס כי הזירה העסקית עדיין נשלטת על ידי הדור המסורתי של מנהלים

"מרבית האנשים שצמחו להיות מנהלים בכירים ,מרגישים שהם צריכים לרצות קבוצה
מצומצמת של מחזיקי עניין ולא לוקחים בחשבון אחריות תאגידית בקבלת החלטות רציניות".
הוא רואה במנהיגים עסקיים כמו פול פולמן ( )Polmanנשיא יוניליבר ) ,(Unileverאינדרה נובי
( )Nooyiמנכ"לית פפסיקו ) ,(Pepsicoועמנואל פאבר ( )Fabberמנכ"ל דנונה  Dannonאת
המנהיגים הבודדים אשר אימצו ומתנהלים בגישת האחריות התאגידית "עד שלא יראו את
המנהלים הצעירים ,המוערצים עושים זאת ,לא יחקו אותם".

266

קרמר וקרבל מצביעים על שלב נוסף בהתפתחות האסטרטגיה הניהולית בקרב התאגידים
הרב-לאומיים והוא שלב "תחתית הפירמידה" .במסגרתו ,גיבשו החברות אסטרטגיה
המתמקדת בקהלים מודרים אשר קודם לכן לא הופיעו על רדאר העסקים ,כמחזיקי עניין
מרכזיים .הם מציגים שורת דוגמאות של מנהלי חברות ענק ומותגים כמו קוקה קולה,
 , SHELLפורד מוטורס ואחרים אשר מובילים קואליציות לפתרון נגישות למים ,קידום זכויות
אדם ואזרח ,מתמקדים גם בסיכונים שאינם פיננסים לפעילותם ,ומועצות מנהלים אשר
מתייחסות כחלק מהשגרה לנושאים של סביבה ,חברה ומימשל .נושאים אלה נדונים כחלק
מפיתוח עסקי שמטרתו כניסה והרחבת שווקים חדשים ,התמודדות עם משאבים נכחדים או
כחלק מ"אזרחותם התאגידית" .אלקינגטון מציין את חשיבות חילופי הדורות של מנהלי
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Ibid, Marens (2008), p.142.
Ibid, Cramer and Karabell, (2010), pp. 35-37.
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Robert Dunn, Interview.
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התאגידים (" )"Shifting of generationsבהתפתחות תחום האחריות התאגידית .כניסת
מנהלים צעירים הביאה ,לדבריו ,לגיבושם של עסקים אשר מודל הרווח שלהם הוא חברתי
(.)Social Enterprises
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 1.3.3אחריות תאגידית באקדמיה
את התפתחות תחום האחריות התאגידית והפיכתו למרכזי ,ניתן לראות גם ביחסה של
האקדמיה אליו ומידת עיסוקה בו .מתחילת המאה ה ,21-החלה האקדמיה להכיר בתחום
האחריות התאגידית כמרכיב בלתי נפרד מתהליכי החינוך וההכשרה של מנהלים ,משפטנים
וקובעי מדיניות ציבורית.

כך התווספו

לתוכניות הלימודים קורסים בנושאי האחריות

התאגידית והוקמו מכונים אקדמיים למחקר ותיעוד התחום .אחריות תאגידית וקיימות,
מופיעים כתת-תחום לגיטימי בבתי הספר למנהל עסקים .ברוב בתי הספר למינהל עסקים
ברחבי ארה"ב הוקמו מכונים ,מרכזים וקורסים לאחריות תאגידית .באירופה הקים ארגון ה-
 CSRב ,2001 -את האקדמיה האירופאית לעסקים בחברה ,אשר התמקמה ב 2002 -בבית
הספר למנהל עסקים  INSEADוקרואה כיום .ABIS

268

 Aspen Instituteהמוביל תכנית

מנהיגות אשר מקדמת שילוב קורסים לאחריות תאגידית בלימודי מנהל עסקים ,הפעיל החל
מ 1999 -דירוג של בתי הספר למנהל עסקים ) (MBAעל פי מידת השילוב של תכני אחריות
תאגידית בתוכניותיהם .בשנת  2011השתתפו בדירוג  149בתי ספר מ 22 -מדינות 64%
מהם מארה"ב ,ו 36%-מרחבי העולם ובכללן צרפת ,פיליפינים ,הודו ואנגליה .מספר בתי
הספר שדרשו מתלמידיהם לשלב קורסים שעסקו בהיבטי חברה וסביבה גדל מ 34%-ב-
 2001ל 78% -ב-

269.2011

רונן שמיר ,בראיון אישי ,מצביע על הכמות העצומה של כתבי עת ,התמחויות וכנסים מייצרי
רשתות של התחום בזירה הגלובאלית .לדבריו ,חלק גדול מהכתיבה בתחום ,אינו מכונה
 ,CSRאך עוסק בהיבטים ספציפיים של רגולציה וקיימות כמו זכויות אדם ,סביבה ,ואכיפתם
267

John Elkington, Interview.
]ABIS Website: http://www.eabis.org/about-eabis.html [Accessed 6.7.2015
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Beyond Grey Pinstripes 2011-2012 Top 100 MBA Programs (2011), The Aspen Institute,.
http://www.aspeninstitute.org/publications/beyond-grey-pinstripes-2011-2012-top-100-mba]programs [Accessed 6.7.2015
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על עסקים .הפעילות האקדמית לתפישתו היא זו שמייצרת ומרחיבה את תחום האחריות
התאגידית.

270

מרנס מבחין בין התיאורטיקנים שפיתחו את רעיונות ה CSR -בשנות ה 50-של המאה ה-
 ,20לבין אלה של סוף המאה ה 20 -ותחילת המאה ה .21-הראשונים היו בעלי רקע בממשל
ועסקים ובגרו במהלך מה שמארנס מגדיר ,שני העשורים ה"אסוניים" של ההיסטוריה
האמריקאית .אלה הגדירו את האחריות התאגידית מנקודת מבטה של החברה הרחבה ,כפי
שהוגדרה והוכתבה על ידי כוחם של העובדים ,רגולציה ודרישות ממשליות ,ארגוני חברה
אזרחית ומוסדות אחרים .הבאים אחריהם היו בעלי ניסיון חיים מצומצם יותר ,ותפיסת
האחריות התאגידית שלהם גובשה מנקודת מבטם של מנהלי עסקים .עובדה זו העניקה להם
את הכח לא רק לבחור מתי ואיך ליישם אחריות ,אלא אפילו במידה רבה להגדיר אותה.
התיאורטיקנים המאוחרים התעלמו מהגישה לפיה אתיקה צריכה להיות מוגדרת מעבר
להתנהגות הפרט .לפיהם ,בחינת אופיו של התאגיד ולקיחה בחשבון של רווח החברה כולה
הם נושאים של תיאוריה ,אתיקה ופדגוגיה .בהתאם ,מחקרי סוף המאה ה 20-ניסו לבחון את
היחס שבין אימוץ אחריות תאגידית והשקעה חברתית של התאגיד ובין הצלחתו העסקית
בהיבטים של רווח ,מוניטין וערך מניות.

271

מרגוליס ווולש סקרו  127מחקרים אמפיריים

בתחום שנערכו בין השנים  1972ל ,2002-ומדדו את היחסים בין תוצאות עסקיות פיננסיות
להתנהלות אחריות חברתית .הם מצאו שלפחות מחצית מהמחקרים ,הצביעו על קשר חיובי
בין יישום כללי אחריות תאגידית ובין התוצאות הפיננסיות בתאגידים ,בעוד לא נמצא כל קשר
שלילי מסקנותיהם מחזקות את הרציונאל העסקי לאימוץ אחריות תאגידית ,ומדגישות את
הרעיון כי תאגידים חייבים לחשוב מעבר לשורת הרווח ולהקדיש תשומת לב לנושאים
חברתיים וסביבתיים ,להתנהג באורח אתי ולהציג את הדרגה הגבוהה ביותר של יושרה
ושקיפות בפעולותיהם .כמו גם להיות מעורבים בקהילה בה הם פועלים ,במונחים של קידום
רווחה חברתית והענקת תמיכה לקהילה באמצעות פילנתרופיה ואמצעים אחרים .בנרג'י

 270רונן שמיר ,סוציולוג ,ראיון אישי 21 ,ינואר .2015
 271לימור ( ,)2010שם ,עמ' .44
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מתייחס לביקורת על המחקרים ,לפיה הגדרת מחזיקי העניין בהם רחבה מדי ,והם מתמקדים
באלה המייצרים רווח פיננסי כמו לקוחות ,עובדים ומשקיעים .וכי תהליכי היישום של אחריות
תאגידית שנבחרו ,היו בהתאם לקודים וסטנדרטים קלים לשכפול ויישום וכאלה אשר
מצמצמים עלויות כמו התנהלות סביבתית.272
הוא מצביע על הבעייתיות של ההקשר העסקי-אקדמי בתחום .לתפישתו בעוד "אזרחות
תאגידית" היא גישה המבוססת על יישום בשטח ,התפתחה התפישה של "אחריות חברתית
תאגידית" באקדמיה .הו א טוען כי מסקנות המחקרים הן הנחות יסוד שלא זכו לתמיכה
אמפירית .הוא מאשים את האקדמיה אשר מאמצת את הטרמינולוגיה העסקית של אחריות
חברתית ונותנת לה לגיטימציה .התוצאה לדבריו היא ציטוט של "הוכחות אקדמיות" כביכול,
בדוחות אסטרטגים של

חברות273.

לקראת סוף המאה ה ,20-הפכה גישת מחזיקי העניין לעקרון מרכזי ומנחה לניהול אחריות
תאגידית .התיאוריה מגדירה את העובדים ,הלקוחות ,הספקים ,הקהילה ,ארגונים וכיוב',
כמחזיקי עניין לגיטימיים ומשמעותיים עבור עסקים ומספקת הכרה אסטרטגית בערכן של
קבוצות שהן מעבר לבעלי העניין והשותפים המסורתיים של

תאגידים274.

בעוד קרול מדגיש את המחויבות המוסרית-אתית של התאגיד לכלל מחזיקי העניין שלו ,בוחן
פרימן את גישת מחזיקי העניין בראייה עסקית אסטרטגית ניהולית ,ומפרט את היתרונות
העסקיים שהיא מסיבה .האסטרטגיה שמפרט פרימן לוקחת בחשבון את מחזיקי העניין
בתהליכי קבלת ההחלטות העסקיות ומאזנת את מחויבות המנהלים לבעלי התאגיד עם
מחויבותם למגוון מחזיקי העניין

שלו 275.

תיאוריית מחזיקי העניין הניבה גם את פיתוחם של מודלים תיאורטיים בתחומי מדעי החברה
והניהול .מודלים אלה הובילו להמשגה חדשה של הקפיטליזם .בצד הביקורת על "קפיטליזם
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Ibid, Margolis and Walsh (2003), pp. 268–305.
Ibid, Banerjee (2008), pp.61-64.
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חזירי" התפתחו גישות של "קפיטליזם יצירתי" ו"קפיטליזם שיתופי" .המודלים הבולטים
ביניהם הם The Path to Corporate Responsibility :של צדק בשנת  2004אשר מגדיר
חמישה שלבים אסטרגיים של יציאה ממשבר אחריות תאגידית לאזרחות

תאגידית276,

The

 Pheonix Economyשל אלקינגטון משנת  ,2009לפיו בעידן של כלכלה משברית ,ישנה
התעוררות של רעיונות ומיזמים המאומצים על ידי תאגידים אשר מפתחים אותם לכדי שינוי
חברתי וסביבתי ,בעוד ממשלות מספקות להם את התשתית הרגולטיבית ליצירת כלכלה
חדשה277.

ותיאוריית הערך המשותף ( )Creating Shared Valueשל פורטר וקרמר (

 )Porter and Kramerמשנת  2011אשר כורכת את יצירת הערך המשותף עסקי-חברתי
לשלב התכנון האסטרטגי

העסקי278.

 1.3.4אחריות תאגידית בתקשורת העולמית
כאשר בוחנים את התפתחות תחום האחריות התאגידית וקפיצת המדרגה שלו בעשור
הראשון של המאה ה ,21 -בולט הביטוי שקיבל התחום בתקשורת הלאומית ,הגלובאלית-
כלכלית ואת תפקיד המידיה החברתית בקידומו.
במחצית השנייה של העשור האחרון של המאה ה , 20 -כבר הקדישו עיתוני העסקים
המובילים כמו הFinancial Times, Wall Street Journal, Economist, Business Week -
ואחרים מדורים ייעודיים לכיסוי תחום האחריות התאגידית ונושאים נגזרים ממנו .ב2001-
הוקם באנגליה ה ,Media CSR Forum -איגוד כלי תקשורת שלקחו על עצמם לקדם את
התחום ולבחון את אחריותה התאגידית של

התקשורת279.

במרץ  2010השיק עיתון ה Guardian -הבריטי את הGuardian Sustainable Business -
בעריכת ג'ו

קונפינו280.

ערוץ התקשורת הייעודי לאחריות תאגידית וקיימות ,הורחב להיות
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מסגרת לרשת חברתית ,לפרסום דוחות תקופתיים ולעריכת כנסים .שלוש שנים לאחר מכן
השיק הגארדיאן את הSustainable Business USA-

281,Guardian

ואת ה"Guardian -

" Sustainable Business Networkהמהווה זירת התעדכנות ,תקשור ורישות לעוסקים
בתחום (סוכני השדה

הגלובאלי)282.

הגארדיאן היווה חלוץ לשורה רחבה של מידיה ייעודית,

ברובה רשתות ובלוגים חברתיים יזומים על ידי העיתונות הכלכלית.

 1.4סיכום
התפתחות תחום האחריות התאגידית אינה יכולה להיות מיוחסת לאירוע בודד או אפילו
לרציונאל יחיד בין אם משפטי ,סוציולוגי ,כלכלי ,פוליטי או אחר .היסטורית ,עסקים היו
ישויות כלכליות-חברתיות שמטרתן לספק שירותים ומוצרים לחברה ומרכיב הרווח היה
התמריץ ליזמות העסקית ולפעילותם .ברבות השנים ,עם התפתחות הקפיטליזם והתפתחות
המדינה המודרנית השתנה מערך היחסים שבין עסקים לכלל החברה .הוא הושפע והשפיע
על התהליכים הגלובאלים ,המדיניים ,והחברתיים ושינה את מערך הכוחות שבין המדינה
לתאגידים ולאזרחים ,הן בזירה הגלובאלית והן בזירות הלוקאליות .ככל שהתאגידים
התחזקו ,כך גברה הביקורת עליהם מצדם של פילוסופים ,סוציולוגים ומדינאים וגברו
הניסיונות להגביל את כוחם והשפעותיהם השליליות .אלה הביאו ליצירת התשתית
המשפטית ,הכלכלית והחברתית אשר מחד אפשרה לתאגידים לפעול ומאידך יצרה את
מערך הציפיות האזרחיות וההגנות המימשליות ומשפטיות עליהם.
בצד התשתית החיצונית להם ,חיפשו תאגידים את הדרכים למשילות עצמית ושילוב של
מידתיות וערכיות בהתנהלותם העסקית .גישת האחריות התאגידית אשר התפתחה כגישה
וולנטרית של התאגידים ,מעבר לדרישות החוק ,סיפקה להם מרווח חוצץ לניהול הסיכונים
הנובעים מפעילותם העסקית והשלכותיה ,מקדם תחרותיות ומנוף להפגנת "רצון טוב
281
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ואיכפתיות" .כל אלה ,כמענה לביקורת ,למשברים ,לרגולציה ולציפיות הגדלות מהמגזר
העסקי.
במחצית המאה ה ,20-התרבו האירועים וההסברים המהווים את אבני הדרך להתפתחות
תחום האחריות התאגידית בעולם ובהלימה להם גם ההגדרות שלו .היחלשות שלטונה של
המדינה ,התחזקות כוחם של תאגידים ללא קשר לגבולות פיסיים ,התחזקות המידיה
והתקשורת ,ההבנה כי תאגידים פועלים כחלק אורגני מכלל החברה ,תפישת זכויותיהם של
כלל מחזיקי העניין המושפעים מפעילות התאגיד במישרין או בעקיפין ,התחזקות המודעות
הצרכנית והאקטיביזם החברתי-סביבתי – כל אלו אחראים לריבוי הנושאים והתחומים אליהם
נדרש התאגיד המודרני וכפועל יוצא לשילובם ופיתוחם באקדמיה ובתקשורת .נושאים אלה
דחפו מנהיגים עסקיים (עצמאיים ושכירים) להפנים את התפישה לפיה הם קיבלו בהשאלה
את ניהולם של משאבים ששייכים לאחרים ,בין אם הם בעלי המניות או מחזיקי עניין כמו
עובדים ,לקוחות או הסביבה ,תוך שהם מוגנים על ידי הגנות החוק של חוקי התאגידים.
מנהלים אלה הבינו כי תפקידם לאזן את האינטרסים בין בעלי המניות המעסיקים אותם לבין
החברה והסביבה המאפשרת פעילותם תוך שהיא מנפקת להם את "הרישיון לפעול" .בין אם
הכרה זו מונעת על ידי תפישה ערכית ובין אם היא מונעת משיקולים תועלתניים של קידום
אינטרסים עסקיים או ניהול סיכונים בעולם גלובאלי  -היא מהווה גישה עסקית .ההכרה
וההבנה באחריות התאגיד העסקי כלפי כלל מחזיקי העניין שלו היא שעומדת בבסיס גישת
האחריות התאגידית.
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פרק 2

דמותה של מדינת ישראל
המסורת היהודית ,גלי עליה ,מדינה במאבק מתמשך" ,מזרח תיכון חדש" ,רגשות אשם של
הקהילה העסקית,תהליכי הגלובליזציה,צמיחת תעשיית ההיי-טק ופערים חברתיים היוו חלק
ממאפייני השוק הישראלי בעשור האחרון של המאה ה ,20-ויצרו את המצע לקליטת תחום
האחריות התאגידית בישראל.
פרק זה כולל ניתוח של התשתית ההיסטורית ,מדינית ,פוליטית ,חברתית ,כלכלית ועסקית
בישראל .במסגרתו יסקרו יסודות המסורת היהודית ,תולדות הציונות ,תהליכי התגבשותה
של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ,גלי ההגירה לישראל ,המאבק הביטחוני
המתמשך ותחושת המאבק להישרדות מהם נגזרת המציאות הכלכלית החברתית בישראל.
ארבע קבוצות גורמים השפיעו ואפיינו את צביונה של ישראל :
 .1המסורת וההיסטוריה היהודית והישראלית השוזרת את השפעותיה בכל מישור של
אופיה של מדינת ישראל ,אזרחיה ותושביה.
 .2היותה של ישראל מדינת הגירה אשר לגלי העלייה אליה הייתה השפעה
משמעותית ביותר על מחזורי הצמיחה של ישראל ועל מאפייני החברה בה.
 .3המצב המדיני-בטחוני אשר הכתיב את סדר היום הלאומי מיום הקמת המדינה
והביא למרכזיותו של הצבא בהוויה הישראלית.
 .4מאבק רעיוני-כלכלי בין תפישת עולם סוציאליסטית-מרקסיסטית לבין תפישת עולם
כלכלית-ליברלית של "שוק חופשי".
נושאים אלו ,המהווים את התשתית הכלכלית-חברתית במדינת ישראל השפיעו על קליטת
תחום האחריות התאגידית בישראל ועיצובו כשדה לוקאלי.
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תחילה יסקרו המסורת וההיסטוריה היהודית והישראלית ולאחר מכן יידונו שלוש קבוצות
הגורמים האחרים בחלוקה מתודית לארבע תקופות מרכזיות :
עד קום המדינה; מקום המדינה בשנת  1948ועד  ;1990בשנים  ;2000 - 1990בשנים
.2010 – 2000

 2.1המסורת וההיסטוריה של העם היהודי
מדינת ישראל מוגדרת כמדינת הלאום של העם היהודי .היהדות הינה דת ,תרבות ולאום של
הקבוצה האתנית ,שהמשתייכים אליה נקראים בשם יהודים ,ונחשבת לראשונה מבין שלוש
הדתות המונותאיסטיות המערביות .היהודים מונים כיום כ 13.5-מליון איש מתוכם כ5.8-
מליון החיים בישראל ויתרתם

בתפוצות283.

האתוס ההיסטורי היהודי מתייחס למעמד הר סיני במאה ה 14-לפני הספירה כמעמד ייסודה
של האומה היהודית ,ומאז היא קיימת כישות

אורגאנית284.

על פי אתוס זה ,לאומה היהודית

יכולת הסתגלות לתנאים משתנים והיא המשיכה והתקיימה גם כאשר סולקה מארצה,
מדינתה נהרסה ובניה התפזרו במדינות העולם .בהתאם לתפיסה זו – האומה היהודית
קדמה למדינת ישראל וקיומו של העם ,הגיבוש הלאומי ותודעת הייחוד האתני ,דתי ,תרבותי
ותחיית האומה הם שהביאו להקמתה של המדינה ולצביונה הלאומי ,התרבותי,

והחברתי285.

האמונה היהודית כוללת מצוות "עשה" ו"אל תעשה" המהוות חלק משמעותי מאורח החיים
הדתי היהודי .חלק ממצוות אלה הפכו במהלך השנים לבסיס המסורת ואורח החיים

 283הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2012ישראל במספרים ,עמ' 10 , 6
http://www.cbs.gov.il/publications/isr_in_n10h.pdf
http://www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Population_2010.pdfhttp://jppi.org.il/uploa
ds/Number_of_Jews_in_the_world_with_emphasis_on_the_United_States_and_Israel_EN.pdf
 284חדוה בן ישראל ( ,)2008היהודים והלאומיות ,מתוך נפתלי רוטנברג ואליעזר שביד (עורכים) ,לאום מלאום,
מכון ון ליר ירושלים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד (להלן :רוטברג ושביד) ,עמ' 47-55
 285שמואל רהט ( ,)2011היהדות סיפור שלא נגמר ,הוצאת כרמל ירושלים ,עמ' 111 – 106
זאב שטרנהל ( ,)1986בניין אומה או תיקון חברה ? לאומיות וסוציאליזם בתנועת העבודה הישראלית 1904-
,1940הוצאת עם עובד ,ספריית אופקים  ,עמ' 25
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שמאפיינים גם את היהודים החילוניים .שמירת השבת כיום מנוחה ומשפחה ,חגי ומועדי
ישראל ,פקידת בית הכנסת ועליה לתורה – הן חלק מהלכות הבסיס שמצאו דרכן לסגנון
החיים והתרבות היהודית ,גם החילונית.
תרומה ונתינה במסורת היהודית ,קיימות במסגרת סדרת מצוות "עשה" העוסקות בנושא
תרומות ומעשרות .מקורן של כללי התרומות במסורת היהודית ,והן מחולקות לשני שלבים:
הפרשה – זהו השלב המקדים לתרומה .משמעה הקצאה של נתח מהיבול החקלאי לנתינה
לנזקק.

286

נתינה או צדקה  -מתן עזרה חומרית כמו מזון ,ביגוד ,דיור ,כסף או עזרה נפשית

וחברתית לנזקק .בהלכה היהודית נחשבת הצדקה למצווה מהתורה ,אחד המעשים
הבסיסיים הנדרש מבני אדם וקיימים דיונים ופסקי הלכה רבים סביבה.

287

מטרת המצוות הרבות העוסקות בנתינה ובתרומה היא להקל על חיי החלשים שבחברה.
המצוות השונות והפרשנויות להן מתייחסות להיבטים שונים של מתן העזרה :למי יש
התרומה289,

היקף

התרומה290,

דרך

הנתינה291,

וענישת המסרבים

לעזור288,

מהות

לתרום292.

הדאגה לעניים במתן צדקה והקמת מוסדות צדקה ציבוריים תפסה מקום מרכזי

במסורת היהודית ובחיי הקהילה היהודית לאורך ההיסטוריה.

 286למשל בספר במדבר פרק י"ח ,פסוקים ח'-כ' " :ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו… ",
ובספר דברים  ,ספר דברים פרק י"ד ,פסוקים כ"ב-כ"ז ופרק כ"ו ,פסוקים י"ב-ט"ו " :עשר תעשר את כל תבואת
ישת ְשנַת ַה ַמ ֲע ֵׂשרְ ,ונ ַָּת ָּתה
זרעך היוצא השדה שנה שנה" "כִּ י ְתכַלֶּ ה לַ ְע ֵׂשר אֶּ ת-כָּלַ -מ ְע ַשר ְתבּואָּ ְתָך בַ ָּשנָּה הַ ְש ִּל ִּ
ְשבֵׂ עּו " ...מתוך" :מאגר ספרות הקודש",
ִּב ְשעָּ ֶּריָך ו ָּ
לַ לֵׂ וִּי לַ גֵׂר לַ יָּתֹום וְלָּ אַ ְל ָּמנָּה וְאָּ כְ לּו
http://kodesh.snunit.k12.il/i/7210.htm
 287כמצוטט בירמיהו פרק כ"ב ..." :כה אמר ה' עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשוק וגר יתום ואלמנה על
תנו אל תחמוסו "..ובישעיהו פרק נ"ד פסוק ..": 14בצדקה תכונני רחקי מעשק "..ובמשלי פרק י"ב פסוק
..."28ובאורח צדקה חיים ; "..כך למשל מתוארת האישה האידיאלית במקרא בשיר "אשת חיל" בסוף ספר
משלי פרק ל"א ,כ ,כנותנת צדקה " :כפה פרשה לעני ,וידיה שלחה לאביון".
 288ספר ויקרא ,פרק כ"ה ,ל"ה ""לאחיך ,לעניך ,ולאביונך בארצך"
 " 289הלוא זה צום אבחרהו  ...הלוא פר ס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית ,כי תראה ערם וכסיתו ומבשרך
לא תתעלם".ספר ישעיהו ,פרק נ"ח ,ו'-ז'
 290כדברי הרמב"ם " :פתח תפתח את ידך לו ...די מחסורו אשר יחסר לו משנה תורה לרמב"ם ,ספר זרעים,
הלכות מתנות עניים" ,הנותן פחות משלישית השקל בשנה לצדקה ,לא קיים את מצוות הצדקה"פרק ז' ,פסקה
ט'י
 291מתן תרומה בסבר פנים יפות" :כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ,ופניו כבושות בקרקע--אפילו נתן לו
אלף זהובים ,איבד זכותו או הפסידה .אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה ,ומתאונן עימו על צרתו" משנה
תורה לרמב"ם ,ספר זרעים ,הלכות מתנות עניים ,פרק י'; מתן תרומה בסתר :ספר שמות ,פרקים כ"ב ,כ"ד -
כ"ו.
 292מי שאינו רוצה ליתן צדקה ,או שייתן מעט ממה שראוי לו--בית דין כופין אותו ,ומכין אותו עד שייתן מה
שאמדוהו ליתן; ויורדין לנכסיו בפניו ,ולוקחין מהן מה שראוי לו ליתן .וממשכנין על הצדקה" משנה תורה
לרמב"ם ,ספר זרעים ,הלכות מתנות עניים ,פרק ז' ,פסקה ט'י
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 2.1.1הגלות כמעצבת אופיו של העם היהודי

מילון אבן שושן מעניק למונח "גלות" מספר משמעויות :עקירה מאולצת מארץ המולדת;
יציאה מאונס לארץ זרה; קהל הגולים המגורשים ממולדתם; תפוצה ( - )Diasporaהמקום
שלשם גלו המגורשים ממולדתם; שהות בארץ נכרייה; כנוי לחיי נדודים ,סבל
ומצוקה 293.הפירוש המילוני למילה האנגלית גלות ( )Exileבמילון אוקספורד אינו שונה
בהרבה “(The) State of being expelled or long absence from one’s native :
”294.land

מקור המילה הגליה הינו מהמילה הלטינית  ,Exiliumבמאה ה ,14-והוא מתייחס

לאדם שהורחק ממקום מגוריו .מקורו של השימוש הוא כחלק ממערכת ענישה ,ואכן עד
למאה העשרים שימשה ההגליה לעתים קרובות כתחליף לעונש

מוות295.

האנציקלופדיה

העברית ,מציגה את פרושו ה"פרדיגמטי" של הערך "גלות" ומתייחסת באופן בלעדי לשהותו
של העם היהודי בארצות שאינן ארץ ישראל

התנ"כית296.

על פי המקורות היהודיים ,עם ישראל גלה מארצו פעמים אחדות במהלך ההיסטוריה:
הראשונה ,בשנת  1207לפני הספירה לערך ,עת ירדו בני ישראל (יעקב אבינו) למצרים בגלל
הרעב שהיה בארץ

כנען297.

השניה ,במאה השמינית לפני הספירה עת הוגלו עשרת

השבטים מארץ ישראל בידי מלך אשור .השלישית ,לאחר חורבן בית המקדש הראשון ,במאה
השישית לפני הספירה ,עת הוגלו היהודים לבבל .והגלות האחרונה ,שלאחר חורבן בית
המקדש השני ומרד בר כוכבא ,בשנת  70לספירה ,אשר נמשכה כ 2000-שנה .סיומה החל

 293הערך “גלות” בתוך :אברהם אבן-שושן ( ,)1998המלון העברי המרוכז ,קרית ספר ,ירושלים עמ' 100
The term “Exile” in Oxford dictionary. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/exile
 295המונח  Exileמתוך )Oxford Dictionary (Electronic Resource
http://www.oed.com/search?searchType=dictionary&q=Exile&_searchBtn=Search
 296האנציקלופדיה העברית ,כרך י' עמוד .813
 297ד"ר גרשון גליל ופרופ' אפרים שטרן (עורכים) ( ,)1993-1996שמות ,עולם התנ"ך ,ידיעות אחרונות ,ספרי
חמד ,עמ' 18

294
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עם בוא העלייה הראשונה ארצה בשנת  1882ושיאה עם הקמת מדינת ישראל ב 1948 -וגלי
העלייה שבאו

בעקבותיה298.

השהייה המתמשכת ב"גלות" והמאמצים לשימור הזהות היהודית בנפרד מהזהות הלאומית,
ועל אף הדרישה לנאמנות לאומית בארצות מושבם ,עיצבו את דמותו של העם היהודי .מקס
וובר ראה בגלות את מקור הנידוי של היהודים ) .(Pariah Peopleבחלק מהגלויות היו חיי
היהודים קשים שכן הם נתפשו כנטע זר .התנכלויות ,גרושים ופוגרומים היו חלק בלתי נפרד
מחיי היהודים ב"גלות" .שיאם היה במלחמת העולם השנייה וההשמדה השיטתית של העם
היהודי ב"שואה" .החיים בגולה ,ההתמקדות והשמירה על התורה ,התרבות ,המסורת
המנהגים והניסיון המתמשך להקפיד שלא להתבולל בקרב העמים הזרים ,חיזקו את מבנה
הקהילה היהודית והביאו למיסוד המוסדות הקהילתיים והרחבת ערך הערבות ההדדית .בכל
הגלויות בנו היהודים מוסדות ציבור ,מוסדות חינוך ותרבות :בתי כנסת ,בתי מדרש" ,חדרים"
לילדים בהם למדו תורה ,עודדו יצירה ,רוחניות והגות ודאגו זה לזה במוסדות חסד וצדקה.
וובר ראה מאמצים אלה כדרכי הימנעות ממעורבות פוליטית וחברתית בארצות המארחות
והיבדלות מפעילות כלכלית .בראייתו ,הנידוי של היהודים היה הגדרת סטטוס מבחירה ,אשר
היווה מנגנון הגנה עצמי על האוטונומיה התרבותית ,הלכידות הקבוצתית והקפדה על הפרדה
וניתוק מהחברה המארחת .ללא קשר לדרישות החוק הדתי.

299

לעומתו ,מצטטת חנה

ארנדט (Arendt( ,את בנימין הרצל ,חוזה המדינה היהודית ,אשר השתמש במונח "מנודים"
כדי לתאר את דחיקת היהודים ,חברי האליטה הפיננסית של גרמניה ,למעמד של קורבן על
ידי הרשויות הלאומיות באירופה והסביבה החברתית

הלא-יהודית300.

 298דב בן-מאיר ( ,) 2010גלותו וגאולתו של העם היהודי ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד  2010עמ'  ;57שמואל
רהט ( ,)2011היהדות סיפור שלא נגמר עמ'  ;18-19יעקב כ"ץ ( ,)1979לאומיות יהודית – מסות ומחקרים,
הספריה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית ,ירושלים ,עמ' 72
299
Max Weber (1958), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Translated Talcott
Parsons,Dover Publication, Nineola, New York, pp. 110-116 ft.58 p.271
Abraham, Gary A. (1987), Max Weber and the Jewish Question : A Study of the Social Outlook of his
Sociology. Ann Arbor, Michigan University Microfilms, Inc, pp.361-367.
דב בן-מאיר ( ,) 2010גלותו וגאולתו של העם היהודי ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד עמ' 118 - 74
300
Gary (1987), IBID, pp. 361-367
Hannah Arendt, (1978). The Jew As Pariah, and other essays. New York: Grove Press.. Quoted in
Arendt, 1978, p. 126.
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לקראת סוף המאה ה ,19-עם העמקת הנחשלות הכלכלית והתגברות חוסר האונים הפוליטי-
לאומי בסביבה הולכת ומשתנה בארצות מזרח ומערב אירופה ,התגבשה האידיאולוגיה
הציונית כמענה לחוסר האונים ,והציבה פתרון מעשי סוחף במסגרת התנועה הציונית
שהביאה להקמת מדינת ישראל במחצית המאה ה .20 -על פי יער ושביט היוותה
האידיאולוגיה הציונית את מקור ההשראה הראשוני לזהותה הקולקטיבית של החברה
הישראלית301.

 2.2תקופה ראשונה :מסוף המאה ה 19 -ועד קום מדינת ישראל ()1948
התפישה המודרנית ,רואה את גיבוש הלאומיות היהודית כתגובה מאוחרת ללאומיות
האירופאית .על פי גישה זו ,תהליכי המודרניזציה ,החילון ,האמנציפציה והלאומיות הם
שהובילו לשינוי משמעותי בעם היהודי ובאורחות חייו והם שהביאו לגיבוש התנועה הלאומית
היהודית

(הציונות)302.

האידיאולוגיה הציונית צמחה באירופה של המאה ה 19 -כחלק מהתעוררותן של תנועות
לאומיות ובמקביל להופעת הסוציאליזם והתסיסה שעורר בקרב האינטליגנציה ומעמד
הפועלים והשפעתו גם על היהודים ,במיוחד ברוסיה .במקביל התרחבו בשנים האלו גם
התרחבו תופעות אנטישמיות ,ביניהן ,הפרעות ברוסיה ( )1881-1882ופרשת דרייפוס
בצרפת ( )1895שניזונו מבסיס כלכלי ,לפיו היהודים מתחרים בהצלחה באוכלוסיה המקומית
על מקורות התעסוקה וההון בשוק קפיטליסטי מתעורר ,בעוד הם שומרים על מסורתיותם,
ואינם מתערים בהיסטוריה ובתרבות הלאומית מקומית .לכל אלו חברו משברים חברתיים,
כלכליים ,ותרבותיים שהתחוללו בקרב יהודי מזרח אירופה ,כתוצאה מתהליך מואץ של חילון,

 301אפרים יער וזאב שביט (עורכים) ( ,) 2001מגמות בחברה הישראלית ,האוניברסיטה הפתוחה ,כרך א' ,מבוא
עמ' xxi
 302גור אלרואי ,הקשר בין הוויה של עם לתודעה של לאום ,בתוך :רוטברג ושביד ( ,)2008עמ' 60 – 56
רות שמיר ( ,)2012מי אנחנו? זהות יהודית ,ציונות ,ישראליות ,עם ,דת ,מדינה ,תפוצה ,הוצאת מילוא ,הרצליה
עמ' 22
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התפוררות המסגרת הדתית ,פרולטריזציה ,החלשות כלכלית ואכזבה מהאמנציפציה,
והחריפו את הסכנה של אבדן הזהות של העם

היהודי303.

על רקע זה הגיחה התנועה הלאומית היהודית ,היא הציונות ,כנושאת דגל של אידיאולוגיה
ייחודית וחדשנית .עם זאת ,רק לקראת סיומה של המאה ה 19 -והתכנסות הקונגרס הציוני
הראשון ביוזמת בנימין זאב הרצל בבזל ב ,1897-הצליחה התנועה הציונית להתארגן ,לגייס
מש אבים ,להקים מוסדות ,ולמנף השפעותיה ,תוך שהיא עוסקת בחינוך וארגון ההתיישבות
בארץ ישראל .ההרעה שחלה במצבם הכלכלי והפוליטי של יהודים באירופה ,ההגבלה על
הגירה ליעדים כמו ארה"ב ,הצהרת בלפור ( )1922וכיבוש ארץ ישראל בידי הבריטים –
הגבירו את הרלוונטיות והדחיפות שבפעולת התנועה הציונית .דחיית ההצעה ליישוב היהודים
באוגנדה ("הצעת אוגנדה") ,בשנת  1905על ידי הקונגרס הציוני ,עיגנה את זיקתה של
הציונות לארץ ישראל כטריטוריה של העם היהודי וכארץ היעד היחידה

להתיישבותו304.

 2.2.1הגירה ועליה
החלוקה המסורתית של העלייה לארץ ישראל מתייחסת לחמישה גלים מרכזיים -
העליה הראשונה ( ;)1904 - 1882העלייה השנייה ( ;)1914 - 1904העליה השלישית
( ;)1923 -1919העלייה הרביעית ( ,)1928 -1924והעליה החמישית (  1932עד פרוץ
מלחמת העולם

השנייה)305.

עולי העלייה הראשונה ( )1882-1904הגיעו בעיקר מרוסיה ,פולין ורומניה .עליה זו מנתה כ-
 50,000איש ,בודדים ובעלי משפחות ,שומרי מסורת ,אשר באו לארץ ישראל במטרה
מוצהרת להגשים את החזון הציוני ולבנות בה את חייהם .בפועל עיצבו עולים אלה תקופה
חדשה בלאומיות היהודית ,כאשר פיתחו את תנופת ההתיישבות בארץ ישראל .על אף
 303יער ושביט ( ,) 2001רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית :האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית ,שם,
עמ'  ; 9 – 3כ"ץ ( ,)1979עמ' .80 -72
שטרנהל ( ,)1986שם ,עמ' 23
Abraham,Gary A. (1987), Max Weber and the Jewish Question : A Study of the Social Outlook
of his Sociology. Ann Arbor, Michigen University Microfilms, Inc.
 304יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ' .7 ,1
 305יונתן שפירא ( ,)1984עלית ללא ממשיכים ,תל-אביב :ספריית הפועלים ,עמ' .15-65
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שמרבית העולים באו מרקע בורגני ועיסוק במסחר ,והתיישבו בערים (בעיקר ביפו וירושלים)
היה החותם המשמעותי שהותירו אנשי העלייה הראשונה דווקא ההתיישבות החקלאית
במושבות ראשון לציון ,ראש פינה ,זיכרון יעקב ויסוד המעלה .המצוקות הכלכליות אליהן
נקלעו המתיישבים הביאו למעורבותו של הברון אדמונד רוטשילד אשר פרס חסותו על
המושבות והיווה בפועל את המודל לפילנתרופיה הפעילה של יהודי

התפוצות306.

בארץ ישראל פגשו העולים את "היישוב" הישן – חברה יהודית לא ריבונית של תושבים
ומהגרים יהודיים ,רובם ממזרח אירופה .על אף הנטייה להתייחס להומוגניות "הישוב"
מבחינה אתנו-תרבותית ,הוא היה רחוק מלהיות הומוגני .יער ושביט טוענים כי השונות
והחלוקה החברתית שאפיינה את תושבי הארץ היהודים התרחבו מאוחר יותר ואחראים
לחלק מהשסעים המאפיינים את החברה הישראלית גם

היום307.

עולי העלייה הראשונה ייצגו

אליטות משכילות ורוחניות וחיזקו את היישוב הקיים באמצעות עיסוקם בפעילות חינוכית
והנחלת השפה העברית .על אף זאת ,הם לא התקבלו באהדה על ידו.

308

הגל השני של העלייה ,נודע בכינוי העלייה השנייה משני טעמים .האחד – כרונולוגי,
המצביע על טווח השנים שבין  1904ל 1914-ומתייחס לכלל ציבור העולים שהגיע לארץ
ישראל בשנים אלו .והשני  -סוציולוגי ואידיאולוגי ,המכוון לקבוצה מצומצמת מכלל העולים,
שהגיעה לארץ לאחר שהתאכזבה מכישלון מהפיכת  1905ברוסיה .קבוצה זו ,הייתה טעונה
במניעים ציוניים ובהשקפת עולם חברתית ,במטרה להתוות דרכים חדשות ליישובה של
הארץ ,והיוותה ,למעשה ,זרוע יישומית של אידיאולוגית הציונות.

309

עליה זו הוסיפה לאידיאולוגיה הציונית את הגוון הסוציאליסטי ,כאשר האספקט היצרני שלו
שימש לה גורם מפעיל במבנה החברתי .היא בידלה עצמה מן העלייה הראשונה ,אותה
 306חיים אדלר וראובן כהנא ( ,)1972הרקע ההיסטורי לגיבוש החברה הישראלית ,בתוך :ש"נ אייזנשטדט,.
חיים אדלר ,רבקה בן-יוסף וראובן כהנא (עורכים) ,ישראל  -חברה מתהווה :ניתוח סוציולוגי של מקורות,
ירושלים :מאגנס ,עמ'  ;)1-158('14-15הסוכנות היהודית ,עלייה והתיישבות" :העלייה הראשונה" (1882-
 )1903מתוך ספריית מט"ח http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5462
 307יונתן שפירא ( ,) 1979יחידות דוריות ויחסים דוריים ,בתוך :אשר איראן ,ישראל – דור ההתהוות ,תל אביב:
זמורה ביתן ,מודן ,עמ'  ;145 – 140יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ' .10 – 1
 308שפירא ( ,)1984שם.
 309רפאל מאהלר ( ,)1969החולף והקיים במשנתו של ברוכוב ,מתוך :יהודה גוטהלף (עורך),דרכה הסוציאלית
של ישראל ,תל אביב :תנועת העבודה הציונית העולמית ,עמ' .33-34
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ביקרה באופן חריף ,במיוחד על הישענותה על המקורות הפילנתרופים ,וחיפשה דרכים
חדשות בהתיישבות ובארגון הפועלים בארץ .ככזו מזוהה העלייה השנייה יותר מכל עם
ראשית הציונות הסוציאליסטית בארץ ישראל.

310

שפירא רואה במאבק לכיבוש העבודה

וההשתלטות על אמצעי הייצור כבסיס להיווצרותן של המפלגות הפוליטיות בישראל ,ובראשן
תנועת העבודה.

311

זאב שטרנהל חולק על תפישה רווחת זו ,וטוען כי המרכיב הסוציאליסטי

היה תוסף בלבד לציונות הלאומית .לתפישתו הסוציאליזם של תנועת העבודה היה
סוציאליזם קונסטרוקטיבי שהיה גוון לוקאלי של סוציאליזם לאומי ,וכי ההתמקדות בכיבוש
ובניית ארץ ישראל התעלמה מהמרכיב הסוציאליסטי האוניברסאלי של רווחת העובד ובעלותו
על אמצעי הייצור.

312

קשיי הניתוק וההסתגלות הביאו לחזרתם של חלק מעולי העלייה השנייה לארצות מוצאם
ולהגירה של חלקים אחרים למדינות אחרות (ארה"ב ,דרום אמריקה וכיוב') .עבור הנשארים
היה המפלט והפתרון יצירת מסגרות חברתיות אינטימיות אשר היוו גם את הבסיס להקמת
הקיבוצים הראשונים.

313

העלייה השלישית ( )1919-1923היוותה מבחינה אידיאולוגית המשך ישיר של העלייה
השנייה.זעזועם מתוצאות וקשיי מלחמת העולם הראשונה ,בצרוף ההתנכלויות האנטישמיות
שליוו את הקמת פולין העצמאית ועוינות הבולשביקים ללאומיות היהודית ,הקצינו את
עמדותיהם עולי העליה השלישית ומיצבו אותם כרדיקאלים ביחס למהגרי העלייה השנייה.

314

שולמית אלוני רואה את העלייה השלישית כאחראית על המהפך האידיאולוגי-פוליטי החשוב
ביותר בתול דות המדינה ,ביצירתה את המנגנונים הארגוניים שעמדו בבסיס תלותו של
האזרח במערכות הממשל.

315

כך למשל הוקמה בתקופה זו ,ההסתדרות הכללית של

 310אדלר וכהנא ( ,)1972שם ,עמ'  ; 43 – 32יער ושביט ,שם ,עמ' .2
 311יונתן שפירא ( ,) 1969המקורות הרוחניים של אבות תנועת העבודה ,בתוך :גוטלהוף,שם ,עמ' .14-26
 312שטרנהל ( ,)1986שם,עמ' .14-16
 313אדלר וכהנא ( ,).1972שם ,עמ'  ;32-43יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ' .63 – 60
 314יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ' .64
 315שולמית אלוני ( ,)1979פוליטיקה ואידיאולוגיה – דיון ,בתוך אריאן,שם ,עמ' .179

99

העובדים העבריים בארץ ישראל ( ,)1920אשר הציבה מסגרת בת קיימא לפעילותם
הכלכלית ,התרבותית והמדינית של העובדים בארץ ישראל.

316

חיי השיתוף שהיו כורח קיומי ,הביאו להתבססות ההתיישבות השיתופית במושבים
ובקיבוצים .אחד הביטויים הייחודיים לעליה השלישית היה "גדוד העבודה" שאנשיו נרתמו
למשימות כלל לאומיות .במקביל ,החלה גם פניה של פועלים לתעשייה ולעיר תוך הקמת בתי
מסחר ותעשיות קלות להתבססות המעמד הבינוני.

317

שטרנהל מציין את שלוש העליות הראשונות כעליות אידיאולוגיות .שפירא כורך אותן
לקטגוריה אחת של "העלייה הציונית" ,להבדיל מהעליות המאוחרות להן ,אותן הוא מגדיר
כ"עליות מהגרים" שנבעו ממניעי מצוקה .העלייה הציונית הייתה מונחית אידיאלים ,נבעה
מהכרה לאומית ומ מנה צמחה העילית השלטת במדינת ישראל .שפירא מבחין בה בשתי
קבוצות על פי תחום עיסוקם של העולים לאחר עלייתם ארצה :עלייה חלוצית של עובדי
האדמה ועלייה בורגנית של הסוחרים ובעלי

המפעלים318.

את העליות הרביעית ( )1924-1928והחמישית ( ,)1932-1939משייך שפירא לקטגוריית
"עליית

המהגרים"319.

חברתי או אישי.

320

עליות אלה נבעו מסיבות של כורח או רצון לשינוי ולשיפור מצב כלכלי,

דבורה הכהן ,רואה גם את העליות האלו כעליות ציוניות ומתייחסת

כ"מהגרים" ,רק לעולים שהגיעו ארצה משנות ה 50-ואילך ,ובמיוחד לעולי שנות ה90-
שהגיעו

מבריה"מ321.

שטרנהל רואה בעליות אלו את מי שיצרו את המסה הקריטית והניחו

את התשתית לחברה הישראלית .עליות אלו סיפקו לתפישתו ,לציונות את ההצדקה

 316יהודה סלוצקי ( ,) 2000ייסוד ההסתדרות הכללית של העובדים בעבריים בארץ ישראל ,בתוך :יוסף גורני,
אבי בראלי ויצחק גרינברג (עורכים) ,מחברת עבודה לארגון עובדים :לקט מאמרים על הסתדרות העובדים בימי
היישוב והמדינה ,קרית שדה בוקר  :המרכז למורשת בן-גוריון ,עמ' .35 – 28
 317אדלר וכהנא ( ,)1972שם ,עמ' .72 – 71 ,61-62 ; 46-50
 318שפירא ( ,)1984עמ'  .15-65שטרנהל ( ,)1986שם עמ' 15
 319שם.
 320אדלר וכהנא ( ,)1972שם ,עמ' .93-125
 321דבורה הכהן (, )2001עלייה וקליטה ,בתוך :יער ושביט ,עמ ' .390-391 ,369 – 366
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המוסרית כתנועה להצלת נפשות וכיבוש הארץ כמקום היחידי אליו יכלו יהודי אירופה להמלט
בשנות ה 30-וה 40-של המאה

ה322.20-

עיקר ההון שנכנס לישראל בשנות העלייה הרביעית והחמישית היה הון פרטי ,אשר הושקע
על פי קריטריונים כלכליים והופנה ברובו להשקעות בערים בעיקר בתעשייה זעירה ,מסחר,
ורכישת קרקעות לשם בניה למגורים והשכרה .עולי העליות הרביעית והחמישית תרמו
להתפתחותה האורבנית של העיר תל-אביב כמרכז כלכלי של יצור ,מסחר ושירותים .תל-
אביב גם הפכה למרכזית במבנה הארגוני של היישוב בישראל והתמסדה כמרכז תנועות
הפועלים והמנהיגות הציונית בתקופת שלטון המנדט הבריטי והקמת המדינה.

323

לטענת יער

ושביט ההיבט של ההתפתחות הבורגנית-כלכלית הוצנע כדי שלא להאפיל על הקסם
ההתיישבותי-סוציאליסטי .בפועל התקיימו ביישוב שני סקטורים :הסקטור הציבורי שייצג את
התפיסה הלאומית-ריכוזית בפעילות הכלכלית והסקטור הפרטי שייצג את תפישת השוק
החופשי ואי התערבות רשויות השלטון .324זאב שטרנהל מציין כי אמנם הסוציאליזם הלאומי
של תנועת העבודה סלד מאנשי האריסטוקרטיה ,בעלי הממון ,אך להבדיל מהסוציאליזם
האוניברסאלי ,לא הבחין בין פרולטריון לבורגנות אלא קיבל את אותם בורגנים בעלי מפעלים,
איכרים בעלי קרקעות ,בנקאים ,כ"יצרניים" התורמים למפעל הלאומי להבדיל מהבורגנים
ה"טפילים" ,בעלי ההון האנונימי 325.לב גרינברג מציג את הכפילות הסקטוריאלית הזו כסיבה
המרכזית לחתירתה של מפלגת העבודה להגיע לעמדת הנהגת היישוב היהודי .הכלכלה
העירונית התבססה על מעסיקים פרטיים שהחליפו את הקואופרטיבים החקלאיים ונשלטה
על ידי עקרון הרווח .על מנת לקנות אחיזה במקורות רווח אלו ,נדרשה תנועת העבודה
לאמצעים פוליטיים

חדשים326.

גם שפירא מציין את החלטת מפלגת מפא"י ,לעודד יוזמות

 322זאב שטרנהל ( ,)1986שם עמ' 24-25
 323עמירם גונן ( ,)2009כיצד היתה תל אביב-יפו למרכז העירוני הראשי בארץ ישראל ,בתוך :ברוך קיפניס
(עורך) ,תל אביב -יפו  :מפרבר גנים לעיר עולם  100 :השנים הראשונות ,חיפה :פרדס ,עמ' .154-173
[תאריך
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/292556B8-4EC7-4FFE-8140-71BA5E60CD3D/94445/AmiramGonen.pdf
גישה.]14.2.15 :
 324יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ' .66-67
 325שטרנהל ( ,)1986שם ,עמ' 17-19
 326לב גרינברג ( ,)1993פנקס חבר ההסתדרות מעל הכל ,ירושלים :נבו ,עמ' .29 – 27

101

כלכליות פרטיות במטרה להגדיל את השליטה

ביישוב327.

למרות האינטרסים המפלגתיים,

עמדו האינטרסים הלאומיים לנגד עיני האליטה השלטת ,גם אם עמדו בסתירה לאינטרסים
כלכליים .כללי השוק של כלכלה רווחית ויעילה נזנחו ביודעין או התעלמו מהם על מזבח
המטרות הקהילתיות הרחבות יותר .סליקטר טוענת כי האידיאולוגיה ההיברידית ששילבה
תפישה מרקסיסטית סוציאליסטית-לאומית עם אוטופיה חקלאית היוותה את הבסיס
להתפתחות הפוליטיקה ,הכלכלה והחברה

הישראלית328.

לעומתה ,מדגיש שטרנהל את

הפרגמטיות והפונקציונאליות של מפא"י אשר טיפחה את פולחן העבודה והמאמץ היצירתי
על כל סוגיו .באמצעות סוציאליזם לאומי ,גיבשה מפא"י את הסולידריות בין בעלי ההון נותני
העבודה ,לבין העובדים .והצליחה לגייס את בני כל השכבות החברתיות לקידום המשימות
הלאומיות .גישה זו ,שללה את המרקסיזם מחד ואת הליברליזם מאידך ,אשר הטיפו למאבק,
ובכך היוו איום על הסולידריות

החברתית-לאומית329.

 2.3תקופה שנייה :מקום המדינה ( )1948עד 1990
 2.3.1מדינת ישראל – יהודית ודמוקרטית
בשנת  1948הוקמה מדינת ישראל .הכרזת המדינה מתבססת על זיקת העם היהודי לתורה,
לארץ ישראל ,הכמיהה לעלות לארץ ,השואה ,העלייה ,היישוב היהודי בארץ ישראל והסכסוך
בין ישראל לשכנותיה .במגילת העצמאות מוכרזת ישראל כביתו של העם היהודי" :בארץ
ישראל קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו הרוחנית ,הדתית והמדינתית" ,וכ"מדינה יהודית

 327שפירא ( ,)1984שם.
– Ofira Seliktar (2009), The Israeli Economy, in: Robert O Freedman (ed.), Contemporary Israel
;Domestic Politics, Foreign Policy, and Security Challenges, Johns Hopkins University, pp.159-160
ברל כצנלסון ,הציונות הסוציאליסטית ,מתוך :אדם דורון (עורך) ( ,)1981מקורות לתולדות תנועת העבודה
הישראלית  ,הוצאת בית-ברל ,עמ' " ;92-93החלטות ועידת היסוד של אחדות העבודה" בתוך :דורון (,)1981
שם ,עמ' 105-106
 329שטרנהל ( ,)1986שם ,עמ' 17-19
328
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ודמוקרטית המבטיחה שוויון לכל

אזרחיה330".

ברוך קימרלינג מצביע על האתגר של

ההגמוניה הציונית בכלל ,ושל מגילת העצמאות בפרט ,בהגדרת הזהות של המדינה ומקור
הלגיטימיות שלה ובמתח שבין יסודותיה הדתיים לבין השאיפה להעניק לה תוקף אוניברסאלי
חילוני ,תוך הדגשת ההיבט הדמוקרטי כלפי תושבי הארץ וכלפי אומות העולם 331.ואכן ,מקום
המדינה ועד היום עוסקים חוקרים בתחומי מדעי המדינה ,הסוציולוגיה והמשפט בשאלת
אפיונה של ישראל כדמוקרטיה מחד ,ומדינה יהודית מאידך .פרופ' סמי סמוחה מגדיר את
ישראל כדמוקרטיה אתנית– דמוקרטיה ליבראלית לכול ודומיננטיות מבנית של קבוצת הרוב.
על פי סמוחה מודל סתירה זה יוצר חיכוכים ומתחים שאינם ניתנים ליישוב 332.קימרלינג טוען
כי קוד פעולתה של החברה הישראלית הוא יהודיותה של המדינה לא כהגדרה דתית-
אורתודוכסית של מדינה יהודית ,אלא כתערובת של דת ,לאום ,זהות אתנית ,תפיסה גזעית,
תרבות ,שפה

והיסטוריה333.

יער ושביט מציגים את הגדרתה של מדינת ישראל כיהודית

כמענה לשאיפה לכונן בישראל לאום יהודי השונה בתכונותיו לחלוטין מתכונות היהודים
בגלות ,ואת צביונה כמושפע מאוד מהדגם האידיאלי של לאומיות

מודרנית334.

אופייה של מדינת ישראל נובע מהשינויים שחלו במהלך השנים בלאום ובתפיסתו
העצמית335.

עבור רוב היהודים בישראל ומחוצה לה ,הזיקה האזרחית והרגשית למדינה היא

הביטוי העיקרי או היחיד לזהותם היהודית .ההזדהות עם המדינה החליפה ,למעשה ,את
ההזדהות עם היהדות כמערכת עקרונות או כמנגנון חברתי קהילתי .בקום המדינה ,שאפה
הנהגתה בראשות דוד בן-גוריון ,לאחד ולגבש את תושבי המדינה ,מרביתם עולים חדשים
מרקע מגוון ,לאוכלוסיית אזרחים מגובשת .כדי להשיג זאת יישמו מה שנתפש בעיניהם
כ"גישה ממלכתית" .על פי גישה זו למדינה ואינטרסיה עדיפות על פני אינטרסים של יחידים,
 330מגילת העצמאות ,העיתון רשמי ,מס'  ,1ה' באייר תש"ח ,14.5.1948 ,תל אביב ,עמ' 1
 ; http://www.knesset.gov.il/docs/heb/megilat.htmשם המקור ,דימויי היסוד בתוך :אייזנשטט ואח' ,עמ'
.169-170
 331ברוך קימרלינג ( ,)1994דת ,לאומיות ודמוקרטיה בישראל ,זמנים ,מס'  ,50-51עמ' .116-131
 332סמי סמוחה ( ,)2001יחסי ערבים יהודים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,בתוך :יער ושביט ,שם ,עמ
.244 – 240
 333ברוך קימרלינג ( ,)2004מהגרים ,מתיישבים ,ילידים ,תל-אביב :עם עובד ועלמא ,עמ' .166-165
 334אפרים יער וזאב שביט ( ,)2001הזהות הקולקטיבית בחברה הישובית ,שם ,עמ' .142
 335מנחם קליין ( ,) 2005איך שינתה מדינת ישראל את היהדות? ,בתוך :רוביק רוזנטל (עורך) ( ,)2005שורש
הדברים :עיון מחודש בשאלות עם וחברה ,ירושלים :כתר ,עמ' )27-37( .33-34
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קבוצות וגופים ספציפיים המרכיבים אותה .התפישה הממלכתית שאפיינה את הקמת
המדינה מצאה ביטויה ב 3 -תחומים מרכזיים :הביטחוני  -הקמת צה"ל ופרוק ארגונים
צבאיים ,שבתקופת המנדט פעלו במחתרת (אצ"ל ,לח"י ופלמ"ח) .החינוכי-תרבותי  -הקמת
מסגרת של חינוך ממלכתי אשר תחליף את מנגנוני החינוך של זרמים נפרדים הקשורים
לתנועות פוליטיות .החברתי – יישום גישה של הטמעת העולים החדשים בחברה הישראלית
הוותיקה .המסורת ,המושגים ,והערכים של העולים בארצות מוצאם נחשבו לגורם שעלול
להפריע להשתלבותם בחברה הישראלית .כמענה לחשש זה  -הוטבע המושג של "כור
היתוך"336.

הציונות הייתה ועודנה הציר המארגן של החיים הפוליטיים בישראל .הפוליטיקה היישובית
הייתה פוליטיקה שעמדה קודם כל לשירות העם והתנועה הלאומית .התעצמות הסכסוך בין
הערבים ליהודים והמאבק בשלטון הבריטי קיבעו עוד יותר את הצביון הלאומי של היישוב
כקהילה פוליטית ואת משקלה הפוליטי של האידיאולוגיה הציונית .הפוליטיקה הישראלית
מתבססת על פרשנויות לחזון הציוני ,כשכל אחת מהקבוצות טוענת כי פרשנותה היא
הנכונה337.

 2.3.2צה"ל – צבא העם
כשבועיים לאחר קום מדינת ישראל ותוך כדי קרבות מלחמת העצמאות ,החליטה הממשלה
הזמנית בראשותו של דוד בן-גוריון על הקמת צבא ההגנה לישראל .ב 26 -במאי  1948חתם
דוד בן-גוריון על "פקודת צבא הגנה לישראל" ,וב 31 -במאי היא פורסמה.

338

 336חיה רגב ואביגיל אורן ( ,)1995קיבוץ גלויות ,הקמת המדינה ושנותיה הראשונות ,מט"ח ,משרד החינוך.
 337יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ' ;183-188
Myron J. Aranoff (1993), The Origins of Israeli Political Culture, in Ehud Sprinzak and Larry Diamond
(eds.), Israeli Democracy Under Stress, Boulder, Colo.: Lynne Rienner, pp. 47-63.
 338סעיף  3לפקודת צבא הגנה לישראל ,מס 4.לשנת תש"ח – 1948
http://www.archives.mod.gov.il/pages/Exhibitions/ExhibitionDesc.asp?AR=1&CG=&ID=2
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בן-גוריון ראה בהקמת צבא ישראלי מקורי את מיצוי הממלכתיות והמענה האולטימטיבי
ל"מחלות הגולה" .בעיניו היה צה"ל לא רק גוף לוחם השומר על קיום המדינה ועל שלמות
גבולותיה ,אלא גוף שיועד לתפקיד היסטורי – שינוי פני העם .מיום הקמתו הוגדר צה"ל
כ"צבא העם"  -פועל למען העם ,על פי הנחיות העם והשרות בו הוא חובה לכל צעיר (למעט
ערבים

ויהודים-חרדים)339.

בכך מהווה הצבא חלק משמעותי מהאתוס הלאומי .מודל זה הינו

ייחודי לישראל ,בהשוואה לרוב ארצות העולם בהן הצבא הוא צבא מתנדבים בתשלום 340.על
צה"ל הוטלו משימות לאומיות שהן הרבה מעבר למשימותיו המסורתיות של צבא :קליטת
עלייה ,הנחלת השפה העברית ,שילוב נוער שלא נמצא במסגרות לימוד ,הכשרה לבחינות
בגרות ,הכשרה ותמיכה בחקלאות ועוד .מהסיבות הללו נחשב הצבא כמצמצם פערים
בחברה הישראלית .עם זאת ,במהלך השנים נחשב הצבא גם כגוף שמעצב את המעמדות
והשיוך החברתי העתידי בהתאם ליחידה בה שירת הצעיר ,דרגתו

והישגיו341.

בהסתכלות רחבה יותר טוענים שפר ואחרים ,כי המגזר הבטחוני ובפרט הצבא ,משתלטים
על סדר היום הציבורי בישראל ודוחקים את מקבלי ההחלטות האזרחיות ואת סדר היום
האזרחי342.

קימרלינג מונה את צה"ל כאחד מעיקרי היסוד של ההגמוניה הציונית-מדינתית

של ישראל .לפיו ,צה"ל משמש בסיס ל"דת אזרחית" –

"הממלכתיות"343.

יחד עם זאת,

בהיותו "צבא העם" ניכרים בו במהלך השנים גם פגעי השסעים המאפיינים את החברה
הישראלית :הקוטביות הפוליטית ,הגלובליזציה ,הפערים החברתיים והעלייה ברמת החיים
משפיעים ומחלחלים לשיח פנים וחוץ צה"לי.

 339שמעון פרס ( ,)2009על בן גוריון ועל צבא העם ,בתוך :פנחס יחזקאלי (עורך) ,צה"ל צבא העם או צבא
מקצועי ,תל אביב :משרד הבטחון ההוצאה לאור ,עמ'  ; 17עפר שלח ,צה"ל :הפערים בין האתוס והתודעה לבין
המציאות פרק ד' עמ'  ; 37גד ברזילי ( ,)2003התרבות הפוליטית המשפטית בישראל ,בתוך :יער ושביט,
מגמות בחברה הישראלית ,כרך ב' ,עמ' .722
 340אורי דרומי ( ,)2002החוזה בין צה"ל לחברה הישראלית -שירות חובה ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,עמ' 24
 /http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Documents/BOOK_7021 30החוזהביןצהללחברההישראלית 341דרומי ( ,)2002שם.
 342גבריאל שפר ,אורן ברק ועמירם אורן (עורכים) (, ,)2008צבא שיש לו מדינה ,מבט מחודש על יחסי התחום
הבטחוני והאזרחי בישראל ,ירושלים :כרמל,עמ' .15 – 7
 343קימרלינג ( ,)2004עמ' .150-151
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 2.3.3ערביי ישראל
מגילת העצמאות מכירה במיעוט הערבי בישראל ופונה אל הערבים תושבי ישראל בקריאה
להשתלב בבניית המדינה כאזרחים שווי זכויות" :אנו קוראים  -גם בתוךהתקפת-הדמים
הנערכת עלינו זה חדשים  -לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול
חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה,
הזמניים

והקבועים"344.

אולם ,מערכת היחסים בין הציבור היהודי במדינת ישראל לבין המיעוט הערבי הגדול,
המהווה כ20% -

מהאוכלוסייה345,

מאופיינת בפערים ויחסי חשדנות וזהירות הדדית.

הגורמים לכך רבים ונובעים מתפיסת המיעוט הערבי שחי בישראל את העולים היהודים
כ"פולשים" ,מורכבות היחסים בין ישראל לשכנותיה הערביות ,ההיסטוריה של הישוב הערבי
בישראל ,מורכבות המבנה של ישראל כדמוקרטיה אתנית והשסע הפוליטי בציבור היהודי בין
"ניצים"

ל"יונים"346.

ערביי ישראל נדחקו לשוליים הפוליטיים והחברתיים במדינה .לטענת

ארונוף הפרדיגמה הציונית היא הקובעת את גבולות הלגיטימציה בפוליטיקה הישראלית
ולפיכך קבוצות שאינן נוטלות חלק בויכוח על פרשנות החזון הציוני ,עקב אי-קבלת
האידיאולוגיה הציונית או התנגדות לה ,נדחקו לשוליים

הפוליטיים347.

עם זאת ,תרבות

הערבים בישראל על כל שונותה ,הולכת ונעשית חלק בלתי נפרד מהתרבויות האחרות
במדינת ישראל .התרבות הערבית הייחודית שגובשה בישראל במהלך השנים ,שונה מכלל
התרבות הפלסטינית ,על אף שהיא חלק ממנה .תרבות זו על אף שאינה מכירה בזכות
הבלעדית של העם היהודי על אדמת המדינה ,מכירה במורכבות היחסים שבין שני העמים
אשר נאבקים על אותה אדמה ובהטרוגניות והרבגוניות של החברה והתרבות בישראל .חרף

 344מגילת העצמאות ,שם.
 345הלשכה המרכזית לסטיטיסטיקה ,אוכלוסיית ישראל בשנים נבחרות,
[ http://www.cbs.gov.il/shnaton65/st02_01.pdfתאריך גישה.]21.6.15 :
 346קימרלינג ( ,)2004עמ' .97-106
 347יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ' .Ibid, Aranoff (1993) ; 183
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זאת ,מבין כל האוכלוסיות ,התרבויות והפלחים הקיימים בישראל – מהווה האוכלסייה
הערבית את האתגר הרציני ביותר לאופייה ,זהותה וכללי המשחק הנהוגים
 2.3.4עלייה

בה348.

349

יורם בן פורת סבור כי העלייה היתה צורך קיומי של המדינה המתהווה לחיזוק כוחה .ומייחס
את מחזורי הצמיחה של ישראל למחזורי

העלייה350.

בעוד היוזמה והאחריות לעליה טרום

הקמת המדינה הייתה של העולים ,הרי שעם קום המדינה חל שינוי ביוזמת העלייה .מדינת
ישראל הציבה את "קיבוץ הגלויות" והעלייה כחלק מאבני היסוד להווייתה ולאידיאולוגיה
שלה ,ומראשית שנות ה ,70-נטלה על עצמה ליזום ולארגן מבצעי חילוץ והעלאת יהודים
ארצה351.

גלי העלייה הגדולים שהגיעו בעשור הראשון לקיום המדינה מנו כמיליון עולים ,מחציתם
מארצות האסלאם ומחציתם מאירופה ,והיקפה של האוכלוסייה העולה היה גדול בהרבה
מהיקף האוכלוסייה הקולטת .ככל שנקפו השנים שלאחר קום המדינה והתרבו גלי העלייה,
ניתן היה לראות את הצטמצמות המניע האידיאולוגי בקרב העולים ,ולאפיין אותם כהגירה
הנובעת מסיבות כלכליות ,חברתיות ,מדינתיות
אדמה חברתית וסדרה של רעשי משנה

ואנטישמיות352.

בישראל353.

כל גל עלייה יצר רעידת

עליית שנות ה 50 -נחשבת כגורם

החשוב ביותר שעיצב את החברה בישראל .ההגירה המסיבית וההטרוגנית בהרכבה שכללה
גם את ניצולי השואה מאירופה וגם את העליה מארצות המזרח ,יחד עם חוסר זמינות של
משאבים כלכליים לאומיים לקליטת העולים ,יצרו אי-שויון חברתי-כלכלי מבוסס אתניות,
שסימניו ניכרים במבנה הריבודי של ישראל גם היום .מדיניות כור ההיתוך לא הייתה סבלנית

 348קימרלינג ( ,)2004עמ' .403-404
 349ראו נספח  – 2עלייה לישראל לפי תקופות
 350יורם בן-פורת ( ,)1989המשק הישראלי  -חבלי צמיחה ,בתוך :יורם בן-פורת )עורך) ,המשק הישראלי -
חבלי צמיחה ,תל אביב :עם עובד ,עמ'  ;)7-28( 2יורם בן-פורת ( ,)1989צמיחתם המשולבת של האוכלוסיה
והתוצר ,1922-1982 :עמ' )29-44( .29-39
 351דבורה הכהן ,עלייה וקליטה ,בתוך :יער ושביט ( ,)2001עמ'  ;390-391 ,369 – 366דבורה הכהן (עורכת)
( ,)1998קיבוץ גלויות :עלייה לארץ ישראל  -מיתוס ומציאות ,ירושלים :מרכז זלמן שזר ,עמ'  ;9יער ושביט
( ,)2001שם ,עמ' 164-165
 352דבורה הכהן (, )1998עמ' .285-316
 353קימרלינג ( ,)2004עמ' .494
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כלפי מגוון

העולים354.

בנוסף ,יישוב העולים בפריפריה הגיאוגרפית נתן משנה תוקף

לדחיקתם לשוליים ,והיחס הדו-משמעי של הותיקים והעולים הותיקים ,הכתיבו את יכולת
הניידות בסולם החברתי .פערים אלו עברו גם לבני הדור השני והשלישי ,והגבירו את הניכור
החברתי

והתרבותי355.

בעשורים הבאים היו גלי העליה מתונים יותר אך עקביים וכללו בעיקר יוצאי מדינות אמריקה
הדרומית והצפונית ,דרום אפריקה ,מזרח אירופה ומדינות ברית המועצות

לשעבר356.

קליטתם הכלכלית ושיפור רמת המיומנויות של עולים אלה היוו גורם רב-משמעות בגידול
הפריון בארץ עד מחצית שנות ה 60 -או תחילת שנות ה .70 -עליית שנות ה 70 -של יהודי
חבר העמים ,הייתה קטנה לעומת היקף העלייה בעשורים הקודמים ,קליטתה לוותה
במדיניות ליברלית יותר ,והיא תרמה לקידום הטכנולוגי במשק הישראלי .מוצאם האשכנזי
של מרבית העולים העצים את מודעות הקיפוח של עולי שנות ה 50 -המזרחיים והביא
להתעוררות גלי מחאה ,שהיו בחלקם פוליטים .ביטויה המשמעותי של המחאה היה
באקטיביזם חברתי והקמת תנועת הפנתרים השחורים ב 1971-שמחו על קיפוח ואפליה של
מזרחים מאז קום

המדינה357.

בין נובמבר  1984לינואר  1985התקיים "מבצע משה" במסגרתו הובאו לישראל כ700-
עולים יוצאי אתיופיה .עולים אלו שהתבלטו בצבע עורם ,סבלו משונות תרבותית וחברתית
שהקשתה על קליטתם .עולים אלו אופיינו בדתיות ובמסורתיות ,בגילם הממוצע הצעיר
יחסית ,וברצון עז להיטמע ולהשתלב בחברה הישראלית באורח מלא ושוויוני.

358

 354דויד בן גוריון  ....." :דרושים לנו בני אדם שנולדו כפועלים .יש לשים לב יותר אל האלמנט המקומי מעדות
המזרח ,אל התימנים והספרדים ,אשר רמת חייהם ודרישותיהם הן נמוכות משל פועל אירופי ובהצלחה יוכלו
להתחרות בערבים ".מתוך :צבי אבן שושן ( ,)1963-1966תולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל ,ספר ראשון,
עמ' .123
 355הכהן ( ,)2001שם  ,עמ'  ;374 ,366-369יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ' .43-44
 356הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,) 2011עולים לפי תקופת עליה ,שנתון סטטיטסטי לישראל
 http://www.cbs.gov.il/shnaton62/st04_02.pdfעמ' .230-231
 357הכהן ( ,)2001שם ,עמ' .445 ,389 – 386
 358דבורה הכהן ,עליה וקליטה מתוך מגמות עמ' .390-391 ,456-459
 358קימרלינג ( ,)2004שם ,עמ' .453 ,441-442
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בגל העלייה השני מארצות חבר העמים ,של שנות ה 80-90 -הגיעו כ 670 -אלף איש,
שהפכו לקבוצה האתנית הגדולה ביותר שנכנסה לישראל.

359

עובדה זו יחד הטרוגניות

הקבוצה ,דימויה העצמי הגבוה ,מדיניות הקליטה הישירה של ממשלת ישראל ויכולת
ההסתגלות הגבוהה של העולים ,הקלו על קליטתה ויצרו תחרות וחששות בקרב האוכלסייה
הותיקה.

360

 2.3.5תפישת עולם רעיונית-כלכלית
ניתוח כלכלי רחב של חמישים שנותיה הראשונות של מדינת ישראל מתייחס לגלי ההגירה,
למוסדות הלאומיים ,לתלות במדיניות החוץ האמריקאית ,ולמאבק האידיאולוגי שבין ערכי
תנועת העבודה והציונות הסוציאליסטית לבין חסידי הכלכלה החופשית מאוחר יותר .מיום
הקמת המדינה ועד לאחרי מלחמת יום כיפור ב ,1973 -עוצבה בישראל כלכלה מפוקחת של
המדינה ,שמטרתה הייתה לרסן את האינטרסים האנוכיים של הפרט ולממש את בניית
הארץ ,תוך קליטת העלייה .כדי להבטיח חלוקה שוויונית של המשאבים ,נטוותה רשת רחבה
של התערבות ממשלתית שכללה ,בין היתר ,פיזור אוכלוסייה ,פיתוח אזורי ספר ,פיקוח על
מחירים ושכר ,פיקוח על שוק ההון ,על מטבע חוץ וסחר בינלאומי ובעלות רחבה של המדינה
והציבור על הייצור .כל אלו יצרו בישראל את הכלכלה הסוציאליסטית ביותר מחוץ לברית
המועצות361.

קרוב לארבעים שנה החזיקו הממשלה ,מפעלי ההסתדרות והקיבוצים בלמעלה מ40% -
מאמצעי הייצור והשליטה בחברות עסקיות בישראל .אבי שמחון גורס כי מבנה קיצוני זה
הגדיר את ישראל כייצור כלאיים בין דמוקרטיה ליבראלית למדינה קומוניסטית .במבנה
ריכוזי-ממשלתי זה ,לרבות שליטה על האשראי ,לא ניתן היה לפתח יזמות עסקית ולספק די
 359שם ,עמ' .410-412
 360סבינה ליסיצה ויוחנן פרס ( ,)2000עולי חבר העמים בישראל – גיבוש זהות ותהליכי אינטגרציה ,סוציולוגיה
ישראלית ,ג( ,)1עמ' .)7-30( .9-10
 361יער א .שביט ( ,)2001שם ,עמ' .191 – 189
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מקומות עבודה או סטנדרט מחיה מערבי לו ציפו רבים

מהישראלים362.

מנתחי כלכלת

ישראל,גם אם אינם נוקטים בגישתו של שמחון ,מתייחסים ,כפי שיפורט בהמשך ,לכלכלת
ישראל בארבעים שנותיה הראשונות ככלכלה מעורבת ,רבת פנים ,מבוססת על כלכלה
סוציאליסטית בעלת מרכיבים קפיטליסטים וניהול ריכוזי קיינסיאני .כלכלה סוציאליסטית אשר
מתבססת על הון פרטי מיובא ,אינה פוסלת בעלות פרטית על הון ואמצעי ייצור ומעודדת
השקעות פרטיות .כלכלה זו העצימה את מפעלי ההסתדרות ,לא כמקדמי רווחת העובד או
מניעי שינוי חברתי ,אלא כמשרתי המטרות הלאומיות ,חילקה את הבעלות על ההון ואמצעי
הייצור בין המגזר הציבורי ,העובדים והמגזר הפרטי ,והתוותה את התנהלות השוק בגישה
קיינסיאנית ,תוך שהיא מאפשרת ומעודדת יזמות פרטית.363
לאורך כל התקופות ,ביססה מדינת ישראל הרשמית מערך של גיוס השקעות /תרומות
להנעת המשק הכלכלי ולביסוס תשתית חברתית בישראל .המערך הממוסד ביותר היה זה
של ה"בונדס" ) (Bondsשהוקם בספטמבר  .1950הבונדס ,עוסק במכירת אגרות חוב של
מדינת ישראל ליהודים בתפוצות .בשנות ה 60-של המאה ה 20-היה הבונדס לאחד ממקורות
ההכנסה העיקריים של תקציב הפיתוח של ממשלת ישראל ,ממנו הוקמו בעשורים הראשונים
למדינה פרויקטים לאומיים

רבים364.

זרם התרומות מחו"ל אפשר את המשך הכלכלה

הריכוזית ואת יצירתו של משק דואלי בו חלק מהייצור בוצע על ידי הסקטור הפרטי וחלק אחר
בידי הממשלה וחברת

העובדים365.

בתרומות וההסתמכות על מקורות

מנגד התעוררה ביקורת לא מבוטלת על התלות

חיצוניים366.

מערך זה יצר את הקשר בין הון ובין שלטון,

כאשר חלק מהמיזמים העסקיים שניתנו לתורמים על ידי הפוליטיקאים ,היוו את הבסיס
 362אבי שמחון ( ,)2011כלכלת ישראל :מהיד המנהלת ליד הנעלמה ,בן שמן :מודן ,עמ' .42 – 40
 363שטרנהל ( ,)1986שם ,עמ' 403-409 ,224-225
 364פרויקטים כגון :המוביל הארצי ,מפעלי ים המלח ,תחנת הכוח בחדרה ,ופיתוח נמלי הים של ישראל בחיפה ,
אשדוד ואילת[ http://www.israelbonds.com/Learn/History.aspx Israel Bonds Website .תאריך גישה:
]9.8.2012
 365שמחון ( ,)2011שם ,עמ' .101
 366רבקה בר יוסף ואילנה שלח ( ,)1972דפוסי הארג ון הכלכלי והפעילות הכלכלית ,בתוך :שם ,עמ' .430-432
(.)377-549
הביקורת הבליטה טענות אידיאולוגיות-פוליטיות חברתיות וכלכליות והזהירה מפני התוצאות ההרסניות של
שיטת גיוס זו .ביטוי אופייני לדאגה זו מובא במאמרו של אליעזר ליבנה ב"הארץ" מאפריל ... : 1958אני משוכנע
כי משטר ה"שנור" (הכסף הרב הנכנס ארצה ללא תמורה -ט.א ).ימוטט את חברתנו ומדינתנו מבפנים.....את
התהליך המרכזי של פיתוח המשק ,של ההתיישבות ושל קליטת עליה אין לממן באמצעים פילנתרופים .הדבר
מזיק כי אינו מביא לפיתוח משק הנושא את עצמו"...
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לקבוצות השליטה של המשק הישראלי ,והיו לאחד הגורמים המרכזיים שהשפיעו על חלוקת
ההכנסות ועל אי -השוויון

בישראל367.

עיקר התקופה מאמצע שנות החמישים עד מלחמת יום כיפור ( )1973אופיינה בצמיחה
מהירה (למעט המיתון בשנים  .)1966-7בצד הגידול המתמשך בתקציב הביטחון ,הוקצו
משאבים להרחבת השירותים החברתיים ,בעיקר כמענה למחאת הפנתרים השחורים 368.את
צבר ההון במדינת ישראל עד שנות ה ,70-רואים ניצן וביכלר כפונקציה של שילוב אינטרסים
גלובאליים ובמיוחד אמריקאים ,ובמרכזם בהבטחת זרימת נפט ,תוך ניסיון לשמור על יציבות
מדינית .המענקים והמלווים שישראל קבלה מארה"ב זרמו כמעט ישירות לתאגידי הנשק
האמריקאים ,אשר חלקם אף השקיעו בישראל ,בדרך כלל בשיתוף קבוצות הון

ישראליות369.

בהתאם ,קבוצות ההון המרכזיות בישראל השתלטו על תחומי הנשק והפיננסים .במרוצת
העשורים הבאים ,בשנות ה 70 -ו ,80-אופיינה ישראל במנהל כלכלי-פוליטי אשר בליכר וניצן
מכנים "קיינסיאניזם-צבאי" – הגדלת ביקושים של הממשלה תוך תהליך של ריכוזיות
תאגידית ,המלווה בצמיחה איטית ובהוצאות בטחון גבוהות .במקביל גבר הקיטוב בסקטור
העסקי ,תוך התמסדות הכלכלה בקבוצות ההון

הדומיננטיות370.

התוצאה הייתה  -אינפלציה

גוברת מלווה במיתון ואבטלה .הגעת האינפלציה בישראל ללמעלה מ 30%-אחרי מלחמת יום
כיפור371,

והגדלה חסרת רסן בהוצאות הממשלה הביאו לעצירת הגידול הכלכלי לחלוטין.

עצירה זו יחד עם שיעור האבטלה הגבוה ,חיכוכים פנימיים כלכליים וחברתיים ותחושה
כללית של מבוכה ,עוררו גל גדול של "ירידה" מהארץ שקעקעה את החזון הציוני של כור

 367שמשון ביכלר ויהונתן ניצן ( ,)2007רווחי מלחמה ,דיבידנדים של שלום ,חיפה :פרדס ,עמ' 194- ,134-135
 ; 198אמיר בן-פורת ( ,)2001אי-שוויון חברתי בישראל ,בתוך :יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ' .553
 368מיכאל ברונו ( ,)1989זעזועים חיצוניים ותגובות פנימיות :תיפקודה המקרו-כלכלי של ישראל1982 – 1965 ,
בתוך :בן-פורת ,שם ,עמ'  ;)392-365( 365גור עופר ( ,)1989ההוצאה הציבורית האזרחית בישראל ,בתוך:
בן -פורת ,שם ,עמ' .)230-271( .231
 369קבוצת  CDCקונטרול דאטה (סוף שנות ה ,)60 -קונצרן פראט אנד ויטני רכש את מנועי בית שמש (,)1984
אלביט נרכשה על ידי אי.די.בי; ,סימנס נכנסה לשותפות עם אלישרא ,לוראל שותפות עם פירמות נשק
ישראליות כדי לייצא נשק .מתוך :ביכלר וניצן ( ,)2007שם ,עמ' .396-399 ,430 – 427
 370ביכלר וניצן ,שם ,עמ'  ; 352-374,15שמחון ( ,)2011שם ,עמ'  ;86איתן ברגלס ( ,)1989נטל הביטחון
והמשק הישראלי ,בתוך :בן-פורת ,שם ,עמ' .)199-229( .199-221
 371שמחון ( ,)2011שם ,עמ'  ;57ביכלר וניצן ( ,)2007שם ,עמ' .294 -282
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היתוך של

גולים-עולים372.

שבר זה היווה קרקע נוחה לזריעת רעיונות הכלכלה החופשית,

שהגיעו בהמשך.

 2.3.6מהפך שלטוני
על אף המבנה הפוליטי הרב-מפלגתי בישראל היתה מפלגת העבודה ,במשך  29שנים מיום
הקמת מדינת ישראל ,המפלגה הדומיננטית שעמדה במרכז כל הקואליציות השלטוניות
בישראל והבטיחה בכך יציבות שלטונית .מפלגת העבודה החזיקה בידה את עמדות המפתח
של ראש הממשלה ושרי החוץ ,האוצר ,החינוך והבטחון.
ההתפתחויות האזוריות והגלובאליות אחרי מלחמת ששת הימים ( )1967ומלחמת יום כיפור
( )1973והתמורות הדמוגרפיות ,כלכליות ,תרבותיות וריבודיות הובילו לשינוי בעמדות
הבוחרים וכרסום איטי בשעורי התמיכה במפלגות תנועת העבודה .שיאו של שינוי זה ,בא
לכדי ביטוי בבחירות  ,1977בהם איבדה מפלגת ה"מערך" כשליש מכוחה למפלגת ה"ליכוד"
ולמפלגת מרכז חדשה – "התנועה הדמוקרטית לשינוי" (ד"ש).
הבחירה בליכוד כמפלגת השלטון ,שינתה את דפוסי היחסים הבינ-מפלגתיים .המערכת
הפוליטית הפכה ממערכת בה פועלת מפלגה דומיננטית למערכת קטבית בה פועלים שני
גושים גדולים "ליכוד– מערך" ,אשר אף אחד מהם לא זכה לרוב בכנסת ,וכתוצאה נדרש
לתמיכת מפלגות דתיות או אחרות כדי להרכיב

קואליציה373.

הבחירה בליכוד ובו מפלגת חרות כמפלגת השלטון ,והתבססותם של שני גושים הבליטה את
הפער בעמדות הפוליטיות בין ימין לשמאל והביאה להקצנה בניגודים הפוליטיים .הורוביץ
וליסק מסבירים כי חילופי השלטון לא היו כרוכים בשינויים באופי המשטר ,שכן הנורמות
הדמוקרטיות  -פרלמנטאריות היו מושרשות ואומצו על ידי כל המפלגות .אולם ,התחושה
הרווחת בציבור הייתה כי מדובר בשינוי שלטוני שהוא תרבותי וחברתי ,מעבר לחילופי שלטון
 372ברונו ( ,)1989שם ,עמ'  ;365-366ראובן למדני )1989( ,הירידה מישראל ,בתוך :בן-פורת ,שם ,עמ' – 179
)179-198( .182
 373דן הורוביץ ומשה ליסק ( ,)1990מצוקות באוטופיה :ישראל – חברה בעומס יתר ,תל אביב :עם עובד ,עמ'
217-219
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בלבד ,ולפיכך השתרש הביטוי "מהפך" לתיאור

השינוי374.

הם מפרטים את עיקרי התמורות

בהתנהלות הציבורית -מפלגתית ומצביעים על החלשות המרכיב האידיאולוגי בפעילות
המפלגות והתרופפות הקשר שבין מדיניות המפלגות לשורשיהן האידיאולוגים .עמדות
המפלגות נותרו ברובן עמדות פוליטיות ,והן זנחו את העמדות החברתיות .תהליך זה החליש
את כוחו של השמאל החברתי כאלטרנטיבה כלכלית-חברתית .השירותים שסופקו על ידי
המפלגות במסגרות תנועתיות צומצמו והועברו לשירותים ממלכתיים ,במיוחד בתחום החינוך
והרווחה .פעילות ההסברה של המפלגות עברה מאנשי ההגות לאנשי מקצוע בתחומי השיווק
הפוליטי ,וגם העיתונות הפכה לבלתי תלויה פוליטית ,ונתנה ביטוי למאבקים ציבוריים ללא
בסיס מפלגתי

פוליטי375.

 2.3.7ניאו-ליברליזם
סוף שנות ה 70 -ושנות ה 80 -של המאה העשרים ,היו שנות המאבק הרעיוני בין משטר
כלכלי ריכוזי והשענות על סיוע אמריקאי לבין משטר "הכלכלה

החופשית"376.

קבוצה קטנה

של חסידי כלכלת השוק החופשי על פי הכלכלן זוכה פרס נובל ,מילטון פרידמן ,ובראשה דני
דורון ,דחפה את ישראל בשנים אלו להפרטה מסיבית ודה-רגולציה (בדומה לתפיסה
"התאצ'ריסטית") ,377תוך שהיא מניפה דגל שהזהיר מפני הגישה הסוציאליסטית .ראשי
הקבוצה הניאו-ליברלית קראו לאמוץ "מניפסט ציוני חדש" שיציב את האתוס של חופש כלכלי
במרכז

החברה378 .

עליית מפלגת "הליכוד" לשלטון בשנת  1977הבטיחה למסד את המגמות הניאו-ליברליות
תחת הקריאה לרפורמות שוק .פרופ' מילטון פרידמן הוזמן לפתח מתווה להפיכת ישראל
לשחקן תחרותי בכלכלה העולמית .במהלך מורכב יזמה ממשלת הליכוד ,בסוף שנות ה,70-
 374הורוביץ וליסק ( ,)1970שם עמ' 222-223
 375הורוביץ וליסק ( ,)1970שם עמ' 224-225
 376ביכלר וניצן ( ,)2007שם ,עמ' .396-405 ,53
 377התפיסה התאצ'ריסטית היא מדיניות הפרטה קשוחה במיוחד המלווה בהתמודדות כוחנית-פוליטית עם
התנגדות לה.
 378שמחון ( ,)2011שם עמ' The Israel Center for Social and Economic Progress (ICSEP) Website ;87
Ibid, Seliktar (2009), pp. 161-163; /http://icsep.org.il/en/commentary/full/milton-friedman-and-israel
[תאריך גישה]26.8.2012 :
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מדיניות תיעוש שהביאה להקצאה מחודשת של כוח העבודה ,שיפור באיכות כוח העבודה
וברמת ההשכלה שלו והגברת השתתפות נשים וערבים .במקביל ,הביאה מדיניות זו לירידה
חדה של המועסקים

בחקלאות379.

בנוסף ,הוכרזה רפורמה במשטר שער החליפין ,שעד אז

נקבע על ידי הממשלה ,שבפועל הייתה "ניתוץ" של אחד הסמלים השנואים של הכלכלה
המכוונת380.

משנת  ,1985הנהיגה ממשלת ישראל רפורמה מקיפה בשוק ההון שעיקרה

יציאה הדרגתית וחלקית של הממשלה ממעורבותה בו והובלת תהליכי ליברליזציה של
השוק381.

מחיר השימור של גישת המדינה הצנטראליסטית בין אמצע שנות ה 60-לשנות ה ,90-היה
מגזר ציבורי מנופח שתפס  80%מסך הכלכלה ושוק הון מולאם כמעט לחלוטין .משבר מניות
הבנקים ב 1983 -יצר משבר שהביא להלאמת הבנקים הגדולים בישראל ,והיווה הוכחה
נוספת וכואבת לצורך הדחוף בשינוי השיטה הכלכלית .בצעדים שנתפסו כ"המרת סוציאליזם
בפופוליזם" ,עזבה הממשלה את כל הפיקוח על ההוצאה הממשלתית .הרפיה קיצונית זו
הביאה לגרעון תקציבי עצום שהוביל לאינפלציה של יותר מ 400% -בשנת  ,1984וסחר לא
מאוזן שהשאיר את ישראל עם רזרבות מטבע זר נמוכות מאי פעם.

382

את תהליכי הגלובליזציה והליברליזציה של השוק הישראלי ,ניתן לראות כבר בשנות ה80-
עם חיפושן של החברות הגדולות האמריקאיות אחר שווקי צמיחה מחוץ לארה"ב .תהליך
הגלובליזציה ,לחצי הממשל האמריקאי להסיר מחסומי מכס ומס ובעיקר להגמיש את שוק
העבודה ,יחד עם השינויים במבנה היחסים הבינלאומיים בעקבות התפוררות ברית המועצות,
בתחילת שנות התשעים ,יצרו סדר עולמי חדש בו השתלבה גם ישראל .בסדר הקפיטליסטי-
גלובאלי שנוצר ,עלה כוחם של התאגידים הגדולים שנזקקו פחות למוסדות הכח של מדינת
הלאום ,ונשחק תפקידה של המדינה כמווסתת משברי ביקוש ,שולטת בשוקי ההון ומפקחת

Ibid, p. 160.

379

 380שמחון ( ,)2011שם עמ' .53 – 50
381

Ibid, Seliktar (2009), pp. 160-161.
382
Ibid, pp. 163-165
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על שוקי העבודה .בישראל כלל תהליך זה הפרטה מסיבית ,היחלשות כוחה של הסתדרות
העובדים ,עלייה בכוחם ובריכוזיותם של הבנקים ,התגבשותן של חברות כלכליות גדולות
שהקיפו ענפים כלכליים מגוונים ,ומעורבות גוברת של הון זר בכלכלת ישראל .כל זאת לצד
מדיניות ממשלתית מוצהרת של "כלכלה חופשית" ("Faire

383.)"Laissez

ליסק והורוביץ

מצביעים על החלשות המבנה המפלגתי ,כפי שפורט לעיל ,כסיבה להעברת חלק משמעותי
מתפקידי עיצוב המדיניות הכלכלית מידי הממשלה לארגונים ציבוריים לא מפלגתיים ובינ-
מפלגתיים כמו איגודי מעסיקים ,התאחדות התעשיינים ,אגוד לשכות המסחר וכיוב .ויצירת
"כלכלה קורפוריסטית" בה מתגבשים הסכמים כתוצאה ממשא ומתן מונחה אינטרסים ולא
כתוצאה מהכתבה

ממשלתית384.

להעמקת אי השויון החברתי

אמיר בן-פורת רואה בשינוי הכלכלי-חברתי ,כמה שהביא

בישראל385.

 2.3.8ישראל כמדינת רווחה
כמדינה יהודית ,ביתו הלאומי של העם היהודי ,התבססה מדינת ישראל על עקרונות האתיקה
והערכים של המסורת היהודית של ערבות הדדית ודאגה לזולת ,כפי שתוארו בתחילת פרק
זה ,בצרוף עקרונות הסוציאליזם שעמדו בבסיס התנועה הציונית .שילובם של אלה הביא
להקמת מדינת ישראל כמדינת רווחה המכירה בזכויות עובדיה לשעות עבודה מוגדרות ,ימי
מנוחה ,חופשה ובמחויבותה לרווחת אזרחיה ובאחריותה לאיכות חייהם ללא קשר לפעילותם
היצרנית 386.אחריות זו באה למימוש בחקיקה רחבת היקף שמעגנת את זכותם הבסיסית של
אזרחי ישראל לקבל מהמדינה מגוון רחב של שירותים חברתיים ,ביניהם ,ביטחון סוציאלי
(הבטחת הכנסה) ,חינוך ,בריאות ושירותי רווחה אישיים ,המיועדים במיוחד ,לאוכלוסיות

 383ניצן ביכלר ,שם .עמ'  ;425-430 ,54לב גרינברג ( ,)2001כלכלה חברתית פוליטית בתוך יער ושביט ,שם,
עמ' .686-688
 384הורוביץ וליסק ( ,)1970שם עמ' 225-226
 385בן-פורת ( ,)2001שם ,עמ' .488
 386חיים אדלר וראובן כהנא ( ,) 1972המבנה המדיני והמוסדות המדיניים ,בתוך :אייזנשטדט ואח' ,שם ,עמ'
 ;)159-375( .383 ,173 – 172בר יוסף ושלח ( ,)1972שם ,עמ' .436-443
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חלשות

ופגיעות387.

השירותים החברתיים ניתנים במימון ממלכתי הנקבע במסגרת תקציב

המדינה ובאמצעות תשתית ארגונית של שירותי רווחה אשר המרכזיים בהם הם  :המוסד
לביטוח לאומי ,בתי-ספר ממלכתיים ,בתי-חולים ממשלתיים ,מעונות לנכים ולבעלי לקות
שכלית ומחלקות רווחה ברשויות המקומיות ,העוסקים באספקה של מגוון רחב של שירותים
חברתיים לאוכלוסייה.
המימון הממלכתי חל על אותם שירותים המעוגנים בחוק ושירותים נוספים שאין המדינה
מחויבת להם על פי חוק כגון :סיוע בדיור למשפחות וליחידים במצוקה ,מתן סל קליטה
לעולים חדשים ,סיוע לסטודנטים במימון לימודיהם ,השתתפות במימון שהותם של קשישים
במוסדות ,מימון מקלטים לנשים מוכות ,הקמת מרכזי חירום לילדים וכדומה.
מיום הקמתה ועד סוף המאה ה ,20-תפסו "תשלומי ההעברה" חלק מרכזי ממדיניות הרווחה
הישראלית .במסגרתם הועברו כספים על ידי הממשלה ליחידים במישרין ,במטרה לערוך
חלוקה מחדש של הכנסות אזרחי המדינה .דוגמאות לתשלומים שכאלה כגון תשלומי הבטחת
הכנסה ,דמי אבטלה וקצבאות ילדים .אלה ,מהווים גם ביטוי למבנה הפוליטי-מפלגתי ,בדמות
לחצי המפלגות המייצגות את השכבות החלשות .עד לסוף המאה ה 20 -היו מספריהם של
המקבלים תשלומי העברה בעליה והיקף התשלומים הגיע ליותר מ 14%-מהתוצר .למרות
זאת ,לא הצליחו תשלומי ההעברה למנוע את התרחבות ממדי העוני ואי-השוויון בישראל.
הביקורת טענה כי תשלומים אלה מהווים תמריץ שלילי להשתלבות בתעסוקה וכי הם
מקבעים ומרחיבים את תופעת

העוני388.

בנק ישראל בדוח צפי לקראת שנת  ,2000צידד

בתשלומי ההעברה ככלי כלכלי לצמצום פערים בטווח הקצר ,בעוד שבטווח הארוך סבר כי,
הפתרון מצוי בהרחבת ההשקעה

בחינוך389.

 387ראו למשל :חוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949-חוק שירותי הסעד ,תשי"ח ,1958-חוק הבטחת הכנסה,
תשמ"א ,1980-חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה.1995-
 388יהודה גבע וג'ק חביב ( ,)1989מערכת העברות והתחלקות ההכנסה ,בתוך :בן-פורת ,שם ,עמ' 283 – 272
( ;)272-283בן-פורת ( ,)2001שם ,עמ' .569
פרק א .5.יעדי המדיניות לשנים הבאות אתר בנק ישראל
 389דוח בנק ישראל ,1999
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/Doch1999/doh99h.aspx
[תאריך גישה ]7.6.2012 :
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כחלק מהיותה מדינת רווחה ,מסייעת ממשלת ישראל גם במימון פעילותם של ארגונים לא
ממשלתיים ,ארגונים וולונטריים וארגונים פרטיים-עסקיים המספקים הן שירותים ממלכתיים,
כמו קופות-החולים המספקות שירותים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,וחברות
הסיעוד המספקות שירותים לזקנים במסגרת חוק ביטוח סיעוד ,והן שירותים נוספים
שהמדינה מעוניינת לספקם לאוכלוסייה ,כמו שירותים לנפגעי נפש ולילדים בסיכון ושירותים
מוסדיים

לקשישים390.

 2.3.9הפערים החברתיים בישראל
ניתוח אי-שוויון ופערים חברתיים בישראל מורכב ,ומחייב בחירה בין תיאוריות והגדרות
מגוונות .בן-פורת מסביר כי אי-שוויון חברתי הוא תופעה מבנית המתבטאת בנגישות השונה
שיש לאנשים בחברה אל משאבים כלכליים ,חברתיים ,פוליטיים ואחרים ויכולתם לנכס
לעצמם משאבים או לשלוט על הקצאתם .מקורותיו של אי-השוויון נובעים ממבנה החברה
הספציפית ותרבותה .למדידת אי-השוויון במדינת רווחה כלשהי ,קיימים שני מדדים מרכזיים:
האחד ,מדד ג'יני הבודק את רמת השוויוניות בחלוקת ההכנסות במדינה.

העוני הבוחן את שיעור העניים בקרב האוכלסייה.

392

391

השני ,מדד קו

מדד אי השיויון בישראל שנקבע על ידי

המוסד לביטוח לאומי הוא "קו העוני" :קו הכנסה ורמת חיים ממוצע וחציוני ,אשר כל מי
שרמת חייו נמוכה ממנו מוגדר כעני.

393

בניתוח של החברה הישראלית עולים פערים שונים שהם תוצאת התפתחותה של מדינת
ישראל ,נתוניה המדיניים-ביטחוניים ,נתוניה הדמוגרפיים ,מאפייניה הלאומיים ,והריבוד
הכלכלי בה .אוכלוסיית ישראל מורכבת מקבוצות שונות (ראו נספח  .)3משלל החלוקות
הקיימות של הפערים בישראל ,בחרתי להשתמש בזו של פרופ' סמי סמוחה המתייחס
 390גדרון ב,.בר.מ ,.כץ ח .קוים לדמותה של החברה האזרחית המאורגנת בישראל מתוך סוציולוגיה ישראלית ,
כתב עת לחקר החברה בישראל  .2010כרך ד' עמ' 369-400
 391ערכי המדד נעים בסולם של  0עד  .1ערך של  0פירושו חלוקה שוויונית (לכל האזרחים הכנסה שווה) ,ערך
של  1פירושו שכל הכנסות מרוכזות בידי אדם אחד.
 392בן פורת ( ,)2001שם ,עמ' .533-578 ,482-495
 393הגדרת המונח "קו העוני בישראל" מיום  29.5.07באתר מכון "ראות"http://reut- ,
[ institute.org/Publication.aspx?PublicationId=1725תאריך גישה]29.7.2012 :
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לחמישה פערים; הפער הלאומי :יהודים – ערבים; הפער העדתי :אשכנזים –
ספרדים/מזרחים; הפער המעמדי :עשירים – עניים ; הפער הפוליטי :הפערים בין השמאל
הפוליטי והימין ,והפער הדתי:

דתיים-חילוניים394.

 2.3.9.1הפער הלאומי בין יהודים וערבים בישראל נעוץ בהגדרת הלאום היהודי של מדינת
ישראל ובשורשי הסכסוך

הערבי-יהודי395.

עם הקמת מדינת ישראל ,קביעת גבולותיה

וחתימת הסכמי שביתת הנשק בין מדינת ישראל לשכנותיה באפריל  ,1949נותרו כ-
 156,000תושבים ערבים בתחומי המדינה ,והם היוו כ 14%-מכלל תושביה .בפני מוסדות
מדינת ישראל החדשה עמד אתגר מוסרי ,חברתי ובטחוני לקבוע מה יהא מעמדו של המיעוט
הערבי במדינה היהודית .בפני האוכלוסייה הערבית שנותרה בגבולות 'הקו הירוק' עמדה
ההחלטה אם להסתגל למציאות החדשה של שלטון זר ולא אהוד שקם במולדתה ,או להתנגד
ולהאבק להשגת עצמאות או להיפרדות מן המדינה .הקהילה הערבית הפלסטינית הפכה
מרוב בארצה למיעוט ,ורבים מבני עמה התפזרו והפכו לפליטים .זהותם לא נכללה בהגדרת
זהות המדינה ,הם הפכו ל"דיירי משנה" בה.

396

חוק האזרחות הישראלי הראשון ()1950

הקשה על ערביי ישראל את תהליך האזרוח .חופש התנועה של ערביי המדינה הוגבל ,זכות
הפרטיות שלהם נפגעה ,אדמותיהם הופקעו והם הושמו תחת מימשל צבאי (.)1966 – 1948
בצ ד זה ,ראה הציבור היהודי והשלטון הישראלי הרשמי בלאומיות הפלסטינית כמנוגדת
למהות של ישראל וכאיום על עצם

קיומה397.

עד מלחמת ששת הימים ( ,)1967נבנה סטטוס-קוו בין היהודים לערבים בישראל .מלחמת
ששת הימים הפרה מצב זה והייתה פתח להתעצמות הפער .מנקודה זו והילך ,נראה היה
ששני הצדדים הגבירו את הקצנתם הלאומית והדתית :היהודים הפכו אחרי מלחמת ששת
הימים ללאומיים יותר וסובלניים פחות מאידך ,ההתעוררות הפלסטינית שאחרי מלחמת יום
394סמי סמוחה ( ,)1998שסעים מעמדיים ,עדתיים ולאומיים ודמוקרטיה בישראל ,משרד החינוך :ידיעון למורי
אזרחות ( ,)14עמ' [ http://www.amalnet.k12.il/meida/ezrahot/alon/aezi0017.htm#tl4 .24 – 1תאריך
גישה.]5.4.12 :
 395סמוחה ( ,)1998שם.
 396ברזילי ( ,)2003שם ,עמ' 724
 397סמוחה ( ,)1998שם.

118

כיפור ( )1973הקצינה את עמדותיהם הפוליטיות של הערבים ותהליכי המודרניזציה גרמו
להם לחוש נחותים יותר ומודרים מתהליכי הקידום

המהירים398.

סמוחה טוען כי את החשש

וההסתייגות של היהודים יש לזקוף לכניסתם של ערביי ישראל למפה הפוליטית כמעורבים
יותר החל משנות ה ,70-שהעצימו את חששות היהודים שלא היו רגילים לתביעת הערבים
לשוויון

זכויות399.

 2.3.9.2הפער העדתי בין אשכנזים למזרחיים נעוץ בתהליכי הקליטה בישראל של עולי
המזרח שהחלו מגיעים לישראל בשנות ה .50 -עולים אלו הגיעו לישראל במשפחות גדולות,
ללא קשרים משפחתיים וחברתיים לותיקי היישוב ,שהיה רובו ממוצא אירופאי ,ללא השכלה
פורמלית רחבה ,וללא רמת מיומנות מקצועית שתאפשר תפקוד בחברה תעשייתית ,ללא
ניסיון התארגנות וללא אלטרנטיבה להגירה מישראל .עולי המזרח סבלו מלכתחילה מדימוי
ציבורי נמוך ,שכן הוגדרו בדרך השלילה כ"לא אירופאים" וכ"דור מדבר

אבוד"400.

הדומיננטיות האשכנזית ,במיוחד בקרב מפלגת העבודה השלטת ,הביאה לתיעולם לדרגים
נמוכים של החברה הן מבחינת פיזורם ויישובם בפריפריה והקצאת משאבים נמוכים
לקליטתם והן מבחינת שיבוצם כפועלים לא מיומנים בתעסוקה ללא ערוצי קידום .מדיניות
האפליה יחד עם מערכת הציפיות לזנוח את תרבותם ,יצרה שבר בקרבם והזינה את תחושת
העלבון

והקיפוח401.

הסכם השילומים עם גרמניה ( ,)1954העמיק את הפערים הכלכליים על

רקע עדתי ,מאחר שהביא לשיפור מעמדם והכנסתם של יוצאי אירופה

בלבד402.

מסוף שנות ה , 60-החל להתמתן הפער התרבותי בין אשכנזים למזרחיים בישראל ,וגידול
במודעות ובהתארגנות הפוליטית ,הביאה לשינויים גם במדדי הכוח

והיוקרה403.

בזירה

הפוליטית הייתה התקדמות המזרחיים גדולה יותר מאשר בזירה הכלכלית-חברתית

 398יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ' .XXIX-XXIV
 399סמוחה ( ,)2001שם ,עמ' .235 – 231
 400סמוחה ( ,)1998שם ,עמ'  ;8קימרלינג ( ,)2004שם ,עמ' .282-292
 401קימרלינג ( ,)2004שם ,עמ' .294
 402בן פורת ( ,)2001שם ,עמ' .543
 403שם ,עמ' .578
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ובהשפעתם התרבותית .השינוי התרבותי שעברו המזרחיים ,המחאה הגוברת והפלורליזם
האתני בעולם הביאו לשינוי עמדות גם בישראל ולהכרה רשמית במורשת יהודי המזרח
והטמעתה בתכנית הלימודים .עיקר השינוי הורגש בשדה התרבות העממית כאשר מוסיקה,
מחול ,וספרות מזרחיים שולבו כחלק אינטגרלי מהתרבות הישראלית המודרנית .המעבר
למשק ניאו-ליברלי ,קפיטליסטי גרם גם הוא לצמצום אי-השוויון על בסיס עדתי ,אף שלא
העלים

אותו404.

 2.3.9.3הפער המעמדי בין עשירים לעניים :בשנות ה 60 -נחשבה ישראל למדינה שוויונית
על פי מדדי ג'יני .אולם משנות ה 70 -חלה עלייה חדה באי-השוויון 405,שהיתה תוצאה ישירה
של צמיחה כלכלית מהירה אשר אפיינה גם ארצות מפותחות אחרות כמו ארה"ב

ואנגליה406.

עד שנת  1973הייתה הצמיחה הכלכלית של ישראל מרשימה .משנת  ,1974הואט הקצב,
ויש ראל הפכה לחברה בעלת שכבה ענייה של אנשים שאינם עובדים או עובדים שאינם
מתפרנסים דיים ,השכלתם נמוכה ,הם גרים בשכונות מצוקה ובעיירות פיתוח ומשפחותיהם
מרובות ילדים (על שכבה זו נמנים במיוחד חרדים וערבים) ,ושבה מעמד בינוני אשר שולט
על מרכז ההירארכיה

הריבודית407.

 2.3.9.4הפער הפוליטי בין ימין ושמאל נסוב הן על הבסיס האידיאולוגי-מדיני-פוליטי והן על
בסיס כלכלי-חברתי ,והתגבש עוד טרום הקמת

המדינה408.

ברזילי מציין כי במערכת

הפוליטית של היישוב טרום הקמת המדינה ,ניתן ביטוי לפלורליזם מחשבתי -התנהגותי של
זרמים פוליטיים וחברתיים מגוונים משמאל מרקסיסטי יהודי – פלסטיני ,דרך מפ"אי ,הציונות
הדתית ,המחנה האזרחי (שהורכב בעיקר מליברלים ומרביזיוניסטים) וכלה בימין קיצוני
מיליטנטי .הזרמים הגדולים נאבקו ביניהם על הבכורה ביישוב היהודי ובעיקר על הקצאות

 404סמוחה ( ,)1998שם ,עמ' .8-9
 405בשנות ה 70 -כבר עמד מדד ג'יני על  0.3ולקראת סוף העשור הראשון של המאה ה 21-הוא התקרב ל-
.0.4
 406שמחון ( ,)2011שם ,עמ' .65
 407סמוחה ( ,)1998שם ,עמ'  ;3שמחון ( ,)2011שם ,עמ' .66-68
 408קימרלינג ( ,)2004שם ,עמ' .73
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משאבים409.

יער ושביט מצביעים על סקטור הפועלים וסקטור המעסיקים ביישוב ובעשור

הראשון למדינה ,כמייצגים את השמאל והימין (בהתאמה) בהיבטים כלכליים–חברתיים
במציאות הישראלית .בתקופה זו החל גם להבשיל גם הקונפליקט הפוליטי בין תנועת
הפועלים לתנועה הרביזיוניסטית ,שהטיפה לציונות ממלכתית

אקטיביסטית410.

מלחמת סיני ( )1956והניצחון הצבאי בה הביאו לעליית כוחה האלקטורלי של מפא"י מחד,
אך גם לעליית כוחה של האופוזיציה הימנית בראשות מפלגת "חרות" שזכתה ללגיטימציה
גוברת .בשנים הבאות חלו שני תהליכים פוליטיים מרכזיים :האחד ,איחוד כוחות פוליטיים
בחוגי הימין ויצירת אופוזיציה של מפלגת "חרות" והליברלים ,והשני פיצול כוחות במחנה
תנועת

העבודה411.

בין השנים  1967ל 1978-התגבש בישראל הויכוח סביב השטחים שנכבשו במלחמת ששת
הימים ,שהביא להתרחבות הפערים בין השמאל לימין ולקיטוב פוליטי בין המפלגות ובתוכן.
כחלק ממגמה זו נוצרו תנועות המונים שגייסו עשרות ומאות אלפי אנשים לפעילות פוליטית
חוץ-פרלמנטרית כשהמרכזיות שבהן "גוש אמונים" מימין שהוקמה לאחר מלחמת יום כיפור
( )1973ותנועת "שלום עכשיו" משמאל ,שהוקמה ב.1978 -
החל מתחילת שנות ה 80 -גברה ההקצנה הפוליטית וגדל המימד החוץ פרלמנטרי בתרבות
הפוליטית בישראל .ההתנגדות לנסיגה מסיני ( ,)1982מלחמת לבנון ( )1982האינתיפאדה
הראשונה ( )1987-1993והגברת המודעות ליישות פלסטינית לאומית ,הרחיבו את הפערים
והאיצו את הקיטוב הפוליטי בחברה הישראלית לכדי קונפליקט בין הימין ובין השמאל .רצח
פעיל השלום אמיל גרינצוויג ( )1983ורצח ראש הממשלה יצחק רבין ( )1995היוו ביטויים
קיצוניים להפרת כללי ההתנהלות הדמוקרטית על רקע השסע

הפוליטי412.

 2.3.9.5הפער הדתי בין דתיים לחילוניים מקורו בהגדרתה של ישראל כמדינה יהודית,
טשטוש הגבולות שבין דת למדינה ,העדר חוקה והניסיון המתמשך של כל אחת מהתפיסות
 409ברזילי ( ,)2003שם ,עמ' .722-723
 410יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ' .71
 411שם,עמ' .18 – 13
 412ברזילי ( ,)2003שם ,עמ' .725-732
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להרחיב את השפעתה ולנכס לעצמה הישגים .יער ושביט סבורים כי שורשי הפער נעוצים
במתח ששרר בין הציונות הסוציאליסטית-חילונית-אוניברסאלית לבין הציונות הדתית
שנסמכה על עקרונות האמונה

היהודית413.

לאחר הקמת המדינה החלו קבוצות חרדיות להשתלב בפעילות הפוליטית הממוסדת .ככל
שג בר כוחן האלקטורלי ומשקלן בעיצוב השלטון ,כך ניכרה השפעה גדולה יותר של ציוויים
דתיים בחיים הציבוריים ועלו סוגיות קונקרטיות כמו שמירת השבת והכשרות בפרהסיה ,זרמי
החינוך הממלכתי ,שחרור תלמידי ישיבות משירות צבאי ,דיני אישות ודיני קבורה .מערך
ההבנות הדק" ,הסטטוס קוו" ,היווה בסיס להתעוררות משברים ממשלתיים ומאבקים
פוליטיים .הן המפלגות החילוניות והן המפלגות הדתיות ,פעלו באורח חוזר לשנות את
הסטטוס קוו לכיוונן ולהכפיף אותו לשרות צרכיהן

הפוליטיים414.

 2.3.10חברה אזרחית
התפתחות החברה האזרחית בישראל הייתה ,בדומה להתפתחות החברה האזרחית
הגלובאלית ,פועל יוצא של שני תהליכים מרכזיים .האחד – החלשות המדינה והתעוררות
העיסוק במקומו של האזרח ומאפייניה של אזרחות .השני  -מענה להתחזקות הקפיטליזם
והחלשות העיסוק האינטלקטואלי שליווה את כשל הקומוניזם

והסוציאליזם415.

אולם בשונה

מהתפתחות החברה האזרחית בארצות המערב ,התפתחה זו הישראלית באחור .בשלב
הראשון ,עד סוף שנות ה ,60 -היתה המדינה גורם ההנעה המרכזי בחברה .במציאות זו של
מדינה סוציאליסטית-ריכוזית ,היתה החברה האזרחית זרוע גיוס ומימוש של המדיניות
הקולקטיבית ,ללא הפלורליזם הפוליטי-חברתי המאפיין חברה

אזרחית416.

בשלב השני,

ממלחמת ששת הימים עד תחילת שנות ה ,80 -נדחקו בשנית הנושאים החברתיים מסדר
 413יער ושביט ( ,)2001שם,עמ' .19-16
 414יחסי דתיים וחילוניים בישראל– עבר ,הווה ועתיד ,משרד החינוך :ספריית מט"ח,
 ;http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17807יער ושביט ( ,)2001שם ,עמ'  ;185-188קימרלינג
( ,)2004שם ,עמ' .159-161
 415לאה רוזן ( ,) 2001מושג החברה האזרחית ,בתוך :יואב פלד ועדי אופיר (עורכים) ,ישראל מחברה מגויסת
לחברה אזרחית? ,ירושלים  :מכון ון ליר ,עמ' .27-34
 416גדרון ואח' ( ,)2002שם ,עמ'  ;369-400יעל ישי ( ,) 2008חברה אזרחית בתהליכי פירוק? כמה הערות על
המצב הנכחי ,חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל ,ב'( ,)2עמ' .7-27
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היום הלאומי ,נוכח העליה ברמת החיים לצד ירידה בעקרונות האידיאולוגים ובכוחן של
המפלגות הפוליטיות .בשלב השלישי ,שהחל בשנות ה 80 -התעוררו קבוצות אינטרס ציבורי
וארגוני מחאה ,על רקע ממשלות האחדות הלאומית

(417.)1984-1990

בשנת  ,1981עם

כניסתו של חוק העמותות ,שחייב את רישומן כתנאי לתוקפן ,היו בישראל  401עמותות.
חלקן עדיין לא היו ארגונים עצמאיים והמשיכו לפעול בהתאם למטרות המדינה ובסמוך
לה418.

 2.4תקופה שלישית1990-2000 :
ראשיתו של העשור בהתאוששות מהירה של המשק מהמיתון ששרר בו בסוף שנות ה,80 -
הגברת תהליך החשיפה לשווקי העולם והגלובליזציה אשר הרחיבו והעמיקו את השתלבות
ישראל בכלכלה העולמית והמשכו בצמיחה מואצת שהובלה על ידי שני קטרים מרכזיים  :גל
העלייה הגדול מבריה"מ לשעבר ותהליך השלום.
תהליכים ואירועים אלו הביאו להתחזקות המאבק האידיאולוגי בין תפישת העולם הכלכלית
סוציאליסטית לליברליזם הכלכלי והאצתו של האחרון על ידי תהליכי הגלובליזציה .תהליכים
אלו גם היוו את הרקע המיידי להבאתו לישראל של רעיון האחריות התאגידית בסוף שנות ה-
.90
 2.4.1עליה
מאז סוף שנות ה 80-זרם לישראל גל הגירה שהיקפו היה דומה לזה של העלייה ההמונית
של העשור הראשון למדינה .אך דמיון הכמות לא היה דומה לתנאים ולהקשרים הכלכליים,
החברתיים והפוליטיים של שנות המדינה הראשונות .רבקה רייכמן מבחינה בתקופה זו בין
הגירה בחסות חוק השבות  -דהיינו "עליה" שניתן לייחס אותה לארצות המוצא ומאפיינים
 417גרינברג ( ,)2001שם ,עמ' .680
 418גדרון ב,.בר מ .וכץ ח" .קוים לדמותה של החברה האזרחית המאורגנת בישראל" סוציולוגיה ישראלית –
כתב עת לחקר החברה בישראל חוברת  2002 ,2עמ' .369-400
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אתניים לבין "הגירה" של מהגרי עבודה ופליטים לא יהודים ,והתהוותן של קהילות אתניות
חדשות שהציבו בפני המדינה היהודית אתגרים חברתיים ,ולאומיים

חדשים419.

גל העלייה

של שנות ה 90 -הגדיל את אוכלוסיית ישראל ב 956,000 -איש –  20%ביחס לאוכלוסייה
ערב גל העלייה .סך הכל כ 800,000 -עולים הצטרפו לכח העבודה ,שהיוו כ18% -
מהאוכלוסייה בגיל
הלא-יהודים

העבודה420.

מאפיין ייחודי לעלייה זו ,היה שיעורם הגבוה של העולים

(421.)30%

בסוף שנות ה 90-נרשם גל עזיבה של עולים רבים שנתקלו בקשיי קליטה שעמד על כ300 -
אלף עד  400אלף איש .בנימין נתניהו שהיה ראש הממשלה ,הציע שהכישלון לקלוט את כל
גל העלייה הגדול של יהודי בריה"מ (חלק משמעותי היגר לארה"ב) הוא הוכחה ברורה
לפשיטת הרגל של הציונות הסוציאליסטית ,והזהיר שללא רפורמות ,ישראל לא תוכל למשוך
עולים או אפילו לשמר את החלקים היזמיים של האוכלוסייה ילידת

הארץ422.

 2.4.2שינויים מבניים ומגמות בתעסוקה
גל העלייה הביא לשרשרת שינויים במבנה המשק הישראלי בעשור האחרון של המאה ה.20-
בצד פעילות כלכלית ערה ,ניכרו שינויים משמעותיים במבנה כח העבודה בישראל .עד אמצע
שנות ה 90 -בלטה גאות בביקושים המקומיים לצריכה פרטית וציבורית ,על רקע קליטת
העלייה .כתוצאה ,חל גידול מהיר של מלאי ההון שנבע מההשקעה המוגברת; חל גידול
בפריון ונוצרה עליה מהירה בתוצר הלאומי שהופנה גם ליצוא ,תוך חדירה לשווקים חדשים.
כל אלו באו לכדי ביטוי ,במחצית הראשונה של העשור ,בעליית המשקל של ענפי הבניה ,תוך
שמירה על משקלם של שאר הענפים המסורתיים .אלו הביאו להרחבת היצע העבודה של
כוח אדם זול יחסית מקרב העולים ומקרב העובדים הזרים ,שהחליפו חלק מעובדי השטחים.
 419רבקה רייכמן ( ,) 2009הגירה לישראל :מיפוי מגמות ומחקרים אמפיריים ,1990-2006 ,סוציולוגיה
ישראלית ,י( ,)2עמ' .)339-379( .339-342
מיום  ,13.5.02אתר בנק ישראל
 420קרנית פלוג ( ,) 2002עליה וצמיחה? הרצאה ביום עיון
_http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/LecturesSpeechesAndPresentations/Pages/neumim
[ neum093h.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1תאריך גישה.]12.1.12 :
 421רייכמן ( ,)2009שם ,עמ' .346-350
422
Ibid, Seliktar (2009), pp.163-165.
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מבנה המשק הושפע גם ממגמות בביקושים העולמיים ,משינויים בעלויות היחסיות של גורמי
הייצור ומתהליך החשיפה המתמשך של המשק הישראלי לשוקי

העולם423.

המאפיין

המשמעותי בהתפתחויות בכוח העבודה ובאבטלה על פני העשור האחרון של המאה ה,20-
היה השונות על בסיס השכלה :גברה פרישת בעלי ההשכלה הנמוכה משוק העבודה ,בעוד
שחל גידול במשקל העובדים המיומנים והמשכילים בכל ענפי התעסוקה ,וחל גידול במשקל
הענפים עתירי הידע וההשכלה

במשק424.

בנוסף ,הגידול בשיעורי האבטלה בקרב בעלי

ההכנסה הנמוכה נבע באופן פרדוקסלי מההצלחה הכלכלית-חברתית של חקיקת חוק שכר
מינימום ( 425,)1987שהביאה לעלייה דראסטית בעלות השכר של בעלי ההכנסה

הנמוכה426.

גל העלייה של תחילת שנות ה 90-סייע להגשמת השינויים המבניים במשק ,אולם עם סיום
השלב הראשון של קליטת העלייה ומיצוי השפעתם הכלכלית של העולים ,השתנה פעם
נוספת ,בשנת  ,1996הכיוון המבני ושב למגמה שאפיינה אותו לפני גל העלייה .העלייה
במשקל ענף הבניה נבלמה ומשקלו בתוצר ירד .נעצרו גם הגידול בצריכה הפרטית והעלייה
בפריון .חלה ירידה חדה בהשקעות בכלל ובדיור בפרט וניכרה התמתנות משמעותית בצריכה
הפרטית 427.בשנתיים שלאחר מכן ,בתגובה לעליית הביקוש העולמי ,עלה במהירות משקלם
של ענפי הטכנולוגיה העילית בסך התוצר של התעשייה ולעומתם נמשכה המגמה ארוכת
הטווח של צמצום משקל התעשייה המסורתית והחקלאות.

428

,2-4

423
עמ'
,1998
וחשבון
דין
(,)1999
ישראל
בנק
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch98/heb/p1.pdfתאריך גישה]17.6.2012 :
 424בנק ישראל ( ,)1999שם ,עמ' .6-8
 425חוק שכר מינימום.
http://www.moit.gov.il/cmsTamat/InternalPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID={49D3FCD88A57-45AA-9786-AC00894D2296}&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f49D3FCD8 -8A57-45AA9786-AC00894D2296.htm&NRCACHEHINT=Guest#_Toc296505586
 426בנק ישראל ( ,)1997דין וחשבון  1997עמ' .112-116
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doh97h/chap4.pdfתאריך גישה] 17.6.2012:
 427סקירות בנק ישראל[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/ 1993-1997 ,תאריך גישה:
]17.6.2012
 428אורי רם ( ,)2001החברה החדשה בישראל בתחילת המאה החדשה ,בתוך :אניטה שפירא (עורכת) ,מדינה
בדרך :החברה הישראלית בעשורים הראשונים ,ירושלים :מרכז זלמן שזר ,עמ' )265-294( .267-268
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 2.4.3תפיסת עולם רעיונית – כלכלית
עם קריסת ברה"מ החל לחץ פנימי וחיצוני על ישראל לקדם תהליך שלום עם המדינות
הערביות המתונות ,ולהיענות ליוזמת ארה"ב ורוסיה להשתתף בועידת מדריד לקידום השלום
במזרח התיכון ( .)1991על פי ניצן וביכלר הסדר חדש במזרח התיכון היה חיוני להבטחת
תחרותיות הקבוצות המובילות בארה"ב עם קבוצות אירופיות ויפניות בשוק העולמי .למרות
שהמזרח התיכון לא נחשב שוק צומח ,הוא נתפש כבעל פוטנציאל טוב להיות כזה בעתיד.
תהליך השלום אמור היה לפרוץ את המחסומים ,להביא לעליה ברמת ההכנסה הפנויה לנפש
ולהעלות את הביקוש האפקטיבי לצריכה

אזרחית429.

אלה ,הביאו להתחזקות הגישה העסקית הליבראלית שהתבססה עם היחלשות האתוס
הציוני-קולקטיבי ,וכרסמה באידיאולוגיות הממלכתיות והמיליטריסטיות שהיו דומיננטיות
בחברה הישראלית עד אותה עת .כרסום זה הביא לתפנית באליטות הכח הכלכליות-
בטחוניות של ישראל .לאט התפתחה מגמה של הסבת הידע והטכנולוגיה הבטחונית-צבאית
לשימושים אזרחיים ופיתוח תעשיית טכנולוגיה מתקדמת והצטמצם יצוא הנשק מישראל.
חלקים נרחבים משוק ההון הישראלי התנהלו במחצית שנות ה– 90ברמת תחרותיות גבוהה
למדי וברמת מעורבות ממשלתית נמוכה

יחסית430.

המעבר לתעשיית טכנולוגיה המשיך והעצים את השינויים בדפוסי כח העבודה ואף גרם
להגירת עובדים ישראלים למדינות בארה"ב

ואירופה431.

בתגובה ,קראו הניאו-ליברלים

להתאמת האתוס הציוני כך שיוכל להציב מענה עדכני למהפכה הטכנולוגית .חסידי גישת
השוק החופשי טענו כי המגזר הציבורי טרפד גישה חברתית בגלל חוסר היעילות שהיווה
חלק אינטגרלי

ממנו432.

 429ביכלר וניצן ( ,)2007שם ,עמ' .454-462
430

Ibid, Seliktar (2009), pp. 160-163.
 431בני לנדא ושמואל אבן ( ,) 2007כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה :משמעויות אסטרטגיות ,המכון למחקרי
בטחון לאומי ,מזכר  ,91עמ' )1-76( .15
432
Ibid, Seliktar (2009).
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יצחק רבין שהנהיג את מפלגת "העבודה" לניצחון בבחירות  ,1992נשבע להמשיך את
רפורמות השוק ולאפשר השתלבותה של ישראל במערך הגלובליזציה .ואמנם ממשלת רבין
חוללה מהפך במדיניות הכלכלית-חברתית תוך הפניית משאבים רבים לחינוך ,פיתוח
תשתיות ,צמצום האבטלה ,הגדלת הצמיחה וגיוס הון זר להשקעות בישראל .באוגוסט 1993
נחתם הסכם אוסלו ,אשר הניח אבן פינה לסדרת הסכמים שנועדו להביא לפתרון קבע של
הסכסוך הישראלי-פלשתינאי .ההסכמים עסקו בהעברה הדרגתית של סמכויות בין ישראל
לאש"ף (הארגון לשחרור פלשתין) והעברת השלטון על יישובים בגדה המערבית מישראל
לרשות הפלשתינאית .הסכם אוסלו הביא לפילוג חריף בין המצדדים בו לבין מתנגדיו ,בשני
הצדדים .למרות זאת  ,נוצרה בקרב חוגים נרחבים בישראל תחושה כי תהליך השלום הוא
בלתי הפיך .הצמיחה הכלכלית המהירה ,שיפור היחסים הבין לאומיים של ישראל והסכם
השלום עם ירדן ( ,)1994יצרו אווירה אופטימית בקרב החוגים המעצבים את דעת הקהל ,וכן
בקרב קהילת העסקים .אווירת האופטימיות נתמכה על ידי העולם ,וביטויה הבולט היה
הענקת פרס נובל לשלום למובילי ההסכם :יצחק רבין ,שמעון פרס ויאסר ערפאת .לצד זאת,
התעוררה מחאה חריפה וקולנית שהגיעה לשיאה ב 14 -נובמבר  1995ברצח ראש
הממשלה יצחק רבין על ידי מתנקש מהימין

הקיצוני433.

 2.4.4תהליך השלום כשער להשתלבות ישראל בגלובליזציה
ביכלר וניצן מציגים את התקדמות תהליך השלום גם כתגובה לסדר העולמי החדש במסגרתו
הצורך העסקי להתמודד בתחרות עולמית דרש התנתקות מהמבנה הישן של מדינה חזקה
בעלת ממשלה

מעורבת434.

גם אורי רם טוען כי לשינוי סדר העדיפויות החברתי-כלכלי היה

 433גרינברג ( ,)2001שם ,עמ' .688-689
 434ביכלר וניצן ( ,)2007שם ,עמ' .454-462
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משקל רב בתפנית ההיסטורית שהובילה להכרת ישראל בארגון השחרור הפלשתיני
ולחתימה על הסכם

אוסלו435.

על אף חילוקי הדעות הפוליטיים והשסע הפנימי בין אוהדי אוסלו למתנגדיו ,תהליך השלום
הביא לשינוי בולט במעמדה הפוליטי-כלכלי של ישראל בעולם .הוא פתח תהליך של מיסוד
קשרים רשמיים וחלקיים עם מדינות שקודם שללו את מדינת ישראל ולא אפשרו כל קיום של
יחסי סחר אתה .שינוי זה הביא לעלייה חדה ביצוא הישראלי ,תוך חדירה לשווקים חדשים,
ולשיעורי צמיחה גבוהים

ביותר436.

פתיחת השווקים לישראל הליבראלית ,שמקדמת תהליך שלום ,השתלבה בתהליך
הגלובליזציה העולמי המואץ .בתהליך זה ,ההון הדומיננטי הוחזק על ידי קבוצות תאגידים
טראנס-לאומיים וחיזק את השפעתם בחלוקת ההכנסה העולמית מעבר לגבולות ומדינות.
במציאות זו נקבעה צמיחת הרווח של תאגידים על פי יכולתם להיכנס לשווקים חדשים
ולכבוש נתחי שוק בקצב מהיר יותר מהמתחרות

המקומיות437.

תהליך זה לא פסח על

ישראל .החי בור שבין חיפוש שווקים חדשים על ידי התאגידים הבינלאומיים ,לבין האופוריה
של "מזרח תיכון חדש" אחרי הסכמי אוסלו ,יחד עם פתיחת שוק ההון הישראלי הביאו
לישראל חברות רב לאומיות אשר ראו בישראל שוק מתעורר ,בעל תרבות עסקית מערבית,
שעשוי להיות מרכז פיתוח ושיווק למזרח התיכון החדש ובכלל .ממשלת ישראל שאפה
להרחיב את מסד מקומות העבודה והציעה מענקי תמיכה משמעותיים לחברות שיציבו
בישראל מוקדי מחקר ,פיתוח

וייצור438.

אליטת הכח הישראלית שלא יכלה עוד להישען על

ההסדרים המוסדיים של המשטר הישן ,ייצרה בריתות ושותפויות מזדמנות עם בעלי ההון
והתאגידים הבינלאומיים שנכנסו למזרח

התיכון439.

 435אורי רם ( ,)1999בין הנשק והמשק :ישראל בעידן העול מקומי ,סוציולוגיה ישראלית ,ב( ,)1עמ' .121-122
()99-146
436
.21-64
עמ'
,1997
וחשבון
דין
(,)1998
ישראל
בנק
[ .http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doh97h/chap2.pdfתאריך גישה] 17.6.2012:
 437לנדא ואבן ( ,)2007שם ,עמ' .13-15
 438ביכלר וניצן ( ,)2007שם ,עמ' .469
 439שם ,עמ' .451
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במאי  1996נבחרה מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו לראשות הממשלה .נתניהו
שחבר לקבוצה הניאו ליבראלית עוד טרם בחירתו ,הכריז כי הסוציאליזם אינו יכול להתמודד
עם הכלכלה העולמית המתעוררת וכי הוא עומד בסתירה לחזון הציונות של "קיבוץ גלויות"
 .(Ingathering of exiles)440ממשלת נתניהו ביקשה להפוך את ישראל לשחקן בכלכלה
העולמית על פי מתווה מילטון פרידמן .כך ,במחצית השנייה של שנות ה ,90 -הופרטו ונמכרו
למשקיעים בינלאומיים נכסים ריאלים מהמובילים

בישראל441,

ולקראת סוף שנות ה90 -

עמדו במרכז המשק הישראלי  3קונגלומרטים בבעלות פרטית  :בנק הפועלים,IDB ,

וכור442.

השלב המשמעותי ביותר של יישום הליברליזציה הכלכלית וניצחונה של גישת "כלכלת השוק"
התבטא בהאצת יישום הרפורמה בשוק ההון במהלך העשור האחרון של המאה ה.20 -
הרפורמה כללה את הגברת התחרותיות בענף הבנקאות; הפרטת הבנקים; התרת כניסתם
של בנקים זרים לפעילות בישראל; הקטנת אחזקות הבנקים בתאגידים ריאלים; פיתוח
השקעות של פרטים ופירמות מחוץ לישראל ;הישענות גוברת על גיוס הון בחו"ל ועל השקעות
זרים בארץ; וגידול עצום של היקף ההנפקות של חברות ישראליות בבורסות

זרות443.

הניאו-ליברליזם יצר בישראל מאזן כוחות חדש בין המדינה לכלכלה :תפקידי המדינה
ומעורבותה במשק צומצמו והחיים הציבוריים הופרטו .נקודת הכובד של תהליכי הייצור
בישראל עברה מהתעשייה המסורתית אל תעשיית ההי-טק ,שדילגה על המשוכות המדיניות
ופעלה בזירה

הבינלאומית444.

במקביל הוגמש שוק העבודה עם גידול במספר המועסקים

במשרות חלקיות ,חוזים אישיים וקבלני משנה .תהליכים אלו ,יחד עם הרפורמה המקיפה
בשוק ההון ובסחר הגלובאלי הביאו להגבלת יכולתה של המדינה להתוות מדיניות כלכלית –

440

Benjamin Netanyahu (1993), A place among the nations: Israel and the world,
New York : Bantam Books,
 441רם ( ,)2001שם ,עמ'  ;270דוח רשות החברות הממשלתיות לשנת  ,2000רשימת החברות שהופרטו או
http://www.gca.gov.il/NR/RDONLYRES/F3E20B11-C078-42D0-B4DDהפרטה
בתהליך
[ A201D631CA90/0/AUTHORITYREPORT_2000.PDFתאריך גישה]9.7.2015 :
 442ביכלר וניצן ( ,)2007שם ,עמ' .468
 443רם ( ,)2001שם ,עמ' .269-270
 444ישי ( ,)2008שם ,עמ'  ;9-11רם ( ,)1999שם ,עמ' .99-145
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חברתית ,ולהתכווצותה של מדינת

הרווחה445.

בתגובה התחזקה מגננה-מתקפה

אינטלקטואלית שמאלנית .השמאל הרדיקאלי יוצג על ידי קבוצה של סוציולוגים ציוניים,
שהונהגה על ידי שני אקדמאים ניאו-מרקסיסטים ,שלמה סבירסקי ואורי רם.446הם טענו כי
ההגמוניה הציונית שנוצרה על ידי גברים אירופאים לבנים גרמה לדחיקה לשוליים של
המיעוטים :ספרדים ,ערבים ונשים .הם גינו את תופעת הגלובליזציה שהונהגה על ידי ארה"ב
והאשימו אותה בתפיסת מקום הקונזנצוס הציוני ויישום "קונצנזוס

וושינגטון"447,

תוך ויתור

על ערכי היהדות של חמלה חברתית .השמאל המתון נקט בגישה קונבנציונאלית יותר לפיה
סקטור ציבורי גדול שמו חזק על ידי סובסידיות נדיבות ותשלומי העברה נוספים ,הינו חיוני
לשמירה על האתוס השיוויוני של הציונות .גם לטענתם ,הגישה האינדיבידואליסטית של
כלכלת השוק הייתה מנוגדת לחלוטין לדאגה היהודית לצדק חברתי ,שוויון ואחריות
הדדית448.

 2.4.5העלייה באי-השוויון ובעוני
השינויים במבנה כוח האדם במשק ,שהתבטאו בגידול בהכנסתם של בעלי השכלה ,ופרישה
מוגברת של בעלי השכלה נמוכה מכח העבודה בצירוף העליה בשיעור האבטלה ,הובילו
להתרחבות העוני ואי-השוויון הכלכלי במהלך שנות ה-

449.90

בשנת  1998נמצאו למעלה ממיליון ישראלים שהיוו כ 17%-מכלל האוכלוסייה ,מתחת לקו
העוני .קיומה של אוכלוסייה ענייה בשיעור כה גבוה הוסבר על-ידי שיעור האבטלה הגבוה
במדינה .העוני ניכר במיוחד בקרב משפחות מרובות ילדים ,קשישים ,במגזר הערבי ובמגזר
החרדי .אי השיויון התרחב אף הוא ,וההכנסה הממוצעת של העשירון העליון היתה לגדולה
פי תשעה מזו של העשירון התחתון ,גם לאחר העברת תשלומי הביטוח הלאומי לאוכלוסיות
 445ישי ( ,)2008שם ,עמ' .4
446

Ibid, Seliktar (2009), pp.168-170.
 447קונצנזוס וושינגטון הוא שם שניתן על ידי הכלכלן ג'ון וויליאמסון בשנת  1989לתפיסה כלכלית ניאו-ליברלית
של כלכלת שוק חופשי בעידן הגלובליזציה ,אשר רווחה במערב – ראו ראיון .Aron Cramer
448
)Ibid, Seliktar (2009
 449ארגון "לתת" ,סיכום עשור :מגמות העוני בין השנים ,2010 – 2000
[ http://www.latet.org.il/_Uploads/134Latetpovertyreport2010.pdfתאריך גישה]7.6.2012:
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החלשות .ה פערים החברתיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות (יהודים לעומת ערבים ,ובקרב
האוכלוסייה היהודית בין עדות המזרח לעדות אשכנז) באו לביטוי בתחומים שונים :רמת דיור,
אזור מגורים ,שיעור מקבלי תעודות בגרות ותארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה,
ויכולת להסתייע בשירותי בריאות

פרטיים450.

במהלך השנים מקום המדינה ,התגבש הריבוד החברתי בישראל .על פי סמוחה ,להבדיל
ממדינות מעמדיות בהן המעמדות השונים הם קבוצות בעלות אינטרסים מובחנים ,תודעה,
ארגון ומאבק – הרי שבישראל לא קיימים מאבקים מעמדיים ,האינטרס הלאומי עדיין חוצה
רבדים חברתיים ולכן נכון יותר לחלק את החברה הישראלית על פי קטגוריות של סטטוס
כלכלי-חברתי ולא על פי מעמדות .בהתאם ,השכבות השונות ביססו סגנונות חיים שונים
והניוד בין השכבות נעשה פחות שכיח תוך שאי-השויון ביניהן

התרחב451.

לפי אמיר בן פורת מדינת ישראל שאפה עוד מימיה הראשונים להדמות לחברות הדמוקרטיות
במערב אירופה ,וכי בשנות ה 90-ישראל אכן הגיעה להיות חברה קפיטליסטית מערבית.
ככזו היא נהנתה מיתרונות הקפיטליזם אך גם סבלה מחסרונותיו ובראשם אי-השוויון
החברתי452.

ניצן וביכלר ואופירה סליקטר רואים את התפתחויות שנות ה 90-כמבשרות את

קץ האתוס הציוני .לדבריהם במרוצת המאה ה 20 -הלכה התנועה הציונית יד ביד עם
התפתחות הקפיטליזם בעולם ויצרה חיבור בין אינטרסים לאומיים לבין תהליכי הצבר
קפיטליסטים .התוצאה הייתה קונפליקטים מעמדיים כתוצאה מהגידול

באי-שוויון453.

 450שלמה סבירסקי ,אתי קונור ויחזקאל ירון ( ,)1998תמונת מצב חברתית  ,1998מרכז אדווה.
[ http://www.adva.org/uploaded/tmunat%20mazav%201998.pdfתאריך גישה;]7.6.2012 :
אדווה.
מרכז
,1999
חברתית
מצב
תמונת
(,)1999
--[ http://www.adva.org/uploaded/tmunat%20mazav%201999.pdfתאריך גישה;]7.6.2012 :
שלמה סבירסקי ,אתי קונור-אטיאס והאלה אבו חלא ( ,)2008תמונת מצב חברתית  ,2007-1998מרכז אדוה,
[ http://primage.tau.ac.il/libraries/brender/booksf/2163573.pdfתאריך גישה ;]7.6.2012 :בנק ישראל
( ,)2000דין וחשבון  ,1999עמ' .129-259
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/Doch1999/doh99h.aspx
[תאריך גישה]17.6.2012 :
 451סמוחה ( ,)1998שם ,עמ' .1-3
 452בן-פורת ( ,)2001שם ,עמ' .578
453
Ibid, Seliktar (2009), p.171.
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 2.4.6החברה האזרחית
צמצום מעורבותה של הממשלה במשק ובמיוחד בתהליכי החברה והרווחה ,הגידול
באוכלוסייה בעקבות העלייה מברה"מ ,הרווחה הכלכלית מחד והתרחבות הפערים
החברתיים מאידך ,והשינוי המבני ,היוו קרקע פוריה לצמיחתם של ארגוני חברה אזרחית.
למרות שהיקף המימון הציבורי של ארגונים ועמותות פחת ,היו השנים  1991עד  2000שנות
שיא ברישום ארגונים חדשים אצל רשם העמותות  -כ 1,755 -ארגונים חדשים מדי שנה.
הגידול במספר הארגונים נמדד לא רק במספר הנרשמים החדשים אלא ביחס בין מספר
ארגונים לנפש ,ובמספר המשרות

במגזר454.

העלייה ברמת החיים הכללית הייתה כרוכה בשינוי ערכים ומצאה ביטוי גם במהות הארגונים.
כך למשל ,חלה עלייה במספר ארגוני הספורט כחלק מהרווחה הכלכלית של האוכלסייה.
בנוסף ,חל גידול משמעותי ביותר במספר ארגוני הרווחה בכלל ,והחילוניים בפרט ,אשר היו
בעבר נחלתם הכמעט בלעדית של ארגונים

דתיים455.

גד ברזילי מציע הסבר שונה

להתפתחות החברה האזרחית בישראל .לדבריו ,התפתחות תהליך השלום החלישה בקרב
הציבור הישראלי את תמיכתו הבלתי מסויגת בהכרח הצבאי-בטחוני והאיצה תהליך של
ליברליזציה חברתית ,שהוביל לגידול במספר הארגונים הוולנטרים שאינם כפופים
למדינה 456.ראו נספח  4על התפלגות הארגונים לפי תחומי פעולה.

 2.5תקופה רביעית2010 -2000 :
עשור זה שבו נתווה והורחב שדה האחריות התאגידית בישראל ,היה עשור רב תהפוכות הן
בהיבטים המדיניים – בטחוניים והן בהיבטים הכלכליים – חברתיים .האירועים המשמעותיים
כללו את התמשכות האירועים הביטחוניים של האינתיפאדה השנייה שפרצה בשנת ,2000

454בני גדרון ויעל אלון ( ,)2007דו"ח מסד הנתונים :דפוסים ושינויים במגזר השלישי בישראל בעשרים השנים
האחרונות ,המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי ,באר–שבע :אוניברסיטת בן–גוריון בנגב; ישי ( ,)2008שם.
455גדרון ואלון ( ,)2007שם ,ממצאים עיקריים :אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,המרכז הישראלי לחקר המגזר
השלישי ;2007 ,ישי ( ,)2008שם.
 456ברזילי ( ,)2003שם ,עמ' .805-807
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מלחמת לבנון השנייה ב ,2006-מבצע עופרת יצוקה ב ,2008 -התמתנות הפעילות במשקי
המערב ובסחר העולמי ,והמשברים בשווקי ההון בעולם ובענפי ההי-טק ,ומנגד התאוששות
משמעותית בכלכלת ישראל ,וההצטרפות המלאה של ישראל לארגון המדינות המפותחות (
 )OECDבמאי .2010

 2.5.1עליה
גל העלייה הגדול מברית המועצות הסתיים ב .2002 -ב 2005 -ירד מאזן ההגירה לישראל
לכדי  13.5%בלבד מכלל גידול האוכלסיה היהודית .בשנת  2007באו לישראל בחסות חוק
השבות  19,700איש ,המספר הנמוך ביותר מאז ( 1989ערב העליה ההמונית מבריה"מ).
יחד עם הירידה במספר העולים חלה תופעה של הגירה שלילית (ירידה מהארץ) שהציבה
את מאזן ההגירה

כניטרלי457.

 2.5.2תפיסה רעיונית-כלכלית
תהליך הגלובליזציה של המשק הישראלי הביא לכך שבשנת  2000היו  110תאגידים
ישראלים רשומים בבורסת ניו יורק .שווי השוק שלהם היה כפול מזה של  665התאגידים
שהיו רשומים וסחירים בבורסת

תל-אביב458.

אולם ,בשנה זו גם חוותה הכלכלה הישראלית

מפולת משמעותית ונקלעה לאחד המשברים החריפים ביותר בהיסטוריה שלה .בשנת 2000
פרצה האינתיפאדה השנייה שנמשכה כעשר שנים ומחקה כמעט לחלוטין את הישגי הסכם
אוסלו .הקיפאון המדיני-בטחוני ,השוק שהוכה ,ההאטה הגלובלית והתיירות שנפסקה
כתוצאה מהאלימות של האינתיפאדה ,הביאו למיתון

עמוק459.

משבר היי-טק העולמי

בתחילת שנות ה ,2000-פגע בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית המתפתחת ,והוסיף רבים
 457רייכמן ( ,)2009שם ,עמ' . 366
 458ביכלר וניצן ( ,)2007שם ,עמ' .478
 459אבי בן-בסט(עורך) ( ,)2003המדיניות המקרו-כלכלית לייצוב המשק הישראלי ,נייר עמדה  ,43הכנס הכלכלי
ה ,11-המכון הישראלי לדמוקרטיה ,עמ' [ http://www.idi.org.il/media/322047/pp_43.pdf .26-45תאריך
גישה]17.6.2012:
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למעגל האבטלה .התוצר הלאומי והתוצר העסקי ירדו בשנים  ,2002 – 2001והגרעון
התקציבי בפברואר  2003היה הגבוה אי-פעם .במחצית הראשונה של  2003נמשך המיתון
במשק ורשם ירידה נוספת בתוצר לנפש ועליה בשיעור

האבטלה460.

כל אלו יצרו לכאורה ,מצב רוח ציבורי שלא אפשר כל דיון בסיסי בנושאי כלכלת השוק.
מאידך ,במעבר קיצוני של אירועים – דווקא ההאטה הכלכלית והעמקת הבעיות המבניות
בכלכלה  -עוררו מחדש וביתר דחיפות את נושא השוק החופשי .דחיפה נוספת לנושא השוק
החופשי ,היה השינוי הפוליטי בבחירות  .2003מפלגת המרכז "שינוי" תחת הנהגת טומי
לפיד ,קיבלה  15מנדטים בכנסת והפכה למפלגה השלישית בגודלה אחרי הליכוד והעבודה.
אריאל שרון ,מנהיג הליכוד זיהה את ההזדמנות וצירף את שינוי במקום את המפלות
הדתיות -החרדיות

לממשלתו .השילוב בין תהליך הנטרול של החרדים לבין גישת כלכלת

השוק ,אפשרו לחסידי הכלכלה החופשית להביא לבסוף את המהפכה התאצ'ריסטית
לישראל ,אשר מצאו שותף נלהב בבנימין נתניהו שהיה שר האוצר בממשלת שרון .בכדי
לקבל תמיכה ציבורית מיתג נתניהו את הכלכלה הישראלית כ"חולה"" ,מדממת למוות"
וזקוקה לטפול נמרץ

ותרופה461.

הוא לגלג על אנליסטים שניסו לקשר את ההאטה לגורמים

מחזוריים כהאטה העולמית ,או מזדמנים כמו האינתיפאדה שחיסלה את התיירות לישראל.
תמיכת המכון הישראלי לדמוקרטיה תמך בגישת נתניהו ודו"ח שהופק במסגרת כינוס
קיסריה ,נתנו אמינות ומשנה תוקף לגישה

הניאו-ליברלית462.

במרץ  2003חשף נתניהו את רפורמת "ארבע הרגלים" להחייאת כלכלת ישראל .הרפורמה
התבססה על צמצום המגזר הציבורי; הפרטה מסיבית והנהגת רפורמות מס כולל הקטנת מס
החברות הגבוה; פירוק המונופולים והקרטלים כדי להגביר מוטיבציית שוק ותחרותיות ושינוי
מבנה שוק ההון הישראלי ,תוך כינון ועדה ציבורית ("ועדת בכר") והוזלת ההון בישראל .לאלו

460
.2003
וחשבון
דין
(,)2004
ישראל
בנק
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Documents/doch03/p1_1.pdf
[תאריך גישה]18.6.2012:
461
Ofira Seliktar, "The Israeli Economy" in: Robert O Freedman (ed.), Contemporary Israel – Domestic
Politics, Foreign Policy, and Security Challenges, Westview Press, 2009. Pp.164-165.
 462המדיניות המקרו-כלכלית לייצוב המשק ולצמיחה  ,נייר עמדה  ,43כינוס קיסריה יוני  ,2003ראש צוות ד"ר
אבי בן-בסט [ http://www.idi.org.il/media/322047/pp_43.pdfתאריך גישה] 18.6.2012:
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חברה מדיניות של הקטנת מעורבותה של הממשלה בהבטחת רווחת האוכלוסייה ,תוך
התמקדות בעידוד היציאה לעבודה .נתניהו נהנה מתמיכת בנק ישראל ,אך נתקל בהתנגדות
חריפה מצד קואליציה של ההסתדרות ,מפלגת העבודה והלובי החברתי .ראשי מכון "אדווה"
לשויון וצדק חברתי טענו כי הגלובליזציה ורפורמות השוק הקיצוניות יצרו פערי מעמדות
משמעותיים בישראל .אמיר פרץ ,יו"ר ההסתדרות ,האשים את הרפורמות ביצירת "מעמד
חדש של עובדים

עניים"463.

באותו חודש ,לאחר שלוש שנות של מיתון ,חל מפנה בפעילות המשקית .אי הוודאות
ופרמיית הסיכון של המשק ירדו בצרה ניכרת כתוצאה מהתאוששות הכלכלה העולמית,
שיפור מסוים במצב הבטחוני ,סיומה המהיר של המלחמה האמריקאית בעיראק (מבצע
"חופש לעיראק") ,פרסום התכנית הכלכלית של הממשלה ,אישור קבלת הערבויות מארה"ב
וחידוש זמני של התהליך המדיני.
לקראת סוף  2003פעלו בשוק הישראלי שני כוחות מנוגדים .מחד ,ירידה בביקושים
הפרטיים והציבוריים כתוצאה מהקיצוץ החד בהוצאה השוטפת של הממשלה ,הצמצום
בתשלומי ההעברה וירידת השכר הריאלי במגזר הציבורי .מנגד הביא התמהיל המתואם של
המדיניות הכל כלית לתפנית חיובית בציפיות התאגידים והפרטים ,שמצאה ביטוי בעלייה חדה
בשוק המניות והשפיעה חיובית על הצריכה

הפרטית464.

השיפור והצמיחה הכלכלית נמשכו גם במהלך השנים הבאות .בשנים  2007 - 2005חל
גידול מהיר בתוצר והמגזר העסקי התרחב ,והאבטלה ירדה תוך עליית מספר המועסקים
ושיעור ההשתתפות .בשנים אלו גם גברה השתלבותו של המשק הישראלי בכלכלה
העולמית465.

Ofira Seliktar, "The Israeli Economy" in: Robert O Freedman (ed.), Contemporary Israel – Domestic 463
.Politics, Foreign Policy, and Security Challenges, Westview Press, 2009. Pp.168-170
 464בנק ישראל ( ,)2004דין וחשבון  ,2003פרק "המשק והמדיניות הכלכלית" ,עמ' .1-41
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch03/heb/doch03h.htmתאריך גישה]6.5.12:
 465ניתוח הנתונים כפי שמופעים בבנק ישראל ( ,)2005דין וחשבון  ,2004פרק "המשק והמדיניות הכלכלית",
עמ'  ;http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch04/heb/p1_1.pdf .1-48בנק ישראל (,)2006
.1-26
עמ'
הכלכלית",
והמדיניות
"המשק
פרק
,2005
וחשבון
דין
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch05/heb/p1.pdfתאריך גישה;]6.5.12 :
בנק ישראל ( ,)2007דין וחשבון  ,2006פרק "המשק והמדיניות הכלכלית" ,עמ' .1-30
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch06/heb/p1.pdfתאריך גישה.]6.5.12 :
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התפישה הכלכלית הניאו-ליבראלית והחתירה להגברת התחרות במשק המשיכו להניע את
קידום תהליכי ההפרטה והרפורמות המבניות בתחומי התשתית ,ובכללן בתחבורה
הציבורית ,בנמלים ,בבתי הזיקוק בתחבורה האווירית ובשוק

ההון466.

במקביל החלו ,תוך

ויכוח אינטנסיבי ,ביישום המלצות "ועדת בכר" לצמצום אחזקות הבנקים בקופות הגמל
ובקרנות הנאמנות ,כדי להגביר את התחרות בשוק ההון ולהקטין את ניגודי

העניינים467.

אחרי חמש שנות צמיחה מהירה (,)2007– 2003חלה במחצית השנייה של שנת 2008
תפנית נוספת .בעקבות המשבר העולמי החריף שהחל במשבר הסאב-פריים בארה"ב ,החל
גם המשק הישראלי לגלוש למיתון :היצוא וההכנסות ממסים ירדו בשיעורים חדים ,וכן ירדה
הצריכה הפרטית; בשוק העבודה נבלמה התרחבות התעסוקה ,השכר הריאלי ירד ,היצוא
ספג פגיעה קשה והאבטלה החלה

לעלות468.

בנוסף ,ירדו מחירי המניות ואיגרות החוב

הפרטיות ,והמרווחים בשוק האשראי עלו בשיעורים

ניכרים469.

על אף זאת ,המשק הישראלי

צלח טוב יחסית את המשבר הכלכלי העולמי ,והפגיעה בכלכלת ישראל הייתה מתונה
בהשוואה למרבית המדינות המפותחות .לאחר התכווצות של הפעילות הכלכלית בסוף 2008
ובתחילת  ,2009החל המשק

להתאושש470.

 2.5.3מבנה כח העבודה
התגבשות והתחזקות סקטור התעשיות הטכנולוגיות הרחיבו את מגמת "החוזים האישיים".
חוזי התקשרות אישיים חייבו מחד את העובדים לעבודה רבת שעות ,אך מנגד ,העניקו להם
 466בהתבסס על נתוני בבנק ישראל ( ,)2006דין וחשבון  ,2005פרק "המערכת הפיננסית" עמ' 105-135
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch05/heb/p4.pdf
 467דוח הרפורמה להגברת התחרות בשוק ההון
http://www.mof.gov.il/Committees/PreviouslyCommittees/Pages/BacharReformaCommittee.aspx
החוק להגברת התחרו ת ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה) ,התשס”ה-
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf (2005
468בנק ישראל ( ,)2009דין וחשבון  ,2008פרק א' "המשק והמדיניות הכלכלית" עמ' 1-34
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch08/heb/p1.pdfתאריך גישה.]7.5.12 :
469
2008
וחשבון
דין
(,)2009
ישראל
בנק
נגיד
מכתב
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch08/heb/p_nagid.pdfתאריך גישה.]7.5.12 :
470
2009
וחשבון
דין
(,)2010
ישראל
בנק
נגיד
מכתב
 ; http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch09/heb/p_nagid.pdfמכתב נגיד בנק ישראל
2010
וחשבון
דין
ישראל
בנק
(,)2011
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch10/heb/p_nagid.pdfתאריך גישה.]7.5.12 :
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תוכניות תגמול ורווחה מפליגות .תרבות זו שהתרחבה לסקטורים נוספים כמו זה של
התקשורת ,השיווק והפרסום ,הסקטור הפיננסי ואחרים ,הבליטה את פערי השכר בכח
העבודה ואת נחיתותם של עובדי תעשיות מסורתיות .נוצר מצב בו גם משפחות בהן שני בני
הזוג עבדו ,התקשו להתפרנס ולרכוש דירה .המונח של "עובדים עניים" הלך וצבר תאוצה
תוך מינופו על ידי התקשורת וארגוני חברה אזרחית .עם זאת ,גרס בנק ישראל כי ניסיון
להתמודד עם בעיית אי השוויון בהכנסה מעבודה באמצעות העלאת שכר המינימום ,יאיץ את
דעיכת הענפים הנשענים על עבודה של בעלי השכלה נמוכה .משום שיכולתם להתחרות
בעולם היא כבר גבולית ממילא ,ותהווה תמריץ להעסקת עובדים

זרים471.

מחקרים שונים קשרו בין השתתפות פעילה בכח העבודה לבין הפערים החברתיים בישראל.
ההשתתפות הנמוכה ביותר וכפועל יוצא העוני הגבוה ביותר הופיע בקרב שתי קבוצות
מרכזיות :החרדים והערבים המונים  67%מהמשפחות מתחת לקו העוני .לציבור הלא
משולבים בעבודה אפשר גם לשייך את הבדואים בנגב ,משפחות עניות רב דוריות ,רובן
ממוצא מזרחי בחלקן יש ילדים בסיכון ,עולים חדשים ,קשישים ו/או חסרי השכלה והבלתי
מועסקים הכרוניים המסתמכים על תשלומי הבטוח הלאומי .כל אלו מביאים את שיעור
ההשתתפות הישראלי בכח העבודה ל 83% -לעומת  92%במדינות המפותחות.
בנק ישראל בדוחותיו קרא להמשך מהלך של קיצוץ בתשלומי ההעברה תוך יצירת מנגנוני
אבחון שיבחינו בין מי שמסוגלים לבין מי שאינם מסוגלים להשתלב בשוק העבודה ,ובמקביל
לפעול להגדלת האטרקטיביות של שוק העבודה לאוכלוסייה בעלת הכנסה

נמוכה472.

ואכן,

כדי להתמודד עם בעיית הקבוצות המודרות מכח העבודה ותשלומי הקצבה ,אימצה ממשלת
ישראל בראשות אריאל שרון בשנת  2004את "תכנית ויסקונסין" -העברת אינדיבידואלים

 471בנק ישראל ( ,)2000דין וחשבון  ,1999פרק א' "המשק והמדיניות הכלכלית" ,עמ' 25-26
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch99/heb/p1.pdfתאריך גישה.]7.5.12 :
 472בנק ישראל ( ,)2004דין וחשבון  , 2003פרק א' "המשק והמדיניות הכלכלית"
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch03/heb/summ03h.htm#part1aתאריך גישה:
.]8.5.12
הרווחה
מדיניות
ד'
פרק
2004
וחשבון
דין
(,)2005
ישראל
בנק
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch04/heb/p1_5.pdfתאריך גישה.]8.5.12 :
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לכח העבודה .התכנית הופעלה באורח ניסיוני על ידי חברות שנבחרו במכרז ב 4-מרכזים
ברחבי הארץ 473,ונתקלה בהתנגדות ארגוני החברה

האזרחית474.

ברבעון האחרון של  2006ירדה האבטלה בישראל ואחוז המשפחות מתחת לקו העוני ירד ל-
 .20%בשנת  2007נסגרה תכנית ויסקונסין והוסבה לתכנית "אורות

לתעסוקה"475.

שתי

התוכניות ,בצירוף השפל בשוק העבודה החריפו את העוני בטווח הקצר .לעומת זאת,
הקטנת מספרם של העובדים הזרים תרמה להשתלבות עובדים ישראלים לא-מיומנים
בתעסוקה .אחרי שיא בשיעורי האבטלה בשנים  ,2009 – 2008עלה מספר המועסקים
במהירות לקראת סוף העשור ,בשכר הריאלי נרשמה התאוששות חלקית ,ונמשכה העלייה
בשיעורי ההשתתפות

והתעסוקה476.

 2.5.4פערים חברתיים
לקראת סוף העשור הראשון של המאה ה 21-נרשמה יציבות בממדי העוני ,כאשר תחולת
העוני של נפשות נשארה באותה רמה משנת  .2005בשנים  2009ו  2010 -הוסיף אי-
השוויון בהכנסות להתרחב ותרומתם הישירה של תשלומי ההעברה והמסים הישירים
לצמצומו ,המשיכה לרדת במהלך רציף לאורך העשור הראשון של המאה

ה477.21-

 473תכנית ויסקונסין עוגנה בפרק ז' של חוק המדיניות הכלכלית בשנת הכספים ( 2004תיקוני חקיקה) ,
התשס"ד –  , 2004ס"ח תשס"ד .524 , 70
 474שלמה סבירסקי ,עמי פרנקל וברברה סבירסקי ( ,)2011הבטחת הכנסה בישראל :מקצבאות סעד להבטחת
הכנסה לקראת תכנית ויסקונסין בישראל ,מכון אדווה.
http://www.adva.org/uploaded/avtahat%20ahnasa%20sad%20%20%20%20to%20%20wiskonsin.pdf
[תאריך גישה.]8.5.12 :
 475שלי לוי ( ,)2007תוכנית מהל"ב  -מהשלמת הכנסה לתעסוקה בטוחה ,הכנסת – מרכז המחקר והמידע,
[ http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01717.pdfתאריך גישה ; ]8.12.2012 :החלטת ממשלה
מס'  1877מיום http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des1877.aspx .1.7.2007
[תאריך גישה ; ] 8.12.2012:הודעה על יציאה לדרך של התכנית החדשה "אורות לתעסוקה" ,אתר התמ"ת
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0126CEB3-0057-43B0-952A-C6F5FEFDCCDF.htm
1.7.2007
[תאריך גישה]8.12.2012:
 476בנק ישראל ( , )2011דוח בנק ישראל  2010פרק ה' שוק העבודה ,עמ' .165
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch10/heb/p5.pdfתאריך גישה]7.6.2012:
 477בנק ישראל ( ,)2010דוח בנק ישראל  ,2009עמ' . 265
[ .http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch10/heb/p8.pdfתאריך גישה ;]7.6.2012:מכתב
הנגיד הנגיד לדוח )2011( ,2010
[ http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Doch2010/p_nagid.pdfתאריך
גישה]7.6.2012:

138

לעומת תשלומי ההעברה רשמה תכנית מס ההכנסה השלילי ,הצלחה משמעותית כבר בשנה
הראשונה להפעלתה ,וחילצה מעוני  4.5%ממקבלי המענק העניים .התכנית מוקדה
באוכלוסיות החלשות ,ולפיכך שימשה כלי מדיניות יעיל לטיפול בבעיית העוני בקרב אזרחים
עובדים478.

בנק ישראל המשיך להחזיק בדעה כי בטווח הארוך ,המסגרת המתאימה לטפול

בבעיות העוני ,אי-השויון והפערים המתרחבים בהכנסה מעבודה היא מערכת

החינוך479.

על

רקע זה ,גברו במחצית העשור הראשון של המאה ה 21-הקולות הקוראים לרפורמה מקיפה
במערכת החינוך ,המבוססת בעיקרה על ארגון-מחדש וייעול ,ללא תוספת משמעותית של
משאבים .מתוך קריאה זו מונתה בספטמבר  2003ועדה ציבורית ("ועדת דוברת") ,שהגישה
דוח מפורט שכלל תוכנית כוללת במערכת החינוך ,לרבות חינוך מבוגרים ,להגדלת
השתתפותם בכח

העבודה480.

ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל עומדת על כ 10%-מהתוצר המקומי הגולמי .היקף
המשאבים שמדינת ישראל מקצה למערכת החינוך אינו נופל מהמקובל במדינות המערב,
ונושא החינוך תופס מקום ראשון גם במאמצי התרומה של המגזר העסקי בישראל .מרבית
המדדים המקובלים הצביעו על שיפור ניכר ומתמשך ועל צמצום (לא מספק) של הפערים
בהישגים לפי הלאום ,המוצא והמעמד החברתי-כלכלי .כנגד זאת מבחנים משווים בין-
לאומיים מצביעים על התדרדרות ישראל במדרג ההישגים ,בשנים  2000עד

481.2010

 2.5.5חברה אזרחית
האצת תהליכי ההפרטה ,כולל זו של השירותים הציבוריים ,העלייה ברמת החיים מחד
והגידול ב פערים החברתיים מאידך ,והתחזקות מקומם של האינטרסים האישיים והחברתיים
כמנועי שינוי ,הביאו בעשור הראשון של המאה ה 21 -להתרבות ולהתחזקות ארגוני החברה
האזרחית בישראל .ארגונים אלה ,על אף התגבשותם המאוחרת יחסית ,משתמשים בכוחם
 478בנק ישראל ( ,)2010שם.
479
23-26
עמ'
,1999
וחשבון
דין
(,)2000
ישראל
בנק
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch99/heb/p1.pdfתאריך גישה]7.6.2012:
 480כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל ( ,)2005התכנית הלאומית לחינוך ,אתר משרד החינוך
[ http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/HdochHsofiתאריך גישה]7.6.2012:
481
.44-48
,1-8
עמ'
,2004
וחשבון
דין
(,)2005
ישראל
בנק
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch04/heb/p1_1.pdfתאריך גישה]7.6.2012:
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לקידום מטרות שונות ומטביעים חותמם בעיצוב המדיניות הציבורית .אסטרטגיות הפעולה
של הארגונים השתנו וניכרה בפעילותם עליה בביקורת וביציאה נגד הממסד .יעל ישי מציינת
כי הפעילות החוץ פרלמנטרית בישראל הינה נרחבת בהשוואה למדינות אחרות ונתפסת
כאפקטיבית ליצירת שינויים חברתיים ופוליטיים .עם זאת ,לטענת גדרון ואח' ,החברה
האזרחית בישראל בכללה אינה בעלת אופי קורא תיגר ,וממעיטה להתריס נגד המדינה.
מעבר למרכזיות של הממשלה והמערכת הפוליטית בשיח הציבורי וההשפעה המתמשכת של
הגישה הצנטראליסטית ,סובלת החברה האזרחית בישראל מיכולתה המוגבלת לגייס
משאבים482.

בסוף שנת  2002היו בישראל  38,388עמותות רשומות ,גידול של כמעט פי מאה מנתוני
 1981עת הוחל חוק העמותות 80% .מארגוני המגזר השלישי הרשומים בישראל הם ארגוני
חברה אזרחית ומתוכם כ 65% -פעילים ,פעילות רחבה ,בנפרד

מהמדינה483 .

 2.5.6התקשורת
העיתונות בישראל ,כמו החברה האזרחית ,הייתה עם הקמת המדינה מגויסת ברובה לקידום החזון
הלאומי .בכך ,המשיכה למעשה את תפקידה של העיתונות היהודית בראשיתה (אמסטרדם ,תחילת המאה
ה )18-כאמצעי לגיבוש הלכידות היהודית ;484את תפקידם של השבועונים הראשונים" ,המגיד" ו"הלבנון"
שהיוו את העיתונות העברית המודרנית (מחצית המאה ה 19-באירופה) ושל העיתונות היהודית והעברית
אשר שימשה להנחלת האידיאולוגיה הציונית מימי הרצל ועד הקמת המדינה והיוותה "מעין עיתונות רשמית
של המדינה

שבדרך"485 .

ממחצית המאה ה 19-באירופה ומיום הקמת המדינה ועד לאחר מלחמת יום כיפור ( ,)1973התמודדה
העיתונות בישראל עם הדיכוטומיה שבין הערכים האוניברסאליים של מקצוע העיתונות של "חופש" הגנה
 482בנימין גדרון ואח' ( ,)2002שם.
 483יעל ישי ( ,) 2003בין גיוס לפיוס :החברה האזרחית בישראל ,ירושלים :כרמל ,עמ' .15
 484שלום רוזנפלד (" ,)1987שחור על גבי לבן" ; קשר ( ,)1מאי ,עמ' .1
 485גדעון קוץ ( ,)2012חדשות וקורות הימים – מחקרים בתולדות העיתונות והתקשורת העברית והיהודית,
הוצאת הספריה הציונית ,המכון לחקר העתונות והתקשורת היהודית ע"ש אנדריאה וצ'רלס ברונפמן,
אוניברסיטת תל-אביב ,עמ' .176 ,7-9
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על מקורות ,אינדיבידואליות ,ואנטי-ממסדיות לבין שאלת אחריותה

הלאומית486.

גדעון קוץ במאמרו:

"התנועה הציונית ,העיתונות העברית ודגם האחריות הלאומית" מצטט את נחום סוקולוב אשר ראה את
האחריות העיתונאית כקודמת לחופש הביטוי שלה .תפישתו של סוקולוב ,אפיינה את מערכת היחסים שבין
מוסדות מדינת ישראל לבין העיתונות הישראלית עד לתקופה של אחרי מלחמת יום כיפור ( )1973והמהפך
השלטוני של עליית הליכוד

ב4871977-

עקרון האחריות הלאומית של התקשורת הישראלית ,מוסד במסגרת "ועדת העורכים" .וועדה אשר ייצגה
את כלל העיתונים היומיים בישראל ,הוקמה טרום הקמת המדינה ב"( 1942 -ועדת התגובה") ,כדי לגבש
תגובה אחידה נגד הממשל הבריטי וחקקה את משימתה "כמוסד מכוון ומתאם את תגובות העיתונות
העברית בארץ בכל מה שנוגע למדיניות הציונית והיישובית בימים

אלה"488.

ועדת העורכים שלאחר קום

המדינה ,היוותה פורום תדרוך אשר נפגש בקביעות עם ראשי המדינה ומערכת הביטחון הישראלית.
בתדרוכים סדירים אלה ,קיבלו העורכים מידע מדיני ,בטחוני משמעותי ,תוך התחייבות מוצהרת שלא
יפורסם .זאת ,בנוסף על הצנזורה בנושאי בטחון ,שנכפתה על העיתונות לאור מצבה הביטחוני המיוחד של
ישראל .העיתונות הישראלית עד שנות ה ,70-היתה שותפה לביסוסו של "מוסד" משתף פעולה עם רשויות
המדינה ,הסתירה מידע מהציבור והעדיפה את טובת המדינה על עמידה בערכי העתונות
האוניברסאלית489.

גישה לאומית זו של התקשורת הישראלית השתנתה לאחר מלחמת יום כיפור ומשבר האמון בחוכמתו
ובשיקול דעתו של הממשל ,שהתחולל בעקבותיה והמהפך הפוליטי של  1977שהעלה את הליכוד .אירועים
אלה החלישו את הזיקה שבין העורכים לממשל ,התקשורת הפכה לביקורתית יותר ומתחשבת פחות.
הממשל מצידו ,צמצם את הצנזורה הצבאית ומיסד את שיתוף הפעולה בין דובר צהל לתקשורת והתיר
נגישות למידע בלתי

רשמי490.

שלום רוזנפלד ,מתאר את השינוי באופייה של העיתונות במאמרו "עיתונות שיש לה מדינה"  45" :שנה מאז
נלחמה העתונות העברית בארץ ישראל עם מוסדות וגופים אחרים ביישוב ,על הקמת המדינה ,ולמען מטרה

 486צבי לביא (" ,)1933ועדת העורכים המיתוס ומציאות ?"  ,קשר ( )13אביב ,עמ' .11-35
 487קוץ ) ,(2012שם עמ' .184
 488קוץ ,שם ,עמ'  ,185לביא ,שם.
 489לביא ,שם.
 490לביא ,שם.
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זו היו מוכנים העורכים לוותר מרצון על חלק מזכויותיהם .עתה קיימות דילמות אופייניות לתקופה
המודרנית – לעיתונות ש"יש לה מדינה" – עיתונות חזקה ,דינמית וחושפת במדינה דמוקרטית ,הנתונה
מאז היווסדה במצב מלחמה עם שכניה ולא רק בהגדרה הפורמלית של המצב.

491."...

 2.5.7המאבק הרעיוני בסוף העשור הראשון של המאה ה21 -
שתי התפתחויות משמעותיות לקראת סוף העשור החיו שוב את הויכוח בין שתי הגישות
הרעיוניות של שוק חופשי מחד ומדיניות כלכלית–חברתית סוציאליסטית מאידך .האחת –
מחסור חריף בדיור בר-השגה למיעוטי יכולת וזוגות צעירים שנגרם כתוצאה מצמצום
בהתחלות בנייה ,העדר בנייה ציבורית ועליית מחירי הדירות ורמתם יחסית לשכר
העבודה492.

השנייה – גילוים של מאגרי גז גדולים במים הכלכליים של ישראל ,והצפי

להכנסות כלכליות משמעותיות שהעלו את שאלת הבעלות על משאבי טבע ,בצד קריאה
להקמת קרן "עושר לאומי" שתסייע ,בין היתר ,בחלוקה הבין-דורית של רווחי הגז 493.על רקע
הדיון בשני הנושאים האלו התעורר ביתר שאת הויכוח בין חסידי הניאו-ליברליזם וכלכלת
השוק לבין חסידי הגישה הסוציאליסטית.
לקראת סוף העשור הושלם תהליך ההצטרפות של ישראל ל ,OECD-ובמאי  2010היא
הפכה לחברה מן המניין בארגון .תהליך ההצטרפות האיץ את התקדמותה של ישראל
בתחומים שונים כמו אימוץ סטנדרטים של איכות הסביבה ,ממשל תאגידי ,שקיפות ודיווח
כולם מרכיבים בתחום האחריות התאגידית .הצטרפותה של ישראל לארגון היא עדות

 491שלום רוזנפלד )" ,(1933עתונות שיש לה מדינה" ,קשר ) )13אביב ,עמ' 1-2
 492ועדת ספיבק-יונה ( ,)2011למען צדק חברתי ,דו"ח בינים http://transportation.org.il/he/node/68
[תאריך גישה]8.12.2012:
493
.2010
וחשבון
דין
(,)2011
ישראל
בנק
נגיד
מכתב
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch10/heb/p_nagid.pdfתאריך גישה;]7.6.2012:
ועדת שישינסקי ( ,)2011מסקנות הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל -
תמצית מנהלים http://mof.gov.il/BudgetSite/Reform/Lists/List11/Attachments/7/managerBrief.pdf
[תאריך גישה ;]8.12.2012 :מלכיאור ,פורטוגלי מתוך שישינסקי א ,.מסקנות הוועדה לבחינת המדיניות
הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל שם ...פורום פעולה אזרחית  15 Israel Restartיולי 2010
http://mof.gov.il/BudgetSite/Reform/Lists/List9/Attachments/6/civil.pdf
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למעמדה כמדינה מפותחת ,אך היא גם מעמידה בפניה אתגר להמשיך ולהתקדם בתחומים
שונים ,לרבות התחרותיות ,החינוך ואיכות

הסביבה494.

 2.6סיכום
ישראל היא מדינה צעירה יחסית .הדבק שמאחד את חלקיה ,עדיין טרי .זוהי מדינת מהגרים,
יהודים ברובם ,המושתתת על נרטיב של "מאבק הישרדות" מתמשך .סינדרום "הגלות",
הכמיהה לעלות לארץ ישראל ,הזיקה לדת היהודית ,גלי ההגירה והעיסוק המתמשך
במאבקים מדיניים וביטחוניים ,הוביל להתעצבות סדר יום ציבורי שאינו מותיר מרחב אזרחי
גמיש .אלה ,בצירוף התפקיד המרכזי של מדינת ישראל בייצוג העם היהודי באשר הוא
ובהתווית עתידו  -הזינו את האתוס הציוני ואת הלאומיות הישראלית.
כתוצאה ,הלאומיות הישראלית מורכבת ועשירה בסתירות פנימיות .דמוקרטיה בה יש
עדיפות לקבוצת הרוב; גישה כלכלית ניאו-ליבראלית שאינה מוותרת על תפישת הקולקטיב
ודורשת את קיומה של מדיניות רווחה ורשת בטחון חברתית; קידמה והישגים עצומים
טכנולוגי ם וכלכליים ,בצד התרפקות על ערש ההיסטוריה והמסורת היהודית; תפיסה של
מרכזיות המדינה בצד אי-שויון ופערים חברתיים מתרחבים; חברה אזרחית פעילה ,ושלטון
דומיננטי בצד מערכת פוליטית-מפלגתית מבוזרת .כל אלו נוספים על היותה של ישראל
מדינה קטנה במזרח התיכון ,אשר מאמצת סגנון חיים ,גישה עסקית ודפוסי תרבות מערביים
ונמנית על המדינות המפותחות.
חוקרים שונים ניסו להגדיר את מאפייני המורכבות הזו של ישראל .מנחם קליין מציין כי מאז
התפוררה ההגמוניה התרבותית-פוליטית של תנועת העבודה ,מנהלת החברה הישראלית
מאבקים על הרחבת או שמירת הגבולות בכמה תחומים :הגבול הדתי ,הגבול האתני ,גבול
הזכאות לשרותי רווחה ,גבול הנמצאים תחת השליטה הכוחנית של המדינה וגבול האזרחות.

494
.
2010
וחשבון
דין
(,)2011
ישראל
בנק
נגיד
מכתב
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch10/heb/p_nagid.pdfתאריך גישה;]7.6.2012:
עמ'
ישראל,
בנק
אתר
ישראל,
כלכלית
(,) 2011סקירה
OECD
[ http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/111213/111213oe.pdf .28תאריך גישה]7.6.2012:
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הגבולות הללו הם גבולות זהות של קבוצות חברתיות המתחרות ביניהן על לגיטימציה,
משאבי יוקרה ,ומשאבים חומריים וגם על הגדרת המרחב הציבורי

המדומיין495.

ברוך קימרלינג סבור כי החברה הישראלית אינה חברה רב-תרבותית כיון שאינה נותנת
לגיטימציה לזהויות אחרות .לפיו זוהי חברה רבת גבולות ומרובת תרבויות ,כגון החרדים,
אזרחי ישראל הערבים ,העולים מחבר העמים וילדיהם ,עולי אתיופיה ומעמד הביניים
הישראלי ,בה מתנהל ת מלחמת תרבויות בין זהויות העוסקות בהחצנה ,הרבה יותר מאשר
בהכללה496.

זאב שטרנהל מתייחס למורכבות האידיאולוגית שעיצבה את הקמת מדינת ישראל וכינונה.
הוא מתייחס לציונות כלאומיות אורגנית ,שניזונה מפולחן של ההיסטוריה העתיקה ,משורשים
לאומיים ,מהלגיטימיות של השיבה למולדת ,ומהענקת מימד מיסטי לתחושת הקדושה של
בניית האומה .לאומיות זו חוזקה בסוציאליזם הקונסטרוקטיבי של כיבוש הארץ ובניין המשק,
אשר הניח תשתית לכלכלה חזקה אך המעיט בהשתת צדק חברתי ואיפשר חברה יישובית
וחברה הסתדרותית בלתי שיוויוניות ,לצד סוציאליזם קיבוצי אליטיסטי .שטרנהל מצביע על
מגבלות הסוציאליזם הקונסטרוקטיבי וויתורו על הניסיון לשינוי המבנה החברתי-כלכלי ועל
המחאה המוסרית המאפיינת את הסוציאל-דמוקרטיות .יתירה מכך ,שטרנהל טוען שהמשק
הישראלי היה קפיטליסטי מיסודו ונבנה מהון שהיה ברובו הון

פרטי497.

רבקה בר-יוסף ,מנתחת את הדימויים המאפיינים את דפוסי הפעילות הכלכלית בישראל
ומציינת כי על אף שהם מבטאים עמדות עקרוניות וכיווני מחשבה שהיו שונים לחלוטין בקום
המדינה– הרי שבמהלך השנים טושטשו הגבולות בין העמדות והיום הם מייצגים קשת רחבה
מסוציאליזם צרוף ועד לאינדיבידואליזם צרוף ,כאשר אזורי הביניים הם הרוב .לטענתה ,ריכוך
העמדות האידיאולוגיות נובע לא רק מהשפעה הדדית במסגרת המערכת הפוליטית ,אלא גם

 495מנחם קליין ( ,)2005שם ,עמ' .27-31
 496קימרלינג ( ,) 2004עמ' .494-498
 497שטרנהל ( ,)1986שם עמ' ,170,,224-225 ,402-403 ,303 ,27

144

מן ההכרח להתמודד עם בעיות מעשיות ,בחירת אמצעים והענות לאינטרסים רגעיים ,לא
תמיד בהתאם לעקרונותיה הבסיסיים של כל אחת מהקבוצות

השונות498.

הורוביץ וליסק מתייחסים לארבע סתירות מובנות בחברה הישראלית :בין הזהות האזרחית
לזהות הלאומית-אתנית; בין המחויבות האידיאולוגית לבין עידן היעדר הערכים; בין צרכי
הכלל לצרכי הפרט ובין הרכב האוכלוסייה המגוון לבין הצורך ביצירת הסכמה רעיונית-
פוליטית499.

הסופר עמוס עוז מציג את המורכבות בנימה חיובית  " :ישראל היא חלום שהתגשם ,אבל יש
לתקן זאת ולומר שישראל היא מצבור של חלומות .היא מגוון שלם של תוכניות-על ,חזיונות,
שאיפות ,חלומות ,פנטסיות ,כוונות וניירות תכנון".

500

המאפיינים של מבנה השלטון ,החברה והכלכלה בישראל והסתירות ביניהם ,כפי שהוצגו,
מכתיבים את הדילמות הערכיות המאפיינות את החברה הישראלית ואת השסעים והמאבקים
מופיעים בה .כולם במצורף היוו את הבסיס לקליטת תחום האחריות התאגידית בישראל ,כפי
שידון להלן.

 498בר יוסף ושלח ( ,)1972שם ,עמ' .394
 499דן הורוביץ ומשה ליסק ( ,)1990מצוקות באוטופיה :ישראל – חברה בעומס יתר ,תל אביב :עם עובד ,עמ'
.25-27
 500עמוס עוז ( ,) 2005מאבק של פיתוי ,מלחמת התרבות היא על לבה של היהודית ,בתוך :רוזנטל ,שם ,עמ'
.15-26
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פרק 3

אחריות תאגידית בישראל – היווצרותו
של שדה לוקאלי
ביום  17באוגוסט  1998נרשם ארגון "מ.ע.ל.ה – מחויבות עסקים לחברה בישראל" כעמותה
ברשם העמותות והחל בפעילותו .בהגדרת מטרות הארגון כפי שהיא מופיעה בתעודת
הרישום מצוין "חינוך למעורבות חברתית וקהילתית ,תוך דגש על המגזר העסקי בישראל.
הגברת מודעות לנושאים חברתיים בקרב קהילת העסקים .הטמעת ערכים של התנדבות,
תרומה ומעורבות חברתית בקהילת העסקים ועריכת ימי עיון ,סדנאות

ומפגשים"501.

רישום

ארגון מעלה היווה מהלך חלוצי להנחת תשתית מוסדית מארגנת להתפתחותו של שדה
אחריות תאגידית בישראל.
בפרק זה ינותח תהליך היווצרותו של שדה האחריות התאגידית הלוקאלי בישראל ,על רקע
מאפייניה של מדינת ישראל ונתוני המציאות הכלכלית חברתית שלה בעשור האחרון של
המאה ה ,20-כפי שפורטו בפרקים הקודמים ,ואשר יצרו את המצע לקליטת תחום האחריות
התאגידית בישראל .הניתוח יערך תוך מעקב אחר התפתחות ארגון מעלה כמייסד השדה
הלוקאלי ,תיאור מערך היחסים של השדה הישראלי עם השדה הגלובאלי ,והתחקות אחר
האבולוציה של היחסים הללו ,שהתאפיינה במעבר מהשפעה חד כיוונית של הגלובאלי על
הלוקאלי ,למערך יחסים רב מימדי ,המתאפיין בהדדיות ובקשרי גומלין .בתהליך זה השתנו
אופיו ומאפייניו של השדה הלוקאלי ,תוך שהוא משפיע על מאפייניו ואופיו של השדה
הגלובאלי.

" 501מ.ע.ל.ה – מחויבות עסקים לחברה בישראל" ,ע"ר  ,58-032-750-0תעודה לרישומה של עמותה ,משרד הפנים ,רשם
העמותות  ,18.9.2000נספח 5
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מסגרת הזמן אליה מתייחס פרק זה היא תקופה של  14שנים ,1997-2010 ,במהלכה
התרחש תהליך ה"גלוקליזציה" של אחריות תאגידית בישראל " :יבוא" הקונספט הגלובלי,
הפצתו ,קליטתו כתחום אוטונומי ,והתפתחותו לשדה לוקאלי בישראל.
הדיון בפרק זה יערך בשני צירים מרכזיים ,אשר יידונו לסירוגין האחד כרונולוגי ,והשני נושאי.
דיון באופן זה יאפשר להרכיב את התמונה המלאה של תהליך התפתחות השדה כפי
שהתרחש ויאפשר את ניתוחו ואת הבנתו.

 3.1נביטת הרעיון
בנובמבר  ,1997התבקשתי על ידי שירה הרצוג ז"ל ,מנכ"לית ,קרן כהנוף ( ,(Kahanoffקרן
פילנתרופית פרטית,
עסקים -

503

קנדית502,

לצאת לכנס של הארגון האמריקאי לאחריות חברתית של

 BSR: Business for Social Responsibilityעל מנת להתרשם ,לפגוש את

מנהליו ולתת לה חוות דעת לגבי היתכנות הקמת שלוחה של  BSRבישראל .יחד אתי נסעו
לכנס ,שהתקיים בלוס אנג'לס ,שני נציגים של התאחדות התעשיינים הישראלית :מנהל
העמותה לקשרי תעשייה-קהילה של ההתאחדות ונציגה מאחת הקבוצות התעשייתיות
הגדולות במשק .גם הם התבקשו ,כל אחד מזווית תפקידו ,לחוות דעתם לגבי רלוונטיות
הפעילות של אחריות חברתית בישראל.
קרן כהנוף פעלה בישראל ובקנדה משנות ה 80-של המאה העשרים .הקרן הוקמה ביוזמתו
של סידני כהנוף ( ,)Sydney Kahanoffאיל נפט יהודי-קנדי שחי ופעל בקאלגרי קנדה.
כהנוף ניתב את השקעות הקרן הפילנתרופית לארגוני תשתית של חברה אזרחית בצפון
קנדה ,שם צבר את הונו ,ובישראל מתוקף זיקתו היהודית .בעשור הראשון לפעילותה תרמה
הקרן לבניית מבני ציבור ,מתקני בריאות וספורט ולתוכניות חינוך ,בריאות ורווחה .בתחילת
שנות ה ,90-לאחר גיוסה של שירה הרצוג להנהלה ,ערכה הקרן ,בעזרת מרכז טאוב לחקר
המדיניות החברתית בישראל ,תהליך מקיף של גיבוש האסטרטגיה העתידית של השקעותיה
 502אתר קרן כהנוף[ http://www.kahanoff.com/about/intro.php :תאריך גישה ]23.11.2015 :
 503אתר  [,http://www.bsr.org ,BSRתאריך גישה]20.8.2013 :
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בישראל .הקרן בחרה להתמקד בשלושה תחומים מרכזיים :קידום האוכלוסייה הערבית
בישראל ,חיזוק זכויות האזרח ובניית תשתיות למגזר השלישי כדי לעזור בהתפתחותו .שירה
הרצוג אשר חיה בקנדה אך גדלה והתחנכה במשפחת הרצוג הישראלית ,ניהלה את פעילות
הקרן בישראל ואת הקשר בין ישראל למטה הקרן בקאלגרי ,קנדה .נשיא הקרן באותה עת
היה ג'ים יום ) ,(Jim Humeאשר התרכז בפעילות הקרן בקנדה ובניהול השקעותיה
העסקיות504.

שירה הרצוג ,אשר נחשפה לרעיון האחריות התאגידית או בשמו באותם ימים " -אחריות
חברתית של עסקים" ,בפעילותה בצפון אמריקה ,סברה כי הקמת ארגון עסקים לקידום
אחריות תאגידית בישראל ,תקדם את מטרת קרן כהנוף לפיתוח תשתיות של המגזר השלישי
ולהגדלת מקורות הפילנתרופיה הישראלית .מסיבה זו היא סברה כי האכסניה המתאימה
לפעילות תהיה העמותה לקשרי קהילה-תעשיה של התאחדות התעשיינים ,אשר כבר נמנתה
על ארגוני ההשקעה של

הקרן505.

את שירה הרצוג הכרתי לראשונה כאשר הגיעה בשנת  1995למשרד הפרסום ויחסי הציבור
 ,Gitam/BBDOבו כיהנתי כחברת ההנהלה הכללית וניהלתי את חברת הבת ליחסי ציבור
 .Gitam Porter Novelliחברת גיתם ,בראשותם של משה תאומים ומודי כידון ,על
יחידותיה ,נחשבה באותה עת למובילה בקידום קמפיינים תקשורתיים משולבים לשינוי
עמדות ,אשר כללו את תחומי הפרסום ,יחסי ציבור ,הפקת אירועים וקידום מכירות .החברה
נהנתה ממוניטין מקצועי גבוה ,ועל לקוחותיה נמנו התאגידים המובילים בישראל ,בצד
ארגונים ציבוריים ומשקיעי חוץ .גיתם הובילה את תהליך הגלובליזציה של ענף הפרסום ויחסי
הציבור בישראל ,בהיותה סוכנות הפרסום הראשונה ,אשר מכרה חלק ממניותיה לתאגיד
תקשורת גלובאלי והפכה להיות חלק מהרשת הגלובאלית  .(1994) BBDOהרצוג פנתה
לגיתם כלקוח .היא הציגה את ענינה של קרן כהנוף בעידוד הפילנתרופיה העסקית בישראל
וביקשה לגבש פרויקט שיהווה מודל למעורבות עסקים בחברה באמצעות תרומה והתנדבות

 504עלון קרן כהנוף לרגל סיום פעילות הקרן " ,פילנתרופיה תומכת בשינוי חברתי – מדגם השקעות חברתיות
של קרן כהנוף בישראל" , 2012 ,ארכיון פרטי טליה אהרוני ,עמ'  ;20-21 ,7שירה הרצוג ,מנכ"לית קרן כהנוף,
ראיון אישי 13 ,באוקטובר 2013
 505שירה הרצוג ,ראיון אישי,שם.
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– "אחריות חברתית של עסקים" .הרצוג שאפה לגרום לקהילת העסקים הישראלית לחקות
ולאמץ פרקטיקות של פילנתרופיה תאגידית שהיו כבר מושרשות בצפון אמריקה בפרט,
ובעולם המערבי בכלל .גיתם רתמה לרעיון לקוח אחר – איגוד הבנקים הישראלי ,אשר חיפש
באותה עת דרכים לשפר את תדמית הבנקים בישראל .הבחירה באיגוד הבנקים ,הגוף
המייצג את סקטור הבנקאות בישראל ,כשותף העסקי לפרויקט התבססה על השיקול לפיו
מדובר בארגון כלכלי ,שאינו חברה בודדת ,מרכזי לשדה העסקי ובעל נוכחות ניכרת במשק
הישראלי .ככזה ,סברה גיתם ,תהיה השפעת הפרויקט רחבה ומוכחת.
לאחר שבועות של עבודת מספר צוותים שכללו את מחלקות גיתם השונות (יחסי צבור,
פרסום ,אסטרטגיה וקריאטיב) ויצגו את שני הלקוחות ,גובש פרויקט "ישראל  – 2000לחברה
ישראלית טובה יותר" .היה זה פרויקט שנתי שתוכנן כמודל ,אינטגרטיבי ורחב היקף,
במסגרתו יפעל איגוד הבנקים לקידומם והעצמתם של ארגונים חברתיים המייצגים קבוצות
שונות בחברה הישראלית.
במסגרת הפרויקט ,נבחרו בתהליך של מכרז וצוות שופטים ,עשרה ארגונים ללא מטרות רווח
שעניינם ילדים ונוער בישראל .בין הארגונים היו תנועת הנוער "הצופים" ,ארגונים העוסקים
בנוער בסיכון ,ילדים עם מוגבלות ,ארגוני סיוע הומניטארי לילדים ,תמיכה נפשית ,ואלימות
במשפחה .קרן כהנוף ואיגוד הבנקים נשאו בעלויות הפרויקט בחלקים שווים וגיתם תרמה את
הניהול ,הידע ושעות העבודה של צוותיה .הפרויקט כולו נוהל מתוך חברת יחסי הציבור
בראשותי ומונתה לו מנהלת ייעודית.
ייחודו של המודל שגובש ,נבע מהיותו מודל תיווך .לא פילנתרופיה מסורתית ישירה מתאגיד
למוטבים ,אלא העצמתם של ארגוני חברה אזרחית שהיו למתווכים למוטביהם .כל אחד
מהארגונים עבר תהליך של אבחון וניתוח במסגרתו אותרו והוגדרו צרכיו האסטרטגיים,
ארגוניים ,תדמיתיים ותקשורתיים .לצורך כך שותפו בתהליך יועצים ארגוניים חיצוניים ,חלקם
בהתנדבות וחלקם בתשלום .לאחר שלב האבחון ,גובש עבור כל אחד מהארגונים קמפיין
ציבורי למימוש יעדיו ,אשר בוצע כחודש .הקמפיינים השונים עסקו בגיוס תרומות; גיוס
מתנדבים; תדמית; שיווק שירותים וקידום קו חם .הקמפיינים שילבו את מגוון תחומי
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התקשורת השיווקית וכללו אירועים ,ימי הדרכה ,סמינרים ,סיורים וליווי של קמפיין תקשורתי.
כגוף מוביל בשדה התקשורתי ,הצליחה גיתם לגייס את גופי המידיה שתרמו אף הם את זמן
השידור ושטחי הפרסום – כתרומתם העסקית לחברה.
המודל שנבנה במסגרת פרויקט "ישראל  ,"2000ורתימת השותפים ,היה תהליך הטרודוקסי,
אשר הפר לראשונה את הסטטוס קוו העסקי ,התחרותי ,השגרתי ,בין הבנקים עצמם ,בין
משרד הפר סום לספקי המידיה ובין חברות המידיה השונות הנוהגות לדרוש "בלעדיות" .הוא
המחיש את היכולת לרתום עסקים למהלכים ערכיים ,בעלי השפעה חברתית ,ואת החשיבות
שמייחסים מנהלים אינדיבידואלים למעורבותם האישית ב"עשיית טוב" .מנהלי הבנקים אשר
בפעילותם העסקית נאבקו והתחרו על ההון בשדה העסקי ,חברו לקידום הפרויקט וזנחו
לתקופה את מאבקי השליטה ביניהם .יש לציין ש"התעלות" זו ,הצליחה רק בשנת הפרויקט
הראשונה .ככל שאפקטיביות הפרויקט ונוכחותו גברו ועוררו תשומת לב בקרב מקבלי
ההחלטות במגזר הציבורי ,וככל שמנהלי הבנקים הזדהו עם תפקידם החברתי החדש,
התפתחה תחרות בין הבנקאים לגבי מידת מעורבותם .חלקם יצרו קשר אישי-ישיר עם
ארגונים כמו גליה מאור ,אז מנכ"לית בנק לאומי שלקחה על עצמה לעמוד בראש אגודת
הידידים של "ילדים – המועצה לילד החוסה" ,והתעורר בהם צורך לגבש פרויקטים שיזוהו
עם הבנק הספציפי שלהם .מאבקים אלה על "הנראות והמעורבות" הביאו להתגברות
האינטרס העסקי הטבעי על האינטרס החברתי ,והפרויקט כמכלול התפוגג.
האינטראקציה החזקה סביב פרויקט "ישראל  "2000חיזקה את הקשר האישי שלי עם שירה
הרצוג וקרן כהנוף ,והובילה ,כאשר עזבתי את תפקידי בגיתם ,להמשך החשיבה שלנו לגבי
תפקידו החברתי של המגזר העסקי בישראל ,לנסיעתי לכנס  BSRוהניחה את המסד לשינוי
המחשבתי ולמהלכים שאירעו בהמשך.
השתתפותי בכנס  BSRבנובמבר  ,1997והפגישות האישיות עם מנהליו ובראשם רוברט
(בוב) דאן ) ,)Robert Dunnהיוו עבורי חווית "הארה" אישית .הרקע והרקורד העסקי-מקצועי
שלי כחברת ההנהלה בחברת הפרסום והייעוץ התקשורתי מהגדולות בישראל ,כיועצת
אסטרטגית לתאגידים הגדולים ישראלים וגלובאליים ,אשר פעלו במשק הישראלי ,וכיועצת
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אישית לעומדים בראשם ,בצד ההחלטה האישית לפרוש מגיתם ולבצע תפנית בדרכי
המקצועית – היוו מצע אישי בשל לרעיון החדש .הקשר בין "עשיית טוב" לבין "הצלחה
עסקית" ,השילוב בין חשיבה עסקית רציונאלית ,המגדירה יעדים ומדדים עסקיים ,לבין
חשיבה חברתית-ערכית אשר גם היא מונעת משיקולים עסקיים ארוכי טווח ,כפי שהם נובעים
מרעיון האחריות התאגידית– נתפשו בעיני כגישה העסקית הרציונאלית ביותר ,שאין בלתה.
באחת ,הפכתי לסוכנת מגויסת של שדה האחריות התאגידית הגלובלי ,נחושה ל"העלותו"
לישראל כמשימה אישית.

כבר בשלב המקדמי ,של ביקור ההכרות בארה"ב התפתח מאבק ביני לבין נציג התאחדות
התעשיינים ,סביב השאלה ,מי צריך להיות אמון על החדרת רעיון "האחריות התאגידית"
לשדה העסקים הישראלי .הנציג ,ראה בתחום האחריות התאגידית נכס תדמיתי ,שיוכל
להעשיר את התאחדות התעשיינים ,בהיותה הגוף המייצג את התעשיינים בישראל ואחד
המוסדות המרכזיים בשדה העסקי .לכן ,הוא ראה בנחישותי להוביל אישית את "יבוא" הרעיון
לישראל ,תחרות והפקעה של הון שמבחינתו היה משויך אליו .לחיזוק עמדתי ,טענתי כי
תחום האחריות התאגידית אינו יכול להיות מונופול בבעלות תת-שדה של סקטור עסקי זה או
אחר ,אלא חייב להיות מרחב אוטונומי המהווה חלק אינטגרלי מהשדה העסקי כולו.
התובנה האישית לגבי הצורך ביצירת מרחב אוטונומי לרעיון החדש וההתרגשות מההזדמנות
האישית שנקרתה בדרכי ,היוו את המדרבנים לאימוץ הרעיון של אחריות תאגידית כרעיון
עצמאי שאיננו משויך למוסדות אשר כבר פעלו בשדה העסקי ,כמו התאחדות התעשיינים;
לשבירת הסטטוס-קוו הקיים ,לפיו ארגונים סקטוריאליים כמו התאחדות התעשיינים ,איגוד
הבנקים וכדומה שולטים בשדה ובהתפתחותו; וליצירת השינוי ההטרודוקסי שנדרש לשדה-
החדש .אלה גם הבטיחו בהמשך את קבלת רעיון האחריות התאגידית כרעיון חיצוני חף
מהשיקולים ומהמאבקים מסורתיים של השדה העסקי ,את עצמאותו של ארגון מעלה כמוסד
המרכזי בשדה-המשני החדש ,ואת אי-תלותו בתת-שדה (סקטור) עסקי ספציפי.
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 3.2בחינת נאותות ותכנון מיקדמי
ייסוד שדה האחריות התאגידית בישראל היה תוצאת תהליך מודע ,מתוזמן ומובנה ,מונע
מכח יזמות אישית ,במסגרתו הוקם ארגון מעלה .בפועל ,התקיימה חפיפה בין ייסוד השדה
והתפתחותו לבין ייסוד ארגון מעלה והתפתחותו.
התכנית להקמת ארגון מעלה ,התבססה על אסטרטגיות של שינוי עמדות בקרב תאגידים
בישראל לגבי תפקידם החברתי ,תוך ערעור ואיתגור המוסכמות המקובלות במגזר העסקי
בכל הנוגע למעורבותו החברתית שאופיינה עד אז בפילנתרופיה מסורתית .במונחי בורדייה,
ארגון מעלה הציב עצמו כמייצר ה"שערים" של שדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,כמפעילם
וכשומרם.
 3.2.1שותפים יזמים ,גלובאלים

בדצמבר  1997החלה העבודה על "יבוא" רעיון האחריות התאגידית לישראל ,שנתכנה
בתקופה ההיא "אחריות חברתית של

עסקים"506.

זאת ,בהתבסס על המודל הקיים של ארגון

העסקים האמריקאי  .BSRליבוא המודל האמריקאי נלוותה מלאכת תכנון שארכה כתשעה
חודשים ,והחלה בשנת  .1998שלב התכנון כלל לימוד מקיף של המודל האמריקאי ,ביקור
בישראל של נשיא הארגון האמריקאי ,רוברט דאן ,לצורך סקר התכנות וכתיבת "תוכנית
עסקית" .התכנית הראשונית גובשה לשנתיים והגדירה יעדים ומדדים להצלחה .בעוד
תיאוריית השדות של בורדייה והסוציולוגים אשר בחנו את התפתחותם של שדות מובחנים
(כדוגמת שדה העיתונות ,האמנות והחינוך) ,התייחסו ברובם לתהליכי ההתהוות הספונטניים
של השדות אותם חקרו 507,היה תהליך זה מתוזמן ומובנה ,כפי שתואר.

 506על האבחנה בין אחריות חברתית של עסקים לאחריות תאגידית ראוי בפרק המבוא תחת הגדרות ופרק
התפתחות התחום בעולם
 507אבי קורדובה ( ,)2002פייר בורדייה ,סוציולוגיה ישראלית ד( ,)2עמ'  ;436– 435בורדייה ( ,)2005שם,
עמ' Ibid, ;Pierre Bourdieu (2005b), The Social Structure of the Economy, Polity, pp. 193-197 ; 14
.Webb et al. (2002), pp. 23-24
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 BSRהוקם כארגון עסקים  -חברים ,על ידי מנהלי קשרי קהילה ואחריות חברתית של
החברות האמריקאיות הגלובאליות ,ונבנה כמקור ידע ולימוד משותף לחבריו .הארגון ,אשר
מומן בכספי חבריו ,סיפק מענה לצרכיהם של מקימיו כתאגידים מעורבים חברתית וכפרטים
בעלי תפקיד מקצועי .הארגון פעל כמקור ידע וסיפק כלים על פי תחומי השפעה ונושאים,
אשר המרכזיים בהם היו קהילה ,סביבת עבודה ,השוק ,שיווק וצרכנות ,זכויות אדם ואזרח,
איכות סביבה ,ושרשרת

אספקה508.

המודל שיובא לישראל עבר התאמה ושינוי תפישתי .בעוד שהמודל האמריקאי התהווה
כקואליציה שצמחה כתת-שדה מתוך המגזר העסקי ועבורו ביוזמת חבריו"-משתמשיו" ,יובא
רעיון האחריות התאגידית לישראל כרעיון חיצוני ביוזמה אישית והוצג לקהילת העסקים
הישראלית כ"מוצר" לחיקוי ואימוץ .קרן כהנוף (  ,(Kahanoffבחרה להשקיע במיזם בראותה
בו השקעת "הון סיכון חברתית" ,ואליה חברה קרן פורד

)(Ford Foundation

הגלובאלית509.

בראיונות שקיימתי לצורך מחקר זה עם נשיאת קרן כהנוף ,שירה הרצוג ז"ל ועם מי שהיה
מנהל התכנית למזרח התיכון וישראל בקרן פורד ,אהרן בק ( ,)Aaron Backעולה כי
שותפותם לצורך התמיכה בהקמת ארגון ישראלי ,נבעה מזוויות ויעדים שונים ,למרות שלשתי
הקרנות כבר הייתה פעילות תמיכה מבוססת בישראל .קרן כהנוף ,ראתה בהקמת ארגון
ישראלי לאחריות חברתית של עסקים ,זרוע ייעודית ,אשר תדרבן ותלמד תאגידים להגדיל
את תרומותיהם הפילנתרופיות ולנהל אותן באורח אסטרטגי ,כך שתבטיח לארגונים
החברתיים מקורות הכנסה ישראלים ועצמאיים .השקעת קרן פורד נבעה ,משילוב של מניעים
אישיים של בק ,שראה בהקמת ארגון עסקים לאחריות תאגידית הזדמנות מסקרנת לחדשנות
בישראל ,ושל גישתה החדשנית של קרן פורד ,שהייתה אחת מהקרנות הראשונות בעולם
שהנהיגו והובילו בפיתוח אחריות תאגידית (.)CSR

 BSR 508ראה פרק התפתחות התחום בעולם
 509אתר קרן פורד ,http://www.fordfoundation.org ,תאריך גישה]20.8.2013[:

154

בק ,כמנהל ההשקעות של קרן פורד בישראל ,ראה את תפקידו להביא לישראל מימון לפיתוח
חברתי חדשני .לדבריו הוא היווה עבור הארגונים בישראל "עיניים ואוזניים לתופעות חדשות
גלובאליות שהתפתחו בארה"ב ...בישראל אז ,התקיים תהליך הייבוא והתרגום של המגמות
האמריקאיות לנתונים המקומיים ,באחור של כעשור או שניים .הפילנתרופיה האמריקאית
המתקדמת ,עסקה במימון של ארגוני זכויות אדם ,צדק חברתי ,ארגונים ערביים ולא בפעילות
בזירת העסקים ".בק ,בגיבוי תובנות חבריו לעבודה בקרן ,שכבר הייתה מעורה בתחום ,זיהה
בו שדה חשוב לפיתוח בישראל ובציפייה שיוביל לשינוי

חברתי510.

"קרן פורד" שהייתה

במקורה קרן תאגידית ,שאפה לחנך עסקים ישראלים לפעול באחריות חברתית וסביבתית על
פי מודל הפעילות של תאגידים בינלאומיים.
על אף ההבדל ביעדיהם המוצהרים ודרכי פעולתם ,הרצוג כמייצגת גישה עדכנית אסטרטגית
לפילנתרופיה תאגידית ובק כמייצג חדשנות ניהולית-עסקית-חברתית ,היו שניהם סוכנים
בשדה הפילנתרופיה הגלובאלי .שתי הקרנות שייצגו פעלו כדי ליצור בשדה העסקים
הישראלי שינוי הטרונומי שייצר סדר חדש בטווח הבינוני ,ותהליך של אוטונומיה לוקאלית
שיצמצם את התלות בפילנתרופיה האמריקאית בפרט והגלובאלית בכלל ,בטווח

הארוך511.

בינואר  1998הגיע רוברט דאן ,נשיא הארגון האמריקאי  ,BSRלישראל ,לביצוע "סקר
היתכנות" .ביקורו של דאן ,מומן על ידי הקרנות הפילנתרופיות .מטרת ביקורו הייתה לבחון
את מידת המודעות של קהילת העסקים בישראל ל"אחריות חברתית" ומידת נכונותה
ומ וכנותה לפעול על פי עקרונות הגישה .תכנית הביקור נערכה כך שתאפשר מפגש בלתי-
אמצעי עם שחקנים אשר על פי מודל  ,BSRהיו עשויים להיות רלוונטיים ,להקמת ארגון
ישראלי מוכוון מטרת  ,CSRויצגו את מגזרי החברה בישראל .הנחת היסוד הייתה כי
המפגשים יהוו גם פתיח להצגת הפעילות העתידית.

" 510פילנתרופיה תומכת בשינוי חברתי",( 2012( ,שם ;.שירה הרצוג ,ראיון אישי,שם;  ,Aron Backמנהל ההשקעות
של קרן פורד בישראל ,ראיון אישי 8 ,בספטמבר .2014
511
Ibid, Dezlay and Garth (2011), pp. 2309-2311.
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תכנית הביקור גובשה במשותף על ידי (ט.א ).ועל ידי נציג התאחדות התעשיינים ,בעוד
שהתיאום וההפקה המנהלתית בוצעו על ידי התאחדות התעשיינים .הרכב משולב זה החריף
את המאבק שהתעורר בכנס בלוס אנג'לס .בעוד שברור היה שהמאבק הוא על השליטה
העתידית בתחום ,היה ביטויו בהקשר הביקור ,מאבק בין-אישי שנסוב סביב נושאים
אדמיניסטרטיביים ,כמו נוכחות במפגשים או הדרה מהם ,אחריות לתיאום וביצוע וכיו"ב.
ראשי התאחדות התעשיינים ,לא היו מודעים למאבק ולא היו שותפים לו .בהכירם את הרקע
המקצועי שלי ,הם קבלו בברכה את מעורבותי ,סמכו על המלצותיי וראו בי "חלוצה" בת-
סמכא ,המייצגת את התפישה הגלובאלית.
נתוני הרקע שלי ,וההתלהבות מהרעיון החדש ,איפשרו לי למקסם את קשרי האישיים
והמקצועיים ליצירת אינטראקציות חדשות עם אנשים שהיו סוכנים מרכזיים בשדה העסקי,
רתימתם לרעיון והפיכתם לסוכנים לצידי ,בשדה החדש .מבחינה זו ,נטוע תהליך היבוא של
רעיון האחריות התאגידית ו"זריעתו" בשדה הישראלי הלוקאלי ,בהיבט האינדיבידואלי היזמי
כתהליך של שינוי אישי וחברתי ,מונע בתחושת ייעוד.
ברתימת הסוכנים לשדה ניכרת מרכזיות המרכיב האישי אשר בא לכדי ביטוי בשני מישורים.
האחד המפגש האישי הישיר אתי כסוכנת ,מכוננת השדה שאופיין במרכיב חזק של רגש
ולהט לרעיון שנבעו ממני ,והכרות אישית קודמת עם חלק מהסוכנים המגויסים .המישור השני
הוא המרכיב האישי אצל הסוכנים המגויסים אשר נסחפו לרעיון בזכות ההביטוס שלהם,
מאפייניהם האישיים ,ופוטנציאל הרווחים שהם העריכו כי יוכלו להפיק מהצטרפותם כסוכנים
בשדה.
מרכזיות המרכיב האישי-יזמי ,על שני ,מישוריו בתהליך הרתימה הראשוני ,עלה בראיונות
שערכתי לצורך מחקר זה .המרואיינים ,ציינו את כפילות המניעים :המרכיב האסטרטגי,
הרציונאלי ובצידו מרכיב חזק של רגש ולהט שנבעו ממני וסחפו אותם .יחד עם ההבנה לגבי
הפוטנציאל העסקי העומד בפניהם ,ניכרה בפניהם הזדמנות אינדיבידואלית להתחברות
לרישות ואימוץ של ערכים חדשים שעלו בקנה אחד עם ההביטוס שלהם והפכו לחלק ממנו.
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בהתאם לגישת  ,BSRהדגש בביקור דאן היה על איתור צרכי הסקטור העסקי וכך גם נקבע
תמהיל הפגישות .מרבית הפגישות נקבעו עם נציגי המגזר העסקי ויתרתן עם נציגי ארגונים
חברתיים או ממשלתיים .אלו כללו מפגשים עם סקטורים עסקיים כמו ראשי התאחדות
התעשיינים ,חברות השקעה ,חברות אחזקה ,ונציגי תקשורת .עם מובילי דעת קהל כמו
שמעון פרס ,שעמד בשעתו בראש "מרכז פרס לשלום במזרח התיכון" ,חברי כנסת ,מנהלי
ארגונים חברתיים וולנטרים ,ראשי מועצות מקומיות ,ונציגי האקדמיה :ראשי אוניברסיטאות
ובתי ספר למנהל עסקים .הנכונות להיפגש עם דאן ולהשתתף בקבוצות הדיון שהנחה ,הייתה
גורפת .נראה כי האמירה לפיה "אין נביא בעירו" הוכחה .דאן נתפס כסוכן המייצג את ההון
התרבותי של שדה העסקים האמריקאי :דמות מרשימה ,לשעבר סגן נשיא בתאגיד האופנה
ליויס ) , (Levi'sעורך דין העומד בראש ארגון המאגד את החברות הגדולות בעולם המערבי,
ובעל רלוונטיות עסקית .הון תרבותי זה גרם לאוזניים להיות כרויות והיווה את גורם ההצלחה
שהעניק תוקף לדבריו.
במהלך פגישותיו בחן דאן שני מישורים מרכזיים .האחד היה אופייה של קהילת העסקים
הישראלית ,באופן כללי ,על התאגידים הפועלים בה ,מיצובה בקרב כלל החברה הישראלית,
ומנהליהם על רחשי ליבם ,ערכיהם ושאיפותיהם .השני היה מידת מוכנותם של תאגידים
בישראל לקחת תפקיד חברתי .את שני המישורים בחן דאן בהשוואה לתפישותיהם של חברי
 BSRבארה"ב.
במסמך הסיכום של ביקורו כתב דאן :
"There was a widespread agreement that Israeli society is undergoing an important
transition as it seeks an appropriate new vision and model for the future".512

ברקע זה בחן דאן את דפוסי התרומה המקובלים בחברות הישראליות אשר מצאו ביטויים
בתרומות מזדמנות; התנהלות אקראית בסביבת העבודה העסקית כמו פעולות לרווחת
העובדים הכוללות טיולים ,תשלומי מלגות ללימודי ילדים ,חברות במכוני כושר ובריכות .וכן
קשר מזדמן בין מסורת יהודית להתנהלות עסקית ,שבא לכדי ביטוי בתרומות על פי בקשת
 , Bob Dunn "Report on Israel Visit" January 6th 1998 512מתוך ארכיון פרטי טליה אהרוני( ,להלן :דו"ח דאן) ,ראו
נספח מס'6
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ארגוני צדקה כמו "קמחא דפסחא" ,מתן בסתר למשפחות נזקקות והקמת מועדונים לחיילים
בודדים .את אלה כינה כ"מעשי נדיבות אקראיים" (" ( "Random acts of kindnessאשר
אינם מייצרים השפעה חברתית מהותית ואינם מאפשרים תשואה עסקית כלכלית תועלתנית.
במישור הרחב יותר של הקהילה העסקית ,ציין דאן את נחישותו של המגזר העסקי הישראלי
להשתלב בתהליכי הגלובליזציה העולמיים ,דהיינו ,להתפתח ולצמוח לעבר שווקים זרים תוך
ביסוס הייצוא ,את הרחבת היחסים העסקיים של חברות ישראליות עם חברות זרות ,ואת
נוכחותם הגדלה של עסקים זרים בישראל .דאן ייחס את התהליך לגודלה הקטן של ישראל
ומכאן לצורך העסקי בנגישות לשווקים

זרים513.

דו"ח דאן היה מרכיב חשוב בגיבוש התוכניות להקמת ארגון מעלה ,שכן להבדיל מהשחקנים
הלוקאליים ,שהיו חלק אינטגראלי מזירת העסקים הישראלית ,הוא סיפק את המרחק
האובייקטיבי בבחינת הרקע הישראלי .כך למשל ,התרשמותו מהפער בין מספרם הקטן של
המנהיגים העסקיים העומדים בראש התאגידים בישראל ,למידת השפעתם הגדולה על כלל
המגזר העסקי והבחנתו כי נציגי תעשיית הטכנולוגיה המשגשגת ,לא הצטרפו (אז) כחברים
מלאים לקבוצה זו של ראשי המשק ,היו תובנות אשר שמשו בהמשך לתהליך הגיוס
והרתימה לרעיון האחריות התאגידית ,והיוו את הבסיס לפיתוח השפה והדת של השדה
הישראלי.
בסיכום רשמיו ,ציין דאן כי "המגזר העסקי הישראלי בסוף שנות ה 90 -הוא מגזר צעיר
ומשפיע פחות ממגזרי העסקים בארה"ב ובאירופה" .הוא תלה חולשה יחסית זו בשורשים
הסוציאליסטים החזקים של מדינת ישראל .מנקודת מבט זו גם ציין את חולשתם של
המוסדות הפורמליים של קהילת העסקים הישראלית ,בהשוואה למדינות אחרות ,ובמיוחד
את היעדרה של מסגרת פורמלית מוכוונת "אחריות חברתית של עסקים" כחלק מהתרבות
העסקית

הישראלית514.

 513שם.
 514שם.
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 3.2.2הצגה ראשונית של רעיון האחריות התאגידית לקהילת העסקים הישראלית
ניתוח הרקע הישראלי (פרק  )3מצביע על כך כי גודלה של ישראל היה רק מרכיב אחד
לשאיפה הגלובאלית של המגזר העסקי ,וכי השינויים הגיאו-פוליטיים ,ובראשם הסכם אוסלו,
המהפך במדיניות הכלכלית-חברתית ,תהליכי ההפרטה ,התחרות הגוברת במשק הישראלי,
גיוס הון זר להשקעות בישראל ומיצוב ישראל כשוק פתוח וליבראלי בצמיחה ,היו גם הם
מרכיבים חשובים ביותר ,שהביאו להתעניינות של התאגידים הבינלאומיים בישראל .מרכיבים
אלו גם הביאו ,כפי שפורט ,לתהליך של הרחבת הפערים החברתיים בישראל ,להיחלשות
המדינה ולצמצום מעורבותה בהצבת מענה לצרכים החברתיים הגדלים.
נושאים אלו באו לידי ביטוי בסדר היום של "ועידת היובל– ועידת רה"מ לעסקים" ,לציון יובל
לישראל ,שהתקיימה באוקטובר  1998בהשתתפות רה"מ נתניהו ,ראש עיריית ירושלים וחבר
הכנסת אהוד אולמרט ,ונשיא התאחדות התעשיינים ,מר דן פרופר .הועידה כללה מושבים
שעסקו בין היתר ,ב"יצירת אוירה ידידותית למשקיעים"; "ישראל כצרכנית בכפר הגלובאלי";
"הגלובליזציה של כלכלת ישראל"; "הפרק הבא של תהליך ההפרטה";
העולמי"; "הזדמנויות לתעשיית ה IT-בשוק הישראלי המתרחב" ו"-עסקים

"כלכלת השוק

וקהילה"515.

על רקע זה ,הופיע רעיון האחריות החברתית כמציג דרכים חדשות ויצירתיות ליצירת קשר
של עסקים עם החברה בישראל ,וכמקדם תפישה של "מילוי מקום הממשלה והתחייבויותיה".
תפקיד זה של "ממלאי מקום" הממשלה ,היווה בהמשך קרדום ביקורת ,אולם בשלב הצגת
התחום ,הוא היווה חלק מהרציונאל לייסוד ארגון מעלה כמוסד המקדם ומוביל את תחום
האחריות

התאגידית516.

דרך אחרת להשקיף על יבוא רעיון האחריות התאגידית לישראל היא לראות אותו כרצף
הממשיך את הרעיון והערכים הציוניים ,ולא כיבוא חיצוני רבולוציוני .זוהי הגישה אותה מציג
ניסן לימור ,יו"ר מעלה בשנים  .2000-2003בתפישתו ,פיתוח המפעלים התעשייתיים
 515סדר יום "ועידת היובל" ( 13-14 ,)Jubilee Business Summitאוקטובר  ,1998ארכיון פרטי טליה אהרוני.
 516עמדה זו מציגים גרייסון ונלסון בעבודתם מ 2013-כפי שמופיע בפרק התפתחות התחום בעולם ;
).bid,Shamir (2002
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והכלכליים בשנות ה 50-של המאה ה 20-על ידי העולים מארצות אירופה ,נעשה מתוך
תפיסה זהה ,הממקמת את הערך החברתי בתוך האינטרס העסקי .ערכי הציונות שולבו
בפיתוח כלכלי לאומי ,קהילתי וחברתי .יזמים עסקיים אלה האמינו כי הם בונים חברה חדשה.
לפי גישה זו ,מה שיובא איננו התחום כולו אלא רק ההמשגות החדשות ,ה ,DOXA -ומסגרת
ההתייחסות517.

גישת לימור מקבלת תימוכין במחקרה של ריקי גליה על התפתחות תפישת

האחריות החברתית של בנק דיסקונט ,אשר החלה עוד בשנות ה 50-וה 60 -של המאה
הקודמת .שורשיה נעוצים בהתגייסות הבנק כמוסד פרטי בבעלות וניהול משפחתיים למימון
מטרות לאומיות ,תוך תרומת הון ומינוף קשרים בינלאומיים לקידום האינטרסים של
הקולקטיב הלאומי

הציוני518.

לגישה זו שותפה גם עפרה שטראוס ,יו"ר קבוצת שטראוס,

אשר רואה בהתפתחות העסקים בישראל תהליך היברידי של התפתחות מעסקים ששרתו
את הרעיון הציוני הסוציאליסטי ,לעסקים הפועלים בשוק תחרותי קפיטליסטי ,בו הם שומרים
על ערכי המייסדים .בתוך תהליך אבולוציוני זה ,רואה שטראוס את רעיון האחריות התאגידית
כמסגרת ממקדת ומאירת נושאים" :אני לא רואה באחריות תאגידית שדה נפרד ממה
שהארגונים העסקיים עושים גם ככה" ."...זה נותן הזדמנות ""להאיר" מיגוון השפעות של
העסק :העסקה ,משאבי אנוש ,התייחסות אנושית לעובדים" ; לדבריה "....אחריות תאגידית
לקחה הרבה דברים שעשינו בעבר ושמה אותם בקונטקסט חדש".

519

עם זאת ,בהעדר מסגרת פורמלית בישראל לפעילות של "אחריות חברתית של עסקים",
היווה תהליך היזמות החברתי-עסקי של "יבוא" רעיון האחריות התאגידית והקמת ארגון
מעלה ,שינוי הטרודוקסי ,אשר אתגר את העמדות המקובלות בשדה העסקי ואת ההיגיון
הקפיטליסטי של איתור שווקים חדשים ומיקסום רווחים .בשלב הראשוני ,נקראה קהילת
העסקים הישראלית לבחינה מחודשת של מערך קבלת ההחלטות לגבי התנהלותה בכל
הנוגע לפילנתרופיה ומעורבות חברתית .מפגשים פרטניים שנערכו עם התאגידים המובילים
בישראל להצגת הרעיון של מדיניות תרומות כמרכיב אסטרטגי והשקעה עסקית ,יצרו
 517ניסן לימור ,יו"ר מעלה בשנים  ,2000-2003ראיון אישי 1 ,בדצמבר .2014
 518ריקי גליה ,)2015( ,מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים – המקרה של בנק דיסקונט ,הוצאת
רסלינג ,תל אביב ,עמ' .62 ,56
 519עפרה שטראוס ,יו"ר קבוצת שטראוס ,ראיון אישי 7,בינואר .2015
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בתחילה מבוכה והתגוננות .הן נתפשו כ"התערבות" חיצונית בתהליכים פנימיים וכערעור על
מוסכמות השדה העסקי לפיהן תרומה ,באשר היא ,הינה מעשה אלטרואיסטי שאין עליו
עוררין520.

דו"ח אישי שכתבתי בעקבות רשמיי מביקור בוב דאן מציין" :קהילת העסקים בישראל
מעורבת בהגדרה בחברה הישראלית ומקיימת נתינה במונחים של תרומה ,חסות ואפילו
התנדבות .אולם אלו מתקיימים בדרך כלל ברמה האישית של בעל הבית או המנכ"ל ולא
ברמת הפירמה .הנתינה המתקיימת נעשית "כי זו חובתנו"; "כי צריך לשלם מס לחברה"; "כי
כולם נותנים"; "כי לא נעים" – אבל לא כמהלך אסטרטגי-עסקי .בהתאם ,אין הפנמה של
המסר לפיו להיות מעורב בקהילה – זה טוב

לעסקים521.".

אבחנה זו מדגישה את היעדרו

בשדה העסקים הישראלי של העיקרון האינסטרומנטלי-תועלתני כפי שמוגדר על ידי גרגה
ומלה אשר עמד בבסיס גישת האחריות החברתית בזירה הגלובאלית ,והיווה את המניע
המרכזי להקמת ארגון המודל  BSRוהקואליציות האחרות לאחריות

תאגידית522.

תובנה

נוספת הייתה הרעב ל"מתכונים מדויקים" שיהוו הנחיות יישום למעורבות חברתית גדולה
יותר והעדר מידע נגיש לגבי צרכים ופרויקטים

חברתיים"523.

דאן בסיכום ביקורו ,הצביע על היעדרו של מבנה מוסדי והדגיש את חסרונה של תשתית
כלשהי לתמיכה בקידום רעיון האחריות החברתית של עסקים בישראל .דאן ציין כי המגזר
הפרטי ,הממשלה והמגזר ההתנדבותי אינם ערוכים לטפל בהיבט כלשהו של פיתוח התחום
בישראל בין אם במחקר ,מתן מידע ,פיתוח כלים ,חינוך ,הדרכה ,רישות ,תמריצים ,פיתוח

Ibid, Webb et al., (2002).

520

ראה בהמשך תחת הכותרת " :שער הכניסה" בפרק זה.
 521טליה אהרוני BSR ,בישראל – סיכום ביקור בוב דאן ,מוגש לקרן כהנוב וקרן פורד על ידי טליה אהרוני
 6בינואר  ,1998נספח מס' 7
522
Elisabet Garriga and Domenec Mele,(2004), Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the
Territory, Journal of Business Ethics, 53 (1-2), pp. 51-71
]http://link.springer.com/article/10.1023/B:BUSI.0000039399.90587.34 [Accessed: 12.2.15
Ibid, Grayson and Nelson (2013), pp.20-21.
 523טליה אהרוני" ,סיכום ביקור בוב דאן" ,שם.
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שיח

וכיו"ב524.

לכן סבר כי יש מקום להקמת שלוחה מקומית של  BSRשתבצע את הצעדים

האלו לפיתוח התחום בישראל.

 3.2.3גיבוש התכנית הראשונית
ההיבטים החסרים הללו ,הרכיבו את התכנית הראשונית שגובשה להקמת הארגון הישראלי
שהיוותה את הבסיס ליצירת שדה אחריות תאגידית בישראל .התכנית שכותרתה "BSR
בישראל – ראשי פרקים לתכנית" ,נושאת את תאריך ה 28 -בפברואר  ,1998כ 4 -חודשים
לאחר המפגש הראשון עם  BSRופחות מחודשיים לאחר ביקור דאן

בישראל525.

התכנית הפרלימינארית הניחה כי מוקדם מדי להקים את  BSRישראל כארגון חברים
ממוסד .בהעדרה בישראל של מסורת ותרבות עסקית של ארגוני חברים ,החשש היה כי
ארגון כזה יהווה מסגרת ללא תוכן ויאלץ להשקיע מאמצים בגיוס משאבים ובהצדקת עצם
קיומו .לחילופין ,הוגדרה המטרה "להכניס לתרבות העסקית בישראל את החשיבה ה-
'BSRרית ולהיות גורם מדרבן ,מייעץ ובעיקר מלמד .בהתאם ,הייתה ההמלצה הראשונית,
להקים בישראל מעין "משרד אינטרסים" של  BSRשיפיץ את הרעיון ,יהיה "חבר"
) (MEMBERב ,BSR -ויפעל במשך שנתיים כדי להכשיר את הקרקע להקמה מאוחרת יותר
של ארגון ישראלי .ואמנם התכנית הראשונית שהוגשה לקרנות המממנות ציינה כי "טליה
אהרוני תקים חברה שתהיה נציגות של עקרונות  BSRבישראל .לחברה יהיו  2מסלולים:
מסלול מרכזי ,משרד אינטרסים ,חבר ב ,BSR -שיפעל במימון קרן כהנוף ,בסיוע קרן פורד
ובהדרכת  .BSRתפקידיו יהיו חינוך והדרכה להפצת עקרונות  BSRבישראל והרחבת מעגל
המיישמים מקרב קהילת העסקים בישראל ,על ידי יצירת שותפויות עם ארגונים קיימים.
המסלול המשני יהיה מסלול ייעוצי על בסיס מסחרי-כלכלי ,במסגרתו יתקיים יעוץ לגופים
עסקיים ביחס לקשריהם עם הציבור שלהם ,תוך דגש על המעורבות הקהילתית .המסגרת

 524דו"ח דאן ,שם.
 525טליה אהרוני BSR" ,בישראל – ראשי פרקים לתכנית" 26 ,בפברואר  ,1998מתוך ארכיון פרטי טליה אהרוני,
נספח מס' 8
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המתוכננת הנ"ל תפעל עד לדצמבר ( 1999כשנתיים) ,אז תתקיים הערכה של הפעילות
ויוחלט אם להמשיך באותה מסגרת או להקים ארגון  BSRבישראל".
בפועל התכנית הדו-שלבית ,המפורטת לעיל ,בוטלה ומלכתחילה הוקם ארגון ישראלי,
אוטונומי – "מ.ע.ל.ה – מחויבות עסקים לחברה בישראל" .ארגון מעלה חתם חוזה "חברות"
) (Membershipעם הארגון האמריקאי ,כך שהתאפשר לו לרכוש ידע מ  BSRולקחת חלק
בפעילותו .בשונה ממודל  ,BSRהארגון הישראלי לא נוסד כארגון חברים .מוטביו – תאגידים
ישראלים ברובם ,לא נדרשו לשלם עבור הידע או השרות שקיבלו ,אלא רק "להקשיב
וליישם" ,מבנה אשר השתנה מאוחר יותר.
כמתואר בפרק הרקע ,תהליכי הגלובליזציה ,וגישת השוק החופשי אפשרו למדינת ישראל
הסוציאליסטית ,לשנות את התפישה המקובלת של אחריותה כלפי אזרחיה .בישראל ,בדומה
למדינות רבות נוספות ,השתרשה שפה חדשה שכללה מושגים כמו ניאו-ליברליזם ורציונאל-
כלכלי .אלה ,בעצם הגדרתם ,שימשו להצדקת היחלשות המדינה ולתיאור צמצום במעורבות
המדינה ואחריותה לזכויות עובדים ,לביטחון תעסוקתי ,להבטחת זכויות והטבות סוציאליות,
ולתשלומי

רווחה526.

הרקע המדיני-כלכלי-חברתי בישראל ,היווה איפא תשתית פורייה

לזריעת רעיון האחריות התאגידית ,כחלק מהמגמה המתחזקת של שילוב התחום כמרכיב
אינטגרלי בעסקים בעולם הגלובלי .מתוך ביקורתו של בורדייה על תהליכי הגלובליזציה
כמשרתים את התפשטות התרבות הכלכלית האמריקאית ,ניתן לראות את הקמת ארגון
מעלה בסוף המאה ה ,20-כתוצר של תהליך הגלובליזציה הפוליטית-כלכלית ובו זמנית גם
מנוע שינוי של המודל הכלכלי-חברתי בישראל שאופיין בין היתר בהחלשות המדינה.

527

בשלב הראשוני-התחלתי שנדון לעיל וכפי שצוין ,הקמת ארגון מעלה ויצירת שדה האחריות
התאגידית בישראל ,היו מיקשה אחת .לפיכך ,התפתחות מעלה כארגון ,היוותה את תמונת
הראי של התפתחות תחום האחריות התאגידית בישראל .אלה שנרתמו ראשונים ותוו את

Ibid, Webb et al., (2002).
Ibid, Pierre Bourdieu (2005b), The Social Structure of the Economy, pp. 228-229.
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526
527

רשת ההובלה של הארגון ,כחברי הועד המנהל והועדה המייעצת ,היוו גם את המנהיגות
המובילה של התחום בקרב קהילת העסקים.

 3.3אזרחות כפולה  -הזיקה החזקה ל BSR
סוף המאה העשרים היוותה את תקופת ההתעוררות של שדה האחריות התאגידית
הגלובאלי בה התהוותה הרשת הגלובאלית של ארגוני האחריות

התאגידית528.

גרייסון ונלסון

אשר מאפיינים ומקטלגים את הארגונים ,כוללים את מעלה במסגרת אב-טיפוס של ארגונים
שהם מכנים "קואליציות אחריות תאגידית מונחות עסקים"  .ארגוני חברים שהינם עצמאיים,
ללא מטרות רווח ,שהאוריינטציה שלהם היא כולה או ברובה עסקית ,הממומנים בעיקר או
באופן מלא על ידי עסקים שמטרתם הייעודית היא לקדם התנהלות עסקים אחראית .הם
רואים את הקמת מעלה כחלק מהתהליך העולמי ,במסגרתו צמח דור של יזמים עסקיים בעלי
מודעות חברתית המכונים על ידם "בוני השדה הגלובאלי" .אלה הקימו מיזמים שהפכו
במהרה למרכזיים עם הצטרפותן של חברות גדולות ,ועיסוקם היה קידום והטמעה של
התנהלות אחראית לליבה העסקית .ארגון מעלה מוזכר על ידם בשורה אחת עם BSR
האמריקאי ( BSR ,)1992הקנדי ( FORUM IMPRESSA ,)1995של אמריקה הלטינית
( )1997ואתוס הברזילאי

(529.)1998

אלן וייט ,ממייסדי ה GRI -אשר עומד כיום בראש מכון  Tellus Institueומרכז קבוצת הגות
 ,Corporation 2020מדגיש אף הוא את חשיבות היזמים ורואה את מעלה כחלק ממגמה
עולמית ,בה היוותה היזמות החברתית מרכיב משמעותי באפיון הארגון ,ומצביע עליו כעל
 Social Enterpriseמונע שליחות" .הארגונים החדשים כדוגמת מעלה הם מיזמים

 528ראה פרק התפתחות התחום בעולם.
Ibid, Grayson and Nelson (2013). pp.20-21, 28

164

529

חברתיים .הם הוקמו על ידי אנשים שזיהו הזדמנות( ,ואמרו לעצמם  -ט.א' ).לא נסמוך על
הארגונים הוותיקים אלא נקים משהו שממש מתמקד בתאגידים ובאחריות תאגידית'".

530

רונן שמיר מייחס גם הוא את התפתחות מעלה לתהליך ההתעוררות של  CSRבעולם כולו.
הוא רואה ברעיון ,קומודיטי תאגידי אשר התפתח בתהליך ההסתגלות של המגזר העסקי
לביקורות שהתעוררו כלפיו ולמגבלות ההתנהלות שהושתו עליו .בתהליך זה ,ניכס לעצמו
המגזר העסקי את ההובלה של "שינוי חברתי" ושל "אחריות חברתית" ,על מנת לגרוף הון
עסקי

ופוליטי531.

לארגון האמריקאי  BSRבראשותו של דאן ,היה תפקיד מרכזי ביצירת הרשת הגלובאלית -
הן בריכוז הרשת והן בהענקת תמיכה אקטיבית בהקמת רשתות עסקים לאחריות תאגידית
ברחבי

העולם532.

ארגון מעלה בישראל וארגון  Ethosבברזיל ,היו שני הארגונים הראשונים

בהם תמך  BSRבמעורבות אישית גבוהה של נשיאו.
הזיקה הגלובלית של מעלה הייתה ,במידה רבה ,מקור כוחו של הארגון בהתבססו על הון
כלכלי ותרבותי גלובאלי .הקמת ארגון ישראלי אוטונומי ,בהשפעת מודל וידע אמריקאי
ובמימון קרנות זרות ,הפכה את מעלה לארגון אשר מיומו הראשון היה בעל "אזרחות כפולה":
מחד ,ארגון אוטונומי ,לוקאלי-ישראלי ,שונה במהותו מארגון החברים האמריקאי וממרבית
הארגונים שהוקמו באותה תקופה ,ומאידך ,ארגון שהוא סוכן של השדה הגלובאלי הרחב,
שהתגבש סביב רעיון האחריות החברתית של עסקים.

533

ככזה ,בהסתמך על הגדרת השדה

של בורדייה ,היה השדה הישראלי מרחב מתעורר ,משתנה ,נזיל ודינמי אשר נבנה לא רק
מתוקף המוסדות והכללים שייצר ,אלא קודם כל מתוקף המינוף והתמיכה של מערכת
הקשרים בינו לבין השדה הגלובאלי ומרכיביו.

534

הרשת הגלובאלית העניקה לארגון תמיכה,
530

Ibid, Allen White, Interview.
Ronen Shamir (2002), The Commodification of Corporate Social Responsibility: An Israeli Test Case,
Discussion Paper No. 13, November, The Pinhas Sapir Center for Development, Tel-Aviv University.
]http://primage.tau.ac.il/libraries/brender/booksf/1623772.pdf [Accessed:
532
Ibid, Grayson and Nelson (2013), .p 20.
533
Ibid, Shamir (2002), p.1.
534
Ibid, Webb et al., (2002), pp.IX, 21-22.
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ידע ושייכות והכירה בו כמקור השראה ומודל להתנהלות עסקית אחראית בשוק מתעורר
וקטן .מבחינת השדה המקומי ,הייתה הזיקה הגלובלית ומעורבותם האישית של הסוכנים
הגלובאליים ,מנוף הדרבון והתמרוץ לחברות הישראליות לאמץ את הגישה ולהצטרף.
בניסיון להבין את התגייסות הארגון האמריקאי לתמיכה בהקמת הארגון הישראלי ,ניתן
להזדקק לשתי הגישות המרכזיות להסבר אימוצם של עסקים את גישת האחריות התאגידית:
האחת היא הגישה התועלתנית-אינסטרומנטלית ,החופנת בתוכה גם מידה של ציניות
וסקפטיות ,לפיה ,התמיכה ניתנה כחלק ממערך מתוכנן להרחבת השתלטות הגישה
הקפיטליסטית האמריקאית ועקרונות כלכלת השוק החופשי .זוהי גישתו של שמיר הרואה,
כאמור ,באחריות התאגידית קומודיטי עסקי המסייע להפחתת המתח והעימות האינהרנטי
שבין עסקים לחברה .שמיר גורס כי התמיכה בישראל שירתה את צרכי הרישות של BSR
וחבריו התאגידים הגלובאלים" :אם  BSRיכול לשלוח זרועות לארגונים ואזורים אחרים
בעולם – מה זה רע? זה עוזר

לחבריו"535.

הגישה השנייה היא הגישה הערכית-אתית לפיה,

הסיוע היווה ביטוי לשאיפתם של עסקים ,אמריקאים בעיקרם ,לתת מענה לתחלואי
הגלובליזציה ולרתום מכישוריהם ויכולותיהם לפתרון בעיות חברתיות.
אלן וויט ואהרן קרמר מכירים במטרת ה"רישות" האינסטרומנטלית של  ,BSRאך רואים
בסיוע להקמת מעלה בישראל חלק ממאמץ לייצר רשת עסקים מעורבת ,אחראית חברתית.
בכך ,הם מייצגים גישה ערכית משלבת ,הרואה בפיתוח השדה הגלובאלי של אחריות
תאגידית מרכיב של משילות ואחריותיות ( )Accountabilityליצירת כלכלה עולמית אחראית.
קרמר ,נשיא ומנכ"ל  BSRמשנת  ,2004רואה במעלה "שותף לוקאלי" ואת הסיוע לישראל
באותה פרספקטיבה של חזון  BSRליצירת כלכלה עולמית אחראית .בתפישתו הסיוע
להקמת מעלה זהה לסיוע שניתן להקמת ארגונים כמו אתוס בברזיל Empressa ,באמריקה
הלטינית ,באמירויות ובפיליפינים" :אי אפשר לקדם כלכלה עולמית ולנהל את השפעותיה ,בלי

 535רונן שמיר ,סוציולוג ,ראיון אישי  21בינואר .2015
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לעבוד עם שותפים מקומיים וגלובאליים

ואחרים"536.

בתקופת הקמת מעלה ,היה קרמר סגן

נשיא ומרכז תחום זכויות אדם ואזרח ב .BSR -הוא רואה את החלטת  BSRלתמיכה
במעלה ובארגונים מקומיים שהוקמו באותה תקופה כמענה מאזן ל"קונצנזוס וושינגטון"
שהטיף לדמוקרטיזציה וליברליזציה מוחלטות של השווקים הגלובאליים.

537

כאשר הוא מנתח

את מהלכי  ,BSRמתייחס קרמר לגישה הערכית ומצביע על קבוצת מנהיגים עסקיים אשר
נעשו מודעים לנזקי הגלובליזציה והאמינו ,בניגוד לחסידי השוק החופשי ,כי נדרשת מערכת
איזונים מתוכננת ומנוהלת שתתייחס להשלכות הגלובליזציה" .הקבוצה הזו יצרה רשת
שהקימה את  BSRודרכו ,גיבשה פתרונות יזמיים לנושאים כמו התחממות גלובאלית ,זכויות
אדם כנושא ) (Issueשל עסקים ,שרשרות אספקה וכיו"ב" .מתוך גישה זו ,גם נולדה
ההחלטה לתמוך בהקמת ארגונים לוקאליים במיוחד בשווקים מתעוררים ובהם ישראל.

538

אלן וייט רואה בהחלטת חברי  BSRעל יצירת הרשת הגלובאלית ,מהלך מתוכנן פרגמטי
להפצת הרעיון הערכי  ."Ambition driven quality" :לפיו ,התחושה הייתה כי "עושים
משהו חשוב ,ויש צורך בשותפים לשם כך ברחבי העולם לרבות בישראל" .וייט מדגיש את
תרומת השדה הישראלי לשדה הגלובאלי .הוא רואה את נתוני השדה הישראלי כייחודיים,
וגורס כי הבחירה בישראל כיעד ראשוני למעורבות  BSRמחוץ לארה"ב ,נבעה מנתונים אלה:
"האימפקט בישראל הרבה יותר גדול מהגודל של המדינה ומכאן החשיבות .ישראל היא האב
) (Hubשל חדשנות ,ביו -טכנולוגיה ,תרופות,

טכנולוגיה ,חקלאות ,הייטק .היא מקור

השראה ,ולכן ,להטמעת  CSRבישראל יש השפעה מעבר

לגבולותיה"539.

לשדה הישראלי הייתה איפא חשיבות אסטרטגית בשדה האחריות התאגידית הגלובאלי .הוא
היווה בו שדה משני ,אשר תרם להון הסימבולי של השדה הגלובאלי ויצר מתוך הייחודיות
שלו ,אפקט מכפיל חיובי ,שהיה מעבר להיקפו הפיסי .וייט מגדיר את מערך היחסים של

 ,Aron Cramer 536סגן נשיא  ,BSRראיון אישי 21,מאי 2013
Washington Consensus", Global Trade Negations Home Page – Center for International
Development at Harvard University.
[תאריך גישה http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/washington.html.]20.8.2013
 ,Aron Cramer 538ראיון אישי ,שם.
 ,Allen White 539ראיון אישי ,שם.
" 537
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מעלה והשדה הגלובאלי כתנועה מעגלית ואומר" :האפקטיביות של ארגון מעלה נבעה
מיכולת ההפצה והרתימה המעגלית" .מחד ארגון מעלה יצר שדה לוקאלי המבוסס על ה-
 DOXAשל השדה הגלובאלי ,ומאידך" :מעלה ,כמו  Ethosבברזיל ו Empressa-אמריקה
הלטינית ,האיצו ברוחם ובמוטיבציה שלהם את התנועה העולמית של .CSR

540

רוברט דאן ,כסוכן מרכזי בשדה האמריקאי ובשדה הגלובאלי ,מדגיש את החשיבות הערכית
שייחס להקמת רשת גלובאלית ותרגומה הפרגמטי" :חשבתי שכדי ש  CSRיהיה בעל
השפעה ,הוא חייב להיות גלובלי ופרוש בכל מקום .לכן השקעתי זמן בגירוי ודרבון קבוצות
בדרום אמריקה ,בבריטניה ובקנדה לשתף פעולה ולהקים ארגונים" .בהיבט זה הוא רואה
את השדה הישראלי כאחד מתוך כלל השדות הלוקאליים ואינו מייחס לו תפקיד ייחודי" :אני
ידעתי שחברות אמריקאיות הן גלובליות ויש נושאים שהן צריכות להתייחס אליהם מעבר
לגבולות ארה"ב .זה בודאי השפיע עלי לגבי שיתוף פעולה וסיוע למדינות אחרות......

בנוסף כארגון ,רצינו חברים ) (Membersממדינות שהן מחוץ לארה"ב".

541

ברוח זו של יצירת רשת עולמית ,יזם רוברט דאן בספטמבר  2003את מפגש מנהלי
הארגו נים לאחריות תאגידית מרחבי העולם שהתקיים בציריך ,ואשר תואר בפרק התפתחות
התחום בעולם.
על אף הראשוניות והחגיגיות של מפגש ציריך ,התעוררו במהלכו מאבקים בין חלק מראשי
הארגונים על הובלתו ,שהתפתחו למאבקים על הנהגת שדה האחריות התאגידית
הגלובאלית וניסיונות לערער את הדומיננטיות האמריקאית" .אני חושב ש  BSRכארגון לא היה
מספיק דומיננטי במפגש .היו שם מנהיגי ארגונים כמו רוברט דייויס ( )Robert Daviesמ-
 ,IBLFסיימון צדק מ Accountability -ואחרים ,שנאבקו על ההובלה .היום הייתי נוהג אחרת",
מציין דאן ומסביר כי צריך היה לייצר אמון בין מנהיגי הרשת ואמינות ותקפות לתחום.

 540שם.
 ,Robert Dunn 541נשיא  ,BSRראיון אישי 25 ,בספטמבר .2014
 ,Robert Dunn 542ראיון אישי ,שם.
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542

מפגש הייסוד של מנהיגי הרשתות ,היה עבורי (ט.א ).תהליך חניכה וקבלת "תעודת חבר"
ב"ליגת המנהיגים" .כמשתתפת ,הייתי מאותגרת ומרותקת .החשיבה המשותפת לגבי עתידו
של תחום האחריות התאגידית ,סטנדרטיזציה של התחום ,הכלים והמנופים לפיתוחו – כל
אלה איפשרו לי לבחון את השדה הישראלי ואת ארגון מעלה בפרספקטיבה של השדה
הגלובאלי והטווח הארוך .בתחושתי ,הגעתי למפגש כמייצגת שדה קטן ,משני ומתהווה
כ"קטנה בין גדולים" ,וחזרתי ממנו מצוידת בתובנות ,בקשרים אישיים ,בכוח ובהון של השדה
הגלובאלי וסוכניו ,כמקור אנרגיה לדינמיות הנדרשת לדחיפת השינוי בשדה הישראלי וכבסיס
לרתימתם והבאתם לישראל בהמשך .דאן לעומת זאת מרגיש החמצה מסוימת וחושב שהזמן
עוד לא היה בשל לקיום המפגש " :ניסינו לראות את כולם כשותפים ,אבל לא כולם היו
מוכנים .חלק היו ארגונים מאוד צעירים בתחילת דרכם ,עצבניים ,שברירים".....

543

רשת

המנהיגים המשיכה להתקיים ולהפגש.

 3.4המימד האינדיבידואלי
בראיונות שערכתי עם מנהיגי הרשת הגלובאלית ,ראשי ארגוני האחריות התאגידית אשר היו
מעורבים בליווי פיתוחו של השדה הישראלי ,בין אם ייצגו גישה פרגמטית ובין אם ייצגו גישה
ערכית ,עולה באורח מהותי ,רב-גוניות ההביטוס שלהם אשר הניע אותם לייצר את הקשר
האישי אתי ,להירתם ולסייע בפיתוח השדה בישראל .מרכיבים אלה כללו את המחויבות
לרעיון האחריות התאגידית והיותם סוכנים בשדה הגלובאלי יחד עם מרכיב אנושי חזק שנבע
מזיקה יהודית ו/או מפגשים אישיים אתי ,בין אם היו מפגשים מוקדמים יותר ,בזירות אחרות
או תוצאת מפגש בשדה האחריות התאגידית הגלובאלי.
רוברט דאן לדוגמא ,עו"ד יהודי שאמו הייתה פעילה ב"נשות הדסה" ,חיפש דרך להיות
מעורב בישראל שלא בדרך הפילנתרופית המסורתית ,והרגיש שרעיון ה CSR -מהווה דרך
נכונה עבורו  .דאן מציין כי המניע הראשוני להיענותו לפניית קרן כהנוף ,הייתה ההזדמנות

543

שם.
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"להחזיר השקעה שקיבלתי ."....כמה שנים קודם ,לכן קיבל דאן ,שלא היה לו כל קשר עם
ישראל ,מלגה שיועדה למנהיגים יהודיים ,שאינם מעורבים בארגונים יהודיים ממוסדים ,מקרן
קורת ) .)The Koret Fellowship for unaffiliated Jewsבראיון שערכתי עמו ,הוא נזכר
בתולדת ביקור ההיתכנות שלו בישראל בינואר  ,1998וציין "זה היה ביקור מאוד "חזק".
חזרתי נלהב בתחושה שיש לי הזדמנות ודרך לא מסורתית ,נאותה ומתאימה לי ,להיות
אחראי ,ולתת חזרה לישראל וכך גם לכבד את האמון של קרן קורת

בי"544.

אהרן קרמר ,משלב בדבריו תובנות מביקורי אביו בישראל ,מספר על חבריו הישראלים של
האב ,כסיבות שהניעו אותו להתעניין בהטמעת התחום דווקא בישראל ,ומדגיש את תכניותיו
להביא את בנו לבר-מצווה

בישראל545.

ההביטוס הכולל את המניעים והרקע האישי ,עולה גם בראיונות עם סוכני השדה האירופאי.
דייויד גרייסון ,שהיה ממקימי הארגון הבריטי  ,Business in the Community – BITCהיה
בעל קשרי עבודה והתנדבות קודמים בישראל .בראיון עמו ציין כי להבדיל מעמדת ארגונו
 ,BITCאשר התרכז באותן שנים בפעילות לוקאלית בבריטניה ,ולא ראה אינטרס בפעילות
גלובאלית ,הייתה נכונותו להופיע בפני פורומי מעלה בגדר התנדבות ועניין אישי .גרייסון נהג
להגיע לישראל במסגרת עבודתו עם קרן "קיפ" ) (Kipp Foundationמייסודו של הלורד זיו
) (Ziffבאנגליה .מטרות ביקוריו החוזרים היו לסייע לפעילות "קיפ" בישראל ,במתן מימון וייעוץ
לצעירים בוגרי צבא שהיו מעוניינים להקים עסקים קטנים .גרייסון ,אשר הכיר אותי באחד
מכנסי  BSRבארה"ב ,ניצל את ביקוריו בישראל כדי להופיע בפני פורום מעלה ,כנס מעלה
ומאוחר יותר באקדמיה הישראלית.
ג'ון אלקינגטון ( ,)Elkingtonמהמרכזיים בהוגי תחום האחריות התאגידית ,ביקר בישראל
במסגרת אישית בשנות השבעים ,ומיום הקמת מעלה ,נפגש אתי לפגישות אישיות בשדה
הגלובאלי ,הקפיד לשתף אותי בסקריו ,בחשיבה משותפת ,בתובנותיו המקצועיות ,ולעדכן
בפרסומיו .זאת למרות העובדה כי הוא אינו מוכן מאז שנות ה ,80-להגיע לישראל נוכח
 ,Robert Dunn 544ראיון אישי ,שם.
 ,Aron Cramer 545ראיון אישי ,שם.
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ביקורתו על מדיניותה ,ותפיסתו כי על רקע התנהלותה של ישראל כלפי אזרחיה הערבים
"אחריות תאגידית בה היא ליפסטיק על אף של חזיר".

546

הראיונות עם סוכני השדה הגלובאלי ,נערכו במהלך השנים  ,2012-2014מתוך פרספקטיבה
של כ 15 -שנים ,לאחר המפגש הראשוני בינינו .על אף משך הזמן הם מדגימים ,בהתאם
לתיאורייה גראנווטר ,העוסקת בחשיבותן של רשתות מבוססות קשרים בינ-אישיים לביסוסם
של מבנים

חברתיים547,

את חשיבות המימד האינדיבידואלי והקשר הבינ-אישי כמניעים

להתגייסותם לפיתוח השדה הלוקאלי ,זאת בנוסף לחשיבות תפישתם הכללית את התחום
בין אם הייתה פרגמאטית או ערכית טהורה.
בהתאם לתיאוריה זו ,דינאמיקת המפגשים בין הסוכנים הגלובליים לבין סוכני השדות
הלוקליים מרחבי העולם ,ובין הסוכנים הלוקליים (אשר הפכו ברבות הימים לגלובליים) ,יצרה
תהליכי רישות אשר הובילו למכלול שינויים טרנספורמטיביים אשר הזינו זיקה רבת-מימדים
בין השדות – הלוקאלי והגלובלי.

יבוא רעיון האחריות התאגידית והתפתחות השדה האוטונומי הישראלי ,היו תוצאת מפגש
ממנף בין יזמות לוקאלית וגלובאלית .כפי שמתואר בתרשים  ,1המפגש בין סוכנת השדה
העסקי-הלוקאלי הישראלי ,לבין סוכני שדה האחריות התאגידית הגלובאלי הצית תנופה
יזמית-חברתית .מפגש זה אשר הפגיש את הסוכן עם מודלים של קואליציות עסקיות לקידום
אחריות תאגידית ,איפשר את יבוא רעיון האחריות תאגידית וזריעתו בלב שדה העסקים
הישראלי.

 ,John Elkington 546מייסד ארגון  Sustainabilityראיון אישי 24 ,מאי .2013
Mark Granovetter, The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, Volume 78' Issue 6
(May 1973), 1360547
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המימד האינדיבידואלי של קשר בינ-אישי ,לא פורמלי אך מחייב ,היווה את התנאי אשר
אפשר מלכתחילה את הזיקה המורכבת שבין ארגון מעלה בימיו הראשוניים לבין ארגון .BSR
הקשר ההדוק בין שני הארגונים והתלות של ארגון מעלה המתגבש ב ,BSR -יצרו את
ה"אזרחות הכפולה" של ארגון ישראלי-גלובאלי.

172

כפי שמתאר תרשים  ,2שדה האחריות התאגידית הישראלי הלוקאלי נוצר בתהליך של יבוא
הון גלובאלי ,משני מקורות שנבעו מצבר ההון של שדה העסקים הגלובאלי .האחד ,הון כלכלי
– פילנתרופי ,מקרנות פילנתרופיות שמקורו ברווחי תאגידים .השני ,הון תרבותי בתצורת
ידע ,ניסיון ,תרחישים ,כלים ונושאים שמקורו בקואליציות תאגידים לאחריות תאגידית.
השי לוב בין ההון הכלכלי וההון התרבותי המיובאים ,יצרו את צבר ההון הראשוני להקמת
ארגון מעלה ונטיעת השדה הלוקאלי של אחריות תאגידית ,בלב שדה העסקים הישראלי.
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להירתמות האישית של הסוכנים הגלובאליים ,היה איפא תפקיד מרכזי בכינון השדה
הישראלי .להבדיל מהקואליציות הלוקאליות האחרות ,בישראל לא נבט רעיון האחריות
התאגידית כשורש בשדה העסקים הישראלי אלא נזרע כרעיון מיובא ,שהופץ ,שוכפל והוטמע
עד להפיכתו לשדה .בתהליך זה ,היו הסוכנים הגלובאליים "סוכני מכירות" של רעיון האחריות
התאגידית ויצרו שאיפה של התאגידים הישראלים ומנהליהם להצטרף לשדה הגלובאלי
באמצעות השדה הלוקאלי.

 3.5יבוא והפצה
ענבל אבו מדגישה את ההבדל שבין התפתחות תחום האחריות התאגידית בישראל לבין זה
העולמי ובמיוחד בצפון אמריקה ובאירופה .להבדיל מהתפתחות התחום בארצות המערב,
מתוך קהילת העסקים ,כמענה לביקורת ולתביעה ציבורית לאחריות ואחריותיות
) ,(Accountabilityהתפתח לתפישתה התחום בישראל ,כחיקוי ואימוץ של פרקטיקות פעולה
בהם נקטו ארגונים מובילים גלובאליים ,מכוחו של איזומורפיזם

ארגוני548.

סבר פלוצקר ,העורך והפרשן הכלכלי של "ידיעות אחרונות" ,מצביע על ייחודיות השוק
הישראלי ,כמה שאפשר את קליטת הרעיון של אחריות תאגידית" :העבר הסוציאליסטי של
ישראל והעובדה שעד לפני שנים לא רבות היה בה משק מעורב ,אשר שולבו בו בעלות
פרטית ,בעלות ממשלתית ובעלות הסתדרותית בצד מבנים כלכליים קואופרטיבים של חברת
העובדים והקיבוצים ,היוו מתכון יוצא דופן שיצר קפיטליזם שעדיין הושפע מערכי מייסדי
המדינה והציב את ישראל כמעבדה לנושאים שונים בכללם אחריות תאגידית".

549

ניתוח התרחיש של בנק דיסקונט על ידי ריקי גליה ,מאחד בין גישת פלוצקר לגישת אבו תוך
יישום המודל הוובריאני ) )Weberשל ארבעת טיפוסי הפעילות החברתית .בניתוח המקרה

 548ענבל אבו ,)2013( ,שם.
 51סבר פלוצקר ,עורך ופרשן כלכלי בעיתון "ידיעות אחרונות" ,ראיון אישי 9 ,דצמבר .2014
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של דיסקונט ,נראה המעבר ההדרגתי מפילנתרופיה פרטית מסורתית של אבי המשפחה,
אשר ייסד את הבנק ,לאחריות תאגידית כגישה ניהולית תועלתנית שיושמה על ידי נכדו
ומנהליו השכירים של הבנק .הפילנתרופיה הפרטית של המייסד היתה מונעת על ידי ערכים,
הוכתבה על ידי אמונות ומנהגים ששורשיהם באתוס היהודי של חמלה ומתן בסתר והופנתה
לקהילה הקרובה אליו .פילנתרופיה מוסדית ,מונחית ערכים ציוניים סוציאליסטים ,אשר
תועלה למוסדות ופרויקטים שיועדו לקולקטיב הלאומי-ציוני .ליאון רקנאטי ,נכדו של המייסד,
פיתח את המסורת המשפחתית לאחריות חברתית של הבנק ,כגישה רציונאלית תועלתית
(אינסטרומנטלית) המבטאת קידמה ניהולית .האחריות החברתית תועלה לפרויקטים
מוגדרים ,יזומים וממותגים על ידי התאגיד הבנקאי .דוגמא מובהקת היא החסות הממוסדת
ומתמשכת לאירועים ול מוסדות תרבות ואמנות במסגרת "מפעלות דיסקונט" .הגישה
הניהולית-תועלתנית ,אשר נעוצה במסורת המשפחתית ,הציבה מענה לצרכים חברתיים
הנובעים מהחסרים והפערים שבמדיניות הממשלתית ,והפכה לגישה של אחריות תאגידית
כוללת550.

גישה זו עולה בקנה אחד עם תפיסתה של עפרה שטראוס ,לפיה ,גישת האחריות התאגידית
הייתה נחלת החברות הגדולות במשק הישראלי מיום הקמתן על ידי דור המייסדים .סביה של
שטראוס נמנו על משפחות הבורגנות יוצאת גרמניה ,אשר עלו לישראל בעליה החמישית,
ערב מלחמת העולם השנייה והקימו מהונם הפרטי מפעלים תעשייתיים .דפוסי ההעסקה
בהם היו משפחתיים-פאטריארכליים ,והם נתפסו כחלק אינטגראלי מהמפעל הציוני של
הקמת המדינה וביסוס כלכלתה העצמאית .שטראוס גורסת כי כניסת החברות הרב-לאומיות
לשוק הישראלי החל ב ,1995 -הרכישות שביצעו ,שינויי הבעלות ומינוי מנהלים שכירים
מקומיים  ,עוררו את הצורך במסגרת מובנית חיצונית להנחלת תפישת האחריות התאגידית
בקרבם551.

 550ריקי גליה ( ,)2015שם ,עמ' 141-142 ;65-129מצטטת את .Weber 1968
 551עפרה שטראוס ,ראיון אישי ,שם.
[ /http://www.strauss-group.co.il/aboutus/historyתאריך גישה ]20.12.2015 :
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התפתחותו של שדה האחריות התאגידית הלוקאלי כמרחב אוטונומי היה תהליך רב שלבים
ומאפיינים .כפי שצוין לעיל ,היה זה תהליך מתוכנן ומובנה שהובל על ידי ארגון מעלה אשר
היווה בו את המוסד המייסד ,הגדיר את גבולות השדה ,חוקיו וכללי ההתנהגות בו ,גייס
וכינס את סוכניו והקים את מוסדותיו .התפתחות השדה הייתה כרוכה במאבקים בתוך השדה
המתהווה ומחוצה לו .בעוד שהמאבקים בתוך השדה התקיימו סביב צורות שונות של סמכות
ושליטה בהון התרבותי ,נסובו המאבקים מחוץ לשדה בערעור ואיתגור שדות שכנים ,והפקעה
של נכסים מהם .בהתאם ,יערך הדיון בהתפתחות השדה בישראל בחלוקה ל 7 -שלבים
מרכזיים ,על פי ההתפתחות הכרונולוגית-ארגונית .בכל שלב יפורטו מסלולי הפעילות ו/או
הנושאים התכניים שהתעוררו או התהוו בו ,גם אם התמשכו על פני שלבים נוספים.

 3.6שלב – 1הקמת הארגון ,גיוס ,רתימה והפצת הרעיון
כאמור ,על אף התכנית הראשונית הדו-מסלולית ,הוקם הארגון כארגון ישראלי אוטונומי,
ונרשם כעמותה בשם "מ.ע.ל.ה – .מחויבות עסקים לחברה בישראל" .ממסמכי הרישום ניתן
לראות את ארגון מעלה כמעורר שיח חדש בשדה העסקי .הארגון "ייבא" מהשדה הגלובאלי
את רעיון האחריות התאגידית ,לפיו לעסקים יש מחויבויות ואחריות חברתיות ,אך יצק לרעיון
תוכן לוקאלי ישראלי ועיצב את המושגים של אחריות ושינוי חברתי בדרכים שהתאימו
לסביבת ולצרכי העסקים בישראל .ארגון מעלה נוסד באורח מושכל לתוך שדה העסקים
הישראלי ,הוא לא ערער על ההיגיון העסקי ולא פסל אותו אלא הוסיף לו הגיון חברתי ,תוך
שהוא פועל ליצור בשדה העסקי הלוקאלי שדה משני של אחריות תאגידית ,המהווה גם שדה
משני של שדה האחריות התאגידית הגלובאלי.
תהליך התכנון של יזמי ארגון מעלה ,היה מונחה בחשיבה שיווקית קונספטואלית" :לעורר
ולייצר צורך לתחום" .תוכנית הפעולה לשנתיים הראשונות ,התבססה על הנחת תשתית
לפעילות העתידית וכללה שלושה מרכיבים מרכזיים.1 :גיוס מובילי דעת קהל מקרב מנהיגי
הקהילה העסקית כסוכנים בשדה המתעורר ;  .2גיוס שותפים מקרב שדות שכנים להרחבת
מעגלי ההשפעהולהפצת "דת השדה" ושפת השדה;.3קבלת "לגיטימציה" והכרה בארגון
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כבעל ההון והשליטה בשדה .אלו הושגו בדרך של יצירת שותפויות עם ארגוני עסקים קיימים,
פיתוח אירועים ותהליכי חינוך והדרכה ,פיתוח חומרי הסברה וכלים ליישום ,רתימת
התקשורת ,וזריעת התעניינות בקרב המגזר הציבורי ובמיוחד הממשלה.

 3.6.1גיוס מובילי דעת קהל מקרב מנהיגי הקהילה העסקית
קהל היעד הראשוני לגיוס כסוכנים בשדה המתעורר ,היו מנהלים בכירים בחברות ציבוריות,
בעלות מותגים חזקים ,שפנו בקידום מוצריהן או שרותיהן לצרכן הסופי .האתגר הראשוני
היה לייצר עבור קבוצה זו שפעלה בשדה העסקי באורח טבעי ,את המרחק שיאפשר לה
להכיר בחסרונות דרכי פעולתה בכל הנוגע למעורבותה החברתית ,ולהציב עבורה שער
כניסה לשדה החדש.
בסוף המאה ה ,20-פעלו המנהלים הישראלים על פי דוקטרינות הניהול האמריקאיות,
המגדירות יעדים עסקיים ,מנתחות חוזקות וחולשות ומגבשות מדדים להצלחה ,אך בשל
הנסיבות המדיניות-ביטחוניות במזרח התיכון ותמורות הכלכלה והחברה (עליה והגירה,
מעבר מסוציאליזם לניאו-ליברליזם וכו' עליהם הורחב זה מכבר) הם הורגלו לנהל את
חברותיהם במצבי אי-וודאות ואי-יציבות .ליתר דיוק ,אפשר לאפיין את סגנון הניהול שלהם
כניהול משברים ( ,)Crisis Managementדהיינו :קבלת החלטות מהירה ,קיצור תהליכים,
הצבת מענה לדרישות (כולל ציות) והסתכלות על השלכות ותוצאות בטווח הקצר .גישת "אד-
הוק" זו ,באה לכדי ביטוי גם בכל הנוגע לתרומות

תאגידיות552.

כפי שעלה מבדיקות

ההיתכנות ,התייחסות המנהלים הישראלים ל"אחריות חברתית" הייתה במובן הצר של
הנושא ,כפילנתרופיה וכמתן תרומות מזדמנות למטרות ספציפיות .לדברי דאן ,רק בחברות
בודדות ,שהיו גדולות במיוחד או שהיו שלוחות של חברות בינלאומיות מתוחכמות במיוחד,
ניתן היה לראות מעורבות והשקעה קהילתית אסטרטגית .גם הבודדים המתקדמים לדבריו,
אשר היו רגישים לדרך בה העסיקו ושאפו לאתיקה בהתנהלותם ,לא הכירו את הטרמינולוגיה
 552ראיון (שלא התפרסם) שוקי שטאובר עם טליה אהרוני ,מייסדת מעלה 16 ,במרץ  ,2010ארכיון פרטי טליה
אהרוני.
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של אחריות תאגידית ולא התייחסו למסגרת הרעיונית של התחום כשדה אוניברסלי .עוד ציין
דאן את הספקנות לגבי פעילות המגזר השלישי ומידת הלימתו את האינטרסים של המגזר
העסקי וכפועל יוצא ,את היעדר המודעות וההכרה בו כשותף אפשרי למעורבות

חברתית553.

מן הראוי להדגיש ,כי גם מרבית שלוחות החברות הרב-לאומיות שפעלו באותה תקופה
בישראל ,התנהלו על פי הדפוס הישראלי ,כאשר תחום האחריות החברתית היה נתון
להחלטות הניהול המקומי ,ולא הוכתב על ידי מטה החברות.
על דפוסי האחריות החברתית שהיו נהוגים בתקופה האמורה בקרב החברות הישראליות,
ניתן ללמוד ממחקר גישוש שנערך באותה עת באוניברסיטת בן-גוריון בראשות פרופ' אריה
רייכל ופרופ' בנימין גדרון בקרב  18חברות גדולות

במשק554.

המחקר שנערך בשיתוף

ובמימון מעלה ,היה ככל הנראה הראשון שנערך בישראל בנושא והתבסס על ראיונות עומק.
המחקר העלה כי כל העסקים שנסקרו ,עסקו בצורות שונות בפעילות של אחריות חברתית
כלשהי ,שמצאה ביטויה בתרומות של כסף או מוצרים שהמפעל מייצר או שירות שהארגון
מספק ,בהתנדבות של מנהלי ועובדי העסק ועוד .אולם ,פעילות זו הייתה במקרים רבים
בגדר פעילות יחסי ציבור ,שהיוותה מענה לבקשות של ארגונים חברתיים שונים וגם תגובה
ללחצים של ראשי רשויות מקומיות ,מנהיגים פוליטיים אחרים ,עמיתים וידידים .רק במקרים
בודדים הייתה זו פעילות יזומה ,שהיוותה חלק מהאסטרטגיה העסקית ותוך כוונה להפיק
ממנה תועלת עסקית .מוטבי התרומות היו מגוונים וכללו ארגונים בתחום החינוך ,הרווחה,
הבריאות ,התרבות ,וכן צה"ל .ברוב המקרים דובר בנושאים מוכרים וממוסדים הנמצאים
בקונצנזוס ,ורק לעתים רחוקות היו מושאי התרומה נושאים פרוגרסיבים וכאלה הנתונים
במחלוקת.
רייכל וגדרון חילקו את מניעי העסקים בתרומתם למניעים פילנתרופים המונעים מכוח הצורך
החברתי ,ומניעים תועלתנים המונעים ממוטיבציה של קידום האסטרטגיה העסקית .בקרב

 Robert Dunn 553ראיון אישי ,שם; דו"ח דאן ,שם.
 554רייכל ואח' ( ,)2000שם.
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הפילנתרופים העסקיים ,מציינים החוקרים את אקראיות הפעילות ,היותה מפוזרת על פני
נושאים רבים ותגובתית .ההחלטות סביב הפעילות הפילנתרופית התקבלו בדרך כלל על ידי
אדם אחד ,ולא הוקדשה בהן חשיבות לפרסום הפעילות .לעומתם ,בקרב התועלתנים
הספורים שנמצאו ,התקיים תהליך מובנה של בחירת נושאי התרומה ,היקף ההשקעה,
והוקדשה תשומת לב

לפרסומה555.

רעיה שטראוס ,מבעלי קבוצת שטראוס ,הייתה באותן שנים אחראית על תרומות הקבוצה.
הקשר בנינו נוצר כתוצאה ממפגש אקראי שלי עם עפרה שטראוס ,אחייניתה ,ואז מנכ"לית
הקבוצה .כך ,הפכה רעיה לאחת הראשונות שנחשפו לרעיונות האחריות התאגידית בישראל.
בהיותה אדם פתוח ,מונע חדשנות ורגש ,התחברה רעיה שטראוס תפישתית ורגשית
להנחות היסוד של הרעיון ,הפכה לסוכנת מרכזית בשדה ולשותפה להפצת הרעיון וקידום
ארגון מעלה .בראיון איתה היא מציגה את הדיסוננס שחוותה בין הגישה הפילנתרופית
ההומניטארית והרגשית לבין הגישה האסטרטגית" :לפני שנפגשנו ,לא חשבתי שצריך
אסטרטגיה( .אחרי המפגש –ט.א ).הבנתי שתרומות צריכות רציונאל ואסטרטגיה .זה היה
שינוי פרדיגמה .נכבשתי .הבנתי איך העולם העסקי מתנהל ,לאן העולם הולך ,אבל לא
חשבתי שכל התרומות צריכות להיות לתועלת התאגיד .חשבתי שתרומה זה "חסד" והיה לי
ברור שאני צריכה גם להשאיר קופה של חסד".

556

גליה מצטטת את מנהלי דיסקונט בהווה ,כשהם מפרטים את התועלת שמספקת להם
החברות בארגון מעלה ומדגישה את מרכזיותו של הארגון בהפיכת ה"אחריות חברתית"
למרכיב אשר איחד ,בין עברו ההיסטורי של הבנק לתרבות הארגונית שלו ,במסגרת חזונו
העסקי.

557

הגישה הפילנתרופית המסורתית שהתבססה על המסורת היהודית של ערבות הדדית
לנזקקים וחלשים ועל ההירתמות הציונית לקידום מטרות לאומיות ,הצריכה את עיבוד רעיון

 555רייכל ואח' ,)2000( ,שם.
 556רעיה שטראוס ,מבעלי קבוצת שטראוס ,ראיון אישי 10 ,דצמבר .2013
 557גליה ( ,)2015שם ,עמ' .231-232

179

האחריות התאגידית לרעיון נגיש ומיידי אשר דרש את הכשרת ה"שוק" .נדרש תהליך רחב
של חינוך ,גיבוש שפה ,הצגת תרחישים מהארץ ,ובמיוחד מהעולם ,כדי לייצר את שיח
האחריות התאגידית ,ולהטמיע הבנה ויישום שייצרו תרבות עסקית מתקדמת .ואמנם עיון
בפרוטוקול ישיבת הייסוד של מעלה ושתי הישיבות הנוספות שנערכו אחריה ,מצביע על
מגמה של גיבוש סט ערכי הליבה והשיח של השדה .ערכים אלו כללו את עקרונות האחריות
החברתית של עסקים ,השקעה חברתית ,קשרי קהילה והחזר על ההשקעה החברתית.
צעדי ההשקה הראשוניים של מעלה פנו לקומץ מנהלים בכירים במשק הישראלי .אירוע
ההשקה של הארגון היה מפגש שהתקיים ב 7 -בספטמבר  1998במשרדי פירמת עורכי הדין
המובילה "הרצוג-פוקס-נאמן" בתל-אביב .משתתפי המפגש היוו את מעגל "המגויסים"
הראשוני ,אשר כלל כ 12-איש בהם 4 :עו"ד מובילים ,אחד מהם זה עתה סיים את תפקידו
כשר האוצר ,אחרת ,יזמית חברתית אשר יחד עם בעלה ,הקימה ועמדה בראש קבוצת
ארגונים הומניטאריים וזכתה להוקרה לאומית כמדליקת משואה בטקס הפתיחה הממלכתי
של יום העצמאות; שני ראשי קבוצות אחזקות הגדולות במשק; יו"ר חברת הון סיכון; שני
ראשי פירמות רואי חשבון ,ובהם היועץ האסטרטגי העסקי המוביל בישראל וראש חברה
תעשייתית בתחום הפלסטיק .בנוסף הוזמנו אך נעדרו מהישיבה (והצטרפו לבאה אחריה):
יו"ר קבוצת השקעות ,יו"ר תעשיית טקסטיל ויו"ר תעשייה ביטחונית .אנשים אלו אשר נבחרו
מתוקף עמדותיהם הכלכליות ,התרבותיות והסימבוליות ייצגו את "שדה הכח" של שדה
העסקים הישראלי  .הם ייצגו סקטורים עסקיים מגוונים ,אך בראש השיקולים לגיוסם
כ"סוכנים" לרעיון החדש ,הייתה מידת מעורבותם החברתית והפתיחות שלהם לרעיונות
חדשים .כיצירי השדה העסקי וכמי שהיו בעלי עמדות חזקות ומושרשות בו ומזוהים עם
ערכיו ,הם יכלו לאפשר לעצמם את ה"הימור" הכרוך בהצטרפות לשדה החדש .מתוקף
מעמדם בשדה העסקי ,הם לא יכלו להיתפס כחשודים ,כמי שבאים לנטוש או לערער על הגיון
השדה העסקי וערכיו או להפקיע את מוסדותיו .דמויות מפתח אלה מהשדה העסקי הפכו
לסוכנים פעילים ובהמשך הרכיבו את הועדה המייעצת של מעלה ,הם סייעו בהפצת רעיון

180

האחריות התאגידית ,תוך הרחבת רשת הסוכנים ,וחלקם שילבו אותו בהרצאותיהם
והופעותיהם558.

סדר היום של המפגש כלל הצגה של רעיון האחריות החברתית של עסקים ,בהתבסס על
הידע של  ,BSRודיון רחב שמטרתו הייתה להגדיר את ציפיות המגזר העסקי מהארגון
המתהווה .הנושאים שהועלו על ידי המשתתפים ,כציפיותיהם מהארגון המוקם ,נגעו לזיקה
עם השדה הגלובאלי ,להידוק הקשר עם השדה החברתי ולנושאים שיהוו נכסי הון בשדה
העסקי הכללי .במפגש גובשה רשימת 'צרכים וציפיות' שכללה את הצבת הארגון כמקור ידע
ומידע מהעולם לחברות ,הרחבת "תפריט" האחריות החברתית תוך פיתוח נושאים ומסלולים
למעורבות חברתית ,פעילות לקידום הכרה רחבה בהשקעה חברתית למיסוי (פעילות שאם
תצלח תייצר הון כלכלי עבור מיישמיה) ,הרחבת המודעות לרעיון האחריות התאגידית בקרב
הקהילה העסקית ,מיצובו של הארגון כ"חותמת איכות" המעניקה הוקרה לחברות מעורבות
חברתית ,מיסוד הפרופסיה של ניהול אחריות חברתית של עסקים ,וגיבוש כיסוי תקשורתי
ועיסוק תקשורתי

בנושא559.

רשימת "הצרכים והציפיות" שגובשה ,שיקפה את כלל אתגרי המגזר העסקי הישראלי בכל
הנוגע למקומו ותפקידו החברתי והצגת הרעיון עוררה בקרב המשתתפים צרכים אשר קודם
לכן לא היו מודעים להם .חלקים מהרשימה עמדו בסתירה למסקנות שהסיק דאן בביקורו .כך
למשל ,דאן ציין את העובדה כי "גם מנהיגים עסקיים המעורבים בפילנתרופיה ותרומה אינם
"מדברים" על כך מסיבות של צניעות אישית ,מהעדר ייחוס ,חשיבות והערכה לפעולות אלו
במגזר העסקי ובחברה הישראלית ובשל החשש כי פעולות אלו עומדות בניגוד לאינטרסים
של המשקיעים

שלהם"560.

אולם אחת הנקודות המרכזיות שעלתה במפגש הייסוד ,הייתה

הציפייה והצורך בהכרה ובהוקרה בפועלם החברתי של עסקים ולא נזכרו הסתייגות או חשש
מעמדות משקיעים .מבחינה כרונולוגית הרצון להכרה ,הוקרה ופומביות של הפעילות

Ibid, Webb et al., (2002), p: XII; Ibid, Shamir (2002).
 559פרוטוקול  1הועדה המייעצת מ.ע.ל.ה .מפגש ראשון  7ספטמבר  ,1998ארכיון מעלה .ראו נספח מס' 9
 ,Robert Dunn 560ראיון אישי ,נספח .6
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558

החברתית-התנדבותית של עסקים ,קדם לרעיון האחריות התאגידית ולשילוב הערך החברתי
בליבת הפעילות העסקית.
הצרכים שהוצפו באורח אינטואיטיבי ,עולים בקנה אחד עם התפיסה הנכסית (קומודיפיקציה)
כפי שמפרטים אותה שמיר ,נלסון וגרייסון ,המצביעים על מוכנות לרעיון החדש .ההצטרפות
לשדה על פיהם ,תניב נכסים ותשואות תאגידיים שהם בעיקרם איכותיים כמו "הרישיון
החברתי לפעול עסקית"; זיהוי ומיקוד של נושאים חברתיים מתעוררים ולימוד ודיאלוג
משותף; והזדמנויות להובלה

ומנהיגות561.

עם זאת ,בשלב הראשוני של הצגתי את רעיון האחריות התאגידית בפני המשתתפים ,הם לא
ראו בו מענה מושכל לציפיותיהם ,אלא הוא היווה עבור מרביתם ,איתגור הטרודוקסי שדרש
שינוי פרדיגמה ,מעשיית טוב אלטרואיסטית לניהול מוכוון איכותי.
בנוסף ,וחרף התעלמותם של גרייסון ונלסון מהנכסים האישיים שמניבה ההצטרפות לשדה,
מתוך הראיונות האישיים ,עולה בברור התמורה האישית והכללת רעיון האחריות התאגידית
בהביטוס של סוכני השדה .המרואיינים מעידים על העניין שסיפק להם התחום ,על שיפור
מעמדם בקרב שדה הקהילה העסקית ,על הזדמנות החשיפה שלהם בזירה הגלובאלית ועל
הסיפוק האישי" :אני לא יכולה לעסוק בנושא ברמה התאגידית ,אם אני לא נותנת דוגמא
אישית ומחוברת לזה אישית" מציינת גליה מאור מנכ"לית בנק לאומי בעבר .יעקב בורק
מראשוני ומובילי תעשיית הון הסיכון הישראלית ויו"ר מעלה" :הרעיון שעסק יכול גם לגלות
אחריות חברתית תוך כדי העשייה שלו מבלי לפגוע במטרות העסקיות ואולי אפילו לשפר
אותם ,נשמע מקסים" בורק מעיד על "אימוץ" האחריות התאגידית כחלק מההביטוס שלו
כתוספת משלימה לפעילותו העסקית" :אם הייתי חוזר אחורה – את מעלה בודאי הייתי
עושה ,השפה של עסקים מאוד קלה לי ,מעלה היה כיף מהרבה מובנים".

562

סבר פלוצקר

מתאר את המפגש הראשון שלו עם התחום ......." :היה לי מעט מושג כללי לגבי אחריות

Ibid, Grayson and Nelson (2013), pp.49-50.
 562יעקב בורק ,יו"ר מעלה בשנים  ,2004-2008ראיון אישי 3 ,בנובמבר .2014
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חברתית .....ניתוח רב-ייעודי זה מושך אותי עד היום .....יותר התיאוריה מאשר הצד
הפרקטי .היה בתיאוריה משהו חדשני שבעיני נשאר חדשני גם

היום563".

בהמשך למפגש הראשוני וכפועל יוצא ממנו הוגדרה משימת מעלה על שני סעיפיה" :להיות
הגורם המרכזי ובר-הסמכא בהכוונת המפגש בין קהילת העסקים והחברה בישראל .לסייע
לעסקים בישראל לשפר הישגיהם על ידי אימוץ גישה אסטרטגית של מחויבות

לחברה564".

סעיפי המשימה ,מבטאים גם הם ,את הצורך והצפייה ליצירת הון סימבולי ,הון תרבותי
וצבירת כח בחיזוק מעמדו של המגזר העסקי; בגיבוש שותפויות ודיאלוג עם שדות שכנים
ובהם שדה החברה האזרחית; שדה המגזר הציבורי; ובתרגום של כל אלו להוספת ערך עסקי
והון

כלכלי565.

בהתייחסות לתיאוריית בורדייה הבוחנת את הדיסוננס בין קטבים של הגיון

בשדה נתון ,הגדרת המשימה של מעלה לא פסלה את ההיגיון העסקי או דרשה את המרתו
של ההון הכלכלי בהון חברתי ,אלא הוסיפה להגיון העסקי את ההיגיון החברתי ,כמחזק את
ההון

הכלכלי566.

משימת מעלה הגדירה את אבני הדרך לפעילות הארגון כמייצר ומוביל שדה האחריות
התאגידית בישראל .אלה מצאו ביטויים בסעיפי תוכנית העבודה המעודכנת (פברואר )1999
שכללה את העלאת רעיון האחריות התאגידית על סדר היום הציבורי ,וביסוסו בישראל על
בסיס "הצלחתו" הגלובאלית; גיוס החברות הגדולות במשק ובמיוחד נציגויות של חברות
בינלאומיות ,מתוך הבנה כי הן מאמצות ראשוניות והטמעת השינוי אצלן תביא למודעות
ולהרחבת מעגלים; פניה אל ושיתופי פעולה עם ארגונים סקטוריאליים כמו התאחדות
התעשיינים ,איגוד הבנקים ,המרכז הישראלי לניהול ,אגוד לשכות המסחר ,המהווים שדות
משניים בשדה העסקי יצירת שותפויות להרחבת מודעות וגיוס עם ארגונים משדה התקשורת
כעיתון גלובס ,מגזין הניהול "סטטוס" ונוספים; ופניה אל ודיאלוג עם ארגונים חברתיים אשר

 563סבר פלוצקר ,ראיון אישי ,שם.
 564מתוך סיכום שלב ההקמה  98-99פרזנטציה לוועדה המייעצת 9 ,פברואר  ,2000ארכיון מעלה.
 ,Robert Dunn 565ראיון אישי ,שם; רונן שמיר ,ראיון אישי ,שם.
Ibid, Benson and Neveu, (2005), Introduction, p.4.
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פעילותם כוונה לשדה העסקי והיוותה חפיפה או השלמה לפעילות מעלה ,כמו מתן ,הרוח
הישראלית ,עלמ"א ,שתי"ל ,ציונות  ,2000אשר יפורט עליהם בהמשך .תוכנית העבודה,
התמקדה בהצגתו וקידומו של רעיון האחריות התאגידית ,אולם עקרונותיה האסטרטגים
והכלים הטקטיים בה ,היו כולם פרי ניסיוני המקצועי ,ושאובים מתחום יחסי הציבור
והתקשורת השיווקית.
שמיר זיהה חמישה מסלולי פעילות של הארגון בשתי שנות פעילותו הראשונות :גיבוש גרעין
מחויב של מנהלים עסקיים בדרגי ביניים; טיפוח ו"חינוך" ראשי תאגידים ובעלי ממון וגיוסם
כפטרונים לתחום; ציוד מנהלים בכליי ניהול ושפה ייחודיים לתחום; ייזום טקסי הכרה והוקרה
ויצירת מובילי דעת קהל; ופיתוח שוק למוצרי ושרותי

567.CSR

מסלולים אלה דומים בעיקרם

למרכיבי הפעילות כפי שהוגדרו בתכנית מעלה ופורטו לעיל ,אך קיימת בהם אבחנה בין גיוס
מנהלים בכירים וראשי המגזר העסקי ,לבין דרגי ניהול הביניים .בנוסף ,הם מתייחסים
לפיתוח השוק למוצרי וכלי  CSRכמסלול בפני עצמו ,בעוד ארגון מעלה ראה בפיתוח השוק
את המטרה הכוללת.
 3.6.2גיבוש שותפויות מקרב שדות שכנים

בשנה הראשונה לקיומו פעל ארגון מעלה כמיזם שמנה שני אנשי צוות ,אני אחת מהם ,ופעל
מחצר ביתי .לצורך קידומו ולביסוס מעמדו ,חבר ארגון מעלה בשנות הפעילות הראשונות
שלו ,למרכזי הכח של שדה העסקים הישראלי ,תוך יצירת קשר הטרונומי עם שדות ותתי-
שדות שכנים.

568

יצירת הקשר נעשתה באמצעות ייזום פרויקטים ואירועים להגברת החשיפה

והדיון בנושאים המתעוררים .כך לדוגמא ,לצורך דיון באחריותם הסביבתית של עסקים
גובשה שותפות עם החברה להגנת הטבע .בדיון בנושא אחריות בשרשרת האספקה
ומעורבות קהילתית ,גובשה שותפות עם המרכז הישראלי לניהול -המי"ל .דפוס הפעולה של
פרויקטים אלו היה שהארגון השותף והמבוסס ,סיפק את הפלטפורמה השיווקית

Ibid, Shamir (2002).
568

פרנקל ( ,)2008שם ,עמ' Ibid, Webb et al., (2002), p: XIII ;154 – 150
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והאדמיניסטרטיבית ,ואילו מעלה גיבשה את הנושא והתוכן תוך רתימה ו"ייבוא" של מומחים
בתחומם ,שהיו סוכנים מובילים בשדה האחריות התאגידית הגלובאלי .סוכנים אלה זכו
לתשומת לב בישראל מתוקף מעמדם בשדה הבינלאומי ,ובמקביל הגבירו את החשיפה
לשדה הישראלי המקומי בדיווחיהם בארצות מוצאם .כל אחד מהאירועים היווה עוגן פעילות
לחשיפה ,ראיונות תקשורתיים ,ביסוס הידע הגלובאלי בצד הידע המקומי וביסוס ארגון מעלה
כמקור הידע וחיזוק הקשר בין השדה המקומי המתעורר לרשת הגלובאלית ומרכזי הכוח
שלה.
 3.6.2.1שיתופי פעולה להפצת "דת" השדה
אירועי השנה הראשונה ( )1999נערכו במתכונת זו של שיתופי פעולה וכללו סמינר חגיגי של
מעלה והמרכז הישראלי לניהול ,שהיה אז אחד מארגוני התשתית העסקיים הספורים שזכו
להכרת קהילת העסקים הישראלית כמספקי הון תרבותי יוצר

ערך569.

המרצה המרכזית בו

הייתה דמות דומיננטית ומעוררת סקרנות והשראה  -חנה ג'ונס מנהלת קשרי הקהילה של
חברת נייק ) .(NIKEג'ונס ,ילידת אנגליה ,החלה דרכה כעיתונאית ,וגויסה לנייקי ב1998-
כחלק מהטיפול בשורת משברי האחריות התאגידית שפקדו את החברה .ג'ונס עבדה
ממשרדי החברה בבריסל ,שכן מרבית המחאה נגד נייקי ,התקיימה באמצעות ארגונים
אזרחיים אירופאים .בהמשך עברה ג'ונס למטה החברה באטלנטה .המפגש האישי בינינו
התקיים במסגרת כנס  BSRבבוסטון (נובמבר  ,)1998כאשר במפגש סגור של חברי BSR
אליו הוזמנתי ,שאלתי ב"חוצפה וישירות ישראלית" ,כיצד מתמודד ארגון חברים ( )BSRעם
התנהלות לא אחראית  ,כגון זו של נייקי ,שהוא אחד מחבריו .ג'ונס פנתה אלי לאחר המפגש
כדי לספק לי הסבר מפורט ,בסופו הזמנתי אותה לישראל .הסמינר הראשוני בישראל,
התקיים בתקופת השיא של ההתעניינות הגלובאלית

בנייקי570.

ג'ונס שניהלה את

ההתמודדות עם משבר תנאי ההעסקה במפעלי החברה ברחבי העולם ,הציגה את הקודים
לניהול המפעלים ואת מערך צוותי הביקורת שהפעילה נייקי .הפן הלוקאלי של הרצאתה ,היה
ציון העובדה ,שבעוד היא מופיעה בתל-אביב ,פועלים צוותי ביקורת של אחת מפירמות רואי
 569פרנקל ( ,)2008שם ,עמ' .150-157

 570פרנקל (,)2008
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החשבון הגדולות בעולם ,במפעלי חברת דלתא הישראלית בכרמיאל ,המייצרת גרבי ספורט
עבור נייקי ,שם הם בוחנים את תנאי העבודה .ברמת החזון – הניחה ג'ונס בפתח דבריה נעל
ספורט נושאת הלוגו של נייקי על הפודיום ואמרה "עד שנת  2010הנעל הזו ,כולה ,תהיה
מאכל לתולעים" .בכך המחישה את ההתמודדות העסקית עם רעיון הקיימות ,שהיה זר
לחלוטין לקהל המנהלים הישראלי .הרצאתה של ג'ונס והמפגש עם המי"ל ,כמו האירועים
שבאו בהמשך ,עוררו הדים מעבר למפגש ומשתתפיו .חנה ג'ונס רואיינה בתקשורת וזכתה
לעמוד שלם בעיתון "גלובס" ,והסמינר פתח עבור מעלה דלת כניסה לשותפות רחבה עם
העיתון גלובס כפי שתידון בהמשך .למחרת האירוע ,פנתה אלי מנהלת בכירה מאחת קבוצות
האחזקה הפרטיות הגדולות במשק הישראלי ,וביקשה להיפגש פגישת הכרות והתייעצות,
שהובילה למערכת קשרים ופעילות מגוונת וארוכת שנים עם הקבוצה.
אירוע חדשני נוסף ,היה הסדנא למנהלים בכירים ,בשיתוף "החברה להגנת הטבע" בנושא
איכות סביבה ועסקים .את הסדנא העביר ג'ואל מקובר ( ,)Joel Makowerמומחה אמריקאי
לנושא עסקים וסביבה ,עיתונאי ,מרצה ,מחבר ,מו"ל אתר וניוזלטר גרין-ביז (,(GreenBiz
מהמרכזיים שבסוכני השדה הגלובלי ובתוכו ממובילי תת-השדה של אחריות עסקית-
סביבתית571.

את מקובר ,לא הכרתי טרום הגיעו לישראל .הוא הגיע עם רעייתו אשר נשלחה

על ידי הבנק העולמי לרכוש אומנות ישראלית ,ויצר אתי קשר בהפניית  BSRכחלק
מסקרנותו המקצועית ,במטרה לשמוע על השדה הלוקאלי המתעורר .בשיחתנו הציע לנצל
את ביקורו כדי לסייע לי" .החברה להגנת הטבע" ,ארגון חברתי אזרחי ,אשר עד שנות ה90-
היה "מגויס" לקידום הערכים הלאומיים של אהבת הארץ ועסק בעיקר בחינוך משלים על ידי
הדרכת טיולים ,סדנאות לנוער ,ורשת בתי ספר שדה ,גיבש באותה עת שינוי אסטרטגי.
הארגון ביקש לעשות מעבר מהתפקיד החינוכי המסורתי ,לאקטיביזם סביבתי ,וריכז מאמצים
בגיבוש שותפויות עם חברות עסקיות לקידום נושאים כמו הצלת חיות בר ,מניעת
התחשמלות של עופות וכיו"ב .גם מפגש זה ,אשר היווה במה לסוכן מוביל מהשדה

 571אתר  ;/http://www.greenbiz.com GreenBizמידע על אודות ג'ואל מקובר ב:
[ .http://www.makower.com/aboutתאריך גישה]9.10.15 :
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הגלובאלי ,תרם לגיוסם של סוכנים חדשים לשדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,ולהרחבת
השיח בו ויצר שינוי הטרודוקסי ,בעצם יצירת השיח בין ארגון סביבתי-אזרחי לבין נציגי השדה
העסקי .לראשונה הוצגו מודלים עסקיים של תאגידים גלובאליים אשר יצרו ערך משותף של
קידום עסקיהם תוך צמצום השפעות סביבתיות ,ונטבעו ערכים ומושגים כמו "אחריות
סביבתית " .משתתפי המפגש אשר חלקם הגדול היו מנהלים בכירים מתחומי התפעול,
הפיתוח העסקי והניהול הסביבתי ,אשר עד אותה עת ראו את תפקידיהם מזווית של
פתרונות סביבתיים הנדסיים-טכנולוגים ,נחשפו לראשונה ,לשפה החדשה ולמרכיבים
הערכיים-חברתיים של תפקידיהם ,וכתוצאה אמצו את רעיון האחריות התאגידית כחלק
מההביטוס שלהם והפכו סוכנים בשדה.
"פורום מעלה" הראשון ,היה מפגש הייסוד של מסגרת מפגשים קבועים של סוכנים אשר
הצטרפו לא מכבר לשדה האחריות התאגידית .הפורום עסק בנושא "הערך המוסף לעסקים
בקשרי קהילה" .המרצה המרכזי בו היה דיויד גרייסון ,לשעבר יו"ר הועד המנהל של הארגון
הבריטי  ,BITCאחד ממקדמי רעיון האחריות התאגידית כפרקטיקה ניהולית בבריטניה,
מרצה ,ומחבר ספרים מקצועיים

בתחום572.

אירוע נוסף בשנה הראשונה היה מפגש אקדמי

בשיתוף עם ארגון הבוגרים של בית הספר למנהל עסקים על שם רקנאטי באוניברסיטת תל-
אביב ,בנושא אתיקה ואחריות חברתית של עסקים ,בו הרצה הפרופסור דייב מסיק ( (Dave
 Messickמאוניברסיטת קלוג )(Kellogg

בארה"ב573.

ניתן לראות ,אם כן ,כי האי רועים היוו בסיס לגיוס סוכנים ,מיצבו את ארגון מעלה כמוסד
המרכזי של שדה האחריות התאגידית המתעורר ,שידרו לסוכני השדה הלוקאלי את
החשיבות שמייחסים לו סוכני השדה הגלובאלי והציבו את יסודות ה  DOXAשלו.

 572מידע על אודות :David Grayson
http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p1436/People/Faculty/Academic -Faculty-Listing-A-Z/Last-Name[ ,G/DavidnbspGraysonnbspתאריך גישה]15.3.2014:
 573מידע על אודות :David Messick
 [,http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/messick_david_m.aspxתאריך גישה:
]15.3.2014
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 3.6.2.2יצירת השפה
פיתוח התחום של האחריות התאגידית בישראל כשדה אוטונומי ומקומי ,דרש פיתוח שיח
ושפה ייחודית לשדה ,תוך תרגום מושגי היסוד של התחום לעברית ולתרבות המקומית.
השפה החדשה שימשה כמנגנון גיוס לשדה וחסם למניעת התנגדות – שכן יצרה
אקסקלוסיביות של השדה ,אליו רצו רבים להצטרף ,ולא אפשרה למי שלא "דיבר אותה"
למתוח עליה ביקורת.
את אבן היסוד לשפה ,ניתן לראות כבר בבחירת שם הארגון הישראלי ,אשר היווה ביטוי
לערכי השדה התרבותי הספציפי של אחריות תאגידית והביע בראשי התיבות את הרעיון
הבסיסי" :מ.ע.ל.ה – מחויבות עסקים לקהילה

בישראל"574.

להבדיל משמות ארגונים דומים

בעולם המבטאים את מהות הפעילות וערכי התחום ללא התייחסות גיאוגראפית ,היה 'מעלה'
שם פרטיקולארי לוקאלי וכלל בתחילת הדרך את האזכור הלאומי "בישראל" .יחד עם שם
הארגון גובשה שפה גראפית ועיצובית מובהקת ,מבטאת שהורכבה מצבעי הלאום הישראלי
כחול-לבן  :לוגו ,מצגות ,ופרסומים מודפסים.
מרכיב אחר בקידום השפה היו מאמצים לקידום מונחים בינלאומיים באנגלית ותרגומם
ההדרגתי לעברית .לדוגמא :תחום האחריות התאגידית ,מבחין אבחנה חדה בין
 – Shareholdersבעלי מניות לבין  – Stakeholdersמחזיקי עניין – מי שמשפיעים או
מושפעים מפעילות התאגיד .השרשת המונח "מחזיקי עניין" הייתה בגדר מאמץ מכוון ועקבי.
דוגמא נוספת היא השימוש במונח "אחריות תאגידית" המהווה תרגום של – Corporate
" .Responsibilityאחריות תאגידית" פותח והופץ כמונח יומיומי ,המגדיר את התחום ,בעוד
שקודם לכן שימש בישראל המונח "תאגיד" מונח משפטי בלבד .יש לציין כי אתגר התרגום
של מונחי התחום מאנגלית ,מאפיין שווקים לוקאלים נוספים ,בהם השפה הראשונית איננה
אנגלית .פייר מאזו ( ,(Pierre Mazeauראש המחלקה לפיתוח בר-קיימא בתאגיד החשמל
574

Ibid, p.30.
Ibid, Bourdieu and Wacquant (1992), pp. 143, 146-147; Pierre Bourdieu and Terry Eagleton (1992),
בורדייה ( ,)2005שםDoxa and Common Life, New Left Review, 199, pp. 111–121 ;121-128,114 ,
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הצרפתי  EDFוראש הרשת הצרפתית של הגלובאל קומפקט ,מציין את הבלבול שיצר
תרגומם של מונחי התחום לצרפתית ,שהוביל לאימוץ של המונחים האמריקאים כחלק
מהשפה המקצועית של התחום

בצרפת575.

אולם למעלה היה חשוב להנחיל את השפה

כחלק מביסוס השדה בישראל.
מאמצי מעלה להנחלת השפה ,מתוארים על ידי רונן שמיר במאמר ,בו הוא מתעד את רשמיו
ממפגשי "הפורום לאחריות חברתית של מעלה" בשנים  .1999-2000שמיר מצביע על
השימוש במרצים אורחים נושאי תפקידים מארה"ב ,קנדה ,אנגליה אשר הופיעו בפני הפורום
כ"סוכני" הסדר החדש ,שרשו את הנרטיב החדש ותיקפו עמדותיהם ,על ידי איזכור שמות
חברות גלובליות מובילות ,וחזרה על מונחים כ Sustainability-בהטיות מגוונות ,מטבעות
לשון ,טיעונים מחזקים ,מצגות וכיו"ב .שמיר גם ממחיש את טרמינולוגיית השינוי בדברי
המרצים" :מתרומות כספיות למעורבות בקהילה; מפעילות אד-הוק לפעילות אסטרטגית;
מיישום תרומה וצדקה ליישום הובלת שינוי; מגישה פטרנליסטית לשותפויות ; מהענקת כסף
למשאבים ,מנושא עסקי שולי לנושא ליבתי ,מעיסוק ב"כמה לתרום" לבחינת וניתוח
האימפקט של ההשקעה; מנתינה חד פעמית למעורבות דינאמית

ואקטיבית"576.

שמיר מציין

את התרשמותו מ"מבוכת" משתתפי מפגש הפורום הראשון ,משפע המונחים הלועזיים
ששולבו בו ,ואת השינוי שחל בהם והנינוחות במפגש הפורום

השלישי577.

מונחים נוספים שנטבעו היו – CSR :אחריות חברתית של עסקים; קיימות –
 ;Sustainabilityאחריותיות –  – Diversity ;Accountabilityגיוון כח העבודה; קשרי
קהילה; אסטרטגיה של קשרי קהילה; החזר על ההשקעה );(Return on Investement
מדידת השפעה עסקית  /חברתית; מנהיגות עסקית; אחריות חברתית של עסקים; מנהלי
אחריות חברתית; מנהלי קשרי קהילה; מנהלי אחריות תאגידית .האימוץ המהיר והשליטה
בשפה שמקורותיה היו מקורות הידע הבינלאומיים ותרגומם המקומי ,אפשרו לארגון מעלה

 ,Pierre Mazeau 575ראש המחלקה לפיתוח בר-קיימא בתאגיד החשמל הצרפתי  EDFוראש הרשת הצרפתית
של הגלובאל קומפקט ,ראיון אישי 10 ,דצמבר .2014
576
Ibid, Shamir (2002), pp.26-37.
577
Ibid.
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את השליטה הסימבולית בתחום האחריות התאגידית בישראל .הרחבת השיח הייתה כל כך
משמעותית ,עד שבשנת  2009פרסמה מעלה לקסיקון מקיף למונחי התחום ,שהפך להון
תרבותי

בשדה578.

בשלב ההקמה שלו ,פעל איפא ארגון מעלה במקביל תוך שהוא משלב את המרכיבים של
גיוס ראשי המגזר העסקי הישראלי ,גיבוש שיתופי פעולה עם מוסדות מקרב שדות שכנים,
שנועדו להרחיב את מעגלי השפעתו ולהפיץ את דת ושפת השדה ,וחיזוק הקשר הלוקאלי-
גלובאלי כדי לזכות בלגיטימציה.
 3.6.3קבלת לגיטימציה

הציר המרכזי באירועים הראשוניים ואלו שקוימו בהמשך ,היו הסוכנים הגלובאליים אשר היוו
בהם מרצים מרכזיים .לסוכנים אלה היה תפקיד מהותי בשדה הלוקאלי המתעורר :הם ייצגו
את השדה הגלובאלי הבוגר על הישגיו והנושאים הנדונים בו כמודל לחיקוי והתקדמות,
המחישו הלכה למעשה את משמעות המונח "אחריות חברתית של עסקים" ,והרחבתו
מהשקעה קהילתית-חברתית לאחריות תאגידית הכוללת אחריות סביבתית ,אתיקה
ותעסוקה .הם הדגימו את גישת הערך המשותף וצבר ההון שמזמנת גישת האחריות
התאגידית ,ומעבר לכל אלו ,סיפקו לשדה הלוקאלי הצעיר ולסוכניו את הביטחון שנדרש להם
כדי ל"המר" על השדה החדש ולהצטרף אליו ,והעניקו להם את תחושת השייכות לשדה
גלובאלי רחב ומבוסס.
העובדה שהרצאותיהם והסדנאות שהעבירו ,לוו בדוגמאות תרחישים של המותגים המובילים
בעולם ,מיצבה את אירועי מעלה כאירועים המקדמים הצלחה עסקית ולא כאירועי הטפה
אלטרואיסטים .כל הסוכנים הגלובאליים הגיעו לישראל ותרמו את כישוריהם בהתנדבות.
אחדים כמו חנה ג'ונס מנייקי או ג'ף שוורץ (Jeff Swartz( ,יו"ר ובעלים של חברת טימברלנד,

578

לקסיקון מעלה לאחריות תאגידית מהדורת : 2009אתר מעלה [תאריך גישה ]25.102014
http://www.maala.org.il/wpcontent/uploads/2014/12/%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA– %D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA.pdf
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הופיעו כנציגי תאגידים גלובאליים אשר ראו בשוק הישראלי הזדמנות עסקית ,אחדים כנציגי
ארגוני אחריות תאגידית כמו אלן כריסטי ( )Allen Christieמ  ,CSR EUROPEואחרים
במסגרת ביקוריהם האישיים בישראל ,כמו ג'ואל מקובר או דייויד גרייסון ,אשר ביקשו
להירתם למאמץ הפיתוח של השדה הלוקאלי.
אכזבה בלתי צפויה בקשר הגלובאלי הגיעה דווקא מכיוונן של שלוחות החברות הגלובאליות
שפעלו בישראל .אחת מהנחות הייסוד של התכנית הראשונית של מעלה היתה כי הסוכנים
הראשונים בשדה (המצטרפים הראשונים) יהיו נציגויות החברות הרב-לאומיות ,אשר נחשפו
והכירו את ה DOXA-של השדה הגלובאלי .בפועל – ההיפך היה הנכון .שלוחות החברות
הבינלאומיות התנכרו לשדה הלוקאלי המתעורר .הן היו סקפטיות ,מרוחקות ולמעשה נמנעו
מהצטרפות ומקשר אקטיבי עם מעלה .זאת בעוד החברות הישראליות השורשיות (שטראוס-
עלית ,אסם ,בנק לאומי ,קבוצת כלל ואחרות) ,מיהרו להצטרף כתלמידות נלהבות והצהירו על
הצורך בהבנת התחום .בשיחות בלתי -פורמליות להבנת הרתיעה ,עלו היגדים כמו" :זה
נושא שמטופל על ידי מטה החברה"" ,אנחנו מקבלים הנחיות לביצוע מחברת האם ואיננו
זקוקים לסיוע מקומי" .אמירות אלו ,העידו על חשש השלוחות של התאגידים הבינלאומיים
מ"אזרחות כפולה" :השדה הישראלי המתעורר נתפס על ידם כשדה "לוקאלי-לאומי" וסירובם
להצטרף היה תוצאת רצונם לשמר את שייכותם לשדה הגלובאלי ולא לוותר עליה לטובת
ארגון לוקאלי .מנגד ,כאשר דאן ניסה לקשור את השלוחות הלוקאליות לפעילות חברות האם
הגלובאליות ,נשמעו טיעונים הפוכים כמו "בפעילות החברתית אנחנו מעדיפים לפעול ישירות
באורח עצמאי מקומי ,לא באמצעות ארגון כלשהו וללא קשר לחברה האם" .גישה זו של ניכור
ורתיעה ,השתנתה מאוחר יותר עם התבססות השדה הישראלי ותפישתו כשדה "גלוקאלי-
חברתי-תרבותי" הנמצא בזיקה גבוהה לשדה הגלובאלי ולא כשדה לוקאלי-לאומי.
מאמצי ארגון מעלה לקבלת לגיטימציה לוקאלית וגלובאלית ,הופנו גם לרכישת מעמד בשדה
הגלובאלי .חודשיים לאחר מפגש ההשקה של מעלה" ,דחף" הארגון הישראלי להזמנתו של
שמעון פרס כמרצה אורח לכנס הארגון האמריקאי  BSRשהתכנס בבוסטון בנובמבר .1998
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נושא הכנס היה ":ללמוד מהכפר הגלובאלי" (  )Learning from the Global Villageוהוא
היווה את נקודת המפנה לאוריינטציה הגלובאלית של

579.BSR

הופעתו של פרס ,סייעה

לביסוס מיקומה של מעלה בשדה העולמי ,וזכתה לכיסוי תקשורתי בינלאומי ובישראל.
בסיכום רשמי הכנס כתבתי" :בכנס השנה בלטו מספר ארגונים מרחבי העולם המייצגים
קהילות עסקים שאימצו את עקרונות ה .Corporate Social Responsibility -הארגון
הבריטי  BITCהמאגד  850חברות ,אתוס ברזילAsian Institute of Management ,
מהפיליפינים,

 Center for Development and Enterpriseבדרום אפריקה ומעלה

שזכתה לאהדה ,הן בהיותה הארגון הצעיר ביותר המצטרף לרשת ,והן בזכות הופעתו
המרשימה של שמעון פרס ,שהציג את תפישתו לגבי תפקידם החברתי של גופים עסקיים
בפתרון קונפליקטים

בינלאומיים"580.

ארון קרמר ,נשיא  BSRבהווה ציין בראיון למחקר זה ,

כי הופעת פרס היותה את שיא כנסי  BSRבכל שנות קיומם ועד

היום581.

באותו כנס בבוסטון ,הזמין אותי רוברט דאן להשתתף בארוחת ערב סגורה של מועצת
המנהלים של  ,BSRבמהלכה הציג אותי ואת ארגון מעלה .יחד אתי הוזמן להשתתף גם
עודד גרשאו ( )Oded Grashawמי שהקים באותה עת את ארגון  Ethosבברזיל.
החפיפה של השדה הלוקאלי לשדה הגלובאלי ,פעלה באורח רב-מימדי .בשנים הראשונות
לקיום מעלה הייתה ההשפעה ,כפי שפורט ,השפעה הירארכית ,מהשדה הגלובאלי ללוקאלי,
תוך שהשדה הלוקאלי שואף להגיע ברבות הימים לרמתו של הגלובאלי אשר שימש עבורו
כמקור ידע ,מידע ,התייחסות ומקור לסוכנים ברי-סמכא .בהדרגה נבנו גם ערוצים מהלוקאלי
לגלובאלי ,כאשר הופעת שמעון פרס בבוסטון ,היה הראשון שבהם .פרס שנתפש כדמות
פוליטית ,מזוהה לוקאלית ובעלת הכרה גלובלית ,נרתם לקידום השדה הישראלי המתעורר
בקרב השדה הגלובאלי .פרס הציג למשתתפי הכנס את רעיונו להקמת קרן השקעות
תאגידית גלובאלית לקידום כלכלי של אזורי סיכון מדיני-בטחוני .הופעתו היוותה שינוי

 579הודעת  SBRלעיתונותBusiness for Social Responsibility to Host Sixth Annual Conference in :
11 ,Boston: "Learning from the Global Village: Corporate Responsibility Around the World".
בנובמבר [ ,http://www.thefreelibrary.com/_/print/PrintArticle.aspx?id=53205091 .1998תאריך
גישה.]20.8.201[ :
 580סיכום רשמי כנס  BSRבבוסטון ,נובמבר  ,1998ארכיון מעלה.
 ,Aron Cramer 581ראיון אישי ,שם.

192

הטרודוקסי בעצם היותו דמות פוליטית במובן זה שאתגרה את ההיגיון המקובל בשדה
הגלובאלי לפיו ,השדות הלוקליים המתעוררים שואבים השראה מהגלובלי ולא להיפך .הופעת
פרס ואיתה תשומת הלב להצטרפות שדה ישראלי לשדה הגלובאלי שימשו לחיזוק החפיפה
גם לשדה העיתונות הישראלי ולרתימתו להפצת עקרונות התחום ושפתו בישראל .לאותו כנס
 BSRבבוסטון ,הוזמנו במימון מעלה גם שני עורכים כלכליים בכירים :סבר פלוצקר ,העורך
הכלכלי הראשי של ידיעות אחרונות ועורכת עיתון העסקים גלובס ,נגה שביט-רז .שני
העורכים הביעו התרשמותם בכתבות רחבות ,ופלוצקר אף חלק רשמיו עם חברי הועדה
המייעצת של מעלה בישיבתם השנייה בדצמבר " :1998זה לא היה כנס של יפי נפש בעלי
כוונות טובות ,אלא כנס מאורגן להפליא ,ארגון עסקי ,של חברות עסקיות מובילות ומצליחות
שמרכיבות ומחזיקות בתפישה של חברה אזרחית""...חברות שהן לוחמות ושותפות להפצת
ערכים בסיסיים של זכויות אדם ,דמוקרטיה(,אשר) עוסקות הלכה למעשה בייצור זכויות אדם.
תאגידים שמיישמים אתיקה בעסקים לא כמס שפתיים( ,אלא) שמייצגים חברה ערכית
ומוסרית"582.

בראיון איתו לצורך עבודה זו ,הזכיר פלוצקר את נסיעתו לכנס  BSRבבוסטון,

כאירוע שמשך אותו לשדה" :משכה אותי ראיית התאגיד כיחידה יצרנית שמושפעת וצריכה
להתקשר ,לא רק למיקסום רווח לבעלי המניות ,אלא לאנשים סביבה ,כיחידה במבנה חברתי
כללי של חברה אנושית .יש לה בעלים ,עובדים ,לקוחות ,נושים ,סביבה ,קהילה וכו' וכו'.
תפיסה מאוד מעניינת של תאגיד שלא נמצאת בספרי

הכלכלה"583.

 3.7שלב  - 2ביסוס מוסדות השדה ,העצמת סוכניו וקבלת "לגיטימציה"
והכרה במעלה כארגון בעל ההון והשליטה בשדה
בתום שנתיים להקמת ארגון מעלה (שנת  ,)2000כבר ניתן היה לראות אותו כמערכת אשר
הבנתה ) (structuredבפועל את תפישת המציאות של שדה האחריות התאגידית בישראל.
הארגון עיצב את עמדות ותפיסות העולם של עסקים בישראל בהקשר של אחריותם
החברתית .כך למשל התחילו בחברות הגדולות ,ובעיקר בחברות מסקטור המזון,
 582פרוטוקול "מפגש הועדה המייעצת"  ,16.12.1998ארכיון מעלה.
 583סבר פלוצקר ,ראיון אישי ,שם.
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הפרמצבטיקה והטלקומוניקציה תהליכים של שיתוף העובדים בקביעת אסטרטגיית ההשקעה
והמעורבות החברתית .החברות גיבשו קבוצות מיקוד חוצות-ארגון אשר בחרו את הנושאים
והפרויקטים למעורבות חברותיהם בקהילה .פרויקטים אשר בהמשך היוו מסגרת להתנדבות
העובדים584.

 3.7.1מוסדות השדה

מערכות הסמלים שפיתח ארגון מעלה ,כללו ,בנוסף לפיתוח השפה ,את יצירתם של מוסדות
ומסגרות פעילות שהפכו לסמלי השתייכות ולחלק מההון התרבותי של

השדה585.

אלה היו:

כנס מעלה לאחריות חברתית של עסקים" ,אות גלובס-למעורבות עסקים בקהילה"" ,פורום
קהילה ועסקים" והפקתו של ניוזלטר רבעוני.
 3.7.1.1כנס מעלה השנתי התבסס כזירת מפגש פתוחה לנציגי כלל מגזרי החברה בישראל,
כבמה להצגת  Best Practicesולשיח בינ-מגזרי .הכנס הראשון התקיים ביוני  ,2000פחות
משנתיים מיום השקת הארגון .הרעיון לקיומו של כנס עסקי-חברתי הועלה על ידי מעלה וזכה
להתלהבות רבתי ,בראש ובראשונה על ידי שר התעשיה המסחר והתעסוקה (התמ"ת) דאז,
רן כהן .השר ,ראש מפלגת השמאל" ,מרצ" ,בעל אוריינטציה חברתית מובהקת ,ראה בכנס
פוטנציאל פוליטי להצגת תפישת עולמו" .חסות" השר ואתה הודעת ראש הממשלה אז ,אהוד
ברק ,על השתתפותו כדובר בכנס ,גררה שותפים נלהבים נוספים .בנוסף לארגון מעלה
ולמשרד התמ"ת ,הצטרפו לרשימת השותפים עיתון "גלובס" ,התאחדות התעשיינים ואגוד
לשכות המסחר .השותפות הרחבה מיצבה את תחום האחריות החברתית של עסקים ,על
נושאיו השונים ,כתחום עניין רלוונטי ורב פנים ,אשר נמצא בחפיפה עם מגוון שדות ביניהם,
השדה הפוליטי-ממשלי והשדה העסקי ,ועורר עניין גם במגזר החברתי על ארגוניו .הועידה,
משכה אליה את ראשי הקהילה העסקית ,שרים ,מנכ"לי משרדים ממשלתיים ,ראשי עמותות,
נציגי אקדמיה ותקשורת,ולראשונה הועלו לדיון על במה אחת נושאי השפעה חברתית ,בצד
 584תוכניות לתהליכי בחירת נושא חברתי וגיבוש מסלולי תרומה והתנדבות של החברות :טבע ,דיסקונט,
החברה המרכזית ,סלקום ,קומברס ,שטראוס ,יוני  – 1999ספטמבר  ,2003ארכיון מעלה.
585
Ibid, Benson and Neveu (2005), p.4; Pierre Bourdieu (1998), Practical reason: On the theory of
action. Stanford University Press, p. 47; Ibid, Bourdieu (2005b), pp. 193-195.
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נושאי סביבה ,חינוך ותקינה .בועידה התעוררו לראשונה מאבקי כח ושליטה ובהם ניסיונות
המדינה מחד וארגוני המגזר העסקי מאידך ,ל"נכס" לעצמם את המשך קידום התחום
ולהפקיע אותו ממעלה .המאבקים על השליטה בתחום היו סימבולים והצהרתיים ובאו לביטוי
בעיקר בוויכוחים לגבי משך "זמן הבמה" שיקבל כל אחד מהנציגים המגזריים בועידה.
שליטת מעלה בשפת התחום ,ונכונות הארגון לקחת על עצמו את כל משאבי התוכן וההפקה,
הציבו את מעלה כמקור הכוח והידע ,וכקובעת את "שערי" ותנאי הכניסה לשדה ,את החליפין
בו ( (Gates & Ratesואת הונו.
כנס מעלה הגדיר את סדר היום הציבורי של אחריות חברתית בישראל .הוא היווה במה
להכרזות ודיונים אשר הדגישו את מרכזיות הארגון ואת הזיקה שבין שדה האחריות
התאגידית לשדה הציבורי-לאומי .כאלו היו הכרזת ראש הממשלה אהוד ברק על התכנית
הלאומית "אופק" לאימוץ רשויות מקומיות חלשות על ידי מנהלים בכירים במשק,

586

הכרזת

שר התמ"ת יחד עם מנכ"לית מכון התקנים ,זיוה פתיר ,ומעלה על גיבוש תו תקן לאחריות
חברתית של עסקים והכרזת נשיא התאחדות התעשיינים הישראלית ונשיא אגוד לשכות
המסחר על מחויבות לתהליכים הנ"ל ואימוץ גישת התחום .נציג השדה הגלובאלי לכנס
הראשון היה אלן כריסטי ) ,(Alan Christieסגן נשיא בכיר של חברת 'ליוויס' לאירופה,
המזרח התיכון ואפריקה ,ויו"ר הארגון האירופאי לאחריות חברתית של עסקים (לימים CSR
.)Europe
שמיר מתאר את מושבי הכנס הראשון כמשקפים את תחומי העניין של קהל העסקים .הוא
מציין כי בעוד המושב שעסק בקשרי קהילה והשקעה בחינוך שנערך בהשתתפות שר החינוך
יוסי שריד ,משך אליו קהל המונים והיה צר מלהכילו ,השתתפו במושב האחריות הסביבתית
בראשותו של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה רק  30איש 587.הבחנתו של שמיר חלקית ,שכן
תחומי העניין היוו ביטוי למידת הבגרות וההתפתחות של השדה וערכיו .כנס מעלה הראשון,

,5.11.2000

 ,YNET 586אושרה תוכנית הפיתוח ל 11-יישובי פריפריה ,אתר ,YNET
[ http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-231568,00.htmlתאריך גישה.]10.6.2013 :
587
Ibid, Shamir (2002), pp.35-37.
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התקיים בשלב ההתעוררות של השדה הלוקאלי ,כאשר אחריות חברתית במובנה הקהילתי,
הייתה בליבת השדה העסקי .בחינת נושאי הכנסים במהלך השנים ,פרופיל המשתתפים
ומספרם ,מצביעים על התפתחות התחום והתקדמות הנושאים אליהם נדרש .כך למשל
בכנסי השנים הבאות הועלו נושאים שלא הופיעו בכנסים הראשונים ,כמו אחריות סביבתית
וקיימות ,גיוון בתעסוקה ,מודלים עסקיים אחראיים ,סטנדרטים ,דיווח ועוד ,וזכו להשתתפות
רחבה.
כנסי מעלה הפכו לבמה אטרקטיבית והזדמנות לצבירת הון סימבולי עבור סוכני שדה
האחריות התאגידית בפרט ,עבור סוכני השדה העסקי כולו ועבור סוכני השדה הציבורי
וארגוני מגזר החברתי .החל מהכינוס הראשון ,היה פרופיל הדוברים גבוה .אישים מרכזיים,
אשר ראו בכנסים זירה אטרקטיבית המייצרת עבורם הון סימבולי ,לקחו בהם חלק .ביניהם,
ראשי ממשלה ,שרים ,נציגי הגופים הרגולטיביים כמו נציב מס הכנסה ,הממונה על
התקציבים במשרד האוצר ,מנהלת מחלקת המחקר בבנק ישראל ויו"ר הרשות לניירות ערך,
ראשי ארגונים כלכליים כמו נשיא התאחדות התעשיינים ונשיא אגוד לשכות המסחר ,מנהלי
קבוצות האחזקה והתאגידים הגדולים במשק ,בעלי חברות תקשורת ומידיה ,דיקאני בתי
ספר למנהל עסקים ומכוני מחקר אקדמיים וראשי ארגוני חברה אזרחית על גווניה ונושאיה..
שמעון פרס בחר לשאת את נאומו הפומבי הראשון כנשיא מדינת ישראל בפתח כנס מעלה
באוקטובר  .2007בנוסף לקחו חלק כדוברים מרכזיים ראשי תאגידים המזוהים כיזמים
וסוכנים בשדה הגלובאלי כמו ג'ף שוורץ ( (Jeff Swartzנשיא ובעלים של חברת טימברלנד
) ;(Timberlandג'רי גרינפילד ) (Jerry Greenfieldמקים ,בעלים ויו"ר חברת הגלידות Ben
& Jerry's

; נשיאי קואליציות לאחריות תאגידית מאירופה ומארה"ב; ועורכי עיתונים.

הפרופיל הגבוה של הדוברים ,ההתפתחות המתמשכת בנושאי הכנסים ,חדשנותם ורב-
גוניותם הכתיבו גם את פרופיל קהל המשתתפים ,כפי שפורט לעיל .כבר בכנס הראשון ,היה
מספר המשתתפים גבוה מהמצופה ,ועמד על למעלה מ 400-משתתפים .מספר זה הלך
וגדל והגיע ל 700-משתתפים בכנס  .2010לאורך השנים הקפיד ארגון מעלה לשמר את
אופיו העסקי-תועלתי של הכנס ,בצד ניסיונות לגוון את קהל המשתתפים ,הרקע שלהם
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ומידת שייכותם לשדה .שאיפת ארגון מעלה הייתה להגיע לנוכחות של נציגי מגזרים שונים,
ובמיוחד המגזר הערבי .שאיפה זו זכתה להצלחה חלקית בלבד כפי שיפורט

בהמשך588.

" 3.7.1.2אות גלובס"
כנס מעלה והאירוע השנתי של הענקת אות גלובס ,התמקמו במהירות כאירועים טקסיים,
חגיגיים ומרכזיים לשדה האחריות החברתית בישראל ,וכמספקי הון סימבולי למשתתפיהם.
"אות גלובס" הוענק מדי שנה בטקס רב משתתפים ,לשלוש חברות :גדולה ,בינונית וקטנה,
אשר הצטיינו בתרומתם החברתית .האות והחשיפה התקשורתית לו זכה ,סיפקו את הצורך
בהכרה והוקרה לחברות מעורבות כפי שעלה במפגש הייסוד של מעלה ,עודד תחרות בין
עסקים לגבי השקעותיהם החברתיות ,אפשר יצירת מסד נתונים על מעורבות עסקים בחברה
וסיפק פן רגשי לתחום האסטרטגי-מקצועי.
שמיר מתאר את שני האירועים כריטואלים ,בהם קיבלו חברות עסקיות הזדמנות להצגת
הפרויקטים החברתיים שלהם ולדרבון חברות אחרות להצטרף .הוא מדגיש את חשיבות
האירועים האלו כהזדמנות של העסקים לראות ולהראות ,להעמיק קשרים וככלל "להרגיש
טוב בגין עשייתם

הטובה"589.

 3.7.1.3פורום מעלה לאחריות חברתית של עסקים
לעומת אירועי הכנסים והענקת "אות גלובס" ,שהיו אירועים נרחבים ו"פתוחים" לכלל מגזרי
החברה ,יועד פורום מעלה לאחריות חברתית של עסקים  -לעסקים בלבד .ה"פורום" גובש
מתוך מטרה לייצר "מועדון מקצועי" אליטיסטי ,שייפגש מספר פעמים בשנה .ויהווה מסגרת
ל"רישות" ,לימוד משותף והחלפת דעות .הצפייה ממשתתפי הפורום הייתה שיהפכו לסוכנים
פעילים ויסייעו להפצת הרעיון הגלובאלי והלוקאלי של האחריות התאגידית ,בקרב חברותיהם
ושותפיהם .מעלה לא גבתה תשלום עבור מפגשי הפורום ,וכדי להבטיח את נוחות

 588טבלת כנסי מעלה בנספח מס' 10
589

Ibid, Shamir (2002).
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המשתתפים ,הגבילה את ההשתתפות לעסקים בלבד ונאסרה השתתפותם של ארגונים
חברתיים או אחרים .התעקשות על "עסקים בלבד" הייתה עבור מעלה בתחילת דרכה "צורך
קיומי" .היא נבעה מהצורך להגדיר את גבולות השדה ואת שערי הכניסה אליו .ארגון מעלה
חשש מדימוי של ארגון הומניטארי ,חברתי "רך" ,וההקפדה על "עסקים בלבד" היוותה הגנה
מדימוי זה .במקביל נבעה ההתעקשות מתוך רצון "להגן" על סוכני השדה העסקיים מפני
פניית ארגונים חברתיים אליהם במסגרת זו לתרומות ,ורצון להבטיח השתתפות 'בטוחה'
שלהם.
שמיר אשר הצטרף כמשקיף למספר מפגשי הפורום ,ראה במפגשים את התפקיד שייחד
להם ארגון מעלה ,דהיינו ,נתיב לגיוס סוכנים להפצת הרעיון הגלובאלי של אחריות תאגידית
כנכס של הקהילה העסקית .הוא מתאר את מאמצי צוות מעלה לגבש ולשמר במפגשי
הפורום אוירה של רשת עסקית-חברית ,ומציין את חששם של אנשי צוות מעלה מפני
"חדירה" של מי שאינם נציגי עסקים למפגשים ,ואת פגיעות הצוות מכל מי שנתפש כחולק על
ערכי הבסיס

שהוצגו590.

מפגש "הפורום" הראשון התקיים ב 10-בספטמבר  ,2000בדיוק במלאת שנתיים למפגש
הייסוד של מעלה .בבחינת פרוטוקול המפגש ודברי הפתיחה בו ,בולטת גישה של "האנשה"
של הארגון כמו "אנחנו מציינים היום יום הולדת שנתיים למעלה" ושל חיזוק אישי של
המשתתפים "הזמנו את מי שגדלים אתנו" ,"...אתם החלוצים ."...הפורום התקיים ברקע
אחד המשברים הקשים ביותר בהיסטוריה הכלכלית-חברתית של ישראל :פרוץ האינתיפאדה
השנייה ,הקיפאון המדיני-בטחוני ,ההאטה הגלובלית ,התיירות שנפסקה ומשבר ההיי-טק
העולמי ,ש פגע בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית המתפתחת ,והוסיף רבים למעגל האבטלה.
כל אלה הובילו למיתון עמוק במשק ,להרחבת הפערים החברתיים ולעלייה חדה בממדי
העוני 591.המצב המשברי היווה סכנה לשדה האחריות התאגידית ,שכן הוא הרחיב את הפער
שבין הקוטב הכלכלי של השדה,ההגיון העסקי-רציונאלי ,אשר דרש מאמצי הישרדות עסקית
Ibid, Shamir (2002), pp.21-26.
 591בן-בסט ( ,)2003שם; בנק ישראל ( ,)2004דין וחשבון  ,2003פרק "המשק והמדיניות הכלכלית" ,שם.
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לבין ההגיון הערכי בקוטב החברתי ,שצרכיו הלכו וגדלו .כדי להדגיש את רלוונטיות המפגש
בפרט ,ושל תחום האחריות התאגידית בכלל ,ולסייע לסוכנים לצמצם את הפער ,נסקר המצב
הכלכלי–חברתי ,ונדונו הצטברות הכעס והתסכול בקרב הציבור ,רצון קהילת העסקים לעשות
נכון ולהשפיע ,היעדר כלים מתאימים ומבוכה .ברקע אלו הציע ארגון מעלה את המסלולים
והדרכים למעורבות עסקים בקהילה.
כדי לספק חגיגיות ותקפות מקצועית וגלובאלית ,הוזמן דיויד גרייסון ,להיות מרצה מרכזי
במפגש הראשון .התרשמותו מקהילת העסקים הישראלית הייתה כי "מדובר בקהילה מאוד
מקושרת במדינה קטנה ,וכי העיסוק באחריות תאגידית איפשר גם למנהלים וחברות
מהפריפריה השתייכות לאליטה העסקית התל-אביבית" .לדבריו הוא חש בצורך של הקהילה
העסקית לעבוד יחד על נושאים חברתיים ,בגלל תחושת האיום

הביטחוני592.

בשנת  2002הפך הפורום לזירת המפגש המרכזית של מעלה ולמסגרת שהבטיחה את
האוניברסאליות של שדה האחריות התאגידית בישראל ,עם הפיכתו של ארגון מעלה לארגון
החברים .שם הפורום נקבע כ":פורום מעלה לאחריות חברתית של עסקים" ,ההשתתפות בו
התאפשרה ללא תשלום ל"חברי הארגון" בלבד ,והוא התקבע כמועדון אקסקלוסיבי ,מקצועי
ויוקרתי .ארגון מעלה הקצה אשת צוות ייעודית ,לניהול מפגשי הפורום והפקתו.
בין השנים  2000ל ,2003 -קיים ארגון מעלה כ 14-מפגשים של הפורום .מפגשי הפורום
עסקו במגוון תחומים ונושאים ושיקפו מחד את הנושאים המתעוררים בשדה האחריות
התאגידית הגלובאלי ומאידך את התמורות בשדה הלוקאלי .כך למשל בנושאי השדה
הגלובאלי ,הוצגה גישה חדשה של "פיתוח קהילתי-כלכלי" על ידי ביל בולר ),(Bill Boller
אשר הגיע כנציג הארגון הבריטי  .BITCבולר ,אותו הכרתי עת עבד ב  BSRבארה"ב ,היה
קודם לכן ממנהלי פרויקט הארלם במסגרתו ,נרתמו תאגידים לפתוח עסקים מותאמים
לצרכים הספציפיים של הקהילה החיה בהארלם ,ניו יורק (ארה"ב) ,ויצרו תשתית תעסוקתית,
כלכלית ,שירותית בצד תשתית חברתית של מתקני ספורט עממי ,מרכזים קהילתיים
 ,Davis Grayson 592ממקימי הארגון הבריטי  ,Business in the Community – BITCראיון אישי 17 ,במרץ
.2014
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ואירועים .הפורום ערך דיונים במגמות מתקדמות באחריות תאגידית כפי שהוצגו על ידי
גרייסון ( (Graysonנערכה סדרת מפגשי לימוד בתחום האחריות הסביבתית בהנחייתה של
רבקה קליין ) (Rebecca Kleinמנהלת האחריות הסביבתית ב  BSRונוספים.
ב צד הנושאים אשר שיקפו את נושאי השדה הגלובאלי ,גובשו ונדונו נושאים שאפיינו את
הלוקאליזציה של השדה :אחד הפורומים הוקדש לדיון בפערים החברתיים בישראל תוך
שילוב נתוני מחקרים לוקאליים ונציגי ארגונים חברתיים ,אחר נערך בשילוב נציגי מגזר
העסקים הערבי-ישראלי ,ועסק במשמעות וביישום אחריות תאגידית כמנוף לקידום שילוב
ערבי-יהודי ,אחר בהצגת ודיון בתכנית "ויסקונסין" -לשילוב אוכלוסיות נתמכות בתעסוקה; וכן
נערך פורום ייחודי לדיון בנושא אחריותם החברתית של העסקים בעת הלחימה במלחמת
לבנון כפי שיפורט בהמשך .כמחצית מהמרצים שהופיעו בכנסי מעלה ובפורום מעלה היו
אורחים בעלי הון תרבותי מהשדה הגלובאלי .תדירות השתתפותם של סוכני השדה
הגלובאלי כאורחי הפורום הישראלי ,הביאה להיכרות גבוהה של רשת הארגונים העולמית
עם ארגון מעלה המקומי ,עם סוכני השדה בישראל ועם הנושאים שאפיינו את מפגשיו וחיזקה
את הקשר הגלוקאלי .ה"אורחים" התרשמו מהפרופיל הגבוה של משתתפי המפגשים,
ממספר המשתתפים ,ומהחשיפה שזכו לה ,פעמים רבות בסדרי גודל שלא היו מורגלים להם
בארצותיהם .כך למשל ניפגש סטיב הילטון ) ,(Steve Hiltonבעליה של חברת ייעוץ לשיווק
חברתי באנגליה ,עם שמעון פרס ,אז השר לשיתוף פעולה אזורי ,והתראיין ראיון מקיף
בעיתון גלובס לאחר הופעתו בכנס מעלה  .2001הילטון ,הוזמן בשנית ,שנה מאוחר יותר ,על
ידי מעלה לסמינר ייעודי בשיתוף עם המועדון לשיווק מתקדם של המי"ל .שני ביקוריו
בישראל ,הניבו את הקמתה של שלוחה ישראלית לחברת הייעוץ הבריטית שלו Good
 Businessבשותפות וניהול של אחד מבוגרי קורס מעלה

הראשון593.

ההשתתפות הקבועה

במפגשי הפורום ,איפשרה לסוכני השדה הלוקאלי לשכפל ולבסס את שליטתם הסמלית
כבעלי הון בשדה המתעורר.

[ http://www.goodvision.co.il/index.php?tPath=1_2_127 593תאריך גישה ]25.12.2015
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מפגשי פורום מעלה בשנת  2004היו "נועזים" יותר ופנו לקהלים עסקיים מוגדרים .כך
לדוגמא קיימה מעלה בפברואר  ,2004מפגש פורום שנושאו היה" :אחריות עסקים כלפי
בריאות הציבור" .לראשונה ,בניסיון להרחיב את שדה האחריות התאגידית לשדה הבריאות,
נערך הפורום בשיתוף עם גוף ציבורי-עסקי "שירותי בריאות כללית" .פורום זה שאף להעלות
לדיון את אחריותם של עסקים להשפעות מוצריהם ושירותיהם על בריאות הציבור .כדוברים
הוזמנו מנכ"ל שרותי בריאות כללית ,מנכ"ל חברת סלולר ,מנכ"ל חברת מזון גדולה ומנכ"ל
רשת מזון מהיר ,שיצאה בקמפיין פרסומי אשר איתגר את בריאות מזון מקדונלד'ס .לראשונה
בתולדות מעלה ,הוגדר הפורום כ"כשלון" ,לאחר שמנכ"ל חברת הסלולר ,ביטל השתתפותו
יום לפני המפגש ,ומספר המשתתפים היה הנמוך מאי-פעם .מסקנת מעלה הייתה כי הפורום
ונושאיו הקדימו את זמנם  ,במובן שהיוו אתגר הטרודוקסי ,אשר העמיד בפני סוכני השדה
העסקי דיסוננס בין מחויבותם לרציונאל העסקי המסורתי ,לבין ערכי השקיפות והדיאלוג
כערכים מובילים בשדה האחריות התאגידית .חברת הסלולר ,אשר מנהלה ביטל השתתפותו,
הייתה נתונה באותה עת ,יחד עם חברות הסלולר האחרות ,במתקפה ציבורית ,בגין אנטנות
הסלולר שהתקינה בלב שכונות מגורים .למרות ההסכמה הראשונית להופיע ולהציג את
עמדות החברה ,התעורר חששו מפני מחאה לא מבוקרת והוא העדיף שלא

להופיע594.

 3.7.1.4ניוזלטר רבעוני היווה כלי נוסף במאגר הכלים של מעלה ומרכיב משמעותי בהנחלת
השפה ,בקידום שיח האחריות התאגידית ובייצור תחושת ההתרחבות של השדה
וההצטרפות לרעיון מצליח ורלוונטי .במאמר הפתיחה של ניוזלטר מס'  6בספטמבר , 2000
כתבתי” :אנחנו בוחנים תקופה זו בסיפוק רב ,שכן חלה התקדמות עצומה בהתייחסות המגזר
העסקי למקומו החברתי .דומה שאין היום חברה עסקית גדולה או בינונית ,אשר אינה מציינת
את פעילותה הקהילתית .מיסוד אירועים וכלים כמו הועידה השנתית לעסקים וקהילה ,אות
גלובס ע"ש חיים בראון לחברות מעורבות ,העמוד הקבוע בגלובס ,התייחסות התקשורת
לתרומה ומעורבות כל אלו לא הופיעו לפתע פתאום – הם תוצאה של בשלות הקהילה

 594טבלת פורום מעלה ראו נספח מס' 11
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העסקית ,אכפתיות אמיתית ממצבנו החברתי ,הכרה בכוחם של עסקים להשפיע ולשנות,
והבנה שחברה בריאה היא אינטרס עסקי

וכלכלי"595.

 3.7.2מאבקים על גבולות השדה והגדרתו
שנות פעילותו הראשונות של ארגון מעלה ,הוקדשו לביסוס מעמדו כמוסד החלוצי ,מוביל
השדה המנהיג את סדר היום של מעורבות עסקים בחברה ,מגייס סוכנים ומגבש רשת
שותפים .בצד שיתופי הפעולה ,אופיינו השנים הראשונות גם במאבקים על גבולות השדה
והנהגתו .סדר היום של "אחריות חברתית של עסקים" שביקשה מעלה לקדם ,התנגש עם
סדר היום הציבורי ,שנשלט ברובו בנושאים ביטחוניים  -מדיניים בישראל ,בה עדיין מרבית
העוצמה רוכזה בידי המדינה סדר היום החדש ,קשר את שיח האחריות החברתית לליבת
הפעילות העסקית והשפעותיה על החברה והסביבה דרך מוצרים ,העסקה ,תהליכי ייצור,
שרשרת אספקה וזכויות אזרח .קשר זה ,עורר אי-נוחות בקרב חלק מן העסקים מכיון שחרג
מ"עשיית הטוב" הפילנתרופית ,המסורתית ,המתמקדת באזורי הנוחות של תרומה לקהילה.
מאידך ,השימוש בשפה העסקית ורשת העסקים שנתוותה סביב ארגון מעלה ,משכו תשומת
לב מצידם של מקבלי ההחלטות במגזר העסקי ,הציבורי ,והחברתי .ארגון מעלה מצא עצמו
מהר מאוד בסביבה תחרותית-פוליטית .מאבקי הכח שהתעוררו סביב ייסוד הועידה
הראשונה ,התרחבו למגזר החברתי.
בתקופה של התעוררות החברה האזרחית בישראל ,ובמקביל למאמצי מעלה בקרב המגזר
העסקי ,זיהו ארגונים נוספים את הפוטנציאל שבהפגשת עסקים" ,קהילה" ואחריות חברתית.
שני מנהיגים עסקיים ,בעלי הון אישי וזיקה עסקית גלובאלית הקימו ארגונים חברתיים ,אשר
עסקו בתיעול תרומות עסקים לפרויקטים חברתיים וקהילתיים .אליהם הצטרפה הסוכנות
היהודית ,אשר זיהתה הזדמנות להציג לתורמיה בתפוצות ,את שינוי המגמה ונכונותם של
ישראלים לתרום .שלושה ארגונים משמעותיים פעלו בנוסף למעלה.הראשון" ,הרוח
הישראלית"  -זרוע של הסוכנות היהודית ,שמטרתה הייתה לגייס תרומות מהצבור הישראלי

 595מתוך ניוזלטר מעלה מס'  ,6ספטמבר  ,2000ארכיון מעלה.
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לקידום מיזמים חברתיים חינוכיים שתופעלו על ידי הסוכנות
הזרוע הישראלית של ארגון Way

597,United

היהודית596.

השני" ,מתן"-

ש"יובא" לישראל על ידי אשת העסקים שרי

אריסון ,ואשר מטרתה הייתה לגייס תרומות בקרב ציבורי עובדים במקומות עבודה ,תוך
השלמה ) (Matchingשל הנהלות החברות ,והקצאתם לשורת ארגונים חברתיים על פי
בחירת התורמים .בשלב מאוחר יותר הרחיבה מתן את שרותיה גם לתיעול של התנדבות
עובדים .והשלישי" ,עלה" הזרוע העסקית של ארגון "ציונות  ,"2000שהוקם על ידי איש
העסקים הישראלי-בינלאומי ,רוני דואק ,שמטרתו הייתה לגייס תרומות מעסקים לפרויקטים
קהילתיים ,תוך גיבוש שותפויות עם רשויות

מקומיות598.

התפתחותו המהירה של שדה

האחריות התאגידית ,היותו קרוב ומושפע מהשדה העסקי והשדה החברתי ,והופעתם של
ארגונים נוספים בו ,יצרו בלבול מסוים ,ועוררו "אי-הסכמות" ומאבקי כוח סביב ערכי הליבה
של השדה" .מתן" לדוגמא ,יזם וניהל קמפיינים של התרמה בקרב עובדי חברות
והנהלותיהם ,אך השתמש במונחי השפה של "אחריות תאגידית" ולא במונחי תחום
הפילנתרופיה .ארגון מעלה ,אשר הקפיד להרחיב את השיח ולשכנע חברות כי אחריות
תאגידית היא גישה רחבה וכוללת ,מעבר לתרומה ,הוטרד מהזהות שיצרה "מתן" בין תרומה
לאחריות תאגידית.
בשנים  ,1998-9שנות ההקמה של הארגונים" :מעלה"" ,מתן"" ,ציונות  "2000ו"הרוח
הישראלית" ,נראה שדה האחריות החברתית של עסקים כשדה בדיסוננס ,הטרוגני ומקוטב.
עם זאת ,היה זה דווקא מאבק הכוחות בין הארגונים ,שהתקיים בשוק קטן יחסית ,שהביא
להגדרת גבולותיהם ותחומי אחריותם בהקשר של שדה האחריות התאגידית .מאוחר יותר
נוצר דיאלוג בין הארגונים וגובשו שיתופי פעולה הדוקים להאצת השינוי בשיח השדה העסקי
כולו ,ליצירת התמחות ובידול ביניהם ולהרחבת המעגלים והמודעות לאחריותם החברתית
של עסקים .כתוצאה מכך ,כבר בתהליך הבידול הראשוני ,ויתר ארגון מעלה ,כמעט לחלוטין,

596אתר "הרוח הישראלית"[ /http://www.spiritofisrael.org.il:תאריך גישה]20.8.2013 :
 597אתר "מתן"[ /http://www.matanisrael.org.il :תאריך גישה ; ]20.8.2013 :אתר :UNITED WAY
[ /http://worldwide.unitedway.orgתאריך גישה]20.8.2013:
 598אתר "ציונות [ http://www.zionut2000.org.il/site/front/showcategory.aspx?ItemId=18 :"2000תאריך
גישה]20.8.2013:
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על תהליכי הייעוץ לחברות עסקיות ועל יצירת שותפויות ברמת הקהילה והתמקד בגישה
הניהולית של אחריות תאגידית .ארגון "מתן" ,פעל לדרבון חברות גדולות לקמפיינים של גיוס
משאבים ותיעולם לקהילה באמצעות ארגונים חברתיים קיימים .ארגון ציונות  2000פעל
לגיוס תרומות עסקים לפרויקטים קהילתיים שנבחרו על ידי הרשויות המקומיות בקרבן פעל
הארגון ,והרחיבן לשיתופי פעולה עם פדרציות יהודיות בארה"ב .משנת  2010הרחיב ארגון
ציונות  2000את פעולתו גם לעידוד פילנתרופיה אישית בישראל.
 3.7.3הצלחות ואתגרים
בתקופה של שלוש השנים הראשונות ,מדדה מעלה את הצלחותיה במונחים של תפוקות,
שנמדדו במספר חברים ומספר אירועים .הארגון דיווח בסיפוק על רשימת תפוצה של כ500-
חברות מהמובילות במשק הישראלי ,אשר הצטרפו (ללא תשלום) והביעו עניין בקבלת מידע
שוטף ,הזמנות לאירועים מקצועיים ופגישות הכרות .התפתחותו המהירה של ארגון מעלה
והיותו מחולל השינוי ,הביאו להרחבת שדה האחריות התאגידית בישראל .כך למשל בשנת
 ,2001השנה השנייה לקיומו של אירוע "אות גלובס" ,הוגשו לצוותי השיפוט  62מועמדויות –
פי שניים ממספר המועמדויות בשנה הראשונה .ארגון מעלה בחר להבליט את אותן
מועמדויות שהעידו על דינמיקה של שינוי תהליכים מהותי בחברות ,ואימוץ האחריות
החברתית כחלק מהליבה העסקית .כך כתבתי במאמר הפתיחה למוסף גלובס לרגל האות:
" יותר חברות מבינות כי אחריות חברתית אינה רק תרומה כספית .למדנו השנה  ...על
עסקים שכחלק ממדיניות משאבי האנוש שלהם משלבים עובדים מוגבלים פיסית ונפשית...
קראנו על יוזמות של שילוב עובדי הפירמה בגיבוש הנושאים החברתיים ובהפעלת תוכניות
של התנדבות אישית וקבוצתית .פגשנו חברות אשר משקיעות את כל משאביהם העסקיים
ויתרונם המקצועי לרווחת קבוצות חלשות בחברה

הישראלית599."...

פרסומי מעלה המשיכו

איפא להיות מאופיינים בטון תעמולתי של עידוד ודרבון ,דיווחו על התפתחויות בשדה
הגלובאלי וקראו לעסקים להמשיך ולהשתפר ,תוך הצבת אתגרים חדשים ,ומעין "קריאה
לדגל".
 599טליה אהרוני ,מאמר הפתיחה במוסף גלובס לרגל אות גלובס 21 ,מאי  ,2001ארכיון פרטי טליה אהרוני.
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בצד ההישגים ,שידר ארגון מעלה ,מידה מסוימת של תסכול מקצב השינוי ואיכות האימוץ של
ערכי השדה .באותו מאמר פתיחה במוסף גלובס ובהמשך לפרוט הצלחות הארגון ,הבעתי
חשש כי שדה האחריות התאגידית ,יוותר שדה אלטיסטי של עסקים גדולים בלבד ,וכתבתי:
"עם זאת ,עדיין דרך ארוכה לפנינו .העובדה כי מרבית המועמדים הן חברות גדולות
ומבוססות ורק מיעוטם עסקים קטנים ,מצביעה על העדר מודעות בקרב האחרונים ואולי
ספקנות באשר ליכולתם להירתם למעורבות חברתית" .הצבעתי על הרתיעה מהרחבת
הנושאים כחולשה" :העובדה כי ל"אות גלובס" בתחום איכות הסביבה ,הוגשו רק שני
מועמדים ,היא ביטוי לתפישה לפיה תחום איכות הסביבה בעסק ,הינו תחום תפעולי ולא
מרכיב אסטרטגי המביא לביטוי את ערכיו ותרבותו של העסק ואולי אף מעידה על העדר
מודעות בקרב עסקים גדולים כקטנים ,לגבי מידת השפעתם על

הסביבה"600.

סקר עמדות הצבור שערך ארגון מעלה באותה עת ,לקראת כנס מעלה השני (,)17.10.2001
הצביע על התקדמות בתפישת חשיבות תחום האחריות התאגידית בישראל ,אך גם על פער
ניכר מעמדות הציבור בזירה הגלובאלית .כך למשל  77%מהנשאלים בישראל ,לעומת 88%
בממוצע העולמי ,העידו כי הם מצפים שתאגידים יתרמו לקהילה ו 70%-מהישראלים ציינו כי
יעדיפו מותג המזוהה עם מטרה חברתית לעומת  81%בממוצע

העולמי601.

 3.8שלב  - 3חדשנות ושינוי
אסטרטגיית מעלה לשנתיים הבאות ,2000-2001 ,התבססה על יצירת דינמיקה של
התקדמות וחידוש להרחבת השדה ורשת סוכניו ,תוך שמירה על רלוונטיות הארגון ותכניו.
בהתאם ,התמקדה תכנית העבודה בהתמקצעות "הסוכנים" ובהצגת ופיתוח תחומים חדשים,
כשהמרכזיים שבהם היו איכות סביבה ואחריותיות.

 600טליה אהרוני ,פתיח למוסף "אות גלובס" ,שם.
 601סקר מכון דחף עבור מעלה ,אוקטובר  ,2001ארכיון מעלה.
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בצד המשך מפגשי הפורום ,הודיע הארגון על החלטתו לבחון את עצמו ,וליישם על פי כללי
תחום ה Accountability -תהליך של ביקורת ובקרה .לצורך כך ,חברה מעלה לפירמת רואי
החשבון הרביעית בגודלה בישראל BDO ,זיו האפט 602,אשר הייתה הראשונה (ולאורך זמן
רב היחידה) ,להתעניין ולאמץ את תחום האחריות התאגידית כתחום ייעוצי BDO .נחשפה
אף היא לרעיון האחריות התאגידית כתוצאה ממפגש בינ-אישי של "יזמים" .בשנת 2000
בסיום עבודתה ברשות לניירות ערך ,התנתה רו"ח שירלי שקד ,את הצטרפותה למחלקה
המקצועית ב ,BDO-שנוהלה על ידי רו"ח ניר זכלינסקי ,ב"עיסוק באחריות תאגידית" .שקד
ביקשה כי 'המחלקה המקצועית' שתפקידה המסורתי היה מעקב אחר ההתפתחויות בתחומי
החשבונאות ,הביקורת ,חוקים ,תקנות והנחיות ,תרחיב את פעילותה למיזמים חדשים.
הפירמה בהנהגתו של השותף המנהל ,יגאל גוזמן ז"ל ,זיהתה את הפוטנציאל העסקי של
התחום כמרכז רווח וכמקדם המוניטין של הפירמה ואת אטרקטיביות הרשת שסיפקה מעלה.
"הייתה התרשמות מהלקוחות של מעלה  ....מאוד משך להיות בקשר עם הלקוחות האלה,
במיוחד ההזדמנות ליצירת קשרים חדשים וכניסה לנישה חדשה" מסבירה שקד בראיון אתה,
ומדגישה את הרציונאל התועלתני של

התחום603.

גוזמן נרתם לקידום התחום בפירמה

ובהמשך ,תוך שהוא התחבר להיבטים החברתיים ולערכי התחום ,אימץ אותם כחלק
מההביטוס שלו ,והצטרף למנהיגות העסקית ולועד המנהל של מעלה .בהנהגתו ,פיתחה
 BDOמומחיות בהערכות של השקעה חברתית ,דיווח על השפעות חברתיות וסביבתיות
ובקרה על דיווח  .פעילות זו צמחה להיות יחידת רווח משמעותית ,שסיפקה לפירמת רואי
החשבון הון כלכלי בשדה העסקים ,והון תרבותי בשדה האחריות

התאגידית604.

בתהליך הבדיקה ,ערכה  ,BDOבשם מעלה ,סקר עמדות כלפי ארגון מעלה וערכי שדה
הא חריות התאגידית .הסקר נערך בקרב משתתפי פורום מעלה ,נציגי חברות עסקיות,
שהוגדרו כ"מחזיקי עניין" BDO .ראיינה ,איבחנה ,וגיבשה עבור מעלה ,את מערך הציפיות

 602אתר חברת -BDOזיו האפט[ ,http://www.bdo.co.il :תאריך גישה.]15.2.2015:
 603רו"ח שירלי שקד ,חברת המחלקה המקצועית ב  ,BDOראיון אישי 23 ,באוקטובר.2013 ,
 604הקבוצה לאחריות תאגידית וקיימות ב  ,BDOאתר חברת -BDOזיו האפט[ ,http://www.bdo.co.il/csr ,תאריך
גישה.]15.2.2015:
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מהארגון  .זאת ,במטרה ליישם ,הלכה למעשה ,תהליך מובנה של דיאלוג עם מחזיקי העניין
ועל בסיס ממצאיו לגבש את דרכי פעילותו העתידיים של הארגון.
 3.8.1מיסוד התפקיד והמקצוע של מנהל קשרי קהילה
על בסיס ממצאי הסקר וכמסלול נוסף להכשרת סוכנים ,השיק ארגון מעלה בשנתו השלישית
את הקורס להכשרת מנהלי קשרי קהילה בשמו הרשמי" :הקורס לניהול אחריות חברתית
בעסקים" .בהמשך ,הוסב שם הקורס ל"קורס למנהלי אחריות תאגידית" .הקורס פותח
במטרה לקבע את ניהול האחריות התאגידית כמקצוע ניהולי וכדי ל"הכשיר" סוכנים מחויבים
לרעיון האחריות התאגידית .ברקאי מציינת שני מסרים מרכזיים שעמדו בבסיס הקורס ואשר
שודרו למשתתפיו .האחד – אחריות חברתית של עסקים ( )CSRאיננה פילנתרופיה אלא
גישה עסקית אסטרטגית .השני – מנהלי אחריות חברתית ,הינם סוכנים של כלל התחום
בקרב חברותיהם.

605

הקורס הושק לראשונה במרץ  2001והתקיים מדי שנה .בשנה

הראשונה ,כלל הקורס  14מפגשים וסיור שטח .כל מפגש ארך  3שעות ,שכללו הרצאות
פרונטאליות של צוות מעלה ומומחים ,אקדמאים ונציגי ארגוני חברה אזרחית .משתתפי
הקורס עברו ראיונות סינון ,במטרה להבטיח תמהיל משתתפים שישקף את חזון ותפיסת
מעלה את עצמה כארגון עסקים 60% .עד  70%מהמשתתפים היו נציגי חברות עסקיות
שהוכשרו ,בשלבים הראשוניים ,לתפקיד מנהלי קשרי קהילה ובהמשך למנהלי אחריות
תאגידית;  25%-30%היו נציגי ארגונים התנדבותיים/חברה אזרחית; היתר הגיעו מהמגזר
הציבורי :ממשלה ,רשויות מקומיות ואנשים פרטיים .מחזורי הקורס בשנותיו הראשונות כללו
נציגים מדרגי ניהול "רכים" יחסית כמו משאבי אנוש ותקשורת ,נציגים שעבודתם לא נגעה
ישירות בליבה העסקית .עם התפתחות השדה והתקרבות השיח בו לליבה העסקית ,עלו
דרגי הניהול של משתתפיו ואלה כללו מנהלי פיתוח עסקי ,יועצים משפטיים ,מנהלי ציות ו-
.Public Affairs
ההשתתפות בקורס מעלה ,אפשרה "צבירת הון תרבותי" בשדה האחריות התאגידית .היא
התחילה להוות קריטריון בקרב חברות ,לקידום ולגיוס מנהלי קשרי קהילה ואחריות תאגידית.
Ibid, Barkay, (2010), footnote 36, p. 56.
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הקורס היה איפא למרכיב בהביטוס של בוגריו אשר התפתחו להיות מנהלים בדרגי ביניים
שניהול האחריות התאגידית הוא מקצועם ותחום

ניהולם606.

"...כבר כמה שנים שהוגדר

בבנק (דיסקונט ט.א ).תפקיד של מנהלת קשרי קהילה ,גם תפקיד זה הוא תולדה של הקשר
שנרקם בין הבנק לארגון

מעלה607."....

ההון הסימבולי שצברו בוגרי הקורס שירת אותם לא

רק בשדה האחריות התאגידית ,אלא גם בשדה העסקי בו צברו עמדות כוח תרבותיות
וערכיות שבאו לכדי ביטוי בהזמנתם להשתתף כדוברים בכנסים ואירועים עסקיים ובמחוות
של הוקרה על פעילותם.

608

פועל יוצא של הקורס ומחזורי בוגריו הייתה התפתחותו של מבנה הירארכי בשדה ,על פי
צבר ההון התרבותי והסימבולי של הסוכנים בו ,והיווצרות שדה משני בשדה האחריות
התאגידית .במקביל לשדה שסוכניו הדומיננטיים היו התאגידים ,קם שדה המומחים-היועצים
לאחריות תאגידית .חלקם פרשו מתפקידיהם המסורתיים במסגרת חברות והקימו חברות
ייעוץ ייעודיות לתחום האחריות התאגידית ,חלקם היו כבר יועצים בתחומים משיקים כיועצי
אתיקה ,שיווק או סביבה והשתלבו במחלקות מתעוררות בחברות ייעוץ מסורתיות .אלה
מביניהם שהיו בוגרי קורס מעלה נחשבו כבעלי הון רב יותר מאלו שלא השתתפו בקורס.
שמיר מציין כי התפתחות הקורס ,תכניו והגדרותיו מבטאים את ההמשגה המחודשת של
השדה מהפילנתרופיה הקלאסית למודל של אחריות תאגידית כניהול

סיכונים609.

חבירת מעלה לפירמת רואי החשבון  ,BDOכפי שתוארה קודם ,הרחיבה את רישות ארגון
מעלה ואת התפשטות השדה כולו ,תוך רתימתם של סוכנים מתתי-שדות נוספים בשדה
העסקי .בצד  ,BDOשהייתה החלוצה מקרב חברות רואי החשבון ,לפתח את התחום כמרכז
רווח עסקי ,הצטרפו לפעילות בשדה הפירמות המובילות מקרב רואי החשבון ועורכי הדין,
משרדי פרסום ויחסי ציבור ,ויועצים יחידים .אלה ,ראו בשדה המתעורר הזדמנות להסבה
מקצועית מניבת הכנסות ומספקת ,אשר אפשרה להם ייחודיות וצבירת הון בשדה האחריות
" 606יש לך כאן עסק עם רגשות" ,מוסף "סגנון"" ,מעריב" ,23.7.03 ,ארכיון מעלה.
 607גליה (,)2015שם ,עמ' .238
608
Ibid, Bourdieu (2005b), pp. 193-197
 609רונן שמיר ,ראיון אישי ,שם.
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התאגידית ,בשדותיהם המקצועיים העסקיים ,בשדות שכנים לוקאליים כמו שדה התקשורת,
השדה הציבורי והמגזר הוולנטרי ,וגם בשדה הגלובאלי .דוגמא לכך מקרב רואי החשבון היא
חברת  PW C610שהקימה ,ביוזמה לוקאלית ,יחידה למעורבות חברתית ותמיכה בארגונים
חברתיים ,ובהמשך הסיבה אותה ליחידת ייעוץ לדיווח וממשל תאגידי; חברת רואי החשבון
 Delloiteנכנסה לתחום היישר לבקרת דו"חות

חברתיים;611

וחברת  KPMGישראל,

המספקת שירותי הערכה ובקרה של התנהלות תאגידית אחראית ועבודה עם ועדות ביקורת
בדירקטוריונים .כחלק משרותי הפירמה הבינלאומית בתחום

הקיימות612.

לאחר תקופת

ה"גישוש" שלהן ,בנו הפירמות התמחויות מבודלות ,תוך קבלת תמיכה והכוונה מהנהלותיהן
הבינלאומיות .מערכת היחסים ה"גלוקאלית" ,התבססה באורח דו-כיווני תוך שהשלוחות
המקומיות מפיצות ידע ומידע בינלאומי בישראל ובמקביל שולחות מומחים ישראלים לקידום
התחום בשווקים מתעוררים .כך לדוגמא  BDOישראל ,הוזמנה לסייע ל BDO -מוסקבה,
להקים יחידת ייעוץ לדיווח קיימות .בהשוואה לפירמות רואי החשבון ,אופיינה פעילותן של
פירמות עורכי הדין בישראל ,בפרופיל לוקאלי יותר ,ונותבה בגישה תועלתנית למתן ייעוץ
משפטי בתחומים של ניהול שרשרת אספקה ,ניהול סביבתי ,משפט סביבתי ,וממשל תאגידי
(שיבולת; רוברטס; פרופ' יובל לוי; הרצוג פוקס נאמן) .בנפרד לחלוטין מהפעילות המקצועית,
אימצו פירמות עורכי הדין גישה ערכית לתחום אותה בטאו בפעילות פילנתרופית מסורתית
והתנדבותית קהילתית (ראו החפיפה לשדה המשפטי בהמשך).

 3.8.2התמודדות מעלה עם אתגרים בשדה
היועצים הפרטיים בתחום ,כמו אנשי המקצוע בפירמות הנ"ל היו ברובם בוגרי קורסי מעלה.
השינויים בשדה ,התרחבותו עם ריבוי בוגרי הקורס והגדלת הפעילות של היועצים בשדה,
יצרו בהדרגה ,בתפישת מעלה" ,הכרה שגויה" .חלק מהפעילים החדשים בשדה ,הרגישו בו
 610אתר חברת [ ,https://www.pwc.com/il/en/consulting/sustainability.jhtml :PWCתאריך
גישה]15.11.2015:
 611אתר חברת [ http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/aa/cr/index.htm :Delloiteתאריך
גישה]15.11.2015:
 612אתר חברת [ http://www.kpmg.co.il/acisrael/AboutUs.asp :KPMG Israelתאריך גישה]15.11.2015 :
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בטחון ונוחות שאפשרו להם להתעלם ממקורות הידע ,ולפעול באורח עצמאי ,תוך התכחשות
לראשוניות ולמובילות של ארגון מעלה .בקרב פעילים אלה ,התעוררו ציפיות ושאפתנות לגבי
ההזדמנויות להון ורווחים בשדה .התפתחות זו ,הביאה לתחושת איום על ארגון מעלה
והובילה למאבקי כוח בתוך השדה על מקורות הסמכות

והידע613.

אחד האירועים המכוננים

בהיבט "משברי" זה היה הודעת  BDOבשנת  2004על הוצאתה לאור של ה"אנציקלופדיה
לאחריות חברתית בעסקים" בעריכת רו"ח ניר זכלינסקי ,מנהל המחלקה המקצועית ב-
 614.BDOכתגובה נקטה מעלה באסטרטגיה של אימוץ וקואופטציה .אני ואחדים מחברי הועד
המנהל ,כתבנו ערכים ופרקים ששולבו בה ,היא הושקה בטקס חגיגי בכנס מעלה .2007
אירוע השקתה היווה תקדים לשורת אירועי השקה והדגמה של ספרים ,פרסומים ,תוכנות
ותוכניות שעסקו בניהול ויישום אחריות תאגידית ,במסגרת כנסי מעלה .דוגמא נוספת
לתגובת מעלה היתה הזמנתה את היועצים לכונן את פורום היועצים במסגרת הארגון ,ובכך
לקבל מעמד רשמי בעיצוב השדה המקצועי של אחריות תאגידית .פורום היועצים היווה
ומהווה מסגרת לדיון ,גיבוש נושאים ,להגדרת כללי אתיקה של העוסקים בתחום ,ולמיצוב
מקצוע הייעוץ בתחום האחריות התאגידית כפרופסיה הדורשת ידע וניסיון .בדיעבד ,ברור כי
המתחים והמאבקים האלו והקמת פורום היועצים  -העשירו את השדה ,הגבירו את אימוץ ה-
 ,DOXAדחפו תאגידים ליתר תחרותיות וחדשנות והביאו להרחבתו ולהעצמתו של
השדה615.

התפתחות שדה האחריות התאגידית הייתה הטרגונית .קבוצות משנה בשדה ,כגון רואי
חשבון ובנקים אימצו את השינוי יותר מאחרות ,כמו עורכי דין וסקטור הבניה .תאגידים
מסוימים נטו להתייחס לתרומה רק בהיבטיה התדמיתיים והתחרותיים .באחרים ,ההחלטה

613

Ibid, Webb et al. (2002), p. XIV.
 614ניר זכלינסקי (עורך) ,2006 ,האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי -BDO ,זיו האפט רואי
חשבון.
 615פורום היועצים ואינדקס יועצים ,אתר מעלה,
http://www.maala.org.il/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%A1[ /%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9Dתאריך גישה אחרון ]22.11.2015 :
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על התרומה והמעורבות בביצועה ,היו נחלת הדרג הניהולי בלבד ולא נחלת ציבור העובדים.
בתום כשלוש שנים ,עדיין היו בשדה העסקי תאגידים רבים אשר לא הפנימו והטמיעו
מערכתית את האחריות התאגידית כתרבות עסקית כוללת.
ההטרוגניות ברמות ובאופני האימוץ של ערכי האחריות התאגידית יצרה חילוקי דעות,
שהובילו לשאלות ,לגבי ערכי הליבה של השדה שזה מקרוב בא .חלק מהדילמות וחילוקי
הדעות ,נגעו לאופי ואיכות הסוכנים בשדה והחברות המעורבות במעלה .לדוגמא :האם
עמותת ספורט יכולה להתקבל לשורות הארגון? האם תאגיד שהיה נשוא ביקורת ציבורית ,או
עמד למשפט על הפרות חוק בתחום התעסוקה ,יכול להיות מוכר על ידי מעלה כ'אחראי
תאגידית? האם יש לייצר שורת קריטריונים להתנהלות אחראית או להשאיר את ההתנהלות
ליד הנעלמה של השוק? האם בצד הנושאים שמעלה מקדמת ,כמו תעסוקה הוגנת והגנה על
הסביבה ,יש לעודד פעילות עסקים לקידום שלום אזורי? מה הם תנאי העבודה בחברות
ישראליות של עובדים מהשטחים או עובדים זרים? וכיצד מדווחים על תנאי העבודה של
חברי קיבוץ במפעליהם ,כאשר עיקר שכר עבודתם הוא תנאי מחייתם והמפעלים הם ספקי
משנה של חברות גלובאליות? .דילמות נוספות נגעו למבנה הארגון ,משילותו ,ומקורות ההון
שלו.
חילוקי הדעות באו לכדי ביטוי בולט במפגש הועדה המייעצת במלאת כשנתיים למעלה,
כאשר שירה הרצוג מנכלי"ת קרן כהנוף ,העלתה לדיון את רעיון הפיכת מעלה לארגון חברים.
תהליך זה ,בו מאמצת הקהילה העסקית את הארגון ולוקחת אחריות על המשך קיומו ובעיקר
מימונו ,מהווה תהליך התבגרות משמעותי .בעוד שחלק מחברי הועדה גרסו כי בשלה העת
למהלך  ,הביעו אחרים הסתייגות חריפה וטענו כי תמיכה בארגון תבוא "על חשבון"
תרומותיהם הפילנתרופיות למטרות הומניטאריות ולארגוני חינוך ,בריאות ורווחה .התגובה
המסתייגת הוכיחה על העדר הפנמה מלאה של רעיון האחריות התאגידית בשלב זה ,והצעת
הרצוג נדחתה .אולם ,שנתיים מאוחר יותר שינה הארגון פניו כפי שיפורט בהמשך.
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 3.9שלב  - 4הרחבת השיח ,התחומים והנושאים
 3.9.1השינוי בשיח הלוקאלי

שנת  ,2003השנה החמישית לפעילות ארגון מעלה ,היוותה שנת תפנית כמעט בכל היבט
של מבנה הארגון ,התנהלותו ,תכניו ופעילותו .מעודד מהעמקת המודעות ,הרחיב הארגון את
היקף הנושאים והתחומים שהציג לקהילת העסקים ,והחל לאתגר את החברות ליתר תשומת
לב בעיצוב נורמות של השקעה חברתית ,ניהול הממשק של עסקים-חברה וסביבה ובמיוחד
בגיוון הנושאים הכלולים בממשק זה .התחומים ה"חדשים" כללו :סביבת עבודה ,זכויות אדם
ואזרח ,השוק :צרכנות ,שיווק ופרסום ,אתיקה עסקית ,שרשרת אספקה וערך ובהמשך גם
ממשל תאגידי .מהלכים אלו הגבירו את ההלימה בין אופי פעילות ארגון מעלה בשדה
הישראלי ,לפעילות הארגון האמריקאי  .BSRבצד הרחבת סדר היום הנושאי ,הושם דגש
גובר על התועלתניות של התחום :הערך המוסף העסקי וההחזר על ההשקעה של אחריות
תאגידית :ניהול סיכונים ,מורל עובדים ,תחרותיות וחיזוק מוניטין.
מפגשי פורום מעלה בסוף  2003ייצגו הרחבה זו של השיח הלוקאלי .פורום אוקטובר 2003
עסק ב"אתיקה בעסקים" ,ופורום חגיגי לציון מלאת חמש שנים לארגון ,בדצמבר  ,2003סקר
מגמות ונושאים בינלאומיים באחריות חברתית של עסקים ,בזירה החברתית הגלובאלית
ותהליכי הובלה של שינוי חברתי .במסגרת המפגש גם הושקו הדו"חות החברתיים-סביבתיים
הראשונים בישראל על ידי חברת "שטראוס" ,בנק "דיסקונט" וחברת ההיסעים (אוטובוסים)
"אגד".
סיכום חמש השנים הראשונות של ארגון מעלה ,הביא לכדי ביטוי את שינוי השיח בשדה
הלוקאלי .ארגון מעלה ,כמרכז ההון התרבותי של שדה האחריות התאגידית בישראל,
התאמץ לעצב מחדש את כלל קהילת העסקים ,תוך שהוא מעשיר את השפה העסקית
בשפה חדשה של "השקעה עסקית-חברתית" ו"השקעה חברתית אסטרטגית" .שינוי זה בא
לידי ביטוי בהתייחסות החברות המובילות במשק למדיניות החברתית שלהן בפרופיל העסקי
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ובפרסומיהן .חברות הציגו את עצמן ונסקרו לא רק במונחים הפיננסיים והשיווקיים
המסורתיים כמו נתח שוק ומחזור כספי ,אלא גם בהתייחס לחדשנות החברתית שלהן,
להשקעתן בתוכניות קהילתיות ובהתאם למידת ההטמעה שלהן את עקרונות הערך
המשותף .קבוצת פישמן לדוגמא ,קבוצת אחזקות מגוונת ,בחרה כנושא חברתי אסטרטגי את
קידומם של אנשים עם מוגבלות וייסדה אירוע לקוחות ושותפים שנתי ברוח פעילותה
החברתית; קבוצת שטראוס ,יצרנית המזון ,בחרה את נושא הגיוון וההכלה כמדיניות לגיוס
עובדים ומנהלים ,וכציר מרכזי למדיניות השקעה בקהילה; רשת הסופרמרקטים "הריבוע
הכחול" גיבשה תכנית חינוך נוער לצרכנות נבונה" :חכמים בריבוע" ,והישגי התכנית היוו חלק
מרכזי בכנס שנתי בו הוצגו תוצאותיה הפיננסיות .ההשקעה החברתית והמעורבות
הקהילתית החלו לשמש כמנוף תחרותי ומשווה בין החברות והן הפכו לנכסים בשדה
העסקי616.

עפרה שטראוס ,אשר כוללת בתחום אחריותה הישיר כיו"ר קבוצת שטראוס את ניהול
האחריות התאגידית ,רואה את עיקר קיומו של השדה בישראל ,באימוץ והטמעת השפה –
שפת האחריות התאגידית .בתפישתה ,יישום דרך ההתנהלות של גישת "אחריות תאגידית"
היתה מאז ומתמיד מרכיב אינטגרלי בהתנהלות קבוצת שטראוס" .אלו דברים שנעשים
ממילא חלק מהיישות

העסקית"617.

מה שהשתנה בתפישתה ,כתוצאה מהקמת מעלה  -היא

מסגרת ההתייחסות ,אשר אפשרה קישור והאחדה של הנושאים והשפה "..... :זהו פירמוט
שונה ,שיחה ,שפה חדשה ,שנועדה לאפשר דיבור בשפה אחידה .האחדה לשיח עם
הממשלה .לדיווח באותה שפה" ....זה תמיד היה שם ,אך התחום מצרף עוד "עדשה" ....עם
השנים ,נוספים הדגשים אחרים .....תוצאה של התפתחויות גלובאליות ,או צורך באחידות

 616אתר קבוצת פישמן [ /http://www.fishman.co.il/service-category/communityתאריך גישה
 ;]23.6.2015דף הפייסבוק של קבוצת פישמן /http://www.fishman.co.il/service-category/community
[תאריך גישה  ;]23.6.2015אתר קבוצת שטראוס http://www.strauss-group.com/community-
[ /investmentתאריך גישה " ;]23.6.2015חכמים בריבוע" :תוכנית לקידום צרכנות אחראית ,אתר הריבוע
הכחול[ http://www.coop.co.il/sqare.asp ,תאריך גישה .]23.6.2015
 617עפרה שטראוס ,ראיון אישי ,שם.
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ואכיפה שמביאים להגברת הפיקוח  -הרגולציה" .שטראוס מתייחסת גם לערך העסקי של
אימוץ התחום ה"-מאפשר לך אפילו להעלות את השווי

שלך"618.

השדה הישראלי בתהליך התפתחותו והתקדמותו הפך להיות יותר אוניברסאלי והתקרב
לשדה הגלובאלי .אך בשונה מארגונים לוקאליים נוספים אחרים ,ובראשם  BSRששימש
כמודל החיקוי הראשוני ,אשר הקפידו שלא להתייחס לנושאים פוליטיים ולא לנקוט עמדה
באשר לאירועי קונפליקט" ,הרשה לעצמו" ארגון מעלה הישראלי ,התייחסות ישירה יותר
לתמורות המדיניות ,כלכליות וחברתיות

בישראל619.

בהיבט זה ,בלטה ההטרונומיות של

השדה הישראלי ,אשר ההביטוס של חבריו ,הורכב מ"ישראליות" :מעורבות גבוהה ודעתנות
בכל הנוגע ללאומיות הישראלית.
דוגמא לכך ניתן למצוא במכתב סיכום שנת  2003בו כתבתי" :שנת  2003הייתה עבורנו שנה
מורכבת :בלתי אפשרית ונפלאה כאחת .מכל בחינה  -מדינית ,כלכלית וחברתית ,נראה היה
שהקושי וההידרדרות קיבעו עצמם כמצב נתון ,ללא אופק של שינוי ושל אופטימיות .כאשר זה
הרקע הנתון ,התמודדה מ.ע.ל.ה עם שאלות מהותיות כמו :האם לגיטימי לדבר עם עסקים
על אחריות חברתית כוללת ,כאשר הם מתמודדים על הישרדותם? איך מדרבנים עסקים
להציב מענה לצרכי היום-יום ,כמו רעב ועוני ,מבלי לוותר על גישה אסטרטגית ארוכת טווח?
כיצד מבדל ארגון מ.ע.ל.ה את עצמו בשוק מקצועי מתעורר? מה יהיה מבנהו העתידי של
הארגון ומקורות מימונו? ועם קשיים יומיומיים כמו :דילמות מקצועיות ,שימור היקף הפעילות
תוך קיצוץ הוצאות ,עמידה בתקציב ,קשיי גבייה ,הקטנת המימון מקרנות ,עומס אירועים
ולחץ זמנים של קהלי היעד וכיו"ב".
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השדה הלוקאלי המשיך לחקות ולהעריך את התקדמותו בהשוואה לשדה הגלובאלי .אך על
אף השינוי וההתקדמות ,בלטו גם הפערים .דוגמא לכך מהווים הדברים שנכתבו בסקירה
 618שם
" 619אתוס" בברזיל הוא דוגמא יוצאת דופן לפעילות פוליטית של ארגון אחריות תאגידית .הארגון מתגאה
במעורבות מייסדיו בקמפיין להדחתו מהשלטון של נשיא ברזיל  Fernando Collor de Melloבשנת ,1992
Ibid, Grayson and Nelson (2013), p.119
Ricardo Young (2004), Dilemmas and advances in corporate social responsibility in Brazil. The work of
the Ethos Institue, Natural Resources Forum 28, pp. 291-301.
 620טליה אהרוני ,מתוך מכתב סיכום שנת  2003לעמיתי מעלה  ,1.1.2004ארכיון מעלה.
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לעמיתי מעלה במלאת חמש שנים למעלה" :כשהקמנו את מ.ע.ל.ה לא יכולנו אפילו לחלום
על השינוי שהתרחש במגזר העסקי בחמש שנות פעילותנו .שאיפתנו אז הייתה להציג את
התפישה ,השפה ,לשכנע עסקים להתייחס להשפעתם החברתית כחלק אינטגרלי מפעילותם
העסקית( ........עם זאת – ט.א ).קהילת העסקים הישראלית ,ממקדת עדיין את אחריותה
החברתית בעיקר בקשרי קהילה" .בסקירת הסיכום הודגשה ההתחייבות העתידית להמשיך,
להתאים ,לקדם ולהשוות את השדה הלוקאלי לאיכותו של השדה הגלובאלי" :בתום חמש
שנים ולקראת החמש הבאות מגדירה מ.ע.ל.ה את האתגר המרכזי שלה בהמשך הובלת
העסקים בישראל למימוש רחב והוליסטי של אחריות חברתית .ההשלכות הסביבתיות ,זכויות
אדם ואזרח ,אתיקה ,סביבת העבודה וגיוון כח האדם ,אחריות דיווח ושקיפות  -כל אלו,
לתפיסתה של מ.ע.ל.ה ,צריכים להוות חלק בלתי נפרד מהשיקול העסקי ,צריכים להיטמע ב-
 DNAשל העסקים .מ.ע.ל.ה ,כארגון העסקים המקצועי המוביל בתחום האחריות החברתית,
תמשיך להציג לקהילת העסקים הישראלית את המגמות העתידיות העולמיות ולהתאימן
לנתוני החברה והמשק בישראל .כל זאת מתוך תקווה ליציאה מן המשבר לאקלים עסקי
וחברתי אופטימי

יותר"621.

בפירוט מדדי השינוי והתחזקות ערכי ומוסדות השדה ,אפשר לציין את כנס מעלה ,2003
אשר עסק בנושא "אחריות תאגידית בעיתות משבר" .כנס זה משך יותר מ 400 -משתתפים,
ביניהם  120בוגרי קורס האחריות התאגידית בשלוש שנותיו הראשונות ,ו 80 -מנהלי
אחריות תאגידית שכבר כיהנו במשרות מוגדרות בחברות .הכנס היווה רקע להשקת שני
הפרסומים המקצועיים הראשונים שהוציא ארגון מעלה לאור .האחד" ,המדריך לאחריות
תאגידית" -חוברת מקיפה אשר איגדה את תורת השדה בצרוף דוגמאות ותרחישים מישראל
ומהעולם622.

והשני "הקוד לניהול חברתי בעסקים -קוים מנחים לניהול אחריות חברתית

בפירמה" -שהיווה את קוד המשילות הוולונטרית הראשוני .הקוד גובש ככלי ניהולי-פנימי
בהתאם לנושאי התחום ,ופירט עבור כל אחד מהם עקרונות וקריטריונים ליישום במתכונת

 621טליה אהרוני" ,סקירת סיכום לעמיתי מעלה במלאת  5שנים" ינואר  ,2004ארכיון מעלה.
 622מעלה ,מדריך מעלה לאחריות חברתית של עסקים ,מרץ  ,2003ארכיון מעלה.
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"עשה" ו"לא

תעשה"623.

שמונת פרקי הקוד כללו אתיקה; מוצרים ,פרסום ,שיווק ולקוחות;

סביבת עבודה; מעורבות בקהילה; איכות הסביבה; שותפים ושרשרת אספקה; זכויות אדם;
וממשל תאגידי ,דיאלוג ,שקיפות ודיווח .הקוד גובש בתהליך התייעצות והידברות ארוך
ומפורט עם קבוצת המנהיגות העסקית של מעלה ,מנהלי אחריות תאגידית ,מנהלי ארגונים
חברתיים ונציגי ממשלה .בתהליך גיבושו עלו שני סעיפים כנקודות מחלוקת משמעותיות.
האחד – זכות עובדי התאגיד

להתאגד624,

סעיף אשר עמד בסתירה להגיון החוזים האישיים

שהיוו מרכיב חשוב במערך יחסי העבודה בחברות הטכנולוגיה ,ובמיוחד באלו שהיוו שלוחות
של חברות רב לאומיות .אפשרות הכללתו של הסעיף ,היוותה עבור חברות אלה ,איום ישיר
על התרבות האירגונית הנהוגה בהם .יש לציין כי ההתנגדות עלתה בחריפות ,על אף
החקיקה בישראל ,המחייבת הענקת זכות ההתאגדות לעובדים .סעיף המחלוקת השני היה
איסור על מתן שוחד ,בכל אזורי הפעילות של התאגיד ,סעיף אשר חברות ישראליות יצואניות
טענו כי הוא נוגד את ה"תרבות" העסקית המקובלת בעולם המתפתח ,בו מתקיימת חלק
מפעילותן625.

המאבק בין הצוות המקצועי של מעלה למנהלי התאגידים ,חברי מעלה ומממניו

בעניין הסעיפים האמורים ,הבליט את המתח האינהרנטי במבנה הארגון ,אשר מחד היה
ארגון עסקים ומאידך התאמץ לשמר יושרה מקצועית ולהכין תאגידים ישראלים להתנהלות
אחראית על פי המגמות הגלובאליות .בעוד שבשדות הגלובאלים ,חוו תאגידים לחץ ציבורי
שהבהיר להם את מחויבויותיהם ,הרי שבתנאי השוק הלוקאלי הישראלי התפתח השדה
בתנאים מוסדיים של חיקוי ללא התמריצים והעונשים החיצוניים .על אף זאת ,שני הסעיפים
מושאי המאבק ,נכללו בקוד אשר הפך למסמך הייחוס של חברות בניהולן את האחריות

" 623הקוד לניהול חברתי בעסקים -קוים מנחים לניהול אחריות חברתית בפירמה" ,דצמבר  ,2004אתר מעלה,
http://www.maala.org.il/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D
7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%4%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA/%D7%94%D7%A7%D7%95%D
7%93-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94/
[תאריך גישה ]23.11.2015
 624שם פרק " 3סביבת העבודה" ,חלק א' סעיף (ד)" ,חופש ההתאגדות".
 625שם ,פרק " 1אתיקה בעסקים" ,סעיף (ג) "שוחד".
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התאגידית ,למסמך האורתודוכסי הרשמי המבטא את "דת" שדה האחריות התאגידית ומייצר
את הסטטוס קוו שלו.

 3.9.2פיתוח משילות וולנטרית
בהמשך לפרסומו והטמעתו של הקוד לניהול חברתי בעסקים ,הייתה התקדמות שדה
האחריות התאגידית לכיוונים של פיתוח משילות וולנטרית באמצעות תקינה וחקיקה
ההתפתחות המשמעותית ביותר .התרחבות שדה האחריות התאגידית ובתוכו פעילות
מעלה ,בצד הביקורת על תהליכי ההפרטה ונסיגת המדינה מהזירה החברתית ,הביאו
להתעניינות של המגזר הציבורי בתחום המתעורר .חברי כנסת זיהו בשדה פוטנציאל
להפגנת מעורבות ולחקיקה; רשויות ציבוריות כמו משרד התמ"ת ,הרשות לניירות ערך,
והממונה על שוק ההון ,ביקשו ללמוד את הדוגמאות הגלובליות ולתרגמן לתקינה בישראל.
חלק מהיוזמות היו חקיקה מוסדרת ואחרות יוזמות וולנטריות .בתקופה קצרה יחסית1998 ,
–  ,2002כתוצאה מפעילות הארגונים מעלה ,מתן ,ציונות  2000והרוח הישראלית ,הועלתה
התקרה המוכרת לתרומה לצרכי מס מ ₪ 480,000 -ל 2-מליון  626.₪במענה ליוזמת הועדה
המייעצת של מעלה ,הוצגה תקנת הרשות לני"ע על דיווח תרומות ומדיניות בדו"ח המנהלים.
התקנה והדיווחים בעקבותיה ,איפשרו יצירת בסיס נתונים לגבי תרומות חברות

ציבוריות627.

תנופת החקיקה והתקינה ,היוותה למעשה "אנטי-תיזה" לגישה הוולנטארית של אחריות
תאגידית .אפשר לראות בכך ,ניסיונות להפקעת השליטה בשדה על ידי רשויות המדינה,
ופעולות אשר אפשרו מראית עין של מעורבות המדינה בתהליכים של השדה

המתעורר628.

היוזמות הרגולטיביות וההתערבות האקטיבית של מוסדות השדה הציבורי בשדה האחריות
התאגידית ,חשפו את השדה לפוליטיזציה והשפיעו על סדר היום של ארגון מעלה .אחד
ממאבקי הכוח הראשונים והמשמעותיים בהם נתקל הארגון היה יוזמה של שר המסחר
 626על התקרה המוכרת לתרומה לצורך מס ,משרד רו"ח אפרתי,
[ http://www.efraty.com/cm/site/efraty/page.asp?pid=4939תאריך גישה .]27.5.2015:
 627תקנה (.10א)" ,דו"ח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד" ,תקנות ניירות־ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל[ , http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_3287.pdf ,1971-תאריך גישה.]20.8.2013:
628
Ibid, Webb et al. (2002), p. IX
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והתעשייה לגיבושו של תקן לאחריות חברתית של עסקים.

 3.9.2.1התקן לאחריות חברתית של עסקים
ביוני  ,2000במסגרת כנס מעלה הראשון " -עסקים

וחברה"629,

הפתיע רן כהן ,שר התמ"ת,

כאשר לחץ לשלב בכנס את מנכ"לית מכון התקנים ,זיוה פתיר ,ומעל במת הכנס ,הכריז על
היוזמה לגיבוש תקן חברתי יחד עם חברי הכנסת אורי סביר ודליה רבין פילוסוף ,ראשי
השדולה האזרחית בכנסת .בדיעבד עלה כי להכרזה קדמה הצעת חוק ,שהוגשה על ידי
השדולה החברתית בכנסת ,אשר הציעה מתן זיכוי מס לחברות עסקיות בגין תרומתן
לקהילה .רן כהן היה מוכן לקדם את הצעת החוק ,אך ביקש ממכון התקנים ,לגבש תקן שיציב
קריטריונים מוגדרים לתרומה .זיוה פתיר ,מנכ"לית מכון התקנים ( )1996-2007נרתעה
מהפנייה אליה בהניחה כי הנושא אינו מתאים לתקינה והינו חסר תקדים ,אך לאחר
התלבטות ,החליטה לנצל את סמכותה לגבש תקן "אישי" ,ורק בהמשך להעבירו את תהליך
התקינה

המקובל630.

התגובה הראשונית בארגון מעלה ,הייתה רתיעה מההתערבות הפוליטית והתנגדות לרעיון.
בבסיס ההתנגדות עמד החשש לפגיעה באוטונומיות של השדה והפקעת השליטה בו על ידי
העברתה לממשלה ולמכון התקנים שהיה ארגון רב-בעלים ,המורגל בתקינה ומדידה של
פרטים טכניים ,הנדסיים וגשמיים .להתנגדות היה גם פן עקרוני ,אשר נבע מהעמדה לפיה
מהות התקינה מנוכרת לתפישה ולסט הערכים ) )DOXAשל שדה האחריות התאגידית .ארגון
מעלה טען כי פיתוח ויישום של סט אחיד של קריטריונים במסגרת תקינה מחייבת ,לפיו
תוערך האחריות החברתית של עסקים ,הינו תהליך רגולטיבי ,העומד בסתירה לגישה
הוולונטרית של אחריות חברתית של עסקים; כי "תקן" ,יציב רף מינימום ,לעומת שאיפת
מעלה ,למיקסום אחריות חברתית; וכי תחום האחריות החברתית של עסקים ,הינו תחום
איכותי-ערכי ו"רך" ,שאינו מתאים לתקינה ולהחלת קריטריונים טכניים .עמדת מעלה הייתה

 629נערך ביוזמת מעלה ובשיתוף עם משרד התמ"ת בראשות השר רן כהן ,עתון העסקים גלובס ,התאחדות
התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר.
 630זיוה פתיר ,לשעבר מנכ"לית מכון התקנים ,ראיון אישי 27 ,באוקטובר.2013 ,
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כי מדובר בשאיפה יומרנית וכי יש להעדיף את התפתחות התחום באופן 'טבעי' בקרב כל
תאגיד ותאגיד על אנשיו ובהתאם למאפייניו וערכיו ,ולא על ידי הכתבה חיצונית.
בעוד ברורה התנגדות מעלה להתערבות מכון התקנים בשדה האחריות התאגידית
ולמעורבות הפוליטית שביוזמה ,היתה פסילתו העקרונית של התקן מהטעם כי הוא פוגע
בוולונטריות ובהתפתחות הטבעית של התחום תמוהה .זאת כיון שבאותה עת ,החלו להופיע
בשדה הגלובאלי יוזמות של יצירת סטנדרטים של ניהול ודיווח אחריות חברתית ,כמו
"סיגמה" :סט אינדיקאטורים למדידה וניהול אחריות תאגידית ,הנחיות הדיווח של הGRI -
) (Global Reporting initiativeהמהווים כללים ,עקרונות ואינדיקאטורים לדיווח חברתי,
סביבתי וממשלי ואח'.

631

מעלה אשר ביקשה לאורך כל פעילותה לתווך מגמות עולמיות לשוק

הלוקאלי ,התנגדה כעת למגמה עולמית אשר החלה לצבור תאוצה בשדה הגלובאלי.
התנגדות מעלה הייתה בגדר "אין להקדים את המאוחר" ,נבעה מהאמונה כי השדה הישראלי
אינו בשל עדיין ונדרש עוד תהליך הכשרה לפני פיתוחו של תקן מקצועי לוקאלי.
על אף הסתייגות מעלה תהליך התקן "יצא לדרך" .שר התמ"ת ,ממפלגת השמאל הישראלית
"מרצ" ,ראה בו מימוש של ערכיו החברתיים בזירה העסקית והזדמנות לצבירת הון חברתי-
פוליטי .אנשי השדולה האזרחית בכנסת ראו בו גם הם הזדמנות לחשיפה ציבורית וחקיקה
ערכית שתאפשר להם הון פוליטי תוך התחברות לשדה העסקי ,ומכון התקנים ,ראה בו
הזדמנות למרק את תדמיתו הלוחמנית והמכבידה .בדיון הנהלת מעלה הייתה שאלת
ההצטרפות ליוזמת התקן ,משקולת מכבידה ,ולראשונה עמד הארגון בדילמה משמעותית
שנבעה מהמתח שבין ההיגיון המקצועי ,לפיו ,בהיות השדה הישראלי צעיר יחסית ,הוא אינו
בשל לתקן ,לבין ההיגיון הארגוני ,לפיו ארגון מעלה צריך לשרת את חבריו התאגידים ולשמר
את מעמדו כיוזם ומוביל בשדה .מתוך חשש להפקעת התקן משדה האחריות התאגידית
ואבדן ההובלה בשדה ,החליט ארגון מעלה להצטרף ליוזמה אשר הייתה חיצונית עבורו,
לייצג בה את אינטרס הקהילה העסקית ולתרום לה את הידע המקצועי ,תוך שימוש
בהנמקות פנימיות שיאפשרו לו את המשך ההובלה בתחום" .היה שם גם את המקום של
631
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מעלה שלא יכול לקרות משהו בזירה הזו ,שמעלה לא תהיה שותפה לו ,הייתה הרגשה
במעלה שהיא חייבת להיות בכל דבר שקורה בזירה" (רו"ח שירלי שקד).
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בפורומים

ציבוריים ,הציג ארגון מעלה את הדילמה שבתקן בצד השיקולים שהביאו להחלטתו
להצטרפות אליו ,ובראשם מחויבותו של הארגון להביא לעסקים בישראל את המגמות
הגלובאליות ולהכינם להתמודדות איתן.

בתוך כך פורטו ההצטרפות למגמות התקינה

והאישרור העולמיות ,וההשקעה בפיתוח כלי שיכיל את הנושאים שכבר היוו מרכיב
אינטגראלי בהתנהלות העסקית החדשה בזירה הגלובאלית ,וישרת את החברות הישראליות,
שכבר באותה עת נדרשו לדין וחשבון בנושאים האלו לשותפותיהן הגלובליות .כך הסבירה
זאת שירלי שקד" :הצטרפנו כדי לתרום מהידע המקצועי שלנו – כמקור המקצועי של
העסקים בישראל ,יש לנו ידע וניסיון הן לגבי מה העסקים בישראל רוצים וצריכים והן לגבי
נורמות ,יוזמות ותקינה שמיושמות בעולם .השילוב של שניהם ,מאפשר לנו לתרום להכנת
ה"גשר" הנכון עבור העסקים בארץ לנורמות בעולם .....אני יכולה להגיד על עצמי שמה
שעניין אותי זה המקצועיות .וכן ,נגררנו לפוליטיקות האלה ,כי רצינו להשפיע על המקצועיות
ולהטביע את חותמנו .אני לא יודעת עד כמה אפשר להפריד בין הדברים ולהימנע מזה ....גם
אם היינו נותנים למכון התקנים ואחר כך ל ,BDO -לכתוב תקן שאנחנו לא משתתפים בו
והולך למקום שהוא פחות מקצועי ,יותר " ,"Greenwashזה היה משפיע על כל התחום.
הייתה שם גם אמונה שאתה הטוב והמקצועי בסיפור ,ואני חושבת שהיא הייתה אמונה לא
רק מתוך דרייב אישי ,אלא היה לה ביסוס אמיתי".
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ביולי ( 2000חודש לאחר ההכרזה על גיבוש התקן) כוננו מכון התקנים בשיתוף מעלה
והשדולה האזרחית ,ועדת מומחים מצומצמת לכתיבת התקן החברתי שמשתתפיה היו :טליה
אהרוני ,מנכ"לית מעלה ,זיוה פתיר ,מנכ"לית מכון התקנים ,רו"ח שירלי שקד מנהלת תחום
ה Accountability -במעלה שהייתה אשת המקצוע המרכזית ,ומנסחת התקן בוועדה ,ניר

 632שירלי שקד ,ראיון אישי ,שם.
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זיכלינסקי מנהל המחלקה המקצועית ב ,BDO-אביגדור זוננשיין חבר הנהלת מכון התקנים,
וחברי הכנסת נציגי השדולה האזרחית בכנסת  -דליה רבין פילוסוף ואורי סביר.
זיוה פתיר אומרת היום כי חשבה שתהליך הגיבוש יהיה פשוט יחסית" :הפתרון היה להרכיב
קבוצה שתכתוב תקן חברתי כקבוצה של מנכ"ל המכון" (קבוצת אד-הוק המכונסת בנושא
מסוים לבקשת מנכ"ל המכון – ט.א .).פתיר חשבה שתוכל להתבסס על תקנים קיימים
בהיבט של ניהול איכות ,איכות סביבה ובטיחות ולאלה יתווספו עדכונים כמו אתיקה ,שוויון
הזדמנויות וכו'" ,ויהיה לנו

תקן"634.

בפועל ,התהליך הראשוני נמשך מיולי  2000ועד מרץ  2001וכלל מספר פגישות של ועדת
המומחים ועבודה מאומצת על גיבוש טיוטות התקן הישראלי לאחריות חברתית ומעורבות
בקהילה" .זה היה התקן הראשון והיחידי שנכתב אצלי בחדר" אמרה פתיר.
בקרב חברי הועדה היו חילוקי דעות משמעותיים שנבעו מהשוני בתפישת העולם ,ביעדים
ובצרכים של כל אחד מהמשתתפים ,הארגונים והשדות השונים אותם ייצגו .כך למשל ,מכון
התקנים דרש כי התקן החברתי יחול על כל ארגון החבר במכון התקנים לרבות יחידות צה"ל,
אגודות ספורט ,ארגוני חברה אזרחית ,אקדמיה וכיו"ב .מנגד ,דרשה מעלה ,מתוך שאיפה
לשמר את גבולות השדה ולמנוע ניכוס של הונו בשדות אחרים ,כי התקן יותאם ויחול על
ארגוני עסקים בלבד .השדולה החברתית בכנסת ראתה בתקן מכשיר להעברת תרומות
מתאגידים לחברה בישראל ,ובשלבים הראשונים ביקשה להסתפק בקביעת סף של תרומת
חצי אחוז מהרווח .מעלה דרשה כי התקן יגובש על פי "עקרון השלמות" ,דהיינו יקיף את כלל
תחומי האחריות החברתית ולא "תרומה" בלבד .נוסף עלו בדיוני הועדה שאלות לגבי מהות
התרומה שתוכר – האם גם 'שווה כסף' כמו מוצרים ,שעות ייעוץ והתנדבות יוכרו כתרומה?
האם יקבע סכום מינימום לתרומה כספית? וכיו"ב .חילוקי דעות נסובו גם סביב מבנה הועדה
הטכנית המאשרת את התקן .מכון התקנים ,בשל מבנהו המיוחד ,דרש ועדה טכנית שיש בה
נציגים של ארגונים מתחרים למעלה ,ונציגים מקרב ארגוני החברה האזרחית ,דרישה
שמעלה התנגדה לה מתוך חשש להטיית מיקוד התקן לתרומה בלבד.

 634זיוה פתיר ,ראיון אישי ,שם.
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על אף המאבקים ,גובשה ונחשפה לציבור ,במרץ  ,2001טיוטה ראשונית של התקן
החברתי.
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התקן גובש ככלי ניהולי שיסייע לגופים עסקיים בתכנון ,יישום ובקרה של מכלול

תחומי האחריות החברתית בניהול עסקיהם .הוא נוסח ברוח ובשפת שדה האחריות
התאגידית .עיקריו כללו תרומה של חצי אחוז מהרווח לפני מס למטרות חברתיות; מחויבות
ההנהלה הבכירה לאחריות חברתית; מעורבות ההנהלה והעובדים בפעילות למען הקהילה;
הקפדה על איכות סביבת העבודה; שמירה על איכות הסביבה; שילוב היבטים אתיים
בפעילות העסקית ופרסום דו"ח חברתי לגבי ההיבטים החברתיים והסביבתיים של הפעילות
העסקית .בנושאים מסוימים ,כמו איכות סביבה וסביבת עבודה ,היו לתקן הישראלי נקודות
השקה לתקינה גלובאלית ודרישה לעמידה בתקנים בינלאומיים מבוססים כמו התקן
הסביבתי  ISO14,000ותקן התעסוקה  .SA8000היסמכות התקן הישראלי על תקנים
מבוססים שנהנו מהכרה רחבה בשדה הגלובאלי ,נתנה לו משנה תוקף בשדה הלוקאלי ,והיא
זו שגם אפשרה לו בהמשך להעשיר את השדה הגלובאלי בתנועה

מעגלית636.

עם השלמתה של טיוטת התקן הוחלט על הצגתה בדרך של דיאלוג והתייעצות עם נציגי
מחזיקי העניין ,היינו עם הקבוצות אשר התקן השפיע או הושפע מהן ,ביניהם חברות
עסקיות ,ארגונים כלכליים ,פורומים מקצועיים כמו ארגון מנהלי משאבי אנוש וארגון מנהלי
איכות ,ארגוני חברה אזרחית והמגזר הציבורי .האסטרטגיה הייתה לנצל את תהליך ההצגה
כדי לאסוף משובים לשיפור הטיוטה ,ובו בזמן להכין את סוכני השדה ,באמצעות שיתופם,
לאימוצה .תכני המפגשים הציבו מענה להתנגדויות לתקן והדגישו את ערכו ככלי ניהולי
המהווה מסגרת מנחה לתכנון עבודה ,מתווה התקדמות ,הכנת חברות לשינויי התקינה
והציפיות מהן בשדה הגלובאלי ,תוך הבטחה לתאגידים שיאמצו אותו – צבירת הון תרבותי
וכלכלי בצורתם של מעמד חברתי ומעמד עסקי מועדף.
בצד היתרונות הוצגו גם ההסתייגויות והדילמות .משתתפי המפגשים השונים ,נתבקשו
להביע את דעתם בנושאים עקרוניים ,כמו ,האם לדעתם צריך בכלל תקן לאחריות חברתית,
 635טיוטת התקן ת"י  , 18.3.2001 ,10,000ארכיון מעלה.
 ,Allen White 636ראיון אישי ,שם.
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האם הוא חשוב ,האם הוא יתרום לאחריות החברתית של עסקים או שמא ישמש כ"עלה
תאנה" בלבד .בנוסף ,נערכו התייעצויות לגבי קריטריונים ספציפיים כמו האם מעורבות
עובדים בפעילות התנדבותית בקהילה צריכה להיות קריטריון ,ואם יש צורך בהתנדבות
עובדים  -על חשבון מי היא צריכה להיות ,העובד או המעביד? תפקידו של מי בארגון הוא
להוביל את השינוי החברתי ואת ההתנהלות על פי התקן? ועוד .שאלה מרכזית נוספת
שעלתה נגעה לתהליכי הבדיקה וההתעדה של התקן.
אחת ההשגות המרכזיות שעלו במפגשים אלו ,הייתה הרחקת התקן ממוסדות השדה העסקי
וגיבוש הטיוטא ללא מעורבות מלאה של הארגונים הכלכליים ,ובפרט ללא מעורבות
התאחדות התעשיינים .ההחלטה על הדרתם של האחרונים הייתה פועל יוצא של היחסים
המורכבים שבין מכון התקנים והתאחדות התעשיינים .מחד ההתאחדות מהווה את אחד
מבעלי המכון ,שותפה למימונו ולאסטרטגיית הניהול שלו ,מאידך – המכון מנסה לשמר את
עצמאותו ולפתח תקנים ובדיקות איכות אשר יחולו על התעשיינים .בתפקידו זה – רואה בו
ההתאחדות גורם רגולטיבי ,המייצר מגבלות ותהליכים מורכבים ,אשר גם כרוכים בתשלומים.
מכון התקנים חשש שמעורבות התאחדות התעשיינים בגיבוש התקן תהיה לא מקצועית ולא
עניינית ותטרפד את גיבושו כבר בשלב הראשוני והמשמעותי ,על רקע חשש התעשיינים
מהשתת תקן נוסף שיכביד עליהם ,במיוחד בתחום שהוא וולונטרי לחלוטין.
כחלק מהזיקה לשדה הגלובאלי ,סקרה ועדת המומחים את התקנים ומסגרות הדיווח שהיו
מהמתקדמים אז בשדה הגלובאלי .במקביל ,הקפידה מעלה לעדכן את רשת הארגונים
הגלובאלית לאחריות חברתית בדבר התקדמות גיבושו של התקן 637.באפריל  2001תורגמה
טיוטת התקן הישראלי ,שנקרא "תקן ישראלי  "10,000לאנגלית והופצה באמצעות מעלה
לקואליציות לאחריות תאגידית באירופה וארה"ב .למרות שלא התקבלו הערות לגופו של
התקן ,הוא נכלל והופיע בפרסומים מקצועיים של הארגונים השונים ,במיוחד כאלו שסקרו
והשוו סטנדרטים ותהליכי תקינה גלובאליים .בכך זכתה טיוטת התקן להכרה של שדה

 637על אודות רשת הארגונים הגלובאלית ראה פרק התפתחות התחום.
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האחריות התאגידית הגלובאלי ,העשירה את הונו של השדה הגלובאלי ואת הונו של ארגון
מעלה והשדה הלוקאלי.
תהליכי התקינה המקובלים בישראל דרשו העברה של טיוטת התקן ,לאחר שגובשה על ידי
ועדת המומחים ,לאישורה של וועדה טכנית .לאישור התקן החברתי ,הוקמה ועדה טכנית אד-
הוק ,אשר כללה את נציגי לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ,נציגים מהכנסת ,ארגון
מ.ע.ל.ה ,ארגון ציונות  ,2000ארגוני צרכנים ,החברה למתנ"סים ומכון התקנים הישראלי.
התהליך המורכב ,הפך למאבק כוחות פוליטי בין שדות ומוסדות .מלכתחילה היה ברור כי
החשש החריף ,במיוחד בקרב התאחדות התעשיינים ואגוד הקבלנים ,מהחלת תקן שיהפוך
לעוד דרישה רגולטיבית ,יביא להתנגדות ויכשיל את יוזמת התקן .ואמנם ,על אף הקמת
ועדת התקינה ,ועדה ייעודית שהורכבה מנציגי ציבור ,שתפקידה היה לאשר את התקן,
נמנעה התאחדות התעשיינים מלצרף אליה את נציגיה ,והיא לא נתכנסה .בכך מנעה
ההתאחדות בפועל ממכון התקנים לקדם את התקן במישור הפורמאלי .נציגי התאחדות
התעשיינים טענו כי בעולם כבר עובדים על כתיבת תקן כולל (עובדה שלא הייתה נכונה
באותה העת  -ט.א ).וכי על ישראל לאמץ את התקן הגלובאלי ולא להמציא תקן לוקאלי.
טענה נוספת הייתה ,כי ממילא קיימים די והותר תקנים לנושאי איכות ,איכות סביבה ,בטיחות
וכו' ,ואין להוסיף עליהם תקן חדש לאחריות חברתית אשר מתייחס לנושאים אלה .ככלל,
עמדת התאחדות התעשיינים הייתה דואלית .מחד מלחמה כוללת ביוזמת התקן ,לרבות,
פסילת הרעיון באוזניה של קרן גולדמן הפילנתרופית ,אשר בחנה אפשרות מתן מענק ייעודי
למעלה לצורך פיתוח

התקן638.

מאידך ,היוועצות במעלה וניסיונות התחברות אל הארגון .כך

למשל הפורום לניהול סביבתי בהתאחדות התעשיינים ,בראשות מי שהיה דובר ההתנגדות
המרכזי לתקן ,הזמין את מעלה להציג את נושא ה ,Accountability-כחלק מהערכות הפורום
לעמידה בדרישות הארגון הבינלאומי לניהול סביבתי .במפגש זה שהיה מוצלח וממצה,
התבקשו אנשי מעלה שלא להתייחס לתקן החברתי .בנוסף ,באותה תקופה ,פנתה

638

קרן גולדמן היא קרן פילנתרופית אמריקאית אשר השקיעה בארגוני תשתית מקדמי קיימות ואחריות תאגידית.
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ההתאחדות למעלה בבקשה לסייע בייעוץ וקידום ה"עמותה לקשרי תעשייה קהילה" של
התאחדות התעשיינים.

העיסוק בפיתוח התקן והמאבקים סביבו ,הולידו במעלה חשש מהפקעת השליטה בשדה
האחריות התאגידית ופגיעה באוטונומיה שלו .כתגובה ובמטרה לבצר את מעמדם ,יצרו
הארגון והשדה כולו קשרים והשקעות בשדות אחרים ,לעתים באורח ספונטני-רגשי ,ללא
הערכה מספקת לגבי מידת הרלוונטיות שלהם וכדאיות השקעת המשאבים בהם .דוגמאות
לכך היו שיתופי פעולה של מעלה להצגת התקן והרקע לו עם ארגון האיכות הישראלי וארגון
מנהלי משאבי אנוש בישראל ,חברת המתנס"ים ופרויקט "שיקום שכונות" ,לגיבוש מושבי דיון
בנושא אחריות תאגידית במסגרת הכנסים השנתיים של הארגונים או סדרת הרצאות
בפורומים אזוריים .שיתופי פעולה אלו דרשו מהארגון וצוותו המצומצם השקעה עצומה
והתבררו כלא-רלוונטיים מבחינת קהל המשתתפים .לחילופין ,במאי  2002התקיים בועדת
הכלכלה של הכנסת דיון חגיגי בנושא התקן החברתי ואחריות חברתית של

עסקים639.

הדיון

תואם כיוזמה משותפת של מכון התקנים ומעלה במסגרת "יום האיכות בכנסת" ואירועי
"שבוע האיכות הלאומי" ולכאורה אמור היה לשמש כבמה להשקת התקן החברתי ,אלא
שעניין חברי הכנסת בו היה מועט.
בעקבות ההתנגדות הקולנית של ההתאחדות במיוחד כלפי מכון התקנים ,התקיימה ביוני
 ,2002פגישה בין נציגי מעלה ,שהפעם כללו גם מנהלי חברות גדולות ,ובין מנכ"ל התאחדות
התעשיינים בנושא עמדת ההתאחדות ביחס לתקן החברתי .פגישה זו היוותה את תחילתו
של דיאלוג פורה בין שני הגופים בנושא התקן ,אך דחקה מהשיח את מכון התקנים וחידדה
את התנגדות ההתאחדות למעורבות המכון בתהליך .נפתחו איפא שני מסלולים מקבילים,
אשר מעלה קיוותה שיפגשו :האחד ,דיאלוג בין מעלה והתאחדות התעשיינים בנושא מבנה
התקן והקריטריונים ,תוך הבנה שהוא חייב להיות וולונטרי לחלוטין ,ללא תהליכי הסמכה.
 639פרוטוקול ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת מיום .28.5.2002
[ ,https://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx?comID=3תאריך גישה .]2.4.2015 :
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במסגרת מסלול זה הייתה תקוות מעלה שהתקן יחול על ארגונים עסקיים בלבד ,ושאיפת
ההתאחדות שיעסוק בעיקר בתרומה לקהילה ופחות בהתנהלות סביבתית ותעסוקתית.
השני ,עבודה משותפת של מעלה ומכון התקנים בניסיון למצוא דרך לקדם את התקן כמסגרת
ניהול לאחריות תאגידית.
בשלב זה של התהליך ,גויס השדה הגלובאלי למימושו של התקן .זיוה פתיר ,מנכ"לית מכון
התקנים הישראלי ,אשר נואשה מקידום התקן בישראל ,פנתה לממש את נכסיה האישיים
הגלובאליים כחברה מוערכת באיגוד התקינה הבינלאומי  .ISOפתיר השתמשה ברעיון התקן
הישראלי כבסיס לקידומו של תקן בינלאומי לאחריות תאגידית וכמצע להתמודדותה על
תפקיד יו"ר הועדה הטכנית של - Technical Management Board (TMB)– ISO
ובהמשך על תפקיד סגנית נשיא " .ISOהייתי כבר תקופה בתפקיד המנכ"ל במכון התקנים
הישראלי ,נבחרתי למועצה של  ISOוכחברה בה הצעתי את הטיוטה שגיבשנו בארץ כהצעה
לתקן בינלאומי ,במסגרת הזו חשבתי שיטפלו בנושא .אמרתי 'יש לי טיוטה' ,העליתי את
הטיוטה מתורגמת לאנגלית לאתר המכון הישראלי ,וכמו 'אש בשדה קוצים' התחילה
התעניינות מטורפת ממכון התקנים האמריקאי ,הספרדי ,מכל העולם .אף פעם ,אף אחד לא
חשב לעשות תקן על זה' ,איזה רעיון מעניין' ,אמרו התגובות" .בעקבות התגובה האוהדת,
גיבשה פתיר

 Council Resolutionבוועדה הטכנית לאימוץ הנושא" :ועדת

– TMB

( Technical Management Boardהועדה הטכנית – ט.א ).היא הועדה החשובה ביותר של
 ,ISOכמו דירקטוריון שקובעת את התכנים המרכזיים ".

640

הרעיון נתקל בהתנגדות ב ,ISO -אולם ,מהלכים פוליטיים של גיבוש וניצול חברויות ושדולה,
אפשרו התמהמהות שערכה  18חודשים ,עד לבחירתה של פתיר ליו"ר וועדת ה" .TMB-אז
יכולתי כבר להעביר את זה .אם לא הייתי בתפקיד התקן היה "נקבר" .אף אחד לא רצה את
זה .עד היום זה נחשב לבייבי שלי .הייתי האישה הראשונה בתפקיד ,הישראלית הראשונה
בתפקיד" .פתיר ,אשר הייתה לסוכנת בשדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,ומצאה עצמה

 640זיוה פתיר ,ראיון אישי ,שם.
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מעורבת במאבקים אשר ניסו לדחוק אותה מהשדה וערערו על מידת הרלוונטיות שלה אליו,
הפכה כתוצאה להיות סוכנת בשדה האחריות התאגידית הגלובאלי.
ביוני  2002יצאה משלחת ישראלית ,בראשות פתיר לישיבה הראשונה של ה TMB-ולסמינר
הכנה בשטוקהולם ,שבדיה" .ארגנו מישראל משלחת נכבדת ובה נציגי התעשיינים ,האגודה
לאתיקה ,מכון התקנים והממשלה .פתאום השיח השתנה .לשבדיה הזמנתי את יו"ר UNEP
( – United Nations Environment Programmeט.א ).וזכינו לחיבוק של האו"ם .זה היה
מיצוב שונה לחלוטין של  "ISOמציינת פתיר תוך הדגש הייצוג הישראלי.

641

הקבוצה

הישראלית כללה את רעיה שטראוס כנציגת חברת שטראוס וכחברת הועד המנהל של
מעלה ,תמי זילברג כעיתונאית ,יהודה פורת סמנכ"ל משאבי האנוש של "מוטורולה" ,יהודה
ארד מ"תרכובות ברום" ונציג ארגון החברה האזרחית 'שביל' .באירוע רב משתתפים הוצגה
טיוטת התקן הישראלי כבסיס לפיתוח תקן אחריות תאגידית בינלאומי .כמו בהתנגדויות לקוד
מעלה ,היה סעיף חופש ההתאגדות בטיוטה הישראלית של התקן ,הנושא הבעייתי ביותר
עבור חלק מהחברות

הגלובאליות642.

בקרב חברי הקבוצה אשר יצאו לשטוקהולם ,בלט היבט הגאווה הלאומית ,החלוצית של
הצגת פיתוח ישראלי ,יציר השדה הלוקאלי .עם זאת ,נציגי התעשיינים אשר התנגדו לתקינה
ישראלית מקורית בתחום ,התנגדו גם ל"יזמות היתר" של הישראלים בשדה הגלובלי .חלקם
נתמכו על חברות האם שלהן כמו חברת מוטורולה" .בישיבות שלאחר מכן (אחרי הישיבה
הראשונה – ט.א ,).נשלחו נציגים בכירים מהתעשייה מכל העולם ,כדי לשמור את צעדי ,שלא
נגזים בתקן" ,אומרת פתיר.
כינוס שבדיה והשקת תהליך ה ISO -זיכו את פתיר הישראלית בכבוד גדול .השתתפות
נשיא  ,UNEPסוכנות הסביבה של האו"ם ,המחישה את השינוי במיצובו של  ISOובשיח.
בעוד שמזווית מעלה ,נראה היה כי התגובות היו נלהבות וכי הארגון הבינלאומי קיבל את
רעיון התקן החברתי באהדה רבה ,התברר כי ב ISO-רבו המתנגדים על המברכים ותהליך
 641שם.
 642על ההתנגדויות לקוד האחריות החברתית ראו פסקה  3.9.1לעיל.
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התקן דרש התמודדות משמעותית עם התנגדויות ,הסכמים פוליטיים ופשרות .מאידך ,עבור
 ,ISOהנושא ה"חם" היווה הזדמנות לחידוש ,לתקינה שהיא בקונצנזוס ,ולהפגנת רלוונטיות
ועדכניות של הארגון תוך שילוב של קריטריונים ערכיים ,חברתיים סביבתיים שאין עליהם
עוררין .ב ISO-החל תהליך מורכב וארוך ,רב-מפגשים גלובאליים ומרובה מחזיקי עניין
לפיתוח התקן הבינלאומי  ISO26000לאחריות תאגידית של עסקים.
במקביל בישראל ,המשיך ארגון מעלה לבחון את האפשרויות ליישומו של תקן ישראלי ,כדי
להבטיח את המשך מעמדו של הארגון כמוביל השדה הלוקאלי .באוקטובר  2002התכנסה
קבוצת המנהיגות של מעלה לדיון בנושא התקן החברתי .בפרוטוקול סיכום הישיבה מציינים
משתתפיה את תועלת וחשיבות התקן אשר יהווה "מצפן" לשיפור מתמיד ,יקדם את העסקים
ויתרום להצלחתם הן בזירה הישראלית והן בזירה הגלובאלית .המשתתפים ציינו את ערכה
של שותפות מלאה עם מכון התקנים ,אולם הצביעו על הצורך "למצוא את האיזון הנכון בין
המרכיבים האיכותיים והכמותיים של התקן המתייחס לתחום ה ,CSR -שאינו דומה לאף אחד
מן התחומים לגביהם פיתח כבר המכון

תקנים"643.

נקודות נוספות שעלו בסיכום המפגש,

התייחסו להיקף החלתו של התקן שיכלול רף כניסה תחתון ורף שאיפה עליון ,באופן שיאפשר
כניסת מסה קריטית של חברות קטנות כגדולות למסגרתו ,שיהוו את נקודת המוצא ואת
ההנחיה לתהליכי השיפור.

644

כדי לקחת חלק בתהליך הגיבוש של התקן הבינלאומי ,הוקמה במכון התקנים הישראלי
"ועדת מראה"  ,אשר תפקידה היה לעבור על טיוטות התקן הגלובאלי המוצע ,ולהעיר
לסעיפיו ,כדי לזרז ולייעל את התהליך .בפועל ,הייתה זו אותה ועדת תקינה של התקן
הישראלי שהגדרתה הוסבה ל"ועדת מראה" .גיבוש טיוטת התקן הבינלאומי על ידי ועדת
המראה הישראלית ,התבסס בפועל על תרגום לאנגלית של הטיוטה הישראלית ,תוך עירוב
ובלבול מכוון בין השניים .המובילים המרכזיים בתהליך זה היו מכון התקנים ,מעלה
והתאחדות התעשיינים ,אשר מתחת לפני השטח ניהלו ביניהם מאבקי כוחות על הובלתו.
מאבקי ההובלה באו לידי ביטוי בשורת מפגשי שימוע שנערכו במסגרת כנסי ארגונים
 643פרוטוקול ישיבת מנהיגות מעלה ,אוקטובר  ,2002ארכיון מעלה.
 644שם.
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וסקטורים עסקיים שונים כדוגמת "כנס ארגון האיכות"; כנס מנהלי משאבי אנוש והכנס הארצי
של חברת המתנ"סים  .מצד אחד הקפיד כל אחד מהצדדים ,להזמין את יתר השותפים לכל
אירוע ,מאידך ,מתווה המושבים והדיונים נבנה בהתאם ליוזם ולקהל היעד שלו .מנכ"לית
מכון התקנים הישראלי הציגה את הטיוטה הלוקאלית במסגרת כנס איגוד האיכות
הישראלי 645,כשהיא מדגישה את מגמת המדידה והתקינה הבינלאומית כרקע לפיתוחו .בסיס
ההשוואה להצגתה ,היו תקנים וקווים מנחים בעולם כמו :מדד האיכות של הDow Jones -
 ,Sustainability Indexה AA1000 ;GRI -ו SA8000 -ובאירופה  :פרויקט סיגמה ; ארגון ה-
 Natural Stepוה .Green Paper -אלו היו מדדים להתנהלות אחראית והקווים המנחים
הראשוניים של ה OECD -בתחומי ה ,Accountability -אתיקה ,ממשל תאגידי ,מעורבות
קהילתית ,ואיכות סביבה ובתחומי זכויות אדם ואזרח ,שיווק וצרכנות ,וסביבת עבודה.
"התקן" ,הדגישה פתיר" ,מהווה כלי להשתלבות בקהילה העסקית הגלובלית :הארגון מזוהה
עם הגלובליזציה ורוצה להצטייר באור חיובי ,אמוץ התקן מאפשר חשיפה ל 148 -מדינות
בעולם (חברות  ISOט.א ,).הוא מתייחס וכולל תקנים בינלאומיים קיימים ומתקדמים בתחומי
הסביבה ,ניהול עובדים ,והוא מונע תפישה של  646.GreenWashingארגון מעלה מצידו נענה
להזמנת התאחדות התעשיינים וקיים באוקטובר  ,2002שימוע לתקן החברתי ,בהנהלת
התאחדות התעשיינים ,בהשתתפות מנכ"ל ויו"ר ההתאחדות .שיאו של תהליך השימועים
הציבוריים היה במרץ  ,2003במסגרת הכנס השנתי השלישי "עסקים חברה" של מעלה.
מושב ייעודי בכנס ,בו השתתפו  100מנהלים בכירים ,נציגי חברות עסקיות ,כלל דיון מעמיק
בשאלות המרכזיות שעלו בקשר לתקן החברתי.
ארגון מעלה המשיך לקדם את התקן הישראלי גם בזירה הגלובאלית .בספטמבר 2003,
במסגרת מפגש ציריך של מנהיגי ארגוני אחריות חברתית של עסקים מרחבי העולם ,שעסק
בחיזוי עתידי של תחום האחריות התאגידית ,רגולציה ונושאים חברתיים עולמיים ,הצגתי את
טיוטת התקן הישראלי .התגובות היו נלהבות ,במיוחד לגבי השילוב הרב-נושאי של השקעה

 645אתר איגוד האיכות הישראלי [ http://www.isq.org.ilתאריך גישה]15.2.2015 :
 646מתוך מצגת מנכ"לית מכון התקנים במסגרת כנס איגוד האיכות 8 ,אוקטובר  ,2002ארכיון מעלה.
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קהילתית ותרומה בצד התנהלות סביבתית ,תעסוקתית ,זכויות אדם וממשל תאגידי תחת
מטריה של תקן אחד.
התקן הבינלאומי הושלם והושק רק בשנת  ,2010לאחר  8שנות

פיתוח647.

העבודה שהחלה

בכנס ביוני  2002בשטוקהולם ,הסתיימה עם השקת  ISO26000בנובמבר .2010

648

 ISO26000הוא תקן וולנטרי ,המהווה מערך רחב של הנחיות לגבי ניהול האחריות
התאגידית .לתקן חשיבות בתהליך הסטנדרטיזציה של שדה האחריות התאגידית
הגלובאלית .בדברי הרקע לתקן ,כפי שהם מופיעים באתר  ,ISOמוסבר כי "מטרת התקן היא
לסייע לארגונים שונים ,ללא קשר לתחום עיסוקים ,גודלם ,או מיקומם לתרגם כללים של
אחריות תאגידית לפרקטיקה יישומית .מטרת התקן היא לאפשר ניהול אחריות חברתית-
סביבתית ,תוך שיפור מתמיד ,שקיפות והשוואה

למתחרים"649.

תהליך התקינה היה מלווה

בכנסים באתרים שונים ברחבי העולם ,בגיבוש ועדות וקבוצות עבודה על פי מדינות ,יבשות,
סקטורים עסקיים ומגוון של נציגי "מחזיקי עניין" ,שהמרכזיים שבהם :ארגון העבודה העולמי
( ;)ILOארגוני עסקים; וארגוני חברה אזרחית גלובליים ולוקאליים ISO .הציג את המורכבות
ורב-גוניות זו ,כרקע להיותו של התקן העולמי תוצאת קונצנזוס רחב .ריבוי מחזיקי העניין
והדמוקרטיזציה של התהליך יצרו הליך מורכב ,מסובך ,רב טיוטות וגרסאות ,אשר בסופו של
דבר הביא לתקן כוללני ,הנתון לפרשנות .התקן הבינלאומי היווה "קוים מנחים" בלבד ולא
התיר סרטיפיקציה (הסמכה) .לדברי פתיר ,התהליך המורכב ,הסתיים בקונצנזוס" :בפתח
התקן כתוב שאסור לו לשמש לצרכי התעדה .מבחינתי לא חשוב מה כתוב ,העיקר שנהיה
מסמך שלפיו יותר ויותר חברות עובדות .אם היה ב  26000נושא הסמכה  -הוא לא היה

647

ISO 26000 Social Responsibility launch event, Press Release, 2.11.2010, Iso Website,
]http://www.iso.org/sites/iso26000launch/index.html [Accessed: 11.11.15
648
ISO News, “ISO to go ahead with guidelines for social responsibility, ISO Website, 29.6.2004,
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref924
;][accessed:23.6.2015
פרטי ועדה המראה  ,SOCIAL RESPONSIBILITY 26000אתר מכון התקנים הישראלי,
[ https://portal.sii.org.il/heb/standardization/vaadapage/?vid=26000תאריך גישה .]23.6.2015
הודעה לעתונות על השקת פרויקט  ISO26000בהובלת מדינה מפותחת שבדיה ומדינה מתפתחת ברזיל
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref935
649
ISO 26000 - Social responsibility, ISO Website,
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm [Accessed: 11.11.15].
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עובר" .המצאתי" מושג  – ATTESTATIONטסטמוניאל – עדות עצמית "העדה" (אתה) מעיד
על עצמך"....

650

ועדת המראה הישראלית לתקן הבינלאומי פעלה איפא משנת  2004ועד להשלמת התקן
בנובמבר  .2010עם התקדמות התהליך הסמיך מכון התקנים ,בשנת  ,2009את הוועדה
לפעול כוועדה טכנית ,אשר תאשר מתוך התקן הבינלאומי תקן ישראלי :ת"י

651.10,000

כך ,נוצרה חפיפה בין ועדת המראה הישראלית לועדת התקינה לתקן הישראלי ,עובדה
שעמדה בסתירה להוראות התקן הבינלאומי .ארגון מעלה התנגד להסמכה זו שהיוותה,
לטענתו ,הפרה של כללי  ISOוהטעיה ,וסבר כי תקן ישראלי ,בשלב מאוחר זה ,מתנגש עם
יוזמות מעלה המקוריות (ביניהן דירוג מעלה ,עליו יורחב בהמשך) .בשנת  2009פרש הארגון
מחברותו בועדת התקינה הישראלית ,ובשנת  2010השיק מכון התקנים את התקן הישראלי
ת"י  ,10000כרוויזיה של טיוטת התקן

המקורית652.

על בסיס המלצות התקן ,הקימה

התאחדות התעשיינים את ועדת ההתאחדות לגיבוש "אות נשיא התאחדות התעשיינים
לאחריות חברתית".
כניסת מכון התקנים לשדה האחריות התאגידית ,הייתה כניסה של שחקן "חדש" אשר ניסה
להפקיע ולערער את הדומיננטיות והלגיטימיות של ארגון מעלה בהגדרת הסטנדרטים של
השדה ,ולצבור הון מכוח השונות שלו .החיפוש אחר דרך לכמת ,למדוד ,להשוות ,ולהציג
נתונים מוחשיים לגבי התנהלות חברות בשדה האחריות התאגידית ,אפשרה את כניסת מכון
התקנים שניסה לצבור הון פוליטי מתוקף מעמדו הרגולטיבי וניסיונו כמוסד תקינה .על אף
הזעזוע שעורר ,המאמצים שהושקעו בקידום התקן והדינאמיקה החדשה שייצר ,לא התבסס
התקן הישראלי ,ת"י  ,10,000כמוסד בעל הון סימבולי בשדה .עד מועד כתיבת עבודה זו

 650זויה פתיר ,ראיון אישי ,שם.
651פרטי ועדה  – 1802ועדה טכנית ניהול אחריות חברתית , ,אתר מכון התקנים הישראלי,
 ;https://portal.sii.org.il/heb/standardization/vaadapage/?vid=1802פרטי ועדה  - 180201ועדת מומחים
צוות חשיבה לאחריות חברתית ,שםhttps://portal.sii.org.il/heb/standardization/vaadapage/?vid=180201 ,
[תאריך גישה .]23.6.2015
652

התקן הישראלי ת"י  - 2013: 10000מערכות ניהול אחריות חברתית ,שםhttp://www.sii.org.il/64- ,

[ he/SII.aspxתאריך גישה .]23.6.2015
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פעלו רק כ 3-חברות ישראליות לקבלת הסמכה של התקן .חלק מחולשתו של התקן נבעה
מהעובדה שהוא לא היה חד-משמעי והיה נתון לפרשנויות שונות ביישומו .מומו מהדב ,מנכ"ל
מעלה בהווה וד"ר יונתן מנוחין ,מנהל מחלקת האחריות התאגידית והדיווח ב ,BDO -סבורים
שהתקן הישראלי מבסס נקודת ערך לחברות תעשייתיות ,שיש להם מכניזם ותהליכים
מובנים של התמודדות עם תקינה כלשהי .בארגונים אלה ,כמו יצרניות נשק ,כימיקלים,
פלסטיקה וציוד טכנולוגי ,נוח יותר להשית תהליכי עבודה דרך תקן ,מאשר דרך מנהל
האחריות התאגידית .עבור חברות אלה ,התקן מהווה כלי ניהולי להטמעה ,ומשלים רצף של
סדרת תקנים ומקדם אותן אל עבר קבלת "תו יהלום" – תו הניתן לחברות שצברו למעלה מ-
 7תקני

איכות653.

אולם מבחינת מרבית החברות ,קבלת ההסמכה דורשת מאמצים ושינוי

תהליכים אשר אינם מוצדקים ,נוכח ההון הצפוי להן ממנו ,והן מעדיפות להשית ולהטמיע את
ערכי האחריות התאגידית בהתאם לקריטריונים של דירוג מעלה עליו יורחב מיד או מסגרות
דיווח גלובאליות ובראשן זו של ה.GRI -

תהליך ה"חתרנות" ומאבקי הכוח סביב העבודה על התקן ,בין השדה הציבורי-פוליטי לבין
השדה העסקי ,ובמיוחד שדה האחריות התאגידית וארגון מעלה ,הבליטו את הדיסוננס
המובנה ואת המאבק הרחב המתמשך בין הוולונטריות כגישת משילות עצמית ,שהייתה
מהותית לדוקסת האחריות התאגידית ,לבין הרגולציה ,אכיפתה והציות לה .המאבק
המתמשך יצר דינמיקה של שינוי בשדה .לקראת סוף שנת  ,2003שלוש שנים לאחר
ההתלבטות הראשונית אם להצטרף ליוזמת התקן ,לאחר השלמת תהליך פיתוח ואיסוף
משובים בשורת השימועים ,ומשהתברר כי מכון התקנים אינו מצליח להשלים את תהליך
התקינה ופונה לזירה הבינלאומית ,הגיעה הנהלת מעלה להחלטה להמשיך ולקדם אותו בלא
להמתין למכון התקנים .הפעם הוחלט ,כי השותפה המרכזית להובלת התקן ,תהיה לשכת
התיאום של הארגונים הכלכליים ,אשר יחד עם מעלה ,תקים חברה לניהול תהליך התקן.
 653יונתן מנוחין ,מנהל מחלקת האחריות התאגידית והדיווח ב ,BDO -ראיון אישי 16 ,בינואר  ;2014מומו
מהדב ,מנכ"ל מעלה משנת  ,2010ראיון אישי 21 ,בספטמבר  ;2014מכון התקנים" ,מכון התקנים הישראלי
יעניק לראשונה תו יהלום לחברות הנושאות שבעה תווי איכות ומעלה ,אתר מכון התקנים הישראלי,
[ ,http://www.sii.org.il/44-2960-he/SII.aspx ,3.11.2010תאריך גישה]23.6.2015:
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נקבע כי החברה המשותפת תסמיך גוף או גופים אשר יבחנו ויאשרו את החברות הזכאיות
לקבלת תו התקן ,וכי הרווחים מהתהליך ,במידה ויהיו ,יחולקו בין לשכת התיאום ומעלה.
התקן יקרא "תקן מעלה" ובצד השותפות ,תפעל ועדה ציבורית בראשות דב לאוטמן ,מבכירי
התעשיינים ואנשי העסקים בישראל ,אשר כיהן עד  1993כנשיא התאחדות

התעשיינים654.

תפקיד הוועדה הציבורית יהיה קביעת מדיניות בנוגע לתקן ,עדכונו ,שיווקו ,קידומו וייסודו של
טקס הענקת התקן .עוד נקבע ,כי מכון התקנים ,יוזמן להצטרף לוועדה הציבורית המלווה
ולהיות אחד ממבצעי מבדקי הזכאות.
בין פברואר ליוני  ,2004נערכה סדרת דיונים עם פורומים ספציפיים בהתאחדות התעשיינים
ביניהם ,נשיאות והנהלת ההתאחדות ,פורום איכות סביבה ,פורום קשרי קהילה ,פורום
משאבי אנוש ,איגוד תעשיות הכימיה בהתאחדות ואיגוד תעשיות המזון ,ועם ארגונים
כלכליים נוספים כמו איגוד לשכות המסחר ,איגוד הבנקים ,איגוד חברות הביטוח .בכל
המפגשים ,נעשו ניסיונות להגיע להסכמה לגבי הקמת ועדת היגוי ציבורית שתגבש את
הגרסה הסופית של התקן על בסיס הטיוטה הקיימת ,ולהגיע להחלטה לגבי זהות הגוף או
הגופים שיבדקו ויאשרו את הזכאות לתקן ולהסכמה לגבי הענקתו על ידי מעלה .אולם,
המפגשים השונים ,על אף שהגבירו את הנכונות לקבלת מסגרת של קוים מנחים לניהול
אחריות תאגידית ,לא קידמו את התהליך המובנה והרשמי של התקינה כפי שנדרש על ידי
מכון התקנים .הפערים באינטרסים של הארגונים השונים והערכתם את משקל ההון
התרבותי והפוליטי שיספק התקן לארגון שיעניק אותו ,לא אפשרו את האוניברסאליות
שנדרשה לארגונים ,כדי להתגבר על הדיסוננס שבין מחויבותם הרציונאלית לשדות המשנה
אליהם הם משתייכים לבין שדה האחריות התאגידית.
על רקע זה ולאחר מאמצים מרובים ,החליט ארגון מעלה כי תהליכי האישור ,ריבוי השותפים,
משך הזמן ובמיוחד מאבקי הכוחות ,אינם עומדים בהלימה לערכיו וכתוצאה החליט לנטוש
את קידום התקן ,ולנתב את התובנות שהושגו מפיתוחו להצגת כלי חדש עצמאי ו-וולנטרי,
 654דב לאוטמן ז"ל ,מבכירי התעשיינים ואנשי העסקים בישראל .מייסד ויו"ר דלתא טקסטיל ,לשעבר נשיא
התאחדות התעשיינים (עד  ,) 1993יזם ,מעורב בתפקידים ציבוריים,משקיע חברתי .דגל והתבטא בזכות הקשר
ישראל
פרס
אתר
מתוך
לחברה.
התעשייה
בין
ההדוק
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PrasIsrael/Tashsaz/DovLautman/cv.htm
[תאריך גישה ]23.6.2015 :
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שאיננו מערב גורמים נוספים – דירוג מעלה .דירוג מעלה הושק בנובמבר  ,2003ותפס את
תשומת הלב ומשאבי שדה האחריות התאגידית ,ובכך דחק לשוליים את העיסוק בתקן
החברתי .המעבר מהתקן לדירוג הרחיק את הפוליטיקאים והחדירה הפוליטית לשדה
האחריות התאגידית ותרם להחזרת השיח הניהולי-מקצועי ,המתבסס על הלוגיקה של השדה
העסקי655.

 3.9.2.2דירוג מעלה

דירוג מעלה בחן את ביצועיהן של החברות הגדולות במשק הישראלי אשר התנדבו לחשוף
את נתוניהן ,בשורה של אינדיקטורים המייצגים אחריות תאגידית .בניתוח דירוג מעלה
והתפתחותו ,יש להבחין בשני שלבים מרכזיים – שלב הייסוד ושלב הרחבת הדירוג .בשלב
הראשון ,שלב הייסוד ,פנתה מעלה בשאלון לסמנכ"לי הכספים בחברות הציבוריות שנכללו
במדד ת"א  .100בפניה פירטה מעלה את יתרונות המעורבות החברתית והדגישה את תקנה
 10לחוק ניירות-ערך ( )2002לפיה חברות ציבוריות נדרשות לדווח על מדיניותן בנושא
תרומות ,היקפן והשתלבות מדיניות התרומה
יזכו החברות שישתתפו

בדירוג657.

בעסקיהם656,

וכן את החשיפה העיתונאית לה

שליש מהחברות אליהן פנתה מעלה 33 ,במספר ,נענו

לאתגר ונכללו בדירוג בשנת  .2003בשנת  2004הוזמנו להשתתף בדירוג גם חברות פרטיות
וממשלתיות ,והשתתפו בו  69חברות .בשלב הראשוני נערך הדירוג על פי היחס שבין סך
תרומותיהן של החברות ובין רווחיהן לפני מס.

658

בשלב שני ,מהשנה השלישית ()2005

ואילך ,הורחב הדירוג לשורה נוספת של קריטריונים.
גיבוש דירוג מעלה ,היווה שינוי הטרודוקסי בשדה הכוח המרכזי של קהילת העסקים
הישראלית – שוק ההון .חמישה גורמים מרכזיים חברו למימוש דירוג מעלה .הראשון,
החיפוש המתמשך אחר כלי שיאגד וייתן ביטוי למגוון המרכיבים של אחריות תאגידית ,ידרבן
חברות להעריך עצמן ביחס למתחרות שלהן ויגרום להן להתחרות על מצוינות בתחום .השני,
 655פרנקל ( ,)2008שם ,עמ' .133
 656תקנת הרשות לניירות ערך  .2002ראה הערת שוליים  627פסקה .3.9.2
 657שאלון לדירוג מעלה הראשון  ,13.3.2003ראה נספח מס' .12
 658נתוני התרומות של חברות מרוויחות במדד ת"א  100לשנת , 2003ארכיון מעלה
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קיומם של מודלים חדשים מהזירה הגלובאלית ובראשם מדד הדאו ג'ונס לקיימות ()DJSI
 Dow Jones Sustainability Index659וה-

660

 .FTSE4GOODהשלישי היה תמריץ

שהגיע משדה העיתונות .במאמץ לגייס סוכנים משדה העיתונות ,קיימה מנהיגות מעלה
מפגש עם עורכים כלכליים .תוך דיון בשאלת הכיסוי התקשורתי לתחום האחריות התאגידית
המתעורר ,הביעו העורכים את הקושי בהמחשת ערכי התחום לקוראיהם ואת הצורך
ב"נתונים תחרותיים" שיאפשרו השוואה בין חברות וקטלוגן כ"טובות" ו"רעות" .הדירוג נתן
מענה ,שאפשר את המרת ערכי האחריות התאגידית ,לשפה תקשורתית .הרביעי היה הידע
שהצטבר במעלה מעבודת הכתיבה של התקן החברתי וגיבוש הקריטריונים למדידת אחריות
תאגידית .החמישי היה בסיס הנתונים המבוקרים שהצטברו מדו"חות המנהלים של החברות
הציבוריות לגבי מדיניותן בנושא התרומות ,שהיו פועל יוצא של תקנה  10לחוק ניירות ערך
( ,)2002ואשר הניחו את הבסיס הכמותי

לדירוג661.

בייסודו ,התייחס דירוג מעלה ,לקריטריון המקובל אז בעולם למדידת אחריותן החברתית של
עסקים ,שהיה יחס התרומות מהרווח .אך מכיוון שבין המשתתפות היו חברות שלא הרוויחו,
הוצגו בצד האחוז מהרווח לפני מס גם הסכומים הכספיים בפועל .הממוצע המשוקלל לשנת
( 2002דירוג  )2003של תרומות החברות המרוויחות ,הכלולות במדד ת"א  ,100עמד על
כחצי אחוז מהרווח לפני מס ,בהתאם ליחס שהיה מקובל אז בעולם כיחס המשקף אחריות
חברתית .בצד הנתונים הכספיים על היקף התרומות של החברות המשתתפות ,הציג דירוג
 ,2003גם סקירה של פרמטרים נוספים שהעידו על מידת האחריות החברתית של הפירמה,
ובהם קיומה של מדיניות חברתית כתובה ,התנדבות עובדים ,קיומו של אחראי על הנושא
החברתי בתאגיד ,ועמידה בתקנים המעידים על יישום אחריות חברתית במהלך העסקים
השוטף בנושאי איכות הסביבה ,בטיחות וגהות בתעסוקה וניהול איכות .כל אלה רק סומנו
ב"קיים" או "לא קיים" ,אך לא נמדדו לצורך הדירוג .במבנה ראשוני זה ,שיקף דירוג מעלה

 659מדד דאו ג'ונס לקיימות[ ,/http://www.sustainability-indices.com ,תאריך גישה]16.5.2014:
 660מדדי [ ,http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good ,Ftse4goodתאריך גישה]16.5.2014:
 661תקנת הרשות לניירות ערך  ,2002שם.
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את תפישת האחריות החברתית של עסקים כמתבססת על מדידה כמותית של השקעה
חברתית פילנתרופית ,ונמנע מלהעריך ולכמת את פעילות הליבה התאגידית.
תוצאות דירוג מעלה הראשון פורסמו במאי  .2003מרבית החברות שהשתתפו בו ציינו כי
הייתה להן מדיניות חברתית כתובה ,והן ליוו את התרומות הכספיות שלהן גם במעורבות
פעילה של ההנהלה והעובדים .כ 70% -מהחברות שנכללו בדירוג  2003העידו על קיום
פעילויות של התנדבות עובדים ,וכ 75% -מהחברות מינו אחראי בפירמה לנושאים של
אחריות חברתית.
בהודעה לתקשורת ,שהציגה את הדירוג ותוצאותיו ,ציינה מעלה לשבח את החברות
המשתתפות והביעה עמדה ביקורתית ,כלפי אלו שלא לקחו בו

חלק662.

הכנסת אלמנט

תחרותי נוסף וחדש בין חברות עסקיות ,המבוסס על פעילות חברתית ולא על ביצועים
פיננסיים ,בדמות דירוג מעלה ,ערערה את יחסי הכוחות המוכרים בשדה העסקי ,בשוק ההון
ובשדה התקשורת .כמוסד של שדה האחריות התאגידית ,ערער הדירוג על השליטה
המסורתית בשדה העסקי באמצעות הון כלכלי ,כאשר הציג הון ערכי סימבולי חדש ,שיכול
אף הוא לבסס שליטה בשדה העסקי ,ולהפקיע אותה מידי חברות מבוססות ואיתנות
במונחים המקובלים .התאגידים הגדולים ביותר ,הרווחיים ,אשר שלטו בשדה העסקי
באמצעות הון כלכלי ,עמדו נבוכים מול שילובם של מדדי נכסים ערכיים-חברתיים.
על אף היווצרותו כיציר שדה האחריות התאגידית ,הופיע הדירוג בשדה התקשורת כמוצר
תקשורתי-מערכת ,הוא נחשף בו זמנית על פני עמודים שלמים בעיתונים "הארץ" ו"גלובס".
התהודה שעורר הדירוג יצרה יתרון תדמיתי לחברות המשתתפות ,וההשתתפות הפכה לנכס
מניב הון בקרב סוכני השדה .אלה הביאו למאבק של החברות הפרטיות הגדולות במשק,
אשר דרשו לאפשר גם להן להצטרף ולהשתתף בדירוג על ידי הצגת דו"חות מבוקרים.
החברות הפרטיות ,אשר חלקן היו סוכנות בולטות בהתנהלותן החברתית ,טענו ,כי החלת
הדירוג על חברות ציבוריות בלבד מזיקה להן שכן הציבור אינו ער לדקויות וסבור ,כתוצאה
 662הודעת מעלה לעיתונות" ,דירוג מעלה לאחריות חברתית של עסקים :אלו חברות ציבוריות הצטיינו בשנת 2002
ואלו עוד לא שמעו על אחריותן כלפי החברה בה הן פועלות" ,מאי  , 2003ארכיון מעלה.
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מהמתכונת הנוכחית של הדירוג ,כי רק החברות הציבוריות הן האחראיות .בתגובה הורחב
דירוג  2004ופנה הן לחברות הנכללות במדד תל-אביב  100והן לחברות פרטיות,
ממשלתיות או חברות שהיו רשומות ברישום כפול ,הן בישראל והן בארה"ב או אירופה,
ושמחזור ההכנסות שלהן עמד על לפחות  100מיליון דולר ,בתחומי השירותים והמסחר,
התעשייה ,הבנייה והתשתיות .בדירוג  2004השתתפו  69חברות ,מתוכן  44ציבוריות ו25-
פרטיות וממשלתיות .תוצאותיו הצביעו על עליה משמעותית במודעות החברות ובמשאבים
שהן השקיעו במעורבותם

החברתית663.

בשנתיים הראשונות ( 2003ו (2004-נערך דירוג מעלה כתכנית פנימית במעלה על ידי רו"ח
שירלי שקד .שקד שגיבשה את נוסחת החישוב ,ניהלה צוות קטן שדירבן את החברות
להעביר את נתוניהן במענה על שאלונים ,ובדקה אישית כל אחד מהנתונים שהתקבלו.
תהליך זה היה מסורבל ,דרש משאבי ניהול גבוהים והתמודדות אישית של צוות הארגון עם
כל שאלה ,ביקורת או השגה על תוצאות הדירוג .כמו כן ,דרך הצגת התוצאות ,כדירוג על פי
אחוז התרומה מהרווח לפני מס ,יצרה התמרמרות בקרב החברות המשתתפות ,כיון שיצרה
מצבים בהם חברה שאחוז התרומה שלה היה גבוה בשבריר אחוז ,הוצגה כטובה יותר
מאחרת ,גם כאשר חסרו לראשונה כל הקריטריונים האחרים של התנהלות חברתית,
שהתקיימו באחרת.
התגובות וההערות העידו על חשיבותו של דירוג מעלה כבר בשנותיו הראשונות כמייצר הון
בשדה האחריות התאגידית ועל מאמצי הסוכנים התאגידיים ,להשתתף במשחק ולשמור על
הונם .עם זאת ,לאור הביקורת ,נערכו מפגשי דיאלוג בהם נאספו תגובות ומשובים מהסוכנים
הדומיננטים בשדה ,ומכאלה שהחליטו שלא להשתתף .על בסיס ניתוח הנתונים שנאספו,
גובש לשנת  2005 -2006דירוג בו שוקללו כל הקריטריונים לכדי ציון.

 663הודעת מעלה לעתונות" ,דירוג האחריות החברתית של מעלה"  :החברה הכלכלית לירושלים ,אלביט הדמיה
רפואית ורד תקשורת מחשבים ,בראש רשימת החברות המובילות באחריות חברתית לשנת  19 ,"2003במאי
 2004ראו נספח מס' .13
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הקריטריונים ומשקלם ,ייצגו את הגישה המקובלת באותה עת לגבי השאלה מהי אחריות
תאגידית ומרכיביה .הם היוו הרחבה משמעותית מקריטריונים שעיקרם תרומה תאגידית,
לקריטריונים שיצגו מכלול .נוסף על תרומה וההתנדבות בקהילה ,נבחנו כעת גם תחום
הניהול הסביבתי לרבות מדיניות סביבתית,ודיווח סביבתי; קריטריונים לגבי ניהול אתיקה
וקיומו של קוד אתי; וקריטריונים לגבי סביבת עבודה וזכויות אדם ובהם :זכות העובדים
להתארגן ,שילוב מיעוטים בתעסוקה .קריטריונים בתחום ניהול שרשרת האספקה ובתחום
הממשל התאגידי לא שולבו בשלב זה ,מאחר שהם עדיין לא היו על מפת האחריות
התאגידית .עם זאת ,בשנת  ,2005כשבע שנים מיום הקמת ארגון מעלה ,עדיין נתפשה
אחריות תאגידית קודם כל כאחריות ומעורבות חברתית אשר הרכיבה כ 60% -מציון הדירוג.
 3.9.2.3מדד מעלה
הרחבת הקריטריונים ומבנה המשקלות ,אפשרו יצירת שותפות בין ארגון מעלה לבורסה
לניירות ערך בתל-אביב ,בדמות גיבושו של מדד מעלה ,אשר הושק בבורסת תל-אביב בשנת
 .2005למדד נקבעו כללי חישוב ,הוא עוגן בתקנון ,וזכה לברכת הרשות לניירות

ערך664.

השקת המדד והשותפות עם הבורסה לא היו טריוויאליים .תחום האחריות התאגידית וארגון
מעלה היו הטרודוקסים לשוק ההון ,אשר הבורסה לניירות ערך הייתה המוסד המרכזי בו .גם
בצעד זה ,היה למניע האישי ולקשר הבינ-אישי תפקיד מרכזי .רונית הראל בן-זאב ,מי
שהייתה באותה עת סמנכ"לית הבורסה ,ראתה קורלציה בין התנהלות החברות ובין ביצועיהן
בבורסה ,וראתה בהצעת המדד הזדמנות להעלאת רמת ההתנהלות ושיפור השוק" .חשבנו
שזה ישרת גם את המשקיעים וגם את החברות" 665.בראייתה ,היא הניעה את הבורסה לצעד
חריג מאחר שדירקטוריון הבורסה לא ראה את הוספת מדד מעלה כצעד עסקי שמספק ערך.
ארגון מעלה היה גוף חיצוני לבורסה שהציג קריטריונים איכותיים ולא מדידים ,והדירקטוריון
 664הו דעת הבורסה לניירות ערך" ,השקת מדד חדש לאחריות חברתית של עסקים – "מדד ת"א מעלה"
 , 20.12.2004ארכיון מעלה; הודעת הבורסה לניירות ערך" ,כללי מדד מעלה"  ,4.1.2005ארכיון מעלה; הודעת
הבורסה לני"ע "הרכב מדד "מעלה" ואופן עדכונו – נוהל"  15.5.2005ארכיון מעלה; מדד מעלה ,אתר הבורסה
לני"ע.
http://www.tase.co.il/Heb/MarketData/Indices/Additional/Pages/IndexAboutSRI.aspx?Action=2&add
[ ,Tab=&IndexId=150תאריך גישה ]27.5.2015
הודעה הבורסה לניירות ערך לעיתונות" ,הבורסה מפרסמת את רשימת מניות מעלה" ,5.2.2005 ,ארכיון
מעלה.
 665רונית הראל בן-זאב ,סמנכ"לית הבורסה לניירות ערך בשנים  ,1994-2010ראיון אישי 1 ,באוקטובר .2014
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דרש להצדיקו .לשם כך הוצגו לדירקטוריון מודלים מבוססים של מדדי אחריות תאגידית
מהשדה הגלובאלי ,ובהם מדדי ה ,DJSI -ה ,FTSE4GOO -ומדד בורסת דרום אפריקה,
אשר הובילו למתן אור ירוק להשקת המדד.
מדד מעלה הושק בשני שלבים בטווח של  4חודשים :הראשון בתחילת פברואר  2005כמדד
שכלל את  20החברות הראשונות בדירוג מעלה  ,2004השני ,ב 1 -ביוני  2005על בסיס
הקריטריונים החדשים של הדירוג ,שגובשו בשיתוף הועדה הציבורית ועל בסיס נתוני
החברות שדיווחו לשנת  2004ודורגו על בסיס זה בדירוג

666.2005

השקת המדד העלתה את קרנו של תהליך הדירוג ,אך לתקופה הפקיעה אותו משדה
האחריות התאגידית לשדה הפיננסי .כללי המשחק השתנו .על דירוג מעלה חלו כללי שוק
ההון והבורסה לניירות ערך ,וחישוב מוטעה ,עלול היה לגרור תביעה של בעלי מניות בגין
ירידת ערך .לראשונה נדרש ארגון מעלה לייעוץ משפטי צמוד ,חברי הועד המנהל של מעלה
נדרשו לפעול במערכת מקוטבת בין שדה האחריות התאגידית ,לכללי שוק ההון ולנפק
חתימה אישית ,ובהתאם זכו לכיסוי ביטוחי במסגרת אחריות דירקטורים .התהליך כולו היה
"מלחיץ" לארגון ללא מטרות רווח ,ובשיאו התפטרה אחת הדירקטוריות ,שהחליטה לעזוב
את השדה כיוון שלא הייתה מוכנה לפעול בתנאים החדשים ,ולקחת על עצמה את הסיכון של
תביעות אפשריות מחברות שהיו עלולות לראות עצמן ניזוקות.
במקביל לסגירת תהליך הדירוג המעודכן ,חתימת החוזים עם הבורסה ,וגיבוש כללי המסחר
של מדד מעלה ,הושקה לראשונה במרץ  ,2005תעודת-סל על ידי בית ההשקעות אקסלנס-
נשואה בשם "קסם מעלה" ,שאפשרה מסחר במניות מדד

מעלה667.

 666הודעת הבורסה לנייירות ערך לעתונות " ,לראשונה :הבורסה מפרסמת את רשימת מניות "מעלה" -המדד
החדש לאחריות חברתית"  ,3.2.2005,ארכיון מעלה.
 667הודעת "אקסלנס נשואה" לעתונות" ,תעודת סל חדשה" :קסם מעלה" ,אפשרות לתשואה עודפת עם אחריות
חברתית"  ,8.3.2005,ארכיון מעלה; הודעת "אקסלנס נשואה" לעתונות" ,הצלחה בהנפקת מדד מעלה",
 ,13.3.2005ארכיון מעלה.
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 3.9.2.4התפתחות ועדכון דירוג מעלה
החשיפה לסיכונים ,יחד עם ההתעניינות התקשורתית הגוברת ,דרשו עדכון של תהליך
הדירוג לתהליך מדויק עוד יותר מקודמו ,אובייקטיבי ,בלתי תלוי ומבוקר כך שיוכל לעמוד בכל
ביקורת ציבורית .ביוזמת מעלה הוקמה בינואר  2005וועדה ציבורית רחבה לדירוג מעלה.
לוועדה גויסו סוכנים משדות שכנים לשדה האחריות התאגידית  :אקדמאים מתחומי המשפט
התאגידי :דיני חברות ,אתיקה ,דיני עבודה וממשל תאגידי ,מנהלי ארגוני חברה אזרחית
מתחומי הסביבה ,זכויות אדם ואזרח ,תעסוקה וקהילה ,יועצים אסטרטגים בתחומי הניהול,
כלכלה וסביבה ונציגי הבורסה והרשות לניירות ערך .הוועדה פעלה כמליאה ,אשר היו"ר
הראשון שלה היה יעקב בורק בתפקידו כיו"ר מעלה ,ובמסגרת תתי-ועדות על פי תחומי
הדירוג ,אשר יושבי הראש שלהן היו מומחים בתחומם .כך לדוגמא בראש תת הועדה לנושאי
סביבת עבודה וזכויות האזרח עמדה עו"ד ארנה לין ,מהמשפטנים המובילים בישראל בתחום
דיני עבודה ופעילה מובילה באגודה לזכויות האזרח; בראש תת-הועדה לנושא אתיקה עמד
פרופ' אסא כשר ממובילי הפיתוח של נושא האתיקה באקדמיה ויישומו המעשי; בראש תת
הועדה לנושא סביבה עמדה עו"ד אלונה שפר ,בתפקידה כיו"ר "חיים וסביבה" ארגון העל של
הארגונים הסביבתיים בישראל ,ומי שבהמשך מונתה למנכל"ית המשרד להגנת הסביבה.
בראש תת הועדה לנושא קשרי קהילה עמדה אהובה ינאי מנכלי"ת ארגון "מת"ן" .הרכב חברי
הועדה עודכן במהלך השנים בהתאם להתפתחות הנושאים שנכללו בדירוג ,יושבי הראש
הבאים של המליאה נבחרו מקרב חברי הועדה ובנפרד מיו"ר מעלה .תפקידה של הועדה
הציבורית היה לספק את הלגיטימציה הציבורית לדירוג ,על ידי בחינה תקופתית של
הקריטריונים ,ביטול או הוספת קריטריונים עדכניים ,ולהבטיח את ייצוגם של נושאים
חברתיים וסביבתיים מהותיים .בגיבוש הקריטריונים ועדכונם ,נלקחו בחשבון נתוני המשק
והחברה בישראל ,ונושאים עסקיים וחברתיים עולמיים אשר השפיעו על הממשק שבין
אחריות חברתית להצלחה

עסקית668.

 668הועדה הציבורית לדירוג מעלה 2014-2015
http://www.maala.org.il/%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
[תאריך כניסה ]1.1.2016 :
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את נוסחת החישוב של נתוני הדירוג ,גיבש בהתנדבות משרד הייעוץ של מקנזי בישראל.
מעלה התקשרה עם חברת דירוג האשראי "מעלות"  S&Pישראל ,אשר אספה וריכזה את
הנתונים מהחברות המדווחות וערכה את חישוב הדירוג ,ופירמת רואי החשבון ארנסט & יאנג
) (E&Rהתנדבה לבצע את הבקרה על תהליך

הדירוג669.

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

נאותה לאמץ את הדי רוג ,לחשב ממנו את מדד מעלה ולהכלילו כמדד סחיר

בבורסה670.

הירתמותם בהתנדבות של ארגונים אלה ,שכולם פירמות מובילות במגזר העסקי הישראלי,
הקנתה תוקף ואמינות לדירוג ולמדד החדש ,ועזרה ביצירתו של הון חדש בשדה האחריות
התאגידית .מעורבותם הפעילה היוותה ראיה למעמדו המרכזי של ארגון מעלה ,שניהל את
התהליך כולו ואת חשיפת תוצאות הדירוג ,ומכאן להמשך התבססותו כמוסד המוביל בשדה.
החברות המתנדבות ,צברו הון תרבותי וכלכלי בשדה האחריות התאגידית ובשדה העסקי
מעצם מעורבותן בתהליך .בהיותן שלוחות של חברות גלובאליות ,הקנתה להן מעורבותן
בכינון הדירוג והמדד הון סימבולי בחברות האם שלהן.

דירוג  2006היה איפא דירוג חדש במהותו .במתכונת החדשה ,נדרשו החברות המשתתפות
לדווח כמעט על כל היבט של השפעותיהם החברתיות ,הסביבתיות ,האתיות והמימשליות.
שאלון הדירוג כלל כ 100-קריטריונים ,בארבעה נושאים מרכזיים בתחום האחריות החברתית
של עסקים :איכות הסביבה ,אתיקה בעסקים ,סביבת עבודה וזכויות אדם ,ומעורבות
בקהילה ,ודרש מהחברות השקעה ניכרת של זמן ותיאום .בין הקריטריונים החדשים הופיעו
דרישות לדיווח רמת ההשפעה הסביבתית ביחס לסקטור העסקי ,קיומה או אי קיומה של
תוכנית ניהול סביבתית לרבות הפחתת מזהמים ,דיווח תנאי העסקה ישירים ונלווים ,מספר
נשים בתפקידי ניהול ,שביעות רצון עובדים ומדיניות השקעה חברתית .לראשונה גם שולבה
אנליסטית סביבתית חיצונית כמבקרת את דיווחי החברות על השפעותיהן

הסביבתיות671.

 669הודעת מעלה ו"מעלות" לעתונות ",מעלה ומעלות חברו לעדכון "מדד מעלה לאחריות חברתית"8.11.2005 ,
ארכיון מעלה.
 670רונית הראל ,ראיון אישי ,שם.
 671דירוג מעלה לשנת , 2006אתר מעלה
http://www.maala.org.il/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92 -
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תהליך הדירוג כפי שנבנה היה מורכב ורב-משתתפים ,וזכה להוקרה כתהליך מקצועי ושקוף.
על אף זאת ,עוררו דירוג מעלה במתכונתו החדשה ומדד מעלה בבורסה מאבק קשה .חלק
מהחברות שהשתתפו בדירוג במתכונתו הקודמת ,סירבו לקבל את מבנה הדירוג החדש על
נושאיו ותחומיו החדשים .הן ראו בשינוי הפקעה של נכסיהן ואיום על מעמדן ,הונן וכוחן
בשדה האחריות התאגידית ובשדה העסקי ,וחששו כי השינוי מקטין את סיכויי ההצלחה
שלהם .עיקר ההתנגדויות עלו מחברות תעשייתיות ובראשן קבוצת "כי"ל  -כימיקלים
לישראל" ,אשר טענו כי הדירוג במתכונתו החדשה מקפח אותן .חברות אלה ,התעלמו
מהבידול ששולב בדירוג בין הסקטורים העסקיים ,וטענו כי לא ניתן להשוות בין גופים פיננסים
לבין גופים תעשייתיים ,לא בהיבטי השפעות סביבתיות ולא בהיבטי תעסוקה .מנהלים
בכירים אחדים ערערו על לגיטימיות הדירוג ואפילו על סמכות ארגון מעלה תוך העלאת
השאלה "מי שמכם?" .אלו טענו ,כי כל עוד דורגו ביחס של תרומותיהם והשקעותיהם
החברתיות שמחו לשתף פעולה ,אך מבחינתם הכנסת מדדים סביבתיים ותעסוקתיים ,אינה
לגיטימית .בנוסף עלתה הטענה כי נתוני ההשפעות הסביבתיות מאפשרים למתחריהם,
קבלת מידע חסוי על היקפי הייצור וההפצה של חברותיהם.
מרבית ההשגות נענו ,וחלקן הובילו לשינויים ועדכונים בקריטריונים .אולם ,מיעוטן התפתח
למאבק שלבש פנים שונות של "שיחות נזיפה" ,מכתבי ביקורת ואפילו ניסיונות של "מרד"
חברות נגד מעלה ,איומים על עתיד הארגון ,וניסיונות לרתום סוכנים ומוסדות משדות אחרים
כמו התאחדות התעשיינים ,שר התמ"ת ,ראש הממשלה ואחרים להחרמת הדירוג והמדד.

672

בעיצומו של ה"קרב" ,היה קשה שלא להיכנע .עם זאת ,בזכות קיומו של ועד מנהל חזק
ותומך ,עבודה אינטנסיבית של פורומים לשימוע ציבורי ,מפגשים עם חברות ,ארגונים
ותקשורת ,ומענה לכל שאלה ,נחישות ותמיכה לא מסויגת של השותפים לתהליך אשר הגנו
על הדירוג ,לא התאפשרה פגיעה בו ותקפותו ומשמעותו הפכו לבולטות אף יותר ,וביוני

[ /%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92 -2006תאריך גישה
]27.5.2015
 672בורדייה ( ,)2005שם ,עמ'  ;14ראיון עם טליה אהרוני לעיתון "הארץ" "כי"ל יצאה למלחמה אישית נגדי",
 ,29.11.2010ארכיון פרטי טליה אהרוני.
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 ,2006הציגה מעלה את תוצאות הדירוג

המחודש673.

העדכון הרחב ,היקף החשיפה ועומק

הדרישות הניהוליות שהתבקשו מהחברות המשתתפות ,גבו מחיר במספר המדורגות .בדירוג
 ,2006השתתפו רק  49חברות ,לעומת  66חברות שהשתתפו בו ב .2005 -תמהיל החברות
היה 36 :חברות ציבוריות 12 ,חברות פרטיות וחברות שנסחרות בחו"ל וחברה ממשלתית
אחת .החברות שהשתפו בדירוג ,ייצגו מחזור כולל של כ 155 -מיליארד  ₪והיקף העסקה
של כ  121,000-עובדים במשק הישראלי .על אף הירידה הכמותית ,נרשמה בדירוג 2006
עליה ברורה בביצועי החברות .כך לדוגמא התרומה הממוצעת עלתה בכ 30% -ל  4.4-מיליון
 ,₪אחוז התרומה הממוצע מהרווח עלה ב 75%-ל ,1.2% -וכן נרשמה עלייה ניכרת במספר
החברות בעלות קוד אתי ותכניות אתיקה פעילות.
כל החברות שהשתתפו בדירוג ,העידו כי הן משלמות שכר מינימום לפחות ,אולם למרות
שהחוק בישראל מחייב מעסיקים לאפשר התארגנות עובדים ,רק ב  37%מהחברות הייתה
קיימת התארגנות ,ו 39% -מהחברות הצהירו כי אין אצלן התארגנות עובדים וכי "אין בכוונתן
לאפשר זאת" 24% .מהחברות הצהירו כי יאפשרו התארגנות כזו ,במידה ותקום .נתון קשה
העיד על קיומם של פערים משמעותיים באחוזי העסקת מיעוטים בחברות ,ביחס לאחוז
הממוצע של מיעוטים בחברה הישראלית .בחברות הציבוריות דווח כי רק  5.3%מבין
המועסקים הם בני מיעוטים ובחברות הפרטיות עמד ההיקף על  1.1%בלבד .נתונים נוספים
לגבי תעסוקה ,הצביעו על היקף של  20%נשים מכלל המועסקים ,ורק כ 10%-ממקבלי
השכר הגבוה בחברה היו נשים ,ואחוז המועסקים הממוצע מקרב האנשים עם מוגבלות עמד
על  0.7%בחברות הציבוריות ו 0.4% -בחברות הפרטיות.
פריצת דרך משמעותית בדירוג  ,2006הייתה פרק איכות הסביבה אשר הראה כי החברות
אשר בחרו להשתתף בדירוג ,ובפרט אלו בהשפעה הסביבתית הגבוהה ,ניהלו את נושא
איכות הסביבה 70% :מהחברות הפעילו מערכת ניהול סביבתי .לעומת זאת ,רק ל40%
הייתה מדיניות סביבתית כתובה ארוכת טווח הנגישה לציבור 58% .מהחברות ,בעלות

 673ראו דירוג מעלה לשנת  ,2006שם.
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השפעה סביבתית גבוהה ,מדדו את ביצועיהן הסביבתיים ומסרו לציבור נתונים חלקיים או
מלאים ,ו 42% -האחוזים הנותרים לא מדדו ו/או חששו לחשוף נתונים אלה.
במהלך ארבע השנים הראשונות עברו ציוני הדירוג שינויים ועדכונים ,בניסיון להתמודד עם
האתגר של גיבוש מודל ציונים ,אשר מחד ישקף את נתוני החברות ,ומאידך יהיה ברור ואמין.
בשנת  2006החליטה הועדה הציבורית כי בשל ריבוי הקריטריונים ומורכבותם ,יפורסמו
תוצאות הדירוג בערכים כלליים ,על פי קבוצות :פלטינום ,זהב וכסף ,ללא ציון סופי פרטני לכל
חברה .זאת כדי למנוע את התחרות והעיסוק במיקום ,ולהגביר את ההתייחסות למהות
ולביצועי כל אחת החברות בתחומי הדירוג .שיטה זו ליוותה את הדירוג במהלך השנים
הבאות .אמנם בתחילה גם היא גררה ביקורת ,שכן גם לתקשורת וגם לחברות המצליחות
יותר חסר אלמנט התחרות ,אולם היא התקבלה והתקבעה ,והחברות המשתתפות למדו
לגזור ערך מעצם השתתפותן והבליטו את שייכותן לקבוצות הדירוג.
בעוד דירוג מעלה זכה להצלחה ונתפס כמוסד הטרונומי ,שהינו מרכזי לשדה האחריות
התאגידית ,אך קשור הדוקות עם השדה הפיננסי ,היה המסחר במדד מעלה ,נמוך .המדד
נשאר כמוסד הטרודוקסי לשדה הפיננסי ,במובן זה שלא זכה להכרה ככלי פיננסי משמעותי.
התברר ,כי קשה לשכנ ע מנהלים לשלב בין השיקול העסקי לשיקול הערכי .המשקיעים
המוסדיים לא הצליחו להתגבר על הדיסוננס שבין אחריות תאגידית לבין מה שנתפש כמודל
הרווח הפיננסי .הם נשארו נאמנים לשדה העסקי ולהון שלו ,שהוא ההון הכלכלי ,וקיבלו את
החלטות ההשקעה שלהם בוועדות השקעה או על ידי מנהלי השקעות אשר נדרשו להציג
תשואה גבוהה .גליה מאור סבורה כי המשקיעים המוסדיים לא השקיעו במדד כיון שלא ראו
את הערך בשורה התחתונה" .ההשקעה במדד מרוחקת ואינה מאפשרת לגוף המשקיע
לראות את הערך המוסף הפיננסי של פעילות

מסוימת"674.

לכן ,הרגישו המוסדיים בטוחים

יותר ,להשקיע במדד "ת"א  "100מאשר ב"מדד מעלה" .רונית הראל רואה בדירוג מעלה

 674גליה מאור ,מנכ"לית בנק לאומי בשנים  ,1995-2012ראיון אישי 7 ,באוקטובר .2014
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"מוצר תקשורתי" שנותר חיצוני לשוק ההון" .לצערי ,המדד בגדול ,לא השפיע על שוק
ההון.....אני חושבת שהמשקיעים לא ייחסו לזה

חשיבות"675.

כדי לנסות ולהגביר את סחירות המדד ,נענה בית ההשקעות "פסגות" לבקשת מעלה ,והשיק
ביוני  2007את קרן הנאמנות "פסגות-מעלה" ,שאפשרה השקעה במניות מדד

מעלה676.

יעקב בורק ,יו"ר מעלה ( )2006-2009מציין את אכזבתו מביצועי מדד מעלה אשר לא "הכה"
את השוק .הוא רואה את הסיבות המרכזיות לכך כשילוב בין מבנה המדד בו הוגבלו משקלות
כל חברה והחפיפה הגבוהה שלו למדד תל-אביב  ,100ובין העובדה שחברת "כימיקלים
לישראל" ,אשר החרימה את דירוג מעלה ,לא השתתפה בו" .נוצר מצב שחברה שהייתה
מזהמת וכו' הצליחה להגדיל את הערך שלה ,היא הייתה בתל-אביב  100ולא במדד מעלה
וזה חרץ את גורל המדד"" .היו לנו תעודות סל ,היו לנו כלים ופלטפורמה ,אבל אי אפשר היה
להתעלם מזה שמדד מעלה 'עשה פחות טוב'( ...היה בעל ביצועים פחות טובים ט.א) ולבוא
ולהגיד ':תקנה משהו נחות' -היה בלתי

אפשרי"677.

בשנים  2007עד  ,2010התקבע דירוג מעלה כמנגנון לארגון הפעילות בשדה האחריות
התאגידית בישראל ,וכמייצג ומשקף את אחריותם של תאגידים בה .הועדה הציבורית
המשיכה לפעול לעדכון הקריטריונים; הושמטו קריטריונים שהפכו לטריוויאליים וגרפו מאה
אחוזי הטמעה כמו קיומו של קוד אתי ,והוספו קריטריונים חדשים ,מתעוררים בהתאם
לתמורות המשק ,צרכי החברה או נושאים גלובאליים .כך למשל התווסף בשנת  2008פרק
שלם בנושא ממשל תאגידי ,והוגדל משקלו של הפרק הסביבתי .בקרת נתוני השאלון ,שעסקו
בביצועים סביבתיים ודיווח סביבתי ,הורחבה ובוצעה על ידי החברה הישראלית גרינאיי
)678.(GreenEye

 ,GreenEyeהוקמה על ידי נגה לבציון ,כלכלנית-סביבתית ,שליוותה את

הארגונים הסביבתיים בוועדה הציבורית של דירוג מעלה .החברה שותפה וחברה ברשת
העולמית של חברת  ,EIRISהמעריכה חברות ומשקיעים בתחומי סביבה ,חברה וממשל
 675רונית הראל בן-זאב ,ראיון אישי ,שם.
 676תשקיף קרן "פסגות מעלה" ,אתר הבורסה לניירות ערך,
[ http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=702029תאריך גישה ]25.5.2005
 677יעקב בורק ,ראיון אישי ,שם.
 678אתר חברת [ http://www.greeneye.co.il :GreenEyeתאריך גישה]23.11.2015 :
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תאגידי679.

בהיבט זה ,התחזקה זיקת דירוג מעלה לזירה הבינלאומית ,כאשר הערכת

החברות הציבוריות ,התבססה על ניתוח החברה בהשוואה לענף הפעילות שלה ולחברות
דומות בארץ ובעולם ,לרבות בחינת התמודדות החברה עם סיכונים והזדמנויות סביבתיים.
במקביל ,המשיך מספר החברות המשתתפות בדירוג לעלות בהדרגה ,ובשנת 2007
השתתפו בו  53חברות ,שייצגו מחזור של למעלה מ 167 -מיליארד שקל ,והעסקה של מעל
 134אלף עובדים .החברות החדשות שהצטרפו לדירוג היו בעיקר מסקטור הטכנולוגיה
ומסקטור המזון .התרומה הממוצעת האבסולוטית עלתה לסכום ממוצע של  5.8מיליון  ,₪אך
נרשמה ירידה קלה באחוז התרומה ביחס לרווח מ 1.2%-ב 2006-ל 0.9%-ב.2007-
ב 2008 -נרשמה עליה של כ 13%-במספר החברות שהשתתפו בדירוג והוא עמד על 60
חברות ,מתוך כ 280 -החברות הישראליות הגדולות במשק ,אשר הוזמנו לדווח על אופן
ניהול ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלהן .מבין  60החברות 39 ,היו חברות ציבוריות ו-
 21חברות פרטיות .יחד ,ייצגו החברות המשתתפות מחזור כספי של כ 200 -מיליארד ,₪
שהיוו כ 41% -מהתוצר העסקי של המשק הישראלי ,והעסיקו כ  135אלף עובדים ,שהיוו כ-
 13%מכלל עובדי המשק.
פרק המימשל התאגידי ,אשר הוסף לדירוג  ,2008היווה ביטוי לקרבת שדה האחריות
התאגידית לשדה הציבורי-ממשלתי ולטשטוש הגבולות והזיקה החזקה שבין המשילות
הוולונטרית למשילות הרגולטיבית .על רקע התגברות הביקורת בישראל על שכר הבכירים,
בייחוד בסקטור הפיננסי ,ועל פסיביות המשקיעים המוסדיים בכל הנוגע להגנה על זכויות
ציבור המשקיעים ,מניעת עסקאות בעלי עניין ואישור חבילות תגמול ,פנה הרגולטור למעלה
ולבורסה לניירות ערך ,בבקשה לגבש כלי וולונטרי לקידום ממשל תאגידי .הבורסה ,במקום
להוסיף מדד נפרד ,העדיפה לכלול פרק של ממשל תאגידי במסגרת מדד מעלה הקיים.
הפרק שהתווסף לדירוג וכתוצאה מכך גם למדד ,התבסס על המלצות "ועדת גושן" לממשל

679

EIRIS, Empowering Responsible Investments Website, http://www.eiris.org/,
][Accessed:23.11.2015
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תאגידי (דצמבר  ,)2006וכלל גם שאלות לגבי דיווח חברתי-סביבתי ובקרת הדירקטוריון
בנושאי אחריות תאגידית.
"ועדת גושן" מונתה על ידי הרשות לניירות ערך ,בשנת  ,2005במטרה לחזק את הביקורת
והבקרה של חברות ציבוריות בשוק ההון הישראלי ולהתאימן למגמות הממשל התאגידי
בארה"ב ובאירופה .המלצותיה נגעו להרכב ,עצמאות ועבודת דירקטוריון התאגיד ,ועדת
הביקורת ,הרחבת הבקרה ,עסקאות עם בעלי שליטה ,התנהלותם של הגופים המוסדיים,
והקמת בית משפט לדיני תאגידים ודיני ניירות ערך .הרשות לניירות ערך ,אימצה את
מסקנות הועדה ,אולם הם הוכנסו לחוק ניירות ערך רק בינואר  .2011הוספת פרק בנושא
מימשל תאגידי לדירוג ומדד מעלה בשנת  ,2008איפשרה היערכות וולנטרית של החברות
לעמידה בדרישות החוק עוד קודם

להחלתו680.

הפרק החדש ,קיבל  15נקודות מסך ניקוד

הדירוג וגרר עדכון במשקלות הפרקים .לפרקים :אתיקה בעסקים ,זכויות אדם וסביבת עבודה
ומעורבות בקהילה ,נקבעו  21נקודות ,ולפרק איכות סביבה ,נקבעו  22נקודות .פרק איכות
הסביבה עודכן גם הוא בדירוג  2008וכלל מרכיבים מפורטים יותר כמו דיווח על ביצועים
בשנתיים עוקבות ( ,)2006-2007קריטריונים סביבתיים במדיניות מתן אשראי של גופים
פיננסיים ופיתוח שירותים ומוצרים ידידותיים לסביבה .בפרק זכויות אדם וסביבת העבודה חל
עדכון מקיף ,וחברות נדרשו לדווח על מאמציהם למניעת הטרדה מינית ,על מדיניותן בגיוס
עובדים עם מוגבלויות וממגזרי מיעוטים ,על אמצעים לשמירה על זכויות עובדים המועסקים
על ידי קבלני משנה ,עמידה בחוק חיילים משוחררים 681,ועל השקעתם בפיתוח הון אנושי.
בהודעה לעיתונות ,הוצגו תוצאות דירוג  ,2008כמשקפות התקדמות נוספת בניהול אחריות
תאגידית בישראל וצמצום הפער התפקודי בין המשק הישראלי למשק העולמי .שיפור ביצועי
החברות הישראליות ,הוצג כחלק מהתנהלות עסקית על פי סטנדרטים בינלאומיים אחידים
ומוקפדים אשר באו לידי ביטוי בקריטריונים בדירוג מעלה .הדירוג חיזק את החפיפה שבין
 680הרשות לניירות ערך ,דו"ח הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי ( 1 ,)Corporate Governanceבדצמבר
[ ,http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_45.pdf ,2006תאריך גישה]14.9.2015:
 681חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט ,1949-אתר משרד הכלכלה,
[ http://www.moital.gov.il/NR/exeres/DD4FDFBE -F1E5-4248-B9C6-FDB9163D4FAC.htmתאריך גישה
]15.2.2015
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שדה האחריות התאגידית הלוקאלי לזה הגלובאלי ,והוצג כהון לאומי-סימבולי בתהליך
הכניסה של ישראל ל ,OECD -שחל באותה העת ,וכחלק מהמאמץ להגדלת התחרותיות
הגלובאלית של המשק הישראלי.

682

ב ,2009 -רשם דירוג מעלה משבר ומאבק נוסף ,כאשר חברות אחזקה ובראשן קבוצת IDB
טענו כי הדירוג מקפח אותן .לטענתן ,ביזורן ומורכבותן לא אפשרו להן למדוד את
השפעותיהם הסביבתיות והתעסוקתיות .קבוצת "החברה לישראל" ,אשר נואשה מניסיונות
הפסילה של דירוג מעלה באמצעות חברות הבנות שלה ,וכי"ל בראשן ,ביקשה לחזור לדירוג
בתנאים שיותאמו לפרופיל שלה .הקבוצות דרשו להיות מוערכות רק על פי נתוני התרומה
שלהן .דרישת הקבוצות ומערך הלחצים שהפעילו היוו ביטוי לריכוזיות המשק הישראלי
ושליטתן של קבוצות הכח בו ,וניסיון להשתלט ולהכפיף את ערכי השדה לצרכיהן .לאחר
תהליך ארוך ,בו השתתפו יועצים משפטיים ,רואי חשבון ונציגי החברות ,הושגה פשרה לפיה
הקבוצות עצמן לא תדורגנה ,אך הן ידרבנו את חברות הבנות להשתתף .הוחלט כי בפרסומי
הדירוג יסומנו חברות הבנות על פי השתייכותן הקבוצתית ,ולקבוצות יינתן אזכור מכובד
שיפרט את השקעותיהן החברתיות.
המאבק והביקורת מצד חברות עסקיות על רקע רצונן להיכלל בדירוג מעלה ,הוסיפו לו תוקף,
עוררו אהדה בקרב ארגונים חברתיים וסביבתיים וחיזקו את ארגון מעלה כמוביל השדה .ערך
ההון הסימבולי ,של ההשתתפות בדירוג מעלה הלך ועלה....." .אני חושב שארגון מעלה,
הפרסום ,הכותרות ומדד מעלה בבורסה ,שפתאום נלחמים להיכנס אליו ,ופתאום כל אחד
ניסה להוכיח למה הוא ראוי להיות בפנים ,ושקיפחו אותו .זה מסוג הדינמיקות שמביאות
ארגונים לעשות יותר "...מצוטט מנהל בכיר בבנק

דיסקונט683.

על אף ההתנגדויות לאורך

הדרך והדרישה הגדלה להשקעת משאבים בדיווח ,המשיכו חברות להיענות להשתתפות בו.
מספר החברות המשתתפות גדל משנה לשנה והתרבו הסקטורים העסקיים המיוצגים
(אנרגיה ,חברות ממשלתיות) .חברות ממשלתיות אשר בהגדרה אינן רשאיות לתרום או
 682הודעת מעלה לעתונות על תוצאות דירוג  ,2008אתר מעלהhttp://www.maala.org.il/en/maala-2008- ,
[ /indexתאריך גישה ]1.3.2015
 683גליה ( ,)2015שם ,עמ' .236
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מנועות מלפרסם נתוני ייצור נאבקו על רצונן להשתתף .רפא"ל ,חברה לייצור מערכות לחימה
מתקדמות ,לדוגמא ,מינתה צוות הנהלה לנהל את השפעותיה החברתיות סביבתיות ולאפשר
השתתפותה בדירוג.
לאחר עליה מזערית במספר החברות המשתתפות בדירוג ב ,2009-היווה דירוג מעלה 2010
(על בסיס נתוני  )2009שנת שיא .השתתפו בו  75חברות ,מתוכן  47חברות ציבוריות ו28 -
פרטיות684.

מסיכום תוצאות דירוג  2010עולה שיפור באימוץ סטנדרטים בינלאומיים78% :

מהחברות בדירוג מדדו ודיווחו על פליטות גזי חממה ,ו 80%-בדקו את קבלני המשנה שלהן
בצורה פרו-אקטיבית לגבי עמידתם בחוקי העבודה .בצד ההתקדמות הגדולה ,עלו גם פערים,
כמו העובדה כי  83%מחברי הדירקטוריונים במשק הישראלי היו גברים ,וכי רק ב15%-
מהחברות הציבוריות הציב הדירקטוריון יעדים בנושא גיוון אנושי .רק  5%מכלל המועסקים
בחברות המשתתפות היו ערבים ,בעוד שחלקם באוכלוסייה בגיל העבודה היה 18 .20%
חברות בלבד פרסמו דו"ח אחריות תאגידית בשנת  ,2010מספר נמוך במיוחד בהשוואה
למגמה

העולמית685.

מומו מהדב ,מנכ"ל מעלה ,ציין כי דירוג  2010שיקף התמקצעות באתיקה ,מימשל חברה
וסביבה ,והצביע על עלייה כללית ברמת האחריות התאגידית והיקפה במשק הישראלי.
בהתייחס להערכות הדירוג העתידית ,ציין מהדב את הצטרפות ישראל ל ,OECD -כמסמנת
את האתגרים שיעמדו בפני חברות ישראליות ,אשר יכללו בעקבות ההצטרפות במדד
השווקים המפותחים ( ,)MSCIובהתאם ,יושוו לחברות באירופה ובארה"ב ולא לשווקים
המתעוררים כפי שהיה קודם

לכן686..

 684תוצאות דירוג מעלה לשנת  ,2010אתר מעלה
 http://www.maala.org.il/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92[ ,%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92 -2010/תאריך גישה
.]1.3.2015
 685דו"חות אחריות תאגידית בישראל על פי שנים ,אתר Beyond Business
[ http://www.b-yond.biz/#!reports-published-in-israel/c1krvתאריך גישה .]1.3.2015
 686הודעת מעלה לעתונות על דירוג  ,2010אתר מעלהhttp://www.maala.org.il/wp- ,
[ content/uploads/2014/07/press2010.pdfתאריך גישה ]1.3.2015
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 3.9.2.5השפעת הדירוג והמדד
לאורך שבע שנות קיומו של דירוג מעלה ( )2003-2010בלטה השפעתו ככלי וולונטארי.
בנושאים רבים אשר הדירוג התייחס אליהם ,דיווחו חברות על אימוץ התנהלות אחראית
מתקדמת ,גם כאשר לא הייתה קיימת לגביהם תקינה וחקיקה .כך למשל ,דיווחו מרבית
החברות על אימוץ קוד אתי ,אשר בדירוג מעלה היווה דרישת סף לפרק האתיקה ,למרות
שלא הייתה תקינה אשר חייבה הכנה והטמעה של קוד אתי .כמו כן 60% ,מהחברות
המשתתפות דיווחו על גיבוש מדיניות ויישום מנגנונים לעידוד העסקת אוכלוסיות המתקשות
בהשתלבות בשוק העבודה ,כגון ערבים ,חרדים ואנשים עם
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מוגבלות687.

דירוג ומדד מעלה היוו מוסדות הטרונומיים ,יצירי שדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,אשר
חפפו לשדה העסקי-כלכלי-פיננסי ,אך נותרו חריגים בו .מתוקף הנתונים שמשקף הדירוג
והעניין שהוא מעורר ,הוא נוגע בשדה הציבורי ,המשפטי ,ובמגזר החברתי-סביבתי .לאורך
השנים עורר הדירוג מאבקים בתוך השדה ומחוצה לו .חלק מהמאבקים היוו ביקורת מכיוונם
של סוכני השדה כמו יועצי האחריות התאגידית ,אחרים מכיוונם של סוכני שדות שכנים כמו
ארגונים חברתיים וחוגי התקשורת ,אשר הביעו השגות לגבי מידת אמינות ומהימנות הדירוג
המתבסס על נתונים המדווחים על ידי החברות המדורגות .ביקורת זו גרסה ,כי לא ניתן
לצפות לנתוני אמת ,כאשר החברות מעידות על עצמן .חלק אחר מהביקורת ,ערער על גישת
הוולונטריות עליה התבסס הדירוג והעמיד בסימן שאלה את תקפותו ,נוכח היעדר בקרה ,או
בקיומה של בקרה חלקית בלבד על נתוני החברות .ביקורת משמעותית נוספת ,התייחסה
לעובדת היותו של ארגון מעלה המוסד המדרג ,כאשר מרבית המדורגים הם עמיתי מעלה
המשלמים ותומכים בארגון.
להבדיל מהמאבקים הראשוניים אשר פסלו את הדירוג ומטרתם הייתה לנטרל אותו
ולהחזירו להיות דירוג תרומות בלבד ,היו מאבקי הביקורת ,בגדר קטרוג של הסוכנים שחלקו
את דוקסת השדה ,ואשר נקודת המוצא שלהם ,היתה הכרה וקבלת הדירוג כמשקף את כללי
המשחק של שדה האחריות התאגידית .תשובות ארגון מעלה לביקורת ,כללו את כינונה של
הועדה הציבורית הבלתי-תלויה ואת שקיפות תהליך הדירוג ומנגנוני איסוף וחישוב הנתונים,
לרבות בקרת התהליך ,אשר התקיימו כולם במנותק ממעלה .עוד טען הארגון כי "אור
השמש" ,דהיינו חשיפת הנתונים המדווחים ,מהווה מקדם הגנה בפני נתונים לא מהימנים.
מעבר לכל הדגיש הארגון ,כי עצם הנכונות להשתתף בדירוג ולחשוף נתונים מעידה על
כוונותיהם האחראיות של התאגידים הלוקחים בו חלק.

בצד הביקורת והפערים ,בין האתגרים להישגים ,הניעו דירוג ומדד מעלה שינוי משמעותי
בשיח ובהתנהלות הן בשדה האחריות התאגידית ,הן בשדה העסקי-כלכלי והן במגזר
החברתי" .למעלה יש השפעה מאוד גדולה עלינו ,אנחנו נבחרנו בעשירייה הראשונה של מדד
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מעלה" מצוטט חבר הנהלה

בדיסקונט688.

הדירוג התמסד ככלי של "רגולציה עצמית-רכה"

לו מחויבות החברות מתוקף החלטתן-הן .עלי בוקשפן רואה את הדירוג והמדד ככלים
המאזנים את המתח והפער שבין העדר רגולציה ונורמות התנהלות ברורות לבין ציפיות
הציבור והרגולטור .בוקשפן מביא כדוגמא את המקרה של הצעת החוק הפרטית לאתיקה
בתאגידים והקוד

האתי689.

הצעת החוק ,אשר הוגשה לראשונה בשנת  ,2004לא התקבלה,

אף לא לאחר התערבותה שרת המשפטים ציפי

לבני690.

לעומת זאת ,כאשר הקוד האתי

שנכלל בהצעה אומץ כקריטריון בדירוג מעלה ,התיישרו כל החברות

לפיו691.

שמיר רואה את

המתח הזה כמנגנון בונה השדה .על רקע זה הדירוג והמדד מהווים רגולציה וולנטרית ,שכן
מחד הם מציבים קריטריונים לנורמות מוסריות ,ומאידך העמידה בקריטריונים אלו היא
וולנטרית .שמיר רואה את דירוג ומדד מעלה כסממנים של מה שהוא מכנה "המשילות
החדשה" במסגרתה מבצעים מנגנוני המדינה מעין מיקור חוץ של הרגולציה לגופים חוץ
ממשלתיים692.

דירוג מעלה התמצב כמוסד מסדיר השדה וספק הון סימבולי מרכזי שלו ,במובן זה שהוא
הפך להיות שער הכניסה של חברות ושל אינדיבידואלים לשדה .בהסתכלות וובריאנית ,ניתן
לראותו ככלי קפיטליסטי ,תחרותי ,מתגמל על מצוינות ,אשר איפשר מחד את המדידה
האינדיבידואלית של התאגיד המובחן ,ומאידך את הצטרפותו ל"קהילה אחראית ,עושת טוב",
אליטיסטית בתוך השדה העסקי .מכיוון שהעסקים בישראל לא אותגרו על ידי אקטיביזם
אזרחי-צרכני ,הדירוג לא היה כלי 'משכך ביקורת' ציבורית ,כי אם זירת תחרות פנימית עבור
התאגידים .תאגידים אשר לא נמנו על חברי מעלה הצטרפו לדירוג מתוך תפישה שהם
'חייבים להיות שם' .יעקב בורק ,יו"ר מעלה טען כי "דירוג ומדד מעלה ,היוו פרס למצטרפים
ועונש למי שנותרו

בחוץ"693.

 688גליה ( ,)2015שם ,עמ' .235
 689הצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים ,התשס"ד ,2004-הכנסת השישה-עשר,
[ , http://www.vmanagement.co.il/law.aspתאריך גישה]23.6.2013 :
 690עלי בוקשפן ,משפטן מומחה לדיני תאגידים ,ראיון אישי 28 ,בינואר .2014
 691השוואת נתונים סטטיסטיים לאורך השנים  ,2006-2011אתר מעלה http://www.maala.org.il/wp-,
[ content/uploads/2014/08/ystats.pdfתאריך גישה ]25.5.2015
692
Ibid, Shamir (2008), p.21.
 693יעקב בורק ,ראיון אישי ,שם.
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דירוג מעלה ,התגבש ככלי פרופסיונאלי בשדה .עבור תת השדה של היועצים ,היווה הדירוג
מקור לצבירת הון כלכלי בשדה ,שכן תאגידים שכרו את שירותיהם כדי שיסייעו להם בתהליכי
ההצטרפות לדירוג ובשיפור עמדותיהם בו .בשדה העסקי ,הכניס הדירוג את שיח האחריות
התאגידית לחדרי מועצות המנהלים של החברות הגדולות ,שם שימש כסרגל מדידה
והשוואה להתנהלות ועמידה בסטנדרטים החדשים ,הניע חברות לשיפור ביצועיהן ובכך ייצר
מהות ומעשה .גליה מאור ,מי שהייתה מנכ"לית בנק לאומי ,מעידה כי הקימה בבנק מנגנון
ותהליך מובנה להתמודדות עם דרישות הדירוג" .הוצבו יעדים בהשוואה למתחרים ,גובשו
כלי מדידה כמו לכל פעילות עם ) KPI (Key Performance Indicatorsמאוד ברורים עסקית
לאיתור סיכונים ,מעקב אחר התקדמות ושיפור.....המשמעות הייתה שאתה לא נמדד רק על
זה שאתה נותן כסף .ולכן מדדנו נושאים כמו התנדבות ,כמה אנשים נוספו למהלכים ועוד.
לימים הוספתם ,גם כחלק מטרנד בינלאומי ,נושאים נוספים ,שחלקם היו מטופלים אצלנו,
אבל לא בצורה כל כך ברורה .כמו למשל החוק להעסקת

מוגבלים694."...

מסד הנתונים של הדירוג ,היווה בסיס למחקרים שעסקו בהתנהלות חברות ובהתפתחות
תחום האחריות

התאגידית695.

אחד מהם היה המחקר הממוקד של בני לאוטרבאוך והילי

קרייזלר שנערך בשנת  ,2006ובחן את ביצועיהן של מניות החברות הנכללות במדד מעלה.
החוקרים הגיעו לכלל מסקנה ,כי עצם ההצטרפות למדד מעלה ,גורמת לעלייה בערך המנייה
בשיעור של  3%עד 5%

בממוצע696.

מחקר נוסף בישראל משנת  ,2010בחן האם ביצועיו

של תאגיד ,במימדים החברתיים והממשליים של אחריות תאגידית ,עשויים להוות אינדיקציה
ביחס לביצועיו במימד הסביבתי .המסקנה שעלתה ממנו הייתה ,כי ניהול קפדני של מימשל
תאגידי והיבטי זכויות אדם ,מעיד גם על ביצועים גבוהים בניהול הסביבתי .כלומר ,ניהול
האחריות התאגידית הוא הוליסטי ומשפיע על כלל

המימדים697.

 694גליה מאור ,ראיון אישי ,שם.
 695רשי מת חברות הדירוג על פי סקטורים עסקיים ,ארכיון מעלה ,ראו נספח 17
 696לאוטרבך וקריזלר ,(2006) ,שם.
Ibid, Naomi Zeitouni and Arik Sadeh (2014).
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697

הדירוג ,אם כן ,הוביל גם להתקרבות שדה האחריות התאגידית לשדה האקדמי ויצר קשרים
בין השדות (ראו בהמשך החפיפה לשדה האקדמי) .הוא היווה מקור ציטוט והתייחסות
בתקשורת ,באקדמיה ,בקרב ארגונים חברתיים ,בממשלה ובזירה הגלובאלית .מנהלים
בכירים במשק אשר חלקם היו בין המתנגדים להרחבתו ,החלו להתבטא בזכות השילוב של
מדדים חברתיים במדיניות מקרו-כלכלית .ביניהם היה מנכ"ל ונשיא טבע ,אלי הורוביץ אשר
אמר "העוני הוא החסם הגדול ביותר לצמיחה  ....הפתרון חייב להיות מערכתי ולחייב את

כולם עסקים ,ממשלה ,ארגונים ציבוריים ,אקדמיה ,ארגונים".

698

בנוסף היווה דירוג מעלה כלי משלב ומכנס בין שדה האחריות התאגידית הלוקאלי הישראלי
והשדה הגלובאלי .בהיות האינדיקטורים והקריטריונים בו אוניברסאליים ,יכלו התאגידים
והסוכנים בשדה הגלובאלי להשתמש בנתוניו ולצטט את ביצועי שלוחותיהן בישראל כפי
שהופיעו בדירוג ,כחלק מההון הסימבולי שלהן ללא צורך בהמרה .דיווחים רחבים על תוצאות
דירוג מעלה ,וההשפעות החברתיות והסביבתיות של השלוחות המקומיות ,מצאו ביטוי
בדו"חות הקיימות של החברות המובילות בעולם ,ביניהן אינטל וקוקה קולה .דו"חות אינטל
העולמית כללו משנת  2006ואילך ,דיווח על מיקומה של אינטל ישראל בדירוג מעלה .גם
הדו"חות הלוקאליים של אינטל הודו  2009ואינטל אירלנד  ,2008ציינו את המיקום הגבוה
של אינטל ישראל בדירוג

מעלה699.

 698ציטוט אלי הורוביץ מתוך ועידת גלובס לעסקים  ,7.2.2005כפי שהובא במסגרת "פורום מעלה" ;11.12.2005
ארכיון מעלה
;)Ibid, Barkay (2008

דירוג מעלה בדוחות אינטל הגלובאליים :
דו"ח אחריות תאגידית אינטל העולמית  2006עמ' ,21
;http://www.intel.la/content/dam/doc/report/corporate -responsibility-2006-report.pdf
דו"ח אחריות תאגידית אינטל הודו  ,2009 ,עמ' ,12
;http://www.intel.com/content/dam/doc/report/corporate -responsibility-2009-india-report.pdf
דו"ח אחריות תאגידית אינטל אירלנד  ,2008עמ' 14
;http://www.intel.eu/content/dam/doc/report/corporate -responsibility-2008-ireland-report.pdf
דו"ח אחריות אינטל העולמית ,2008 ,עמ' ,19
;https://www.usasean.org/sites/default/files/uploads/aboutus/csr/members -reports/Intel.pdf
דו"ח אחריות אינטל העולמית ,2010 ,עמ' ,19
;http://csrreportbuilder.intel.com/PDFFiles/CSR_2010_Full-Report.pdf
דו"ח אחריות תאגידית אינטל העולמית  ,2011עמ' ,22
[ ,http://csrreportbuilder.intel.com/PDFFiles/CSR_2011_Full -Report.pdfתאריך גישה]16.4.2015 :
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699

הגלובאל קומפקט ,קואליציית האו"ם לאחריות תאגידית ,אשר דורשת מהתאגידים
המצטרפים אליה דיווח שנתי על התקדמותם בהצבת מענה חברתי-סביבתי לאתגרי העולם,
הכירה בתוצאות השנתיות של דירוג מעלה כדיווח ההתקדמות הנדרש מהחברות

בו700.

הדירוג חיזק איפא את הרב-כיווניות הלוקאלית-גלובלית.

עם זאת ,על אף הצלחתו של הדירוג בקידום שיח האחריות התאגידית בתוך החברות,
בהנהלות שלהן ובדירקטוריונים ,ועל אף העלייה המתמשכת בביצועים בפועל ,והפיכתו לחלק
מהזהות הארגונית של עסקים רבים בישראל ,נשאר דירוג מעלה "מוסד" של שדה האחריות
התאגידית והשדה העסקי ,ולא הביא לעיצוב ושינוי עמדות משקיעים וצרכנים .לא ניתן היה
למצוא קשר בין ביצועי החברות בדירוג ,לדפוסי השקעה וצריכה .שוק ההון הישראלי נשאר
אדיש לדירוג מעלה ומדד מעלה ,והצרכנים לא כללו אותו בשיקולי הקניה שלהם .דירוג
מעלה ,על אף שהנגיש לציבור הרחב מדדים ונתונים על התנהלותן של חברות ,לא עורר את
הלעומתיות החברתית המאתגרת עסקים ,אפילו בעידן המחאה החברתית.
גליה מאור מייחסת כשל זה לטבעו של שוק ההון" :שוק ההון נזיל ,בנוי על נכנס ויוצא,
מתמקד ב טווח הקצר .המוטיבציה ללכת בכיוון האחריות עלולה לקלקל את הישגי ויעדי
הטווח הקצר .כאן ,רק רגולציה עשויה להשפיע ולעשות עבודה

טובה"701.

רונית הראל ,לשעבר סמנכ"לית הבורסה וכיום מנכ"לית חברת דירוג האשראי  S&Pישראל
אומרת" :המדד לא היה מוצר טבעי של שוק ההון .אולי לא שילבנו בתמהיל חשיבה מספקת
של שוק ההון .אולי הקריטריונים היו מאוד נכונים (מבחינת שדה האחריות התאגידית ט.א,).
אבל לא מספיק בראייה של שוק ההון......לא ראיתי משקיע שאומר" :פה הממשל התאגידי

 700ראו בנק "דיסקונט" וחברת "טבע" באתר ה"גלובל
קומפקט"www.unglobalcompact.org/COPs/detail/7825,
[ www.unglobalcompact.org/COPs/active/15601תאריך גישה]1.1.15 :
 701גליה מאור ,ראיון אישי ,שם.
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לא טוב (ולכן לא אשקיע –ט.א....).המשקיעים לא ייחסו לו חשיבות ,צריך היה לעשות בו
(במדד) רוויזיה מבנית והיא לא

נעשתה"702.

רו"ח שירלי שקד ,להבדיל ממאור והראל ,מפרידה בין התייחסות שוק ההון לדירוג ולמדד
לבין התייחסות הצרכנים אליו .שקד רואה את הדירוג כמוצר מוכוון שוק ההון בדגש פיננסי,
אשר משקף התנהלות של תאגיד" .בדירוג כיוונו לשוק ההון .הדגש היה פיננסי ,בעוד,
צרכנים מסתכלים על המוצר לא על החברה .אם נכנסת חברת כימיקלים או חברת סלולר
לדירוג ,הצרכנים לא יכולים להבין את זה .צרכנים ,לא מעניין אותם שהחברה מתקדמת
לקראת קוד אתי ,הם רוצים חברה אתית .לצרכנים קשה לקנות את המורכבות .וגם ,אין
בישראל ארגוני ם צרכניים רציניים .אם היה ארגון צרכני רציני שיודע לקרוא את הדירוג
ולהפריד בין התפל לעיקר .זה היה עושה את

העבודה"703.

גם בכיר דיסקונט מתייחס לאדישות הציבור .." :באמת הציבור יחסית אדיש אצלנו לכל מיני
דברים "...אך לעומת שקד מביע אמונה ביכולתו של ארגון מעלה והכלים שפיתח למלא את
מקום המדינה בהסדרת התנהלות השוק ולהוביל שינוי בתפישה הציבורית" :לי אין ספק
שעוד לפני שהמדינה הלא מסודרת שלנו תקבל איזה שהם חוקים או כללים ....אנשים
(בציבור) יגידו' :הקופאיות פה עובדות בעמידה ,ואלה מנצלים את העובדים' ,הציבור האדיש
יחסית של מדינת ישראל ,יתחיל להגיב לדברים האלה ,אני

אופטימי704".

זיוה פתיר מתייחסת גם היא למודעות הצרכנים בישראל בהקשר של הדירוג והתקן:
"הצרכנים בישראל לא מעריכים ולא דורשים ...בסקרים עונים  70%שיעדיפו מוצר בעל
תקן ...בפועל האחוזים הרבה יותר נמוכים ....על אף זאת ,יש נושאים מסוימים ,נישתיים
(הנמצאים 'בנישה' ספציפית – ט.א ).בהם ניכרת גישה צרכנית אקטיביסטית ,אך היא

 702רונית הראל בן זאב ,ראיון אישי ,שם.
 703שירלי שקד ,ראיון אישי ,שם.
 704גליה ( ,)2015שם ,עמ' 236

256

(בעלת) התייחסות צרה כמו "ניסויים בבעלי חיים" .כחברה אתה יכול להעסיק ילדים ....אבל
לא לעשות ניסויים בבעלי

חיים"705.

 3.10שלב  - 5העמקה והרחבת מעגלים
מיסוד "דירוג מעלה" ,ביסוס קורס ההכשרה ,ופיתוח הקוד לניהול אחריות תאגידית יצרו
נוכחות ניכרת לשדה האחריות התאגידית .פיתוח וביסוס המוסדות ,השפה ,הסוכנים
הפעילים ,יצירת ערך והון לסוכני השדה ,וצבירת הון לארגון מעלה כמרכז השדה – היוו
ראייה לרלוונטיות התחום ,ובו בזמן הצדיקו הרחבה של גיוס המשאבים .כל אלה הובילו
בשנת  ,2004שנת הפעילות השישית של הארגון ,את הניסיון להפוך את ארגון מעלה לארגון
עמיתים.
 3.10.1בניית ארגון עמיתים
המבנה החדש של מעלה כארגון עמיתים ,גובש בהתייעצות עם יועצים אסטרטגים ישראלים,
ובהשראת נשיא הארגון האמריקאי ,בוב דאן ,אשר הגיע לישראל בשנית .מטרת מבנה
החברים ,הייתה לאפשר לארגון מעלה מעורבות ואחריותיות Yשל המוטבים הישראלים ,ובסיס
כלכלי ישראלי מוצק ,באמצעות מעבר ממענקי הקרנות ,שהיוו את עיקר התקציב עד אז,
לתשלום דמי חבר מחברות הארגון .עקרונות מבנה ארגון העמיתים כללו ביסוס של קבוצת
מנהיגות של  10-12חברות אשר יתחייבו לתרומה שנתית של  10,000דולר ,ורתימת מסה של
חברות שישלמו דמי חברשנתיים בסך  500עד  ₪ 2,500לשנה ,בהתאם לגודל החברה .הנחת
העבודה הייתה שבתום כשנתיים לשינוי ,יגיע הארגון לכך שכ 50%-מתקציבו ימומן מדמי
החבר ,וכ 50% -נוספים ממקורות הקרנות והפרויקטים .בתום  5שנים ,צפתה מעלה ,כי כ-
 75%עד  80%מהתקציב ימומן מדמי החבר הישראלים.
בניגוד להערכת מנהלי מעלה ,הייתה דווקא רתימת 'חברות המנהיגות' ,אשר התבקשו לתרום
סכום גבוה יחסית ,מהירה וקלה .מנהלי מעלה פנו לחברות המעורבות ,ותוך כחודש גובשה
 705זיוה פתיר ,ראיון אישי ,שם.
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רשימה של  12חברות מובילות במשק הישראלי כ"קבוצת מנהיגות" .היא כללה את בית
ההשקעות להון סיכון " ; "EVERGREENאת הבנק הרביעי בגודלו בישראל ,הבנק הבינלאומי ; את
קבוצת התקשורת "גלובס"; קבוצת "החברה לישראל"; חברת הפרמצבטיקה הגנרית הגדולה
בעולם "טבע"; חברת המשקאות "יפאורה-תבורי"; קבוצת "כתר-פלסטיק"; קבוצת כרטיסי
האשראי "לאומי כארד" ; השלוחה הישראלית של פירמת רואי החשבון  ; PWCקבוצת "פישמן ;
"סלקום"– חברת המוביל הגדולה בישראל ; ותאגיד המזון קבוצת "שטראוס -עלית".
בניגוד לגיוס קבוצת המנהיגות ,היה תהליך רתימת ה"חברות מן השורה" איטי בהרבה .בתום
השנה הראשונה ,מנו "עמיתי מעלה" פחות מ 30-חברות ,חלקן קטנות ובינוניות .בניתוח
בדיעבד ,הקושי מובן – חברות המנהיגות שמיהרו להצטרף היו חברות מובילות ,יזמיות ,אשר
יכלו לאמץ במהירות גישות ניהול מתקדמות .חברות אלה ,היו מעורבות בהקמת ארגון מעלה
ובפעילותו ,הפכו לסוכנות מרכזיות בשדה המתעורר וזיהו את ההון התרבותי והכלכלי שיצברו
מהיותן מחויבות .לעומתן ,חברות אחרות ,אשר קשריהן ברשת היו חלשים יחסית ,היו מוכנות
להיחשב "מחוברות" ,כל עוד זכו בידע שהוגש להן ללא כל מחויבות ותשלום ,ונהנו מהזדמנויות
הרישות שהציע הארגון .הפניה אליהן למחויבות כספית ,על אף שהייתה מזערית ,דרשה את
אישורי ההנהלה הבכירה שלא הכירה בחשיבות הנושא .הסוכנים ,מנהלי קשרי הקהילה ,אשר
היו בקשר שוטף עם מעלה ,חשו מתוסכלים כיון שדרישת התשלום גרמה להם להראות
בחברותיהם כ"סוכני מעלה" המבקשים מימון למעורבותם .היה להם קל יותר להצדיק תשלום
על כל מפגש מקצועי ,מאשר לשלם דמי חבר שנתיים.
את קלות גיוס קבוצת המנהיגות והקושי שבגיוס החברים מהשורה ,ניתן להסביר גם באמצעות
הבחנתה של עופרה שטראוס בין מנהלים שהיו בעלי החברות הגדולות ,שצמחו בישראל על
בסיס הערכים הציוניים החברתיים בהסתכלות ארוכת טווח ,לבין המנהלים השכירים ,אשר
איישו הנהלות של חברות צעירות יחסית ,וביקשו להציג הישגים מיידיים .האחרונים ,חסרו את
אורך הנשימה הנדרש לייצור תרבות ארגונית המטמיעה אחריות תאגידית 706.בהיבט זה ,גם
בלט ההבדל התרבותי בין המסורת האמריקאית והאירופאית של רשתות חזקות וממוסדות של

 706עופרה שטראוס ,ראיון אישי ,שם.
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ארגוני חברים ,בוגרים ואגודות מקצועיות ,אשר המחויבות וההשתייכות להם מובעת בתרומה
ותשלום שנתי ,לבין התרבות הישראלית אשר אינה קושרת בין השתייכות לבין תרומה
ותשלום.
במהלך השנתיים-שלוש הבאות ,השתנתה תופעה זו לחלוטין ,עם התבססות דירוג מעלה ומדד
מעלה בבורסת תל-אביב .בתום חמש שנים לשינוי המבני ,הגיע ארגון מעלה למימוש מלא של
האסטרטגיה שהותוותה .התאגידים סוכני השדה ,הפכו למחוברים אליו בקשר חוזי פורמלי,
כאשר כ 85%-מתקציב הארגון הגיע ממקורות ישראלים ויתרתו ממענקי קרנות ופרויקטים
מזדמנים שהוגדרו כתקציבי "מחקר ופיתוח".
בתוכנית האסטרטגית שגובשה לשנים  ,2005 - 2002הוגדרה מחדש משימת מעלה" :קידום
אחריות חברתית כאסטרטגיה עסקית" ,כלומר יצירת זיקה חזקה בין ניהול האחריות
החברתית-סביבתית לאסטרטגיה העסקית .מטרת התכנית שיקפה את מאמצי הארגון לשמר
את מעמדו כמנהיג שדה האחריות התאגידית " :מעלה תפעל לשימור ולחיזוק מעמדה כגוף
המרכזי בישראל בתחום פיתוח האחריות החברתית של עסקים" .בעקרונות הפעילות
מופיעה התייחסות מרכזית לשדה הגלובאלי ולחשיבותו להזנת השדה המקומי" :הבאת
קידמת הידע העולמי והתאמתו לנתוני המשק והחברה בישראל" ,וזאת ,בצד חיזוק הארגון
והרחבת שורותיו" :הרחבת ארגון העמיתים ,וחיזוק מיתוג מעלה כארגון

מוביל"707.

עם גיבוש המבנה החדש ורתימת החברות (בשנת  ,)2004מונה למעלה לראשונה יו"ר מקרב
המגזר העסקי  -יעקב בורק ,ממקימי תעשיית ההון סיכון ומראשי הקהילה העסקית בישראל.
בורק מציין כי בעקבות פגישה אישית איתי ,במסגרת קשרינו החברתיים ,נשבה ברעיון לפיו
עסק יכול לגלות אחריות חברתית תוך כדי העשייה העסקית ,מבלי לפגוע במטרות העסקיות
ואולי אפילו לשפר אותן .בדיעבד מציין בורק ,כי חלק גדול מעבודתו ,כמגייס משקיעים זרים
להשקעה בהון סיכון ישראלי ,היה בעל מימד חברתי-לאומי ,שכן רבים מהמשקיעים הפרטיים
שגייס ברחבי העולם ובמיוחד בצפון אמריקה ,ראו בהשקעה בחברת ההשקעות שהקים

 707התכנית האסטרטגית של מעלה לשנים  ,2002-2005ראה נספח מס' 14
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"אוורגרין" ( ,)Evergreenמעין תרומה

חברתית-ציונית708.

כניסתו של בורק ,אפשרה את

הרחבת גיוס קבוצת המנהיגות ,ההערכה שהמגזר העסקי רכש לבורק ,המשימתיות שלו
ואמונתו החזקה בייעודו של הארגון ,היוו מנוף משמעותי להתפתחות ארגון מעלה והשדה
כולו .סביב בורק כיו"ר ,גובש לארגון ועד מנהל ,שכל משתתפיו היו מנהלים עסקיים מוכרים
ומובילים בשדה הכלכלי .ארגון מעלה התבסס כארגון חברים עסקיים ואימץ את הסיסמה
"מעלה -עסקים מנהיגים אחריות תאגידית" .השלמת המהלך להפיכת מעלה לארגון חברים,
הגדילה את עצמאותו והאוטונומיות שלו בשדה הגלובאלי ,אך הגבירה את תלותו וסמיכותו
בשדה העסקי הלוקאלי.
גידול נוסף בקבוצת המנהיגות של הארגון חל במאי  ,2006כאשר הארגון קיבל אישור הכרה
במס לצורך תרומות ,במסגרת סעיף 46א' לפקודת מס

הכנסה709.

קבוצת המנהיגות צמחה

מ 12-חברות (בתחילת  )2004ל 21 -חברות (ב ,)2006 -וכללה את החברות המובילות
במשק710.

בשלב זה ,נעלמה כמעט לחלוטין ,תפיסת מעלה כארגון חברתי ,והתחזקה החפיפה של
הארגון ושדה האחריות התאגידית לשדה הכלכלי-עסקי .משלב זה ,אפשר לדבר על שדה
האחריות התאגידית כשדה משני בשדה העסקים הלוקאלי הישראלי .רשת עמיתי מעלה
הפכה לנכס המשמעותי ביותר של הארגון ושל שדה האחריות התאגידית .מומו מהדב מציין
כי בצד החיבור התועלתני-מקצועי של העמיתים למעלה ,היה גם חיבור רגשי של מנהלי
החברות ומנהלי האחריות התאגידית ,כאשר האחרונים הפכו להיות נציגי השדה בתוך
חברותיהם .יעקב בורק גורס כי הצלחת הגיוס של ראשי המשק וחברותיהם למעלה ,הייתה
תוצאת בשלותם של מגוון תנאים ,אולם מה ש"הדליק את הניצוץ" הייתה היזמות האישית
שלי (ט.א .).המפגש של ארגון מעלה ורעיון האחריות התאגידית עם צרכי המעורבות

 708יעקב בורק ,ראיון אישי ,שם.
 709מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה) פטור והקלות
במיסוי מקרקעין (סעיף ( 61ד) לחוק מיסוי מקרקעין) ,מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ,רשות המיסים בישראל,
[ https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/guides/malkarbakasha.pdfתאריך גישה ]25.6.2015 :
 710ביניהן חברות :אוורגרין ; בנק הפועלים ;שטראוס השקעות; שטראוס -עלית ;דלתא ; טבע ; יפאורה תבורי;
קבוצת קוקה קולה;` איסטרוניקס; בנק דיסקונט; בנק לאומי ; ג'ורדאש; גלובס ; זיו את האפט –  ;BDOיוניליוור;
כלל ביטוח; כתר ;מי -עדן; סלקום ;קבוצת פישמן ;קסלמן וקסלמן –  ; PWCושרם פודים קלנר .החברות היו
מחולקות לקטגוריות על פי סכומי תרומתן למעלה :נאמנים ,תומכים וחברים.
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החברתית האישיים של מנהלים יצר את החיבור להביטוס של המנהלים וסיפק להם תוכן
מנהיגותי

חדש711.

גליה מציינת את הקשר הרציף של בנק דיסקונט עם ארגון מעלה ,השתייכות בכירי הבנק
ל"מנהיגות מעלה" ,והשתתפותם באירועים וכנסים שמארגן מעלה ,כבעלי השפעה על מנהלי
הבנק .היא מצטטת את המנהלים הבכירים המעידים על השפעתו המכרעת של ארגון מעלה
על האופן שבו מתעצבת התפיסה הכוללת של האחריות החברתית בבנק בפרט ,ובקרב
עסקים בישראל בכלל" :למעלה יש השפעה מאוד גדולה עלינו ...אנחנו שותפים איתם
בעשייה ,בתיאום ,ובהחלט היא (מעלה ר.ג ).נמצאת ברקע שלנו כל

הזמן"712.

בצד ההצלחה ,יש לציין את ההתנגדויות שעלו לגבי ההצטרפות למעלה .גם בשלב זה ,בו
הארגון היה מבוסס ,לא הייתה ההצטרפות גורפת .חלק מהחברות אליהן פנינו הביעו
התנגדות ,חלקן היו ישירות ובוטות ,דרך סירוב או אי-נכונות לקחת חלק בארגון ופעולותיו
וחלקן היו התנגדויות שבאו לידי ביטוי באדישות .במרבית המקרים הייתה ההתנגדות מונעת
משיקולים הטרונומיים של דביקות בכלכלה הרציונאלית המסורתית של השדה העסקי,
ותפישה הטרודוקסית של אחריות תאגידית כגישה המערערת על עקרונותיה.

בתקופה זו ניתן לציין שתי התפתחויות משמעותיות בשדה :האחת ניסיון ארגון מעלה לייצר
שדה משני ולהציג את תפישת האחריות התאגידית לעסקים במגזר הערבי הישראלי והשנייה
שינוי בעמדות ביחס לשדה והירתמות חברות ישראליות לגיבוש ופרסום דו"חות חברתיים-
סביבתיים או בשמם הנוסף דו"חות קיימות.

 3.10.2ניסיון כניסה לשדה העסקים הערבי-ישראלי
מתוך מודעות לפער החברתי האינהרנטי בין המגזר היהודי הישראלי למגזר הערבי
הישראלי ,הוחלט במעלה בתחילת שנת  , 2004לנסות לייצר גשר בין שדה העסקים בשני
 711מומו מהדב ,ראיון אישי; יעקב בורק ,ראיון אישי ,שם.
 712ציטוט סמנכ"ל בנק דיסקונט ,אצל גליה ( ,)2015שם ,בעמ' .235-237
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המגזרים .זאת ביקשה מעלה לעשות על ידי הרחבת שדה האחריות התאגידית ,שהיה יהודי
באופיו לשדה העסקים הערבי ,תוך חשיפתו לרעיון האחריות התאגידית וצירופו לשדה.
ההחלטה נבעה מגישה ערכית-חברתית שמטרתה הגדלת החשיפה והחפיפה בין ליבת שדה
העסקים הישראלי-יהודי למגזר הערבי הישראלי .שאיפת ארגון מעלה הייתה להראות כי
ההכלה החברתית ,אותה מקדמת גישת האחריות התאגידית ,מיושמת הלכה למעשה
בפעילות הארגון ובמבנה השדה .לשם כך גובשה תכנית תלת-שנתית שתוכננה לפעול
בהדרגה בשלושה מישורים .במישור האחד  -יצירת מודעות בקרב המגזר הערבי לרעיון
הכללי של אחריות תאגידית ,פיתוח השפה ,ורתימת סוכנים מקרב העסקים והארגונים
החברתיים במגזר .במישור השני  -ייזום פרויקטים של מעורבות חברתית על ידי עסקים
בבעלות ערבית ,אשר יחברו לארגונים חברתיים ערביים .ובמישור השלישי  -יצירת קשר
מובנה בין ראשי הקהילה העסקית הערבית לבין מנהיגות מעלה ,והגברת המודעות בקרב
החברות במנהיגות מעלה לפוטנציאל שבהעסקת עובדים מהמגזר

הערבי713.

כצעד ראשוני גייס הארגון עובדת ערביה לצוות .משימתה הראשונית הייתה לערוך מיפוי של
העסקים במגזר הערבי ,ולהבין את צרכיהם ודפוסי תרומתם ,אם קיימת ,ולמפות את
הארגונים קהילתיים-חברתיים במגזר .העובדת עזבה לאחר מספר חודשים מכיוון שלדבריה
נתקלה בחוסר שיתוף פעולה במגזר ,הסתייגות מהיותה אישה ,סקפטיות מ 'רעיונות של
עסקים גדולים תל-אביביים' והעדר תמיכה ותשומת לב ניהולית מספקת בארגון מעלה .ניסיון
נוסף של פניה למגזר הערבי ,נעשה על ידי התקשרות עם יועצים חיצוניים ,דמויות ציבוריות
מוכרות ,אך גם הוא לא צלח .מפגש משותף של מנהיגות מעלה ו"המרכז הכלכלי ערבי-
יהודי" ,אופיין בנוכחות רחבה של חברי מנהיגות מעלה ונוכחות מינורית של חברי המרכז
הערביים.
ניתוח פנימי שערך ארגון מעלה בניסיון להבין את רצף הכישלונות בפנייה למגזר הערבי
העלה כי אי-האמון במגזר הערבי כלפי המגזר היהודי ,עורר חשד כלפי יוזמות שמונעות על

 713טיוטת תכנית עבודה לשנת  – 2005-2007פיתוח תחום ה – CSRבמגזר הערבי בישראל ,מרץ  ,2004ארכיון
מעלה.
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ידי ארגונים יהודים במהותם .מגזר העסקים הערבי לא תפקד כשדה משני בשדה העסקי
הישראלי אלא כשדה משני בשדה המגזר הערבי הכללי .עוד עלה כי מסרי מעלה ושפת
השדה תאמו חברות גדולות ומבוססות ,בעוד המגזר הערבי אופיין ברובו בעסקים קטנים,
בבעלות משפחתית ,אשר נתינתם ,גם אם התקיימה ,נותבה למוסדות דת ,לנזקקים בקהילה
ואופיינה בנתינה אד-הוק ,מסורתית ,ללא כל תכנון או זיקה עסקית .בהיבט זה ,המגזר
העסקי הערבי דומה למגזר העסקי החרדי היהודי ,אשר גם בו מושרשת גישה עסקית
משפחתית ,חמולתית ,מסורתית הכוללת את דפוסי הפילנתרופיה המסורתית .מעבר
להסברים אלה נראה כי עסקים במגזר הערבי-ישראלי ,בהיותם ברובם עסקים משפחתיים,
קטנים ובינוניים ,אינם נתפשים כתאגידים כוחניים .בנוסף ,בהעדר ארגוני חברה אזרחית
מגזריים מפותחים ,העסקים הקיימים אינם מאותגרים על ידי ביקורת צרכנית או אזרחית
ואינם מאוימים בהגבלת פעילותם על ידי רגולציה או כוחות גלובאליים .בהתאם ,הם אינם
זקוקים למנגנוני הריכוך שמספק תחום האחריות התאגידית לתאגידים בעולם הקפיטליסטי.
הסבר נוסף שעלה ,היה הפיצול הפוליטי והסיעתי בקרב המגזר הערבי והיעדר מסגרות
פעילות מבוססות עסקיות כמו המי"ל ,לשכת המסחר וכיו"ב .הפער התרבותי כמסביר שונות
בין יהודים וערבים באימוץ נורמות עסקיות בינלאומיות ,מקבל חיזוק גם מאמרם של לונג
ואח'714.

 3.10.3התבססות השדה – שינוי עמדות בין קטבים
שדה האחריות התאגידית מורכב משני סוגי היגיון .האחד – היגיון ערכי-חברתי והשני –
היגיון עסקי רציונאלי .שני סוגי ההיגיון מהווים את שני קטבי השדה ,ובתפיסה העסקית
המסורתית ,מנוגדים זה לזה במידה רבה .מסיבה זו ,בחשיפתם הראשונית לרעיון האחריות
התאגידית ,נוצר דיסוננס בקרב העסקים בישראל ,ביחס לשדה האחריות התאגידית ,שכן
הוא ייצג בכפיפה אחת שתי תפיסות או סוגי היגיון מנוגדים .עם זאת ,עם התבססות התחום,

714

Culture and International Business: Recent Advances and Their Implications for Future
Research Author(s): Kwok Leung, Rabi S. Bhagat, Nancy R. Buchan, Miriam Erez, Cristina B.
Gibson Source: Journal of International Business Studies, Vol. 36, No. 4 (Jul., 2005), pp. 357378
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חל שינוי עמדות בין הקטבים .ברבעון האחרון של שנת  ,2004לקראת מפגש פורום מעלה
בספטמבר וראש השנה היהודי ,ערך ארגון מעלה בשיתוף עם מכון גיאוקרטוגרפיה ,סקר
מנהלים ,ראשון בישראל ,להערכת עמדות המנהלים הישראלים כלפי רעיון האחריות
התאגידית715.

הסקר ,נערך בקרב מדגם מייצג של  470מנהלי חברות המעסיקות עשרה

עובדים ומעלה (עסקים בינוניים וגדולים) .תוצאות הסקר שיקפו את התבססותה של "דת"
שדה האחריות התאגידית וההטמעה האוניברסאלית של ערכי השדה .בהשוואה לדו"ח דאן
(ינואר  ,)1998הצביעו התוצאות על השינוי בעמדות מנהלים לגבי תחום האחריות
התאגידית 42% .מהמנהלים הצהירו כי ההשקעה באחריות חברתית הניבה רווחים לעסק.
 90%סברו כי מעורבות חברתית של עסקים היא חשובה ,מהם  50%סברו כי היא חשובה
מאוד .נתון זה ביטא שינוי מהותי בנוגע להתייחסות עסקים ליכולת השפעתם החברתית.
 36%מהמנהלים (בעיקר מקרב חברות גדולות) ,ביטאו אמונה לפיה עסקים יכולים לחולל
שינוי חברתי.

הסקר אישש את רציו נאל התועלתנות ,אותו קידם ארגון מעלה ,לפיו אחריות חברתית של
עסקים הינה גישה עסקית ,המונעת משיקולי כדאיות עסקית .מתשובות הנשאלים עולה כי
הטיעונים הרציונאלים ,התבססו כמוסכמות של השדה 43% :מהנשאלים סברו כי מעורבות
חברתית צריכה להיות חלק מהאסטרטגיה של העסק 67% .מהם חשבו כי למעורבות
החברתית השפעה משמעותית על תדמית החברה ,ו 42% -גרסו כי היא מניבה לעסק
רווחים באמצעות העדפה של לקוחות לרכוש מוצרים של החברה ,או בדרך של תרומה
לתדמית ולפרסום החברה .שליש מהמנהלים האמינו כי המעורבות תורמת גם לרמת
הנאמנות של העובדים למקום עבודתם.
הסקר הראה כי  75%מהעסקים בישראל ,מעורבים באופן מסוים בקהילה :ב 47% -מהם
התבטאה המעורבות בתרומת כספים לארגונים ולמוסדות שונים כמו :פנימיות ומועדונים,
אגודות התנדבותיות ,עמותות בתחומי הבריאות ,החינוך ,הסעד ועוד 12% .מהעסקים תרמו
 715הודעת מעלה לעתונות 75%" ,מהעסקים בישראל מעורבים בקהילה"  -מחקר מקיף לבדיקת עמדות
המנהלים הבכירים בנושא אחריות חברתית .ביוזמת מעלה ובביצוע מכון גיאוקרטוגרפיה ,9.9.2004 ,ארכיון
מעלה.
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מוצרים או ציוד ,כדוגמת :תרומת רכבים לארגוני איסוף מזון ,תרומת מחשבים וכיו"ב .אצל
האחרים התבטאה המעורבות בהתנדבות של העובדים ,או מעורבות מסוג אחר .שיעור
המעורבות החברתית גדל ככל שהעסק היה גדול

יותר716.

מגמת ההטמעה והרחבת המודעות באה לידי ביטוי גם במגוון נושאי ההתייחסות .אם
בתחילת הדרך ,נתפשה אחריות תאגידית כמעורבות חברתית ,הרי שבסקר האמור ציינו
 18%מהמנהלים כי הם מקדישים משאבי ניהול לשמירה על איכות הסביבה ו 7% -מקדמים
כללי אתיקה .השוואה של ערכים אלה לקבוצת מנהלים מחברות העמיתים של מעלה,
הצביעה על מודעות ובגרות יתירה של הסוכנים הפעילים בשדה  45% -מתוכם הקפידו על
איכות הסביבה ו–  38%קידמו כללי אתיקה .נתון נוסף שהיווה מדד להתמקצעות התחום,
היה קיומו של אחראי לניהול קשרי קהילה ב 17%-מהעסקים הבינוניים והגדולים בישראל.
אולם רק ב 4%-מהעסקים היה האחראי לניהול קשרי קהילה במשרה מלאה ובתפקיד ייעודי.
ברוב החברות ,מילא את התפקיד אחד מחברי הדרג הניהולי הבכיר ,בדרך כלל מנהל
משאבי האנוש או המנכ"ל .לעומת זאת ,בקרב עמיתי מעלה ב 28% -מהחברות היה מנהל
קשרי קהילה ייעודי.
ברבעון האחרון של שנת  2004הושלמו בישראל ארבעת דוחות האחריות התאגידית
הראשונים .הראשון שבהם ,דוח מקיף של חברת שטראוס ,לא פורסם כיון שהחברה נכנסה
לתהליך מיזוג עם החברה הציבורית "עלית" והייתה מנועה מחשיפת הנתונים .הדוחות
האחרים פורסמו על ידי בנק דיסקונט שפירסם ד"וח מקיף כולל ,חברת האוטובוסים "אגד"
אשר פרסמה ד"וח סביבתי ,וחברת התקשורת "מוטורולה" אשר פרסמה ד"וח חברתי
לוקאלי .לשם השוואה ,באותה שנה התפרסמו בעולם  2000דו"חות חברתיים.

 716שם .המחקר נערך במהלך החודשים מאי – יוני  2004בקרב  470מנהלים בכירים (מנכ"לים ,בעלים ,או
מנהלים בכירים אחרים) בעסקים עם  10עובדים ומעלה ,המהווים מדגם מייצג לתחומי הפעילות השונים של
העסקים הבינוניים והגדולים בישראל (מסחר ,תעשייה ,שירותים עסקיים – משרדי עורכי דין ,רואי חשבון וכו').
במקביל ,נערך מחקר זהה בקרב מנהלי עסקים החברים בארגון העמיתים של מ.ע.ל.ה .על מנת למדוד את
הנכונות למעורבות חברתית של עסקים נבנה על ידי מכון גיאו קרטוגרפיה מדד מצרפי ,שסיכם את התשובות
בשאלות שונות של המחקר ,כגון :החשיבות הנתפסת של המעורבות החברתית ,הנכונות לאמץ אחריות
חברתית ,היכולת של עסקים ליצור שינוי חברתית וכו'.
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 3.11שלב  : 6התמקדות סקטוריאלית
בצד המשך קידומם של דירוג מעלה ומדד מעלה ובהלימה להתפתחויות בשדה הגלובאלי,
החליט ארגון מעלה בשנים  ,2008-2006לייצר דיפרנציאציה בדירוג בין סקטורים עסקיים
שונים .התייחסות לכל סקטור כתת-שדה בשדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,הובילה
לגיבוש מאפיינים וקריטריונים חברתיים-סביבתיים ייחודיים המהותיים לכל סקטור.
הסקטורים הראשונים שנבחרו להתמקדות היו סקטור יצרניות המזון ,סקטור הבנקאות
וסקטור התשתיות .הדיפרנציאציה חפפה לחלוקה הסקטוריאלית הקיימת בשדה העסקי
ותרמה להידוק זיקת שדה האחריות התאגידית ומיקומו בליבת השדה העסקי ,ולחיזוק
הרלוונטיות ומיקומה של גישת האחריות התאגידית

בה717.

הדיפרנציאציה הסקטוריאלית

ובצידה דיפרנציאציה נושאית הובילה לבידול גם בקרב היועצים בשדה .כאמור ,בשנת 2007
ייסד ארגון מעלה את "פורום היועצים" ,מסגרת מוגדרת למפגשי המתפרנסים
הפרופסיונאלים בשדה .ייסוד הפורום קידם את ההתמקצעות והמיצוב של היועצים לקידום
אחריות חברתית .בהיותם מתחרים על הון השדה ,פעלו היועצים לגיוס לקוחות שהפכו
לסוכנים חדשים בשדה ,והובילו כל אחד בחברתו ועם לקוחותיו ,יוזמות חדשניות אשר
תוצאותיהן שיפרו וקידמו את כלל השדה .היועצים המומחים ,בידלו את שרותיהם על פי
תחומי האחריות התאגידית :חברה וקהילה ,סביבה ,דיווח ,אתיקה ,גיוון בתעסוקה וכיו"ב.
המחלקה המקצועית של חברת רואי החשבון ב BDO-הרחיבה פעילותה ובמקביל לייעוץ וליווי
בכל הנוגע לדיווח ,ערכה תהליכי אבחון וייעוץ אסטרטגי בתחום; פירמת רואי החשבון ,PWC
ביססה מחלקה שהתמחותה הייתה ייעוץ בנושא מימשל תאגידי כחלק מאחריות תאגידית;
עברי ורבין ייסד את חברת  Good Visionאשר התמחותה הייתה ייעוץ שיווקי-חברתי וגיבוש
קמפיינים חברתיים; איליין כהן ,אשר כיהנה כסמנכ"לית משאבי אנוש ומרכזת האחריות
התאגידית ביוניליוור ישראל ,פרשה והקימה את  ,Beyond Businessחברה שהתמחותה

 717רונן שמיר ,ראיון אישי ,שם; דירוג מעלה בשנים  ,2006-2008שם.
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דיווח חברתי ותקשורת אחריות תאגידית פנים-ארגונית; היועץ ליעד אותר התמחה בייעוץ
סביבתי ותקשורת סביבתית; והד"ר אבשלום אדם עסק בפיתוח תוכניות אתיקה בארגונים.
מפגשי הפורום העשירו מקצועית את חבריו ,והעניקו להם יוקרה מקצועית ,בצד "הסמכה" לא
רשמית .מיסודו של פורום היועצים חיזק את מקצוע הייעוץ בתחום ויצר שרות חדש לצריכה
בקרב העסקים שהונע מהאינטרס הכלכלי של חבריו .בכך הופץ רעיון האחריות התאגידית,
ושדה האחריות התאגידית הורחב והועמק .מומו מהדב ,מנכ"ל מעלה ( -2010ועד היום),
מדגיש את התפקיד הקריטי שהיה לקהילת היועצים בפיתוח השדה הלוקאלי והטמעת
תהליכי יזמות וחדשנות בקרב התאגידים הישראלים  ,BDO" :עברי (ורבין) ,איליין (כהן),
שירלי (קנטור) כל אחד מהם זורק רעיונות וזה חוזר למכלול" .פורום היועצים הפך לאחד
ממוסדות שדה האחריות התאגידית הלוקאלי .כחלק ממיסודו וכדי לסייע ליועצים בשיווק
שרותיהם ,הופקו "דפי זהב" ליועצים בריכוז

מעלה718.

 3.12חפיפה והשראה בשדות שכנים
שדה האחריות התאגידית הישראלי ,על אף היותו שדה משני בשדה העסקי ,התנהל
בחפיפה גבוהה לשדות לוקאלים אחרים הושפע מהם והשפיע עליהם כשדה תרבותי
אוטונומי ,כפי שיפורט להלן 719.כתוצאה מחפיפה זו ,התפתחו במהלך השנים ,שדה האחריות
התאגידית ומוסדותיו ,כזירה מאפשרת ) )Facilitatorלחפיפה רבת-שדות ולשיח רב-מגזרי.

 718דפי זהב יועצים http://www.maala.org.il/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA -
%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%A1[ ,/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9Dתאריך גישה ;]1.12.2015:מומו מהדב,
ראיון אישי ,שם.
Ibid, Benson and Neveu (2005), pp. 6-19 ;Ibid, Webb et al. (2002), p. AX.
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 3.12.1שדה התקשורת
מתחילת הדרך ,פעל ארגון מעלה לגייס את התקשורת להתעניינות בתחום האחריות
התאגידית ובאמצעותה להרחיב את גבולות השדה ,להפיץ את שפת השדה ולהגביר את
כוחו .גיוס התקשורת היה מרכיב בתכנית ההקמה של ארגון מעלה .הוא התבסס על ניסיוני
המקצועי ומהבנתי כי שינוי עמדות כלשהו ,על אחת כמה וכמה במגזר העסקי ,ידרוש שיתוף
פעולה תקשורתי .ככלל ,ניתן לראות התאמה גבוהה בין תפישת יחסי הציבור כאסטרטגיה
תקשורתית לבניית קשר ואמון של ארגון עם "קהלי היעד שלו" ,לבין תפישת האחריות
התאגידית ,הרואה את "מחזיקי העניין" של התאגיד והקשר אתם כמרכיב מרכזי .אנלוגיה זו,
מוצאת ביטוי גם במחקרה של ריקי גליה על תהליכי ההטמעה של אחריות חברתית בבנק
דיסקונט720.

בהלימה למיקום ארגון מעלה בלב השדה העסקי ,כוון תהליך הרתימה של שדה התקשורת
לתת השדה של התקשורת הכלכלית-עסקית ,ולא לתת השדה של התקשורת החברתית.
לכן ,השותף התקשורתי הראשוני והמרכזי של מעלה היה עיתון העסקים גלובס .שותפות
מעלה עם גלובס שורטטה עוד בתכנית ההקמה של מעלה ומומשה מיד עם הקמת הארגון.
גם במפגש האינטרסים הזה ,היה למפגש האישי תפקיד מכריע .בתהליך ההקמה פניתי
לכמה ממנהלי גלובס בהצעה לייצר אות הוקרה לעסקים על תרומה לקהילה לזכרו של מו"ל
העיתון ,חיים בר-און ,שנפטר שנה קודם לכן ,ולקדם סביב האות את תחום האחריות
התאגידית .המנהלים והעורכים אתם נפגשתי לא היו מסוגלים לתרגם את ההון התרבותי-
סימבולי שנפרש בפניהם להון כלכלי-מסחרי ,ותפשו את הצעתי כהצעה לנקיטת מהלך
אלטרואיסטי מצידם .מספר שבועות לאחר מכן ,במפגש מעלה הראשון שנערך בשותפות עם
המי"ל ,היתה אחת המשתתפות מבעלי קבוצת פישמן אשר בין אחזקותיהם היה גם העתון
גלובס .למחרת מפגש המי"ל ,הזמינה אותי המשתתפת לפגישת היכרות אישית והתייעצות
לגבי מעורבות חברתית של רשתות השיווק שבבעלותה .ניצלתי את הפגישה כדי להעלות
 720גליה ( ,)2015שם עמ' .249-250
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בפניה את רעיונותיי לגבי רתימת גלובס לקידום התחום .המנהלת שוכנעה ומיד קידמה
פגישה עם מנכ"ל העיתון .במפגש הזה התעוררה ההתלהבות האישית של המנכ"ל ,אשר
נסחף להג יון האחריות התאגידית ,וזיהה את הערך המוסף החברתי ,הבידול והמוניטין שיכול
העיתון לצבור .בפגישה זו גובשה השותפות אשר הורכבה משלושה אפיקים :טור מערכתי
שבועי שי היווה "בית" לידיעות מישראל ומהעולם על אחריות תאגידית של חברות; "אות
גלובס  -עסקים למען החברה ע"ש חיים בראון" ,אות שנתי שיוענק לחברות שיצטיינו
בהשקעותיהן החברתיות; ושיתוף פעולה בעריכת כנסי מעלה השנתיים .השותפות שהחלה
במוטיבציה אישית וארגונית גבוהה ,ידעה עליות ומורדות עד להתרתה ההדרגתית.
 3.12.1.1טור מערכתי שבועי .בהיבט המערכתי ) (Editorialארגון מעלה הזרים לגלובס
ידיעות ומאמרים מהזירה המקצועית הגלובלית ,עד להחלטת העורך לבטל את המדור
הייעודי ולשלב את תכני האחריות התאגידית בכיסוי המערכתי השוטף.
" 3.12.1.2אות גלובס" הראשון הוענק בשנת  .2000במהלך חמש השנים הראשונות לאות
הגישו מועמדות  300חברות גדולות ,קטנות ובינוניות על ידי הצגה מפורטת של פרויקטים
חברתיים שונים שערכו .בשנת  ,2010ויתר ארגון מעלה על חברותו בוועדת האות והותיר
אותה בלעדית בידי גלובס .הוויתור היה מושכל שכן בעוד שארגון מעלה הרחיב את מגוון
הנושאים אליהם הוא נדרש כחלק מגישת האחריות התאגידית הכוללת ,נותר האות במישור
האחריות החברתית ,והמשיך להוקיר תרומה לקהילה והתנדבות בלבד .ניסיונות לעדכן את
האות ולחדשו לא צלחו ,ועל כן הוחלט במעלה לפרוש ממנו .בפועל ,ניתן לראות את אות
גלובס כתוצר של שדה האחריות התאגידית ,אשר נהגה ונולד בארגון מעלה ,פותח במשותף
עם עיתון העסקים גלובס ,שסיפק את משאבי ההפקה וההפצה ,עם התבססותו הפך לנכס
סימבולי של אחד ממוסדות השדה התקשורתי ,ובהתבגרותו איבד את הונו ודעך.
 3.12.1.3התהליך היה שונה בהקשר של כנסי מעלה בהם היתה השותפות רצופת מאבקי
כוח ושליטה .בכנסים הראשונים היווה "גלובס" שותף תקשורתי ומפיק בלבד ,בעוד ארגון
מעלה סיפק את התוכן ,את המרצים מהשדה הגלובאלי והלוקאלי ואת מרבית המשתתפים
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שהיו סוכני השדה .בעוד ארגון מעלה ראה בכנס מוסד חשוב לצבירת הון סימבולי ותרבותי
בשדה האחריות התאגידית ,ולא ייחס חשיבות לפוטנציאל ההון הכלכלי שהוא עשוי להשיא,
ראה בו גלובס' פוטנציאל לייצור הון כלכלי נוסף על זה הסימבולי ,בשדה העסקי והתקשורתי.
הכנסים הראשונים לא הניבו תשואה כלכלית ,וככאלה היוו עבור גלובס השקעה תדמיתית
סימבולית בלבד ,ללא הון כלכלי .עם התבססות הכנס ,כאירוע מרכזי של השדה ,שאפה זרוע
הכנסים של גלובס להיות מעורבת בקביעת התוכן ,וראתה בכנס מעלה במה והזדמנות
ל"פירעון חובות" ללקוחות העיתון וכנסיו האחרים ,במונחים של "זמן במה" ו"שטח פרסום".
בנוסף ,ככל שכנס מעלה צבר הון תרבותי הוא הפך למתחרה ול"איום" ל"וועידת העסקים"
של העיתון ,שהייתה אירוע הדגל שלו .כאשר בוועידת העסקים החלו לשלב ולנכס סוכנים
ותכנים משדה האחריות התאגידית ,ביקש ארגון מעלה לפרק את השותפות ,ולהחזיר את
הכנס להיות נכס בלעדי של שדה האחריות התאגידית .גלובס קיבל את הבקשה ,אך נותר
למשך שנתיים נוספות (עד  ,)2009נותן החסות התקשורתית הבלעדית לכנס מעלה ,עובדה
שפגעה בכיסוי התקשורתי באמצעי תקשורת אחרים.
שלושת צירי שיתוף הפעולה עם גלובס ,היו בתהליך היווצרותו של שדה האחריות
התאגידית ,אבני דרך משמעותיות ,שהפכו ברבות בשנים למוסדות מרכזיים בנכסי שדה
האחריות התאגידית בישראל .רתימת "גלובס" לקידום תחום האחריות התאגידית היוותה
פתח לביסוס מערכת קשרים עם אמצעי תקשורת נוספים ,כפי שיפורט בהמשך .השותפות
יצרה חפיפה בין שדה האחריות התאגידית המתעורר )ובין שדה העיתונות המבוסס ,אשר
העניק משנה תוקף לתחום ואפשר את הרחבת המודעות ,הפצת השפה של השדה והגיוס
אליו721.

אולם עם התבססות השדה ,התחולל בגלובס תהליך של התכחשות ,במסגרתו ניסו

העיתון ושלוחותיו ,להפקיע את נכסי מעלה ושדה האחריות התאגידית כדי לקדמם בשדה
התקשורתי כמנוף תחרותי .עם התרת השותפות עם גלובס ,חזרו היחסים בין מעלה לגלובס,
להיות יחסים של חפיפה בין שדות שכנים :שדה האחריות התאגידית ושדה התקשורת.

Ibid, Benson and Neveu, (2005), Introduction, pp.4, 10-12
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בצד השותפות עם גלובס ,ערך ארגון מעלה סדרת "מפגשי מערכת" בקרב מערכות העיתונים
ובהמשך בערוצי הטלוויזיה" .מפגשי מערכת" ,היו פורומים סגורים של מערכות עיתונים
מודפסים ואמצעי תקשורת אחרים אשר ארחו אישים רמי-דרג ,ויועדו ללימוד ,עדכון וליבון
נושאים מדינתיים ,כלכליים וביטחוניים .נכונות המערכות להקדיש "מפגשי מערכת" לארגון
מעלה ,היוותה ביטוי להערכה ולחשיבות שייחסו לתחום המתעורר של אחריות תאגידית
ולארגון .בחירת מעלה בפורומים אלה נועדה לקבלת תשומת לב העורכים בתקשורת לרעיון
אחריות התאגידית ,להרחבת השיח ולהעלאת הדילמות שמעורר התחום .החפיפה לשדה
התקשורתי התקיימה בתחילה בשדה העיתונות המודפסת ומאוחר יותר ,התרחבה
לתקשורת הרשתית האינטרנטית .לאחר השלב הראשוני של יצירת ה"באז" התקשורתי,
אותגרה התקשורת להעלות נושאי אחריות תאגידית על סדר היום הציבורי על ידי פרסומם.
שאיפת מעלה הייתה לגבש באמצעות התקשורת ,מודעות צרכנית אשר תניע את הציבור
לשפוט חברות על פי קריטריונים של אחריות תאגידית ,ולאתגר את התאגידים בנושאים כמו:
פרטיות המידע ,שקיפות ,איכות סביבה ,אתיקה ,וממשל תאגידי ,שקודם לכן לא נחשבו
כנושאים עסקיים .הנושאים הללו ,אמנם חדרו למדורים הכלכליים והפכו להיות חלק טבעי
מהשיח העסקי בתקשורת ,אולם ככלל התאפיינה החפיפה לשדה התקשורתי בחשדנות
ורתיעה ,והייתה רצופת תמורות .לעתים היוו סוכני השדה התקשורתי זרזים ,המקדמים
אחריות תאגידית ולעתים תכופות יותר חסמים המעכבים אותה .החפיפה התאפיינה
באמביוולנטיות של העיתונות שהייתה לעתים "מחבקת" ומפקיעת נכסים משדה האחריות
התאגידית כמו תחרויות ואותות לעסקים תורמים (כמו אות ה'מעסיק החברתי' של עיתון
'כלכליסט') או "שוחטת" ,בהאשמות של  ,GreenWashציניות ,וסקפטיות .האמביוולנטיות
התקשורתית והחשש התאגידי מתיקשור פעולות והישגי אחריות תאגידית עולים במחקרה
של גליה כשהיא מצטטת את דוברת דיסקונט "אין לזה (לאחריות חברתית ט.א ).הרבה
ביקוש בתקשורת .את יודעת שהתקשורת מחפשת את הצהוב ואת הרע ואת המאבקים,
ופחות עושה תשדירי שירות לבנק זה או אחר על העשייה החברתית...בשעת משבר יש לך
יותר אפשרות לבוא לידי ביטוי ,כמו שהיה במלחמה ...אבל לצפות שעיתונאי יסכים  ...ללוות
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פגישה מיוחדת שיש לנו עם ילדים בפריפריה בהכנה לבגרות? אין להם זמן לזה ,אין להם
מקום

לזה722"....

סבר פלוצקר העורך הכלכלי הראשי של ידיעות אחרונות ,מסביר כי התפישה שאפיינה את
התקשורת בישראל בסוף המאה ה ,20-ובמיוחד את עיתונו "ידיעות אחרונות" ,הייתה כי
תפקידה הכלכלי-חברתי של התקשורת הוא חשיפת התנהלותם של תאגידים וממשלות.
האמירה הייתה "אנחנו חברתיים מעצם התיפקוד שלנו" .מזווית זו עוררה כניסת התקשורת
לתחום האחריות התאגידית ,שאלות עקרוניות בתוך שדה התקשורת לגבי ניגודי אינטרסים
בין תפקידי התקשורת כ"שומרת וחושפת" ,לבין מקומה כ"מקדמת מודעות ומעודדת"
תאגידים והחשש מהפיכתה ל"עלה תאנה".

ניתוח סטטיסטי מצומצם ,של הכיסוי העיתונאי שניתן לתחום האחריות התאגידית במדורים
הכלכליים של עיתון "הארץ" ,במרוצת השנים  ,1991-2009מצביע על עליה חדה בכיסוי
העיתונאי בין השנים  1997ל .2001 -הניתוח מייחס עלייה זו לעניין הגובר באחריות
תאגידית בשדה הגלובאלי ולהקמת ארגון מעלה בשדה הלוקאלי .עוד מצביע המחקר על
הנטייה התקשורתית להעניק כיסוי רחב יותר להפרות של אחריות תאגידית מאשר ליוזמות
פוזיטיביות .נטייה זו בולטת במיוחד כאשר מדובר בחברות תעשייתיות לעומת חברות נותנות
שירותים723.

עם זאת טוען פלוצקר כי בישראל ,כמו בעולם ,אין מספיק כיסוי לתחום ולשאלות

שהוא מעורר .הוא מסביר כי העיתונות ,כמו בתחומים האחרים ,משקפת את האנשים
שיוצרים אותה" .יש כאלה שתפישת עולמם היא שמרנית קלאסית והם לא אוהבים את גישת
האחריות התאגידית .ויש חלק ,במיוחד בקרב העיתונאים הצעירים ,שהם חדורי רוח
מהפכנית ,ביקורתיים ,ועבורם תחום האחריות התאגידית אינו מהפכני

מספיק"724.

 722גליה ( ,)2015שם ,עמ' .248-249
Ibid, Filberg, (2014), pp. 2-7, 14.
 724סבר פלוצקר ,ראיון אישי ,שם.
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723

מומו מהדב רואה את התחרויות והאותות ,המוענקים על ידי אמצעי תקשורת כפוגעים בנכסי
השדה" :היום התחרות העיקרית של מעלה היא הזילות המסוימת של התחום למשל תחרות
"המעסיק החברתי" של העתון "כלכליסט" שלקחה את הידע של מעלה (והשתמשה בו
לבחינת ההיבט החברתי בלבד –

ט.א725 .").

עם זאת נראה כי החפיפה בין שני השדות ,העשירה את שדה האחריות התאגידית יותר
משפגעה בו .המגע המתהדק בין השדות ,שימש לחיזוק שדה האחריות התאגידית ואפשר
צבירת הון תרבותי אצל אותן חברות שהצטיינו בביצועיהן החברתיים-סביבתיים וזכו לחשיפה
תקשורתית ,והיווה אתגר מזרז עבור אותן חברות שהיו מושא תחקירים וביקורת .כפי שכבר
נדון ,השיח המתמשך עם גופי התקשורת השונים היה זה שהביא לייסוד דירוג מעלה ,כתוצר
של חפיפה והשראה בין שני השדות ,וכמענה לצורך של התקשורת ב"נתונים תחרותיים"
שיאפשרו השוואה בין חברות.
בשדה התקשורתי שימשה החפיפה מנוף לגיבושו של תת-שדה של עיתונאים אשר התמחו
בתחום האחריות התאגידית ולהרחבת הקריטריונים בכיסוי התקשורתי-עסקי .רתימת שדה
התקשורת וההשפעה עליו נעשתה גם בהקשר הגלובאלי .עורכים כלכליים -מובילי דעה
מישראל הוזמנו להצטרף לכנסים מקצועיים של  BSRהאמריקאי ,ועורכי התחום מהעיתונות
הגלובאלית ,הוזמנו לבקר בישראל ולהיות דוברים בפורומים של מעלה .בשלב מאוחר יותר
( )2008-2010נקראה התקשורת הישראלית לבחון את עצמה כתאגיד עסקי ולמפות את
אחריותה התאגידית .כמודל שימש עיתון ה GUARDIAN -הבריטי ומהדורת הקיימות
שלו 726.זכיינית ערוץ " ,2קשת" ,החלה בתהליך של בדיקה עצמית על-פי קריטריונים שגובשו
עבורה על ידי מעלה בשיתוף עם עמותת "אג'נדה" ,עמותה שהוקמה על ידי קרן פורד והקרן
החדשה לישראל ,במטרה להרחיב את השיח החברתי בתקשורת .אולם יוזמה זו לא

 725כלכליסט" ,תחרות המעסיק החברתי  2014יוצאת לדרך" ,25.6.14 ,אתר כלכליסט,
 ;http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3634420,00.htmlאודות תחרות המעסיק החברתי,
אתר כלכליסט[ /http://my.calcalist.co.il/employer ,תאריך גישה אחרון .]8.9.2015
 726מהדורת הקיימות של עיתון הגארדיאן הבריטיhttp://www.guardian.co.uk/sustainability :
[ http://www.guardian.co.uk/sustainable-businessתאריך גישה]17.2.2015 :
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הבשילה עקב חילופי

אישים727.

במקביל ,מינתה זכיינית נוספת "רשת" אחראי על גיוון

חברתי ורב-תרבותיות.
התפתחות משמעותית נוספת בחפיפת השדות התקיימה בסוף העשור הראשון של המאה
ה 21-כאשר הופיעו בתקשורת החברתית בלוגים ייעודיים של סוכני אחריות תאגידית ונוצרו
סביבם רשתות חברתיות ערות .כל הבלוגרים הפעילים היו סוכנים בוגרי קורס מעלה,
מרביתם משמשים כיועצים וחברים בפורום היועצים של מעלה .בתהליך זה טושטשו כמעט
לחלוטין הגבולות בין שדה התקשורת לשדה האחריות התאגידית.

 3.12.2השדה הציבורי-ממשלתי
בהיות ישראל מדינה קטנה בגודלה ובלתי פורמלית בכל הנוגע למערכות ההיכרויות והיחסים
החברתיים ,זכו ארגון מעלה ורעיון האחריות התאגידית להקשבה ועניין במגזר הציבורי כבר
בתחילת דרכם .חלק מהפתיחות כלפי הארגון כמייצג השדה המתעורר ,נבע מהיכרות
מוקדמת ומערכת הקשרים האישית ,שלי כמקימת הארגון ,עם דרגים שונים בקרב מקבלי
ההחלטות וקובעי המדיניות במגזר הציבורי .אולם עיקרו היה באטרקטיביות הבמה שהציע
הארגון וההון הפוליטי שאיפשר שדה האחריות התאגידית לראשי המגזר הציבורי.
ניתן להצביע על שלוש נקודות חפיפה עיקריות בין שני השדות .הראשונה היא שימושו של
השדה הציבורי בשדה האחריות התאגידית ,כמקור להון תרבותי ,כלכלי ופוליטי חדש ,כאשר
ארגון מעלה העביר לשדה הציבורי ושיתף אותו בידע ומידע על מגמות גלובאליות .ידע זה
איפשר לקובעי המדיניות לפתח יוזמות רגולטיביות עדכניות .דוגמאות לכך הן הצעת החוק
של השדולה האזרחית בכנסת ( ;)2000גיבוש התקן החברתי ( ;)2000ותקנת הרשות
לניירות ערך לדיווח על מדיניות והיקף תרומות ( .)2002השנייה היא שימושו של השדה
הציבורי ,בשדה האחריות התאגידית ותכניו כערוץ ובמה לפיתוח שיח אחריות חברתית עם
ראשי המגזר העסקי הישראלי והגלובאלי ,בשונה מהשיח הפוליטי-מימשלי .ובתוך כך כמרחב
727

Agenda – Israeli Center for Strategic Communication Website, http://agenda.anu.org.il/english/
][Accessed: 25.11.2015
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לניסויים ברגולציה רכה-וולנטרית (תקנת בנק ישראל על דיווח ,מדד מעלה ,ועדת גושן בנושא
מימשל תאגידי) .נקודת החפיפה השלישית ,הייתה שימושו של השדה הציבורי בשפת
האחריות התאגידית ,כהתמודדות וריכוך הביקורת על החלשות וניכור המדינה ,באמצעות
גיבוש יוזמות לשיתופי פעולה בינ-מגזריים ושיתוף המגזר העסקי באחריות על כלל החברה
בישראל.
מיום הקמת מעלה ועד סוף  ,2010נערכו עשרות רבות של מפגשים ואינטראקציות בין סוכני
שדה האחריות התאגידית לסוכני השדה הציבורי .בין הבולטים שבהם היו השתתפות ראשי
ממשלה ,שרים וחברי כנסת כדוברים בכנסי מעלה .המוביל שבהם היה כנס מעלה הראשון
ביוני  ,2000אשר הוזכר בתחילת פרק זה ,שנערך בשיתוף עם משרד התמ"ת ,ודובריו כללו
את ראש הממשלה דאז ,אהוד ברק ,שר התמ"ת רן כהן; שר החינוך יוסי שריד ,מנכ"לית
המשרד להגנת הסביבה ד"ר מיקי הרן ואת מנכ"לית מכון התקנים ,זיוה פתיר .את כנס
מעלה השני ,באוקטובר  2001היה אמור לפתוח שר האוצר ,סילבן שלום .בשחר אותו בוקר
נרצח השר רחבעם זאבי ,ושר האוצר ביטל השתתפותו ,אולם מנכ"ל משרד ראש הממשלה,
אביגדור יצחקי ,הגיע לכנס לשאת מסר מראש הממשלה ושר האוצר .נשיא המדינה שמעון
פרס בחר לשאת את נאומו הפומבי הראשון ,לאחר השבעתו לנשיא המדינה ,בפתחו של כנס
מעלה באוקטובר .2007

728

כבר עם הקמת ארגון מעלה התרקם קשר הדוק בינו ובין המשרד לאיכות הסביבה (אשר
מאוחר יותר שונה שמו למשרד להגנת הסביבה( .בהעדר אנשי מקצוע בתחום הסביבתי
במעלה ,כחלק מהיותו ארגון צעיר ,מצאו אנשי מעלה שותפה בתוך המשרד עצמו .ד"ר מיקי
הרן ,המדענית הראשית של המשרד ,שבהמשך מונתה למנכ"לית שלו ,נכנסה לתפקידה
לאחר שהות מקצועית בארה"ב ,כשהיא מעודכנת במגמות של הטמעת ערכים סביבתיים
בניהול העסקי .הרן ראתה בארגון מעלה שותף לקידום הנושא ונשא של הרעיונות החדשניים
לקהילת העסקים הישראלית .כבר באוקטובר  1999קיימו המשרד להגנת הסביבה וארגון
מעלה כנס שנושאו היה "סיכונים והזדמנויות פיננסיים סביבתיים" .לראשונה הוצגו לקהילה
728

נספח ,10שם.
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הפיננסית הישראלית קריטריונים להטמעת אחריות סביבתית ותרגומם להזדמנויות עסקיות,
בצד מודעות וניהול הסיכונים .לחיזוק ותיקוף המסרים ,הוזמנו כדוברים מרכזיים דמויות
מפתח מהשדה הגלובאלי .ארגון מעלה הזמין כדובר מרכזי את קרלוס ג'ולי ),(Carlos Joly
יהודי ממוצא ארגנטינאי ,פליט פוליטי ,בוגר הרווארד ,אשר כיהן אז כמנהל ההשקעות של
תאגיד הביטוח הנורבגי  Storebrandוכיום ,מרצה להשקעות אחראיות באוניברסיטת
טולוז 729.ג'ולי נמנה על ועדת ההגוי אשר גיבשה את כללי האו"ם לניהול השקעות אחריות –
 ,PRI Principles of Responsible Investmentsוההכרות עימו נעשתה על ידי ארגון
 BSRהאמריקאי אשר המליץ עליו כדובר מתאים לכנס המתגבש .פחות משנה לאחר מכן,
בכנס מעלה הראשון ביוני  ,2000התקיים בחסות ובהשתתפות המשרד להגנת הסביבה,
מושב ייעודי שדן בהתנהלות סביבתית בעסקים ,והמעבר מהתייחסות לסביבה כ"בעיה"
להתייחסות ערכית-חברתית אליה.
קשר הדוק נוסף עם השדה הציבורי היה הקשר של משרד התמ"ת וארגון מעלה .כפי
שהוזכר ,מנכ"ל המשרד ,רענן די-נור ,בחר ב"פורום מעלה לאחריות תאגידית" להיות הפורום
הראשון במסגרתו תוצג "תכנית ויסקונסין" למגזר העסקי ,בדצמבר  .2003בהמשך ,במהלך
חודש מאי  , 2004נערכה סדרת פגישות אינטנסיבית בין ארגון מעלה לראשי משרד התמ"ת.
את הפגישות הוביל בני פפרמן ,מנהל הרשות לפיתוח כוח אדם ומנהל צוות המחקר של
התמ"ת ,והשתתפה בו גם נציגת צוות המחקר של המשרד ,אשר הייתה בוגרת קורס מעלה
הראשון .הפגישות עסקו בשיתופי פעולה לצורך סקרי עסקים וצרכנים לגבי הרחבת הגיוון
בתעסוקה ,הקמת מאגר מידע משותף לתמ"ת ומעלה ולבחינת נושאים מתעוררים בסקרים
התקופתיים .שיאם של המפגשים היה מפגש בראשות מנכ"ל משרד התמ"ת ,ובו השתתפו
בצד בכירי המשרד גם ראשי חברות מובילות חברות ארגון מעלה .בדברי הפתיחה שלו ציין
די-נור" :כמשרד ממשלתי ,כל תחומי הפעולה שלנו (למעט הרגולציה ופעילות המדען
הראשי) ,הם מוטי אג'נדה חברתית ,ביניהם מנהלת אזורי הפיתוח ,שירות התעסוקה ,רשות
ההשקעות ומפת העדיפות הלאומית-חברתית ,אבל בהיותנו משרד ממשלתי ,חסר לנו
 729על אודות  Carlos Jolyבאתר http://www.tbs-education.fr/fr/professeurs- ,Toulouse Business School
[ recherche/professeurs/professeurs-permanents-affilies/joly-carlosתאריך גישה]16.1.2014:
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הדיאלוג עם הקהילה העסקית ...מטרתנו (היא) העמקת הדיאלוג כדי לייצר חשיבה הרבה
יותר

רחבה730"...

הקשרים והחפיפה בין השדות התרחבו לרשות לניירות ערך .בפברואר  ,2005הופיע משה
טרי ,יו"ר הר שות ,באירוע השקת מדד מעלה בבורסה והיה בין "מחוללי המסחר" (טקס
פתיחת המסחר בבורסה לרגל אירוע מיוחד עסקי או לאומי) .בדבריו בטקס ,ציין טרי:
" השקת מדד מעלה הינה צעד חשוב ,שכן אני מאמין כי קיים בישראל שיעור הולך וגדל של
משקיעים פרטיים ומוסדיים ,המביאים בחשבון גם היבטים חברתיים וסביבתיים של פעילות
חברות ...ניתן לומר כי לצד הביקוש הגדל להשקעות בחברות עם מחויבות חברתית ,יולידו
כוחות השוק ,אולי בעזרתו של מדד מעלה ,היצע אמיתי ורציף של חברות שיצהירו על
מדיניות חברתית ...פעולתם של הארגונים השונים ,ובהם ארגון מעלה ,משרתת בעקיפין גם
את עניינה של רשות ניירות ערך ביצירת סביבה עסקית המעודדת את המנהלים והחברות
לאמץ מדיניות של אחריות

חברתית731"....

שלושה חודשים לאחר מכן ,במאי  ,2005הזמינה

הרשות את ארגון מעלה להעביר סדרת סדנאות לראשי הרשות בנושא אחריות תאגידית:
תקנות ,דיווח ובקרה .זוהר גושן שהיה יו"ר הרשות אחרי טרי ,השתתף בישיבת הועדה
הציבורית לדירוג מעלה והציג את תפיסתו לגבי תקנות מימשל תאגידי.

מהדוגמאות הנ"ל ,עולה החפיפה בין שדה האחריות התאגידית והשדה הציבורי בהיבטיו
הרגולטיביים ,כחפיפה שאיפשרה את קידומה של משילות חדשה .במסגרתה ,עסקים
מתנהלים באופן אחראי תוך "ציות-וולנטרי" ,מתוך דיאלוג ושיתוף פעולה עם המגזר הציבורי.
היתה זו משילות רגולטיבית רכה ,שהחליפה את המשילות הרגולטיבית המסורתית של
צייתנות ואכיפה

לעומתיים732.

 730פרוטוקול מפגש  4מאי  ,2004לשכת מנכ"ל משרד התעשייה ,ארכיון מעלה.
הודעה לעתונות על שיתוף פעולה ראו בנספח מס' 15
 731לאוטרבך וקרזיילר (,)2006שם ,עמ' .11
 732עופר סיטבון ורונית דוניץ-קידר ,אחריות חברתית של תאגידים וחינוך משפטי וקליני :אתגור גבולות המשפט,
המשפט ,י"ז(,)1תשע"ג ,עמ' )297-334( .329
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עד  ,2010הייתה מעורבות הרגולטור הישראלי בשדה האחריות התאגידית מוגבלת,
בהשוואה לגל יוזמות החקיקה של רגולטורים באירופה ,כפי שנדון בפרק התפתחות התחום
בעולם ,והוא לא קידם גישה פרו-אקטיבית של אחריות תאגידית .המרואיינים שראיינתי
לצורך מחקר זה ,התייחסו למערך היחסים שבין שדה האחריות התאגידית לשדה הציבורי,
בהיבטיו הרגולטיביים ,מזוויות שונות .סבר פלוצקר רואה את הרגולטור הישראלי ככושל
בהכוונת ההיבטים החברתיים של המשק ,שכן הוא מוטה משמעותית לטפול בנושאי
התחרות במשק והבטחת מחירם הזול של מוצרים ושירותים ,בעוד שהוא מתעלם מהשפעות
הרגולציה על דפוסי העסקה במשק הישראלי ,הרקמה החברתית והמערכת הסביבתית.

733

עלי בוקשפן סבור ,שהרגולטור הישראלי פעיל במידה בשדה האחריות התאגידית ,אך הוא
רואה את פעילותו כמענה על "כשל השוק" של העדר אקטיביזם אזרחי הנוגע להתנהלות
תאגידים" :הנורמה הציבורית בישראל אינה מספיק חזקה ולכן צריך את המחוקק".
"לתאגידים בישראל יש יכולת ספיגה ויכולת ספין הם סומכים על הכותרת של מחר שתבוא
ותוריד את הלחץ החברתי של

אתמול"734.

עמדה זו עולה בקנה אחד עם הפער ,עליו

מצביעים עפר סיטבון ורונית דוניץ-קידר במאמרם ,בין דיווחי חברות לבין התנהלותן
במציאות ,ועל אי-יכולתו של האדם מהשורה לשפוט את התנהלותה של חברה על פי
דיווחיה735.

תופעה זו של תרבות ציבורית סלחנית וחלשה ,הביאה להתגברות הרגולציה

ותהליכי ה"שיטור" הממשלתיים .מאידך ,מציגים סיטבון וקידר את "המשילות החדשה"
כתוצאת הלחץ הציבורי על תאגידים ומציינים את תפקיד מעלה בהקשר

זה736.

בוקשפן מציין כי "הרגולציה מחייבת אותם (את התאגידים ט.א ).להתחשב יותר ויותר בכלל
מחזיקי העניין – תפישת עומק שמשתנה במשפט .כרגע (הם) מתנהלים בעיקר ברמת
הבלימה :לסגור פרצות וניהול סיכונים" .בוקשפן מדמה את המפגש הנוכחי בין התאגידים
לרגולטור ולאזרחים כמטוטלת "לפעמים הולכים רחוק מדי ,זו מטוטלת ,היא תיעצר

 733סבר פלוצקר ,ראיון אישי
 734עלי בוקשפן ,משפטן ,מרצה מומחה לדיני תאגידים ,ראיון אישי 28 ,בינואר .2014
 735סיטבון וקידר-דוניץ (תשע"ג) ,שם ,עמ' .10-12 ;6
 736שם ,עמ' .329
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באמצע"737.

שמיר רואה את הרגולציה והציות לה בתחומי הסביבה ,התעסוקה ,המימשל

התאגידי והאתיקה ,כגישה של ניהול סיכונים שהיא התפתחות נוספת של גישת האחריות
התאגידית738,

של אותה

עופרה שטראוס רואה אחריות תאגידית ורגולציה כשוות בהיותן צדדים שונים

מטבע739.

ארגון מעלה ושדה האחריות התאגידית ,סיפקו לשדה הציבורי מרחב

לניסוי ,לחידוש ולשינוי בכל הנוגע להתנהלות חברתית-סביבתית ומימשלית .נראה כי בכל
הנוגע לדיווח חברתי ,סביבתי ומימשל תאגידי ,הושפע הרגולטור הישראלי ממגמות השדה
הגלובאלי ,כפי שתווכו לו על ידי מעלה .משנת  2010התגברו יוזמות החקיקה הישראליות,
ולמעשה ניכרת הפקעה של נורמות וולונטריות משדה האחריות התאגידית לשדה הציבורי
באמצעות רגולציה מחייבת .עלי בוקשפן מונה לפחות  20תיקונים לחוק החברות הישראלי
מאז החלתו בשנת

740.1997

חוק ה SOX -למימשל תאגידי ,עליו פורט בפרק התפתחות

התחום בעולם ,הוחל עוד בשנת  2005על הבנקים בישראל ,בשנת  2006על כלל הגופים
המוסדיים ,ובשנת  2010הוחל בגרסה מצומצמת על כלל החברות הציבוריות בישראל
הנסחרות בבורסת

תל-אביב741.

עוד קבעה הרשות לניירות ערך הישראלית בשנת  ,2010כי

חברות ציבוריות ירחיבו את דיווחיהן התקופתיים ,כך שיכללו גם דיווח הנוגע לסיכונים
הסביבתיים שיש להם או צפויה להיות להם ,השפעה מהותית על

התאגיד742.

ארבע שנים

לאחר הכללתו במסגרת דירוג מעלה ,נכנס לתוקפו תיקון  16לחוק החברות אשר מיישם את
רוב המלצות ועדת גושן לממשל

תאגידי743.

התיקון פועל לאיזון בין בעלי השליטה ,בעלי

 737בוקשפן ,ראיון אישי ,שם.
 738רונן שמיר ,ראיון אישי ,שם.
 739עפרה שטראוס ,ראיון אישי ,שם.
 740בוקשפן ,ראיון אישי ,שם.
 741מכתב בנק ישראל לתאגידים הבנקאיים ,5.12.2005 ,אתר בנק ישראל
[ http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/hoz_sup/H2175.pdfתאריך גישה ;]17.2.2015:טיוטת
תיקון תקנות ניירות ערך להערות הציבור ,רשות ניירות ערך תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)
(תיקון) ,התשס"ט ,2009-אתר הרשות לניירות ערךhttp://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_3607.pdf ,
[תאריך גישה.]20.4.2015:
 742דוח הועדה לבחינה מחודשת של מודל הדיווח על עסקי החברה בתשקיף ובנגזרותיו ,מרץ  ,2001אתר
ערך,
לניירות
הרשות
http://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7
%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/Reports/177/Documents/IsaFile_54.pdf#search=%D
7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D
 7%99%D7%95%D7%AAסעיף [ )21( 6.3.1תאריך גישה.]20.4.2015:
 743חוק החברות (תיקון מס'  ,)16התשע"א–[ ,http://law.huji.ac.il/upload/496_3_1.pdf ,2011תאריך
גישה.]20.4.2015:
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מניות המיעוט והדירקטוריון על ידי העברת חלק מסמכויות בעלי השליטה אל בעלי מניות
המיעוט ,ושיתופם בקבלת ההחלטות התאגידית .בנוסף ,בשנת  ,2012הוציא המפקח על
הבנקים הנחיה המחייבת את כל הבנקים בישראל להגיש דו"ח אחריות תאגידית 744.הפקעה
זו של השדה הציבורי משדה האחריות התאגידית ,לא תפסה את החברות ואת השדה
העסקי בלתי מוכנים .הפעילות העניפה של מעלה בביסוס השדה וסוכני השדה הפעילים,
הובילו לכך שהשדה העסקי היה מוכן לדרישות הרגולטיביות החדשות כשהתאגידים מצוידים
במנגנוני ניהול ,מדידה ודיווח ,ותת-שדה היועצים ערוך לשירותם.

בקשרים שבין השדה הציבורי לשדה האחריות התאגידית ,ניתן לראות את המעבר מגישה
מסויגת של "נראה מה זה מועיל לנו" לניסיונות של ניכוס התחום לשדה הציבורי-ממשלתי.
ניסן לימור סבור שהשפעת שדה האחריות התאגידית על השדה הציבורי ניכרת ביותר,
והביאה לדרישות השדה הציבורי מעסקים ולפעולה אקטיבית שלו לשיתוף עסקים באחריות
לכלל החברה בישראל .דרישה זו מצאה כאמור ביטויה במדיניות ממשלתית ורגולציה מחד,
ומאידך ,במחוות טקסיות כמו אותות הוקרה לחברות ובעליהם על תעסוקה ותרומה ,כולל
אקט לאומי ש ל הדלקת משואה ביום העצמאות בגין תרומה והתנדבות חברתית .את "חיבוק"
השדה הציבורי את שדה האחריות התאגידית ,ניתן גם לראות במונחים של מיקור חוץ או
חלוקת האחריות החברתית במובנה הרחב ,מהמדינה למגזר העסקי.
עם זאת ,התגברות הרגולציה ,העלתה גם שאלות לגבי השינוי העתידי בשדה האחריות
התאגידית המבוסס על הגישה הוולנטרית שהיא מעבר לציות לדרישות החוק .גליה מאור
גורסת כי הרגולציה המתגברת ,תכניס חברות מסוימות אל תוך השדה ,אולם ,מאידך היא
עלולה להוריד את רף היישום וזאת משום שרגולציה מטפלת בכשלי שוק ויוצרת סטנדרטים

 744המפקח על הבנקים ,הוראות הדיווח לציבור [ ,)8/15(]2דוח אחריות תאגידית ,אתר בנק ישראל,
[תאריך
http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/2015/655.pdf
גישה ;]17.2.2015:חוזר בנק ישראל ,הפיקוח על הבנקים-מדיניות והסדרה ,אל התאגידים הבנקאיים וחברות
ישראל.
בנק
אתר
,3.10.2011
האשראי,
כרטיסי
http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h2311.
[ .pdfתאריך גישה.]17.2.2015:
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של

מינימום745.

גבריאלה שלו מעידה על הבלבול שיוצרת התגברות הרגולציה במידה

מסוימת של תסכול "במקרה הבנק – שוכחים שהבנק צריך להרוויח כסף .למה הוא קיים?
רק כדי לקיים את הרגולציה? לדאוג לציבור? או גם להשיא רווחים?" .עם זאת ,בדומה
לבוקשפן ,גם היא משתמשת בדימוי המטוטלת להצדקת הרגולציה המתגברת ":כדי לשנות
ולהטמיע ,יש צורך ללכת לקיצון ,ובסופו של תהליך ,הרגולציה תועיל לתאגיד אשר יזכה
באהדת המשקיעים ,הלקוחות ,ועובדיו .746"...עופרה שטראוס רואה את החפיפה לשדה
הממשלתי-ציבורי כחלק מתהליך ההתבגרות של מדינת ישראל והמשק הישראלי" :ייקח זמן
עד שילמדו (השדה העסקי והציבורי ט.א ).לעבוד ביחד כמו בארה"ב".747

הסבר נוסף לפתיחות השדה הציבורי ולהתהוותה של חפיפה בין השדות ,ניתן לראות
במרכזיות הלאומיות בתהליכי הגלוקליזציה שעבר המשק הישראלי בכלל ,ושדה האחריות
התאגידית הלוקאלי בפרט .ארגון מעלה ושדה האחריות התאגידית שירתו את חיזוק
הקשרים הגלובאליים של מדינת ישראל ,ותרמו לתהליכי הגלוקליזציה שלה במישור הלאומי.

במהלך השנים  2009 -2008קיימה ממשלת ישראל תהליך של הצטרפות ל .OECD-התהליך
שרוכז על ידי האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה ,היה כרוך בבדיקת היתכנות
מדוקדקת אשר ה OECD -ערך בישראל .חלק מהפרמטרים שנבחנו היו מידת הקיימות
המוטמעת במדיניות הממשלה ובקרב המגזר העסקי ומידת השקיפות והמשילות של עבודת
הממשלה .ארגון מעלה ,התבקש הן על ידי המשרד להגנת הסביבה והן על ידי האגף לתכנון
מדיניות במשרד רה"מ ,להתראיין לוועדת המומחים שהגיעה לישראל ולהציג את תוצאות
פעילותו ואת הישגי שדה האחריות התאגידית :את דירוג מעלה ותוצאותיו ,את מספר ואופי
החברות המדווחות דיווחי אחריות תאגידית ,את הנושאים המאפיינים אחריות תאגידית
בישראל .קשרי מעלה עם הארגונים הגלובאליים ,השותפות של מעלה בגלובאל קומפקט

 745גליה מאור ,ראיון אישי ,שם.
 746גבריאלה שלו ,ראיון אישי ,שם.
 747עפרה שטראוס ,ראיון אישי ,שם.
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וההיכרות עם הקווים המנחים של ה OECD -לניהול אחריות תאגידית ,היוו מרכיב משמעותי
בהערכה הכוללת

לישראל748.

 3.12.3השדה המשפטי

המשפטנים החברים בוועדה הציבורית ,המתווה את דירוג ומדד מעלה ,רואים את הביטוי
לחפיפת שדה האחריות התאגידית עם השדה המשפטי בשני נושאים .האחד הוא בסעיף 11
לחוק החברות הישראלי הקובע כי "תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת
רווחיה ,וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה ,בין השאר ,את ענייניהם של נושיה,
עובדיה ואת ענינו של הציבור .....כמו כן ,רשאית חברה לתרום סכום סביר למטרה ראויה,
בתקנון"749.

אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור ,אם נקבעה לכך הוראה

הפרשנות המרחיבה של סעיף זה לוקחת בחשבון את האינטרסים של מגוון מחזיקי העניין
של התאגיד (ולא רק את בעלי המניות שלו) בהגדרת "תכלית החברה" ,ומאפשרת תרומה
גם אם זו אינה משרתת ישירות את המטרה העסקית אלא עונה על מטרות של מחזיקי עניין
שונים של החברה .השני ,הוא ברגולציה הגוברת ,כפי שפורטה לעיל ,המכתיבה לחברות
השקעה ודיווח בניהול השפעותיהן הסביבתיות ,האתיות והחברתיות .שלו מציינת" :אני יכולה
לומר בוודאות שכשמדובר על הבנק ,מדובר על כלל מחזיקי העניין ה: Stakeholders -
העובדים ,הספקים ,הכלל ."..שלו חושבת ,כי גישת מחזיקי העניין במובנה הרחב ,ראויה
לגבי חברות ציבוריות ,אך אינה צריכה להתקיים בחברות בבעלות

פרטית750.

עלי בוקשפן

לעומתה ,רואה את חוק החברות הישראלי כקפיטליסטי ביסודו ,וטוען כי על אף שהמשפט
הישראלי עובר תהליך אבולוציוני-רבולוציוני ,טרם התגבש בו התהליך המשלב בין התפיסה
האינדיבידואליסטית לבין התפיסה החברתית ,והוא מצוי על פרשת דרכים ,בכל הנוגע
 748תקנות ה OECD -לאחריות תאגידית בחברות רב-לאומיות; צרפתית/אנגלית
; /http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne
http://mneguidelines.oecd.org/MNEguidelines_RBCmatters.pdf
[תאריך גישה ]17.11.2015 :
 749סעיף (11א) לחוק החברות ,תשנ"ט.1999-
[ http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/139_002.htm#Seif11תאריך גישה.]17.11.2015:
 750גבריאלה שלו ,ראיון אישי ,שם.
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לזהותם ולמינונם של השיקולים החברתיים כמו סולידריות והתחשבות בזולת שיש לשקול
במסגרת דיני החוזים ודיני החברות .בוקשפן מתאר את "הפיתוי להעמיס" על המוסד
התאגידי אחריות לשמור ולבסס ערכים חברתיים שונים ,ומזהיר מפני הטלת אחריות
חברתית במינון מוגבר ,ללא התחשבות מספקת ביעדים העיקריים של דיני החברות (רווח
והגנה על משקיעים) .הפרת האיזון הזו עלולה ,לפיו ,להחליש את המוסד

התאגידי751.

הדיון הגלובאלי המשפטי-אקדמי ,לגבי תכליתה של החברה העסקית ,מתנהל בין שני
קטבים .מצד אחד נמצא הקוטב הרציונאלי המתמקד בהשאת רווחים לבעלי מניות החברה,
ומן הצד השני ,הקוטב הערכי-חברתי הרואה בחברה כבעלת מטרות חברתיות ואחראיות
רחבות לכלל מחזיקי העניין שלה .לעומת דיון זה ,הדיון בישראל מצומצם יותר ,אינו דיכוטומי
ונקודת המוצא שלו רואה בתאגיד העסקי ישות ציבורית בעלת תפקיד חברתי .נקודת מוצא זו
נובעת מהבסיס הסוציאליסטי של המוסדות הכלכליים הראשוניים ,כפי שכבר נדונו ,של
תפישת האזרחות התאגידית כלאומית ,ושל החשיפה הציבורית הגוברת של התאגידים
במסגרת התפתחות השדה בישראל.

 3.12.3.1קהילת עורכי הדין בישראל
כחלק מהחפיפה לשדה המשפטי יש להקדיש דיון לקהילת עורכי הדין בישראל ,הגם שזו
משתייכת לשדה העסקי .קהילה זו ,הייתה מסויגת ואיטית יותר באימוץ ערכי האחריות
התאגידית מקהילת רואי החשבון ,למשל ,ובוודאי שבהשוואה לקהילת עורכי הדין
האמריקאית .בעוד שהפירמות האמריקאיות המובילות ,רואות עצמן כתאגידים וככאלה
מדווחות על תנאי עבודה ,גיוון כוח העבודה ,התנדבות ותרומה ,המשיכו הפירמות
הישראליות להתנהל בפרטיות תוך דאגה לאינטרסים הצרים של לקוחותיהם ,ולא לאינטרס
הציבור .בעשר שנות קיומו של ארגון מעלה כארגון עמיתים ,הצטרפו אליו ארבע פירמות
 751עלי בוקשפן ,ראיון אישי ,שם; בוקשפן ( ,)2007שם;
Eli Bukspan, The Social Transformation of Business Law, The Harry and Michael Sacher Institute for
legislative Research and Comparative Law, the Faculty of Law, the Hebrew University Jerusalem, pp.
6-7.
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עורכי דין בלבד ,בעוד שכל האחרות הדירו עצמן משדה האחריות התאגידית .מהמצטרפות
פרשו שתיים .וכסוכנים פעילים נותרו ,משרדי עו"ד גורניצקי ושות' והרצוג-פוקס-נאמן .בעוד
שבשדה המשפטי הגלובלי הוטמעה ההבנה כי הטיעון המשפטי חייב לקחת בחשבון גם את
ההיבטים הציבוריים של כלל מחזיקי הענין ,הייתה בישראל מקובלת העמדה המשפטית
השמרנית שלא מכניסה אותם לשיקוליה .המשפטנים הישראלים ,עורכי הדין העסקיים
ומרבית היועצים המשפטיים בתאגידים ,העדיפו לדבוק בגישה המשפטית ההטרונומית של
ציות ,עמידה בדרישות החוק ,והתקשו לקבל את הדוקסה הוולונטרית ההטרודוקסית,
המחייבת עמידה בקריטריונים שהינם מעבר לדרישות החוק .עמדה זו מצאה ביטויה במספר
רב של אירועים .הבולט שבהם היה סביב העסקת עובדי קבלן במפעלי ים המלח .כתבת
תחקיר של תכנית הטלוויזיה "עובדה" ביוני  2004שכותרתה הייתה "זהב לבן עבודה
שחורה" ,הציגה את תופעת המעמדות בקרב עובדי המפעלים ואת התעמרות העובדים
המאוגדים הוותיקים בעובדי הקבלן .משפטני החברה לישראל ,חברת האם של מפעלי ים
המלח ,ניסו למנוע את שידור הכתבה ,וטענו כי עובדי הקבלן אינם עובדי המפעלים ולכן
האחריות לתנאי העסקתם אינה חלה על המפעלים אלא על הקבלנים .למרות שחוקית,
טענותיהם היו נכונות ,המצב המשפטי/החוקי ,לא היה רלוונטי .קוצר ראותם של המשפטנים
להבין את סביבת העסקים המשתנה ,הביאו להתגברות הביקורת הציבורית והתקשורתית,
ובהמשך לפעולה מקיפה של קבוצת החברה לישראל אשר הקימה ועדת בדיקה פנימית
לבחינת כל הסכמי העובדים שלה והתקשרויותיה עם

ספקים752.

ביטוי נוסף לעמדה

המשפטית ההטרונומית היתה ההתנגדות ,בקרב חלק מהיועצים המשפטיים ,לחשיפה
וולנטרית של נתונים בדו"חות הקיימות של התאגידים.

האוריינטציה המשפטית בישראל ,לפי שעה ,היא עדיין ברמת ניהול סיכונים וחסרה את
המימד הציבורי-חברתי ,אך היא משתנה .אירועי מפעלי ים המלח ,תנאי עבודה של קופאיות
ברשתות מזון ,תשלום למלצרים ,התעללות בבעלי חיים במפעלי מזון ,אחריות מנהלים
 752כתבת התחקיר "זהב לבן ,עבודה שחורה" ,במאית :טלי שמש ,הפקה :תוכנית "עובדה עם אילנה דיין",
[ https://vimeo.com/36272133 ,9.6.2004תאריך גישה.]30.6.2015 :
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לזיהומים סביבתיים ,התאגדות עובדים ומשברים נוספים ,הביאו להתרחבות השיח של
האחריות החברתית והסביבתית אל הזירה המשפטית .השיח המשיך לחלחל ומופיע בשנים
האחרונות בקורסים של דירקטורים נושאי משרה ,בחקיקות הנוגעות לשירות לקוחות,
השפעות סביבתיות ,אתיקה ,צרכנים ,בעלי אגרות חוב ,שכר בכירים וכיו"ב .כל אלו מעוררים
את ההבנה שהתפישה הניהולית היא אינטגרטיבית ,שיש להתחשב בכלל מחזיקי העניין
והייעוץ המשפטי משתנה .בהתאם ,פתחו חלק ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל
מחלקות ייעודיות ,באוריינטציה של ניהול סיכונים בנושאי איכות סביבה ,שרשרת האספקה
והעסקה

בתאגידים753.

אולם ,כאמור ,מדובר רק בחלק לא גדול ,של משרדי עורכי הדין

בארץ .שלו ,ילידת  ,1941רואה פער ,בתפיסה ובעשייה החברתית ,בין הדור הצעיר לבין
הדור המבוגר של עורכי הדין" .עורכי הדין המובילים ,בני הדור שלי ,מתמקדים באינטרס
לקוחותיהם ,בעוד שעורכי הדין הצעירים ,ודווקא המבריקים שבהם ,פונים לעבודה ציבורית,
חברתית במסגרת עמותות ,סנגוריה ציבורית ,אחריות סביבתית וכיו"ב".

לשכת עורכי הדין הישראלית ,כארגון הפורמלי ,המקצועי ,המאגד ומסמיך את עורכי הדין
בישראל ,נותרה גם היא מחוץ לשדה האחריות התאגידית ,למעט כינונה בשנת ,2002
כארבע שנים לאחר הקמת מעלה ,את תכנית "שכר מצווה" לשרותי

פרו-בונו754.

מאז ,בצד

השתתפות חברי הלשכה ביוזמה ,אימצו הפירמות הגדולות בישראל מיזמים של פרו-בונו
והתנדבות.

 753למשל פירמות עורכי הדין שיבולת (http://www.shibolet.com/practice-area/environment-cleantech-
 )/and-climate-changeוהרצוג ,פוקס ,נאמן (http://www.hfn.co.il/practice/environment-climate-
.)change/main
754
"Schar Mitzvah" – The Israel Bar Association Pro Bono Program, Israel Bar Association Website,
]http://www.israelbar.org.il/english.asp, [Accessed:1.12.2015

285

 3.12.4השפעת שדה האחריות התאגידית על המגזר החברתי

בישראל755

ארגון מעלה בהגדרתו המשפטית ובהתאם לתנאי רישומו הינו ארגון ללא מטרות רווח,
וולנטרי ,פרי יזמות חברתית וככזה הוא משתייך למגזר החברתי הוולנטרי – המגזר השלישי
בישראל .אלא שזריעתו בלב השדה העסקי הלוקאלי ,מוטביו וחבריו התאגידים ,פעילותו
בקרבם וזהותו העסקית ,הגדירו אותו בפועל כייצור כלאיים" ,ארגון עסקים וולנטרי" ,סוכן
מרכזי בשדה האחריות התאגידית הלוקאלי .זהות זו ,יצרה דיסוננס מובנה בהתייחסות
המגזר החברתי למעלה ,מבחינת ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי ,ארגון מעלה
ערער על גבולות הגזרה שלהם והם עברו תהליך מורכב בהתייחסותם לשדה האחריות
התאגידית.
מבחינת התאגידים ,ארגון מעלה היה ארגון שלהם ,בעוד ארגוני המגזר הוולנטרי והחברה
האזרחית ובמיוחד ארגוני השדולה שבהם ,היוו עבורם גורם לעומתי ,מאיים ומטריד.
בהיות החברה האזרחית הטרוגנית ומבוזרת בהגדרה ,התקיימה הבחנה בהתייחסות בין
ארגוני סיוע הומניטרי ,אשר ראו בשדה האחריות התאגידית ובארגון מעלה מקור פוטנציאלי
להרחבת המימון הפילנתרופי ,לבין ארגוני שדולה אזרחית ,שעסקו בהיבטים חברתיים ,וחשו
איום מפעילות ארגון מעלה .במבנה הפוליטי ,הרב-מפלגתי בישראל ,הנשלט בסדר יום מדיני
–בטחוני נחלש כוחה של האופוזיציה הפוליטית משמאל ,היא התמרכזה בעמדותיה
הכלכליות ונמוגה ונאלמה בעמדותיה

החברתיות756.

עובדה זו ,הותירה את תפקיד השמאל

החברתי לארגוני השדולה של החברה האזרחית ,אשר ראו בשדה האחריות תאגידית
המתעורר יוזמה ,קפיטליסטית ,מניפולטיבית ומאיימת.

 755לאור ריבוי המונחים המתייחסים לארגונים וולנטרים ,שאינם ממשלתיים ,בחרתי במונח הרחב "המגזר
החברתי" המקובל בהתייחסות הכללית ל 3-מגזרי החברה :ציבורי ,עסקי וחברתי .ולחילופין ,אני משתמשת
במונח "ארגונים וולנטרים" להתייחסות פרטנית יותר לארגונים.
תמר ברקאי  ,ממשליות ורגולציה סביבתית בישראל  -חוק הפיקדון על מכלי משקה כמקרה מבחן :
"המונח" המגזר הוולונטרי" מתייחס למרחב הפעולה החברתי שבמסגרתו פועל טווח רחב של שחקנים שאינם
מדינתיים-ציבוריים או עסקיים .בשיח האקדמי והציבורי מכונה מרחב זה גם "המגזר השלישי" ו"החברה
האזרחית".
 756זאב שטרנהל ,)1986( ,שם עמ' 224-225 ,402-403 ,303
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על אף האבחנה הנ"ל ,ניתן בהכללה לחלק את התייחסות המגזר החברתי הוולנטרי לשדה
האחריות התאגידית ולארגון מעלה לשלושה שלבים :שלב החשש וההתנגדות; שלב
האמביוולנטיות בו התקיימה היענות חלקית בצד ביקורת נוקבת; ושלב הקבלה וההשתתפות.

בשלב הראשון ,שלב ההקמה של מעלה ,שותפו נציגים מובילים מארגונים וולנטרים ,בדיאלוג
לבחינת ההיתכנות של הארגון המתהווה .התגובות היו מסויגות .בעוד ראשי הארגונים קיבלו
את רעיון מעלה מתוך כבוד לגורמים המממנים  -קרן כהנוף ,וקרן פורד  -שהשקיעו גם בהם,
ומתוך סקרנות לבחון את המגמה החדשה ,בעיקר כמקור חדש למימון ,הרי שפעיליהם,
הביעו הסתייגות קולנית ,שעיקרה היה חשדנות כבדה כלפי מניעי העסקים .אהרן )(Back
שניהל את קרן פורד ישראל והיה בקשר הדוק עם הארגונים הביע בהבנה את חששותיהם:
"עד כמה השינוי במגזר העסקי באמת עמוק?"; "אולי מדובר בפעילות יחסי ציבור בלבד?";
"עדיף שעסקים יסתכלו על ההתנהגות שלהם לפני שהם באים להשקיע

בחברה"757.

הסתייגות זו הייתה בחלקה מושרשת במשימות הארגונים אשר חלקם פעלו נגד עסקים ,ולא
היו מסוגלים להפוך עורם ולהיעזר בהם ,ורובה נבעה מחששם מהשתלטות הגישה העסקית
על העמותות .באנלוגיה ניתן לראות חשש זה כזהה לרתיעת ארגון מעלה מפני השתתפות
נציגי ארגונים חברתיים

במפגשיו758.

הן במעלה והן בקרב הארגונים הוולנטרים נעשה מאמץ

להגדרת גבולות השדה ,שחייב הדיפה של סוכני שדות זרים ,אשר עלולים היו בהצטרפותם
לבלבל ולטשטש את גבולות השדה והדוקסה שלו.
פרופ' בני גדרון ,מי שעמד בראש המרכז לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן-גוריון ,מציין
כי הוא אישית החל להתעניין בתחום האחריות התאגידית כמקור חדש למערך המימון של
המגזר השלישי ,ורק מאוחר יותר מתוך עניין בהבנת מגמת האכפתיות שמבטא המגזר
העסקי במסגרת התחום .גדרון מגדיר את המתנגדים כ"טהרנים" ,כמי שחששו שעמותות
תאבדנה את הגישה החברתית שלהן אם תפתחנה את השערים למעורבות כזו של עסקים:

 ,Aaron Back 757ראיון אישי ,שם.
Ibid, Shamir (2002).
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758

"זה יביא לאיבוד הערכים ולאיבוד

הצביון"759.

ניסן לימור טוען כי ארגוני החברה האזרחית,

מעולם לא הבינו את רעיון האחריות התאגידית ואת ארגון מעלה" :הארגונים ציפו כי ארגון
מעלה יפעל כמקור מימון או לפחות כמתווך פילנתרופי

עבורם"760.

אולם ,מעלה מעולם לא

נועד למלא תפקיד זה ,ומשעובדה זו התחוורה לארגונים ולעמותות ,הם הפכו למבקרי
השדה ,תוך שהם נאבקים בו ובמשימותיו.
בשלב השני  ,כאשר ארגון מעלה החל ליישם את עקרון הדיאלוג ופנה לארגונים מתוך הבנה
שהם מהווים מחזיקי עניין) שלו ושל התאגידים ,הם נענו להזמנת הארגון להגיע למפגשי
שימוע ,וסייעו לשכלל את כלי השיח כמו התקן החברתי ,קוד מעלה לניהול אחריות חברתית
ודירוג מעלה .בשלב זה הייתה ההתייחסות של המשתתפים אמביוולנטית .מחד הם הגיעו
להשתתף ,לתרום את הידע והתובנות שלהם ואפילו לנסות להשפיע על התוצרים .מאידך הם
המשיכו להיות מסויגים ,חשדנים ושמרו על מעמדם ההטרודוקסי ,כאשר תקפו ואתגרו את
אותם הכלים שלפיתוחם תרמו .לדוגמא ,ארגון "קו לעובד" ארגון העוסק בזכויות עובדים
ובייצוג עובדים שזכויותיהם

הופרו761,

נענה בשמחה להצעת מעלה לארח סיור לימודי של

קורס מעלה ,הציג בפני משתתפי הסיור את דרך עבודתו ,נתן דוגמאות לתלונות והפרות
שטיפל בהם ,והשתתף במפגשי חשיבה לגבי הקוד לניהול חברתי .יחד עם זאת ,לא נמנע
הארגון מלתקוף בתקשורת את תוצאות הדירוג ,ולטעון כי הוא אינו מבטא תלונות עובדים או
הפרות של זכויות עובדי קבלן .ארגון "אדם,טבע ודין" שהפעיל בשיתוף עם מעלה והתאגידים
חבריה ,פורומים מצומצמים לקידום התנהלות סביבתית אחראית בקרב עסקים ,במיוחד בכל
הנוגע לטפול בפסולת ,פירסם מדי שנה את "דו"ח העוני הסביבתי" בו הוקיע ,לעתים את
אותם תאגידים שותפים ,על נזקיהם

לסביבה762.

דפוס פעולה כפול זה איתגר את שדה

האחריות התאגידית והוביל לפיתוח ושיכלול הכלים והביצועים בשדה .בשלב זה ,של

 759בנימין גדרון ,ראש המרכז לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן-גוריון בשנים  ,1997-2009ראיון אישי1 ,
בדצמבר .2013
 760ניסן לימור ,ראיון אישי ,שם.
 761אתר ארגון 'קו לעובד' [ /http://www.kavlaoved.org.il/enתאריך גישה ]29.12.2015 :
 762אתר 'אדם ,טבע ודין' http://www.adamteva.org.il/english
http://www.adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/dochoni2008(1).pdf
[תאריך גישה ]29.12.2015 :
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השתתפות במפגשי חשיבה ,החלו גם פניות של נציגי ארגונים חברתיים ,אשר זיהו את הערך
המוסף שתספק להם ההכרות הקרובה עם שדה האחריות התאגידית וביקשו להשתתף
בקורסי מעלה .ארגון מעלה נענה לפניות הללו ,אך הקפיד על מינון נמוך של משתתפים
מקרב הארגונים ,כדי להבטיח את דומיננטיות השיח העסקי .תוצאת השתתפות נציגי
הארגונים בקורסי מעלה ,הביאה לפיתוח תכניות ייעודיות מוכוונות-עסקים בתוך הארגונים
במסגרתן גובשו שותפויות עם המגזר העסקי .במקביל ,התרבו הפניות לצוות מעלה ,להופיע
ולהרצות בפורומים שונים של ארגונים חברתיים" .הקורס של מעלה לימד את הארגונים לייצר
את הקשר עם עסקים .למשל אדם טבע ודין – למד שהוא יכול לקבל אבל גם לתת .הם לא
באו ואמרו תנו לי כסף .הם המשיכו לבקר את החברות אך גם מצאו אפיק ללמד את העסקים
ולהרחיב את השפעתם" ,אומר ניסן

לימור763.

ההתקרבות בין שדה האחריות התאגידית לבין ארגוני המגזר הוולנטרי ,התאפשרה כל עוד
היווה ארגון מעלה מתווך ומאפשר .על אף זאת ,נותר פער של אמון בין סוכני שדה האחריות
התאגידית לסוכני ארגוני המגזר השלישי ,שלא אפשר דיאלוג פתוח ומקיף ביניהם.
בשלב השלישי ,כתוצאה מהתמדת ארגון מעלה לשתף את הארגונים בפיתוח הכלים,
להרחיב את מפגשי השיח הבינמגזרי ולהזמין את נציגיהם להציג ולהרצות בפני פורמים
עסקיים ,ירד מפלס החשדנות ,ונפתחה דרך לשיתופי פעולה ממוסדים מתוך מפגש
אינטרסים .חברות עסקיות ומנהליהם יצאו ביוזמת מעלה לסיורי שטח ,כדי להכיר מקרוב
יותר את הארגונים החברתיים הפועלים וצרכיהם; ארגונים הוזמנו להיות שותפים בהתוויית
תהליכי חשיבה בחברות; חלק מהארגונים זיהו את פוטנציאל ההון הסימבולי והכלכלי ,שיכול
לספק להם שיתוף הפעולה עם מעלה ,והבינו כי החשיפה בפני התאגידים ,תקדם את
מטרותיהם בצורה מהירה ויעילה ,לעתים הרבה יותר מפעילות שנעשתה משך שנים .מרחב
חפיפה ממוסד בין שדה האחריות התאגידית למגזר החברתי נוצר בוועדת דירוג מעלה,
כאשר נציגי המגזר יחד עם סוכני השדה הציבורי וסוכני השדה האקדמי ,הוזמנו לצד סוכני
שדה האחריות התאגידית ,לגבש את הקריטריונים שירכיבו את דירוג מעלה .שילוב זה
 763ניסן לימור ,ראיון אישי ,שם.
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מהווה המחשה של החפיפה שנוצרה בין השדות והמגזרים ,כאשר "שער הכניסה המרכזי"
לשדה האחריות התאגידית גובש במשותף עם סוכני שדות ומגזרים שכנים ,ובהובלת ארגון
מעלה.
אבן דרך משמעותית נוספת בקשר ובהשפעה ההדדית ,ניתן לראות בהקמתו של ארגון
"שיתופים" .שיתופים נוסד בשנת  2006על ידי פילנתרופים ויזמים חברתיים מישראל,
מאירופה ומארצות הברית ובראשם רוני דואק (מייסד ציונות  .)2000הארגון נוסד מתוך חזון
של יצירת חברה אזרחית ,אשר תעורר שיח חדש המחבר בין ארגונים חברתיים ,משרדים
ממשלתיים ,תאגידים ופילנתרופים בישראל .ארגון מעלה הוזמן לקחת חלק בגיבוש
אסטרטגיית ההקמה של שיתופים .כמנכ"לית מעלה ,נמניתי על חברי הועדה המייעצת אשר
ליוותה את התהליך .את הקמת שיתופים ,ניתן למקם בתוך זירת החפיפה בין שדות
האחריות התאגידית ,השדה הציבורי והמגזר ה החברתי ,כפי שיפורט בהמשך.
את השפעת שדה האחריות התאגידית על המגזר החברתי ,ניתן לראות בארגונים וולנטרים
מתמחים שקמו במסגרתו ,אך היוו זרוע התפתחות ישירה מארגון מעלה ושדה האחריות
התאגידית .חלקם קמו באזור החפיפה שבין השדה העסקי למגזר הוולנטרי ,והשייכות
הכפולה היוותה את ההביטוס שלהם .בין הבולטים שבהם היה ארגון "מידות" ,אשר בוחן
ומדרג עמותות על פי מידת האפקטיביות שלהן .מידות הוקם ביוזמה אישית-חברתית של
צביקה ארן בחסות ובשיתוף עם בית ההשקעות "מיטב" ,אשר ראה במידות את ביטוי
אחריותו התאגידית .מודל הפעולה של מידות התבסס על דירוג מעלה ,ומרבית חברי הועד
המנהל של הארגון ,כיהנו קודם לכן וחלקם תוך כדי ,כחברי הועד המנהל של מעלה .מי
שניהלה ב"מיטב" את הקשר עם מידות הייתה בוגרת קורס מעלה .יעקב בורק (יו"ר מעלה
בעב ר) ,הצטרף למידות שנה לאחר הקמתו כמממן ראשי ויושב ראש .הוא מציין כי אתגרי
מידות כפי שהוגדרו ,תכנית העבודה של הארגון ,בחירת חברי הועד המנהל והביטחון בדרך
– עוצבו והוגדרו בהשראת מעלה .מודל המשילות הוולנטרית של דירוג מידות ,עמד לארגון
מידות לרועץ בהתנהלותו מול העמותות ,שכן להבדיל מהתאגידים ,אשר קיבלו את דירוג
מעלה כשער לשדה האחריות התאגידית ,העמותות ,נאבקו בדירוג מידות ,ראו בו נסיון כפייה
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של התנהלות תאגידית ולא העניקו לו

הכרה764.

גם ארגון "קו משווה" אשר הוקם כארגון

מעסיקים לקידום העסקת אקדמאים ערבים ,היה פועל יוצא של התבגרות המגזר העסקי,
בהבנתו את אחריותו התאגידית" .קו משווה" הוקם ונוהל על ידי עירית תמיר ,מי שהייתה
סמנכ"לית מעלה החל משנתו השנייה של הארגון ובמהלך  5השנים המכוננות

שלו765.

ארגונים נוספים נבנו או התארגנו מחדש ,על בסיס גישת האחריות התאגידית ותפישת
מעלה; עמותת "ידיד" לצמצום פערים חברתיים וקידום יכולות כלכליות של אוכלוסיות
מוחלשות ,סייעה לאזרחים למצות את זכויותיהם החברתיות באמצעות פרישה ארצית של
"מרכזי זכויות" .מרכזים אלו ממוקמים בתוך חברות עסקיות ובמימונן ,ובהם היא מעניקה את
שרותיה לעובדי החברות .בנוסף ,הקימה "ידיד" יחידה ייעודית המסייעת לחברות עסקיות
לפתח שירותים ותהליכי גבייה ידידותיים וחברתיים ,אשר חוסכים את הצורך בפעולות
משפטיות לעומתיות ויקרות מול

חייבים766.

עמותת "נגישות ישראל" ,העוסקת בהנגשת

אתרים ותאגידים לאנשים עם מוגבלות ,פיתחה תהליכי הנגשה יחד עם חברות עסקיות
ובמימונן ,פעילות שגם היא רוכזה על ידי עובדת מעלה

לשעבר767.

ארגון נוסף מסוג זה הוא

הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה ,קואליציה תלת-מגזרית (עסקי -ציבורי –חברתי) לשילובן
בתעסוקה של אוכלוסיות

מגוונות768.

מרבית המרואיינים לצורך מחקר זה רואים את השפעת שדה האחריות התאגידית וארגון
מעלה על החברה האזרחית בישראל כהשפעה משנית .יונתן מנוחין ,מאוכזב ממרבית ארגוני
החברה האזרחית ,אשר נותרו מנוכרים לתחום האחריות התאגידית ,וטוען כי הארגונים לא
השכילו להבין שמדובר בכלי שיוצר שינוי ערכי ,מתוך כבוד ושיתוף

פעולה769.

שירה הרצוג

גרסה ,כי חלק משמעותי מהתפתחות ארגוני המגזר השלישי והחברה האזרחית בישראל,
כמו משילות ,והיכולת להגיע לגורמים ממנים חדשים ,אינם קשורים להתפתחות ארגון מעלה.
עם זאת  ,לפיה ,ההשפעה המרכזית של מעלה על המגזר החברתי הייתה התרומה לשינוי
 764אתר ארגון "מידות"[ ,http://www.midot.org.il/english ,תאריך גישה.]20.3.2014:
 765אתר ארגון "קו משווה"[ ,/http://www.kavmashve.org.il ,תאריך גישה.]20.3.2014:
 766אתר עמותת "ידיד" [ ,http://www.yedid.org.il/englishתאריך גישה]20.3.2014:
 767אתר עמותת "נגישות ישראל"[ ,http://www.aisrael.org/?CategoryID=1304 ,תאריך גישה]20.3.2014:
 768אתר הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה[ ,/http://www.diversityisrael.org.il ,תאריך גישה.]20.3.2014:
 769יונתן מנוחין ,ראיון אישי ,שם.
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השיח" :נוצר שיח משותף חדש במסגרתו ,אף צד לא ויתר על עקרונותיו וערכיו ונבנתה
שאיפה לפתרונות משותפים" .בתפישתה "מעלה שיקפה לחברה האזרחית למידה על העולם
העסקי שאולי אחרת לא הייתה לו ,וחיזקה את הבנת החברות העסקיות והסתכלותן על
החברה האזרחית".

770

גם רעיה שטראוס רואה בהרחבת השיח ויצירת שותפויות כהשפעה

העיקרית שהייתה למעלה על המגזר החברתי " :היינו (מעלה) אי-בודד אשר הציג
אלטרנטיבה אסטרטגית ,לימדנו לייצר

שותפויות"771.

בורק לעומתם ,רואה את ארגון מעלה,

כמי ששירת בראש ובראשונה את החברה בישראל ,בעצם דרישתו מעסקים לקחת את
החברה במערך שיקוליהם ,מה שהוביל להבנת העסקים את הממדים החברתיים של
העשייה שלהם ,וצבירתם הון

(סימבולי)772.

 3.12.5השדה האקדמי
עוד במהלך השנה הראשונה להקמת ארגון מעלה ( ,)1999פנה אלי פרופ' רונן שמיר,
סוציולוג מאוניברסיטת תל-אביב ,בבקשה לראיין אותי כדי להבין את הרעיון והתהליך
שבבסיס הקמת מעלה .המפגש הזה ,היווה פתיח לסדרה של מפגשים ,שכללו השתתפות
של שמיר כצופה חוקר ,בהתכנסויות פורום מעלה ,והניבו סדרת מאמרים אקדמיים .שמיר
היה למיטב ידיעתי ,החוקר האקדמי הראשון בישראל ,שהתייחס לתחום ולשדה המתעורר
בהיבטיו החברתיים " :הגעתי אליך מוקדם מאוד .שנת  .1999הייתי בשלב שקראתי מספיק
ואמרתי אם אני עושה מחקר ואני פיסית בישראל ,אני צריך לבדוק מה קורה פה ....מישהו
אמר לי" :יש בארץ ארגון ,"...שמעתי על ארגון ,התחלתי להסתכל ,ארגון חברה אזרחית,
מעניין אותי איך זה קורה ....זיהיתי אותך כי את היית מעלה וקבעתי איתך כי זו דרכי ".אומר
היום שמיר.
שמיר התעניין בתופעת האחריות החברתית של עסקים כתופעה גלובאלית .לדבריו,
התעניינותו האקדמית התעוררה בעקבות אירוע מקרי ,במסגרתו רכש מוצר קוסמטי של
 770שירה הרצוג ,ראיון אישי ,שם.
 771רעיה שטראוס ,ראיון אישי ,שם.
 772יעקב בורק ,ראיון אישי ,שם.
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חברת "לנקום" בחנות הדיוטי-פרי בשדה התעופה .בעת התשלום ,קיבל כרטיס פלסטיק
מהודר ,נושא הלוגו של חברת לנקום וארגון יוניצף ) ,(Uniceffעליו נרשם כי  2%מהמחיר
ששילם יעבור לארגון יוניצף .בשבועות שאחרי ,הבחין בדוגמאות נוספות של תופעת החיבור
שבין העולם המסחרי לתרומה חברתית" ."Doing Good" -השאלה הסוציולוגית שניסחתי
לעצמי הייתה :נניח שזה למטרות יחסי ציבור .נניח שיוניצף לא מעניין את "לנקום" – אבל
למה הם עושים את זה? למה הם חושבים שהחיבור הוא חיבור שיעבוד או צריך לעבוד?.
"לא הייתי ער ומודע למונחים המקצועיים של

773."….CSR

התעניינות שמיר ,סדרת המאמרים

וסמינר שגיבש ,הניבו התעניינות של סטודנטים לסוציולוגיה ,משפט ,ומדיניות ציבורית,
בתואר שני ודוקטורנטים ,שחקרו היבטים שונים של התחום .אחדים מהם כמו תמר ברקאי,
עפר סיטבון ,ענבל אבו ,אמנון בוהם ,וריקי גליה ,מצוטטים בעבודה

זו774.

במהלך השנים ,התרבו גם המחקרים אשר עסקו בבחינת הנושאים והכלים שפיתח ארגון
מעלה .המוקדם במחקרים אלו היה מחקרם של פרופ' אריה רייכל ופרופ' בנימין גדרון
שאוזכר זה מכבר ובחן את עמדות המנהלים הישראלים לגבי אחריות

חברתית775.

בספטמבר  ,2002ארבע שנים לאחר הקמת ארגון מעלה ,ובמקביל להשקת הקורס לניהול
אחריות חברתית בעסקים וההכנות לכינון ארגון חברים ,גיבש ארגון מעלה הצעה שהוגשה
לדיקאן בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב ,להקמה משותפת של מרכז
לאחריות חברתית של עסקים ליד ביה"ס לניהול ע"ש רקנאטי .יוזמה זו הייתה אף היא
איזומורפית והיוותה חיקוי למגמה הגלובאלית של בתי ספר למינהל עסקים באירופה
ובארה"ב ,אשר החלו לכלול היבטים שונים של תחום האחריות התאגידית בתוכניות
הלימודים שלהם .בפתיח להצעה ,הצבעתי על "....התבגרות השוק (אחריות תאגידית)
בישראל ,ריבוי מספר העסקים המעורבים בתחום ,והצורך בהכשרה ,מחקר פיתוח כלים

 773רונן שמיר ,ראיון אישי ,שם.
 774אבו ,)2013( ,שם; ברקאי ( ,)2008שם;)Ibid, Boehm, ; Ibid, Sitbon, (2010). ; Ibid, Barkay, (2010
)(2002
 775רייכל ואח' ( ,)2000שם.

293

ותיעוד ,יחד עם התפתחות השוק העולמי ותהליכי

הגלובליזציה"776,

כמגמות המהוות את

הבסיס להצעתי.
בבסיס המבנה המפורט שהוגש ,עמד מודל ראשוני וייחודי של "The Center for Corporate
" .Citizenship at Boston Collegeרעיון ההצעה הישראלית ,היה הקמתו של מרכז שיתנהל
בסמוך לבית הספר לניהול ,יאגד דיסציפלינות מגוונות כמו מדעי החברה ,מדיניות ציבורית
ומשפטים ומטרותיו תהיינה חינוך והדרכה ,בצד מחקר ותיעוד להעמקת הידע בתחום
האחריות התאגידית .על אף העניין שעוררה ההצעה ,היא לא נדונה באורח מהותי ונגנזה
בשל היעדר תקציב .בשנים שלאחר מכן ,הוגשו הצעות דומות לנשיא אוניברסיטת תל-אביב,
למחלקה למשפטים ,לסגן הנשיא לפיתוח ואחרים באוניברסיטה וכן למרכזים אקדמיים
אחרים כמו המרכז הבינתחומי ,המכללה למנהל והמכללה האקדמית תל-אביב –יפו .בכולם,
הייתה התעניינות ,אולם היא לא הבשילה באותה עת לכדי הקמת מרכז משמעותי .המוסדות
האקדמאיים שאפו לנכס לעצמם את ההון הכלכלי שעשויה להניב היוזמה ,בצורה של תרומה
ישירה לכינונה ,או כתרומות עתידיות מתאגידים שילוו אותה ולא את ההון התרבותי-סימבולי
שהיא עשויה לספק להם.
בהמשך ,לקראת סוף העשור הראשון של המאה ה ,21-הוקמו ,כמעט בו-זמנית ,מספר
קליניקות לאחריות חברתית של תאגידים במוסדות אקדמיים שונים .ביניהם המרכז האקדמי
למשפט ועסקים ברמת גן ,אשר הפיק דו"חות וניתוחים הבוחנים את אחריותם החברתית של
תאגידים ישראלים 777,ובחן את הקשר בין תכנוני מס אגרסיביים ובין אחריותם החברתית של
תאגידים

בישראל778.

בהרצליה.

779

כמו כן ,נחנך בשנת  2010בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי

שינוי משמעותי חל עם הקמת המרכז לאחריות חברתית במסגרת בית הספר

 776הצעה להקמה משותפת של מרכז לאחריות חברתית של עסקים ליד ביה"ס לניהול ע"ש רקנאטי
באוניברסיטת תל אביב ,מכתב מיום  ,19.9.2002ארכיון מעלה .נספח 16
 777אברהם-וייס ווינר ( ,)2010שם.
 778סיטבון ואח' ( ,)2011שם.
779
School of sustainability, IDC Herzliya,
http://portal.idc.ac.il/en/schools/sustainability/homepage/pages/homepage.aspx [Accessed :
]30.6.2015
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לניהול במכללה למנהל ( )COLMANבשנת
בתחום

במסגרתו781,

780,2011

וגיבוש סדרת הרצאות של מובילים

החלטת בית הספר לניהול בתל-אביב על שיבוץ קורס בחירה בנושא

"סוגיות באחריות תאגידית" במסגרת לימודי התואר השני במנהל עסקים ( ,)MBAומיסוד
קורסי חובה בנושא "אחריות תאגידית" במסגרת לימודי ניהול לתארים ראשון ושני במכללה
למינהל.

בעוד שדה האחריות התאגידית מספק לשדה האקדמי ,זירת מחקר מתהווה ותרחישים
עדכניים ,העשיר השדה האקדמי את שדה האחריות התאגידית בהון תרבותי .המחקרים
האקדמיים העניקו לשדה האחריות התאגידית גושפנקא "מדעית" .הם שירתו אותו להצדקת
קיומו ולביסוס מעמדו והעמקת השליטה בו .השדה האקדמי תיקף את הגיון שדה האחריות
התאגידית באימוץ מדיניות אחראית לתאגידים ,ובכך הקל על זניחת מוסכמות השדה העסקי
לפיהן  ,the business of business is businessוהקל על המעבר של סוכנים לשדה האחריות
התאגידית .ראוי לציין ,כי על אף השינוי ,חפיפת שדה האחריות התאגידית לשדה האקדמי,
בשנים הראשונות ,הייתה בעיקרה חד-צדדית ,דהיינו משדה האחריות התאגידית לאקדמיה
ולא להיפך .כמו בשדה האקדמי הגלובאלי ,נראה כי השפעת תחום האחריות התאגידית על
האקדמיה בישראל מוגבלת .האקדמיה שמרנית ,וככזו היא עדיין לא מכירה בחשיבות
התחום .נראה כי בתי הספר לניהול משלבים קורסים בנושא 'אחריות תאגידית' כחיקוי
והיגררות אחרי סדר היום העסקי לא משום שהוא נתפס כמרכיב הכרחי בסילבוס .עוד נראה
כי בשל אופיו של התחום ,יש קושי למצוא לו מממנים/תורמים והוא אינו מהווה חלק ממודל
הרווח של המוסדות .שמיר חולק על תובנה זו .להערכתו ,האקדמיה הגלובאלית משקפת את
הצלחת תחום ה ,CSR -ומהווה חלק משדה האחריות התאגידית .ההתפתחות באקדמיה,
במיוחד בבתי הספר למנהל ובפקולטות למשפט ,ניכרת בהיקף הרישות ,הכנסים ,המחקר
 780אתר המרכז לאחריות תאגידית ,בית הספר לניהול המסלול האקדמי ,המכללה למנהל
 http://csr.colman.ac.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA[ ,%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AAתאריך גישה]15.11.2015:
 781תוכניית "הקתדרה"  -סדרת הרצאות בנושאי אחריות תאגידית ,בית הספר לניהול המכללה למנהל .ראו
בנספח מס' .17
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והמודלים של התחום .הוא מסכים שבישראל התופעה מוגבלת ,כפי שקורה בכל תחומי
האקדמיה ,אולם ,הוא מציין כי גם בישראל ,ניכרת בשנים האחרונות התעצמות של מחקר
וכתיבה אקדמיים ,במנעד הנושאים של סביבה ,חברה ,רגולציה ,אשר גם אם אינם מוגדרים
ישירות כאחריות תאגידית ,הם מהווים חלק בלתי נפרד מהתחום והשדה ומשתמשים במונחי
שפת

השדה782.

 3.12.6אחריות תאגידית כזירת חפיפה בין שדות
בתהליך התפתחותו ,כפי שתואר ,חפף שדה האחריות התאגידית לשדות שכנים ולארגוני
המגזר החברתי .בחפיפה זו ,תוך מאבקים ושיתופי פעולה הדדיים ,הפקיע שדה האחריות
התאגידית וניכס לעצמו סוכנים ,מוסדות וערכים מהשדות השכנים והיווה מקור השראה
ונכסים למוסדות השדות האחרים .כך לדוגמא ,בולטת השפעתו של שדה האחריות
התאגידית ,על אזור החפיפה שבין השדה הציבורי לבין השדה המשפטי ,בכל הנוגע לקידומה
של רגולציה חברתית-סביבתית ומימשל תאגידי וגיוסו את היועצים המשפטיים בתאגידים,
להבנת חשיבותה של החבות הציבורית ,שהיא מעבר לדרישות החוק.
תהליכים מתמשכים ,הדדיים אלה ,חוללו את השינויים בשדה אשר הובילו לצמיחתו והבטיחו
את הרלוונטיות שלו ואת מעמדו בשוק הלוקאלי.
התרשים המובא להלן ,מפרט את הרכב הנכסים :הנושאים ,הכלים והמוסדות שהועברו
באורח דו-כיווני בחפיפה בין שדה האחריות התאגידית לשדות השכנים לו ולמגזר החברתי.

 782רונן שמיר ,ראיון אישי ,שם.
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תרשים  :3חפיפה עם שדות שכנים וארגונים חברתיים *

 רגולציה ממשל תאגידי -דיווח ובקרה

 יועצים משפטיים "מחבות משפטיתלחבות ציבורית"

-

שדה
משפטי

שדה
אקדמי

מחקר
תיעוד
תוכן אקדמי
לגיטימציה
קורסים
ועדת דירוג מעלה
במות דיון

-

*

הכשרה
דיאלוג
גיוס משאבים
שיתופי פעולה
וקואליציות
לקידום נושאים:
תעסוקה
סביבה
שקיפות

 סביבה תמ"ת רשות ני"ע בורסה תעסוקה מימשל תאגידי שעת חירום תחרותיות לאומית OECD סביבה דיווח -גלובאלי

שדה
ציבורי

שדה אחריות
תאגידית

ארגוני
מגזר
שלישי
חברתי-
סביבתי

שדה
תקשורת

-

כיסוי מערכתי
מפגשי מערכת
אות גלובס
דירוג מעלה
אותות הכרה

 ארגונים מתמחים -עסקים חברתיים

תרשים זה משייך את שדה האחריות התאגידית לשדה העסקים וככזה מציג פרוט
של נושאי ההשפעה ההדדית בין השדות השונים .ארגוני המגזר החברתי מופיעים
כחיצוניים לשדה האחריות התאגידית אך ורק לצורך הצגת ההשפעות.

דוגמא מובהקת למוסד שדה האחריות התאגידית אשר יצר את הקשר התרבותי לשדות
השונים ,יכולה לשמש הועדה הציבורית לדירוג מעלה .הועדה שהוקמה בשנת  ,2005כחלק
מתהליך התאמתו של דירוג מעלה לשמש כלי אבחון לחברות שיכללו במדד מעלה בבורסה,
היוותה ועדיין מהווה את מקדם השיח הרב-מגזרי ,והלגיטימציה הציבורית לדירוג מעלה
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ולשדה האחריות התאגידית כולו .חבריה ,סוכנים מובילים מהשדות הציבורי ,המשפטי,
האקדמי ומארגוני המגזר החברתי-סביבתי ,דנו ,ניסחו ועדכנו במסגרתה במשותף את
הקריטריונים והאינדיקטורים המגדירים "אחריות תאגידית בישראל" .חברי הועדה והרכב
תתי הוועדות בה ,במהלך השנים ,משקף את התמורות בשדה האחריות התאגידית
הגלובאלי והלוקאלי ואת משקלות התחומים והנושאים המרכיבים את הונו .בנוסף להרכב
ההטרוגני של חברי הועדה ,מזמינה הועדה להופיע בפניה מומחים בתחומי עיסוקה ,ודנה
בפניות יזומות והצעות של ארגונים ,מוסדות ואינדיבידואלים .כך למשל הופיעו בפני הועדה
פרופ' גושן ,כדי להציג את המסקנות המתגבשות בוועדת גושן ,טרום פרסומם וקצין מילואים
ראשי ,כדי להצביע על בעיית התייחסותם של תאגידים לחיילי מילואים .אחת לשנה,
משתתפים ראשי תתי הועדות במפגש שימוע ציבורי ,יזום על ידי מעלה .למפגש מגיעים נציגי
תאגידים ,נציגי ארגונים ,משרדי ממשלה ויועצים.
עלי בוקשפן ופרופ' גבריאלה שלו ,סוכנים מקרב השדות המשפטיים-אקדמאיים ,מדגישים את
הזמנתם להשתתף בוועדה הציבורית לדירוג מעלה כאירוע שחשף אותם וגיבש את
עמדותיהם ופעילותם בשדה האחריות התאגידית .שלו ,מעידה כי ההזמנה האישית שקיבלה
ממני בשנת  2005לוועדה ,פתחה בפניה את עולם האחריות התאגידית .על אף מומחיותה
המשפטית ,ועל אף שמאז שנות ה ,80-כיהנה בדירקטוריונים של החברות הגדולות
במשק783.

 3.12.6.1תרומה ותמיכה בצה"ל והתגייסות עסקים בעת חירום
תהליכי הגלוקליזציה של אחריות תאגידית בישראל ,מאופיינים במרכזיותה של הלאומיות
הישראלית כמרכיב בתמהיל הנושאים אליהם נדרשות החברות הישראליות .הביטוי לכך
בולט בכל הנוגע ליחסים ,המתקיימים באורח סדיר .בין המגזר העסקי הישראלי וצה"ל  ,והוא
ניכר בעוצמה בעיתות של משבר בטחוני .ההתגייסות הגורפת של המגזר העסקי להעברת
משלוחי מזון ,תרומות של ציוד אישי ויחידתי ,תרומות של מוצרים וכספים ,התנדבות ,הכשרת
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מתקנים וכיו"ב ,מהווה חלק מהפעילות הישירה של התאגידים בשדה האחריות התאגידית,
הבאה להשלים ולהחליף את מחויבות המגזר הציבורי.

דוגמא מובהקת לחפיפה בין שדה האחריות התאגידית ,השדה הציבורי והמגזר הוולנטרי,
מהווה דיון שהתקיים בספטמבר  ,2006במסגרת פורום מיוחד שקיימה מעלה עם סיום
מלחמת לבנון השנייה ביולי – אוגוסט

784.2006

חמשת הנושאים שהוגדרו בדיון זה משקפים

את התבססותה ההטרונומית של חפיפה זו ,כתופעה ברורה ומקובלת ,ואת הדילמות שעלו
כתוצאה ממנה .הנושאים התייחסו לאופן תפקודם של העסקים בעת הלחימה בצפון :נקודות
חוזקה ונקודות לשיפור; לדילמה המתעוררת בין מתן בסתר למתן ביטוי פומבי למעורבות
החברתית בעת הלחימה; לשיתופי הפעולה בין המגזר העסקי ,הציבורי והשלישי (החברתי)
בעת הלחימה; לתפקידם העתידי של העסקים בשיקום הצפון; ולתפקידו של מנהל האחריות
החברתית בעסק בעת הלחימה ,ולאחריה.
מסקנות הדיון הבליטו את מהירות התגובה של המגזר העסקי  -תאגידים גדולים ועסקים
בינוניים וקטנים  -למצב הלחימה ולהתפתחויותיו לרבות מהירות גיוס מתנדבים מקרב
העובדים ,הסבת תוכניות ארוכות טווח לתוכניות אשר היוו מענה לצרכים מידיים ,ניצול
סניפים וסוכנים מקומיים עסקיים ,רשתות מידע ,ארגונים ,רשויות ועסקים לאיסוף מידע מדויק
ומיידי לגבי יעדים וצרכים לתרומות וניתובם האפקטיבי .המשתתפים הבליטו את הצורך
העיקרי של העסקים להמשיך ולתפקד ביציבות ,למרות מצב הלחימה ,ובתוך כך ,להמשיך
לספק מקום תעסוקה (כולל היבטים שונים של דאגה לעובדים בצפון ולבני משפחותיהם),
ולהמשיך לתת שירותים.
ערכי היסוד של שדה האחריות התאגידית אשר השפיעו על השדה העסקי ,והעבירו אליו
נורמות של דיאלוג ,תהליכים ארוכי טווח ושיתופי פעולה בינ-מגזריים ,איפשרו את המעבר
מעימות בין המגזרים ,לשיתוף פעולה ומינוף יכולות .כתוצאה ,בלטו ההזדמנויות והצעות
שיפור ,כמו גיבוש שיתופי פעולה בין עסקים לארגונים חברתיים ,במסגרתם תמכו הארגונים
 784סיכום דיון ,פורום בנושא אחריותם החברתית של עסקים בזמן הלחימה בצפון ולאחריה ,12.9.06 ,ארכיון
מעלה.
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על פי תחומי התמחותם בעובדי ומשפחות העסקים ,ושיתופי פעולה תלת-מגזריים כך למשל,
בנושא איסוף מזון תרמו התאגידים את המזון ,ארגון חברתי ריכז את התרומות ,ומחלקות
הרווחה ברשויות המקומיות ידעו להיכן לנתב את המזון וכיצד לעשות זאת ,באופן היעיל
ביותר .שיתופי פעולה אלה התקיימו בצד אזהרות מפני פטרנליזם של עסקים על רשויות
מקומיות וארגונים חברתיים ,מפני פטירת הממשלה ממחויבויותיה לשיקום ומפני הענקת
תשומת לב יתירה לצפון על חשבון תוכניות וצרכים באזורים אחרים.
משתתפי הדיון ,היו תמימי דעים ,כי המשך הפעילות העסקית ומתן שירותים והעסקה,
מהווים את התרומה העיקרית של המגזר העסקי לחברה הישראלית בעת המשבר ,וחשובים
יותר מתרומה לקהילה .לתפישתם ,התרומה המשמעותית של עסקים בעת הלחימה הייתה
באמצעות הליבה העסקית שלהם .למשל ,דחיית מועד פירעון תשלום משכנתא ללקוחות בנק
בצפון ,או מתן קווי אשראי שונים לספקים וללקוחות בצפון .צוין תפקידן המשמעותי של
החברות הגלובליות ואלו שנמצאות בקשרי עבודה עם חו"ל ,בכך שהמשיכו לתפקד ,שידרו
"עסקים כרגיל" ,ובכך ,יצרו אצל השותפים והמשקיעים הגלובאליים ,את תחושת הביטחון
להמשיך "לעשות עסקים" עם גורמים במשק הישראלי .עובדה זו ,הדגישה פעם נוספת וביתר
שאת ,את התפקיד 'הלאומי' שהעסקים מייחסים לעצמם.
על אף ההטרונומיות של החפיפה ,עלה בקרב משתתפי הדיון תסכול ,שנבע מכך שהציבור
הישראלי לא נתן דעתו לפעולות ההתנדבות ,התרומה וההתגייסות של התאגידים בעת
משבר ,ותפס אותן כנורמה מקובלת ומובנת מאליה .תסכול זה היה גדול במיוחד מאחר

שההתגייסות והאפקטיביות של התנהלות המגזר העסקי בעת מלחמת לבנון בלטה במיוחד,
על רקע חולשת המדינה בהצבת מענה מהיר ואפקטיבי למצוקת אזרחי הצפון .הירתמות זו
יצרה מערכת יחסים בין השדות של מציאות בינ-מגזרית חדשה.

 3.12.6.2השולחן העגול לשיח בינמגזרי
מערכת היחסים החדשה בין השדות ,הדגישה את הצורך בשיתוף פעולה מובנה וממוסד בין
שלושת המגזרים ,ואת הצורך בקיומו של גורם מקשר ומתווך ,שירכז את הצרכים בשטח,
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ויאפשר ניתוב נכון ויעיל של הסיוע .בפברואר  2008קיבלה ממשלת ישראל בראשות אהוד
אולמרט ,החלטה לקיים תהליך של שיח בינמגזרי (עסקים  -ממשלה  -מגזר חברתי)
במסגרת של שולחנות עגולים .לגיבוש השיח נקבע "שולחן מימשקי מכונן" אליו הוזמנתי
כמנכ"לית מעלה ,להיות נציגת המגזר העסקי .הזמנה אשר העידה על תפישת ארגון מעלה
כמייצג שדה האחריות התאגידית בפרט והשדה העסקי בהקשרו הציבורי-חברתי

בכלל785.

השולחן הבינ-מגזרי הראשון התכנס ב 29-בדצמבר  .2008השולחן התנהל במסגרת היחידה
לתכנון מדיניות במשרד רה"מ ,בניהול והנחייה של צוות ארגון "שיתופים" (עליו פורט בתת-
סעיף המגזר

החברתי)786.

במסמך המסגרת של השולחן נכללה טבלה של "מפתח הייצוגים" ,בה הוגדרו מיצגי שלושת
הסקטורים על קבוצותיהם .ארגון מעלה הוזמן להיות חבר קבוע בשולחן כנציג שדה האחריות
התאגידית ,לצד נציגי משרדי הממשלה ,ונציגי ארגונים חברתיים .תחת כותרת 'סקטור
העסקים' ,הופיעה קבוצת ה"אחריות תאגידית" ,כאשר נושא הדיון שנבחר היה "מדד מעלה".
נושאי הדיונים בשנים  2009-2010כללו צעדי סיוע לארגוני המגזר השלישי אשר נפגעו
מהמשבר הכלכלי הגלובאלי ,שיח בינמגזרי בשעת חירום ,התארגנות להתמודדות עם צרכי
החברה במסגרת מבצע "עופרת יצוקה" ,גיבוש מודל לקידום ההתנדבות בראייה תלת
מגזרית ,פתרונות להסרת חסמים המונעים מארגוני החברה האזרחית למצות את תרומתם
לחברה  ,והחלטה על כינון שולחנות נושאיים בתחומי הסביבה ,חינוך ופיתוח קהילתי .פעילות
השולחן העגול נמשכה גם עם חילופי הממשלה וכניסתו של בנימין נתניהו למשרד ראש
הממשלה בשנת

787.2009

התנהלות השולחן העגול אופיינה ,אף היא ,במאבקי כח על השליטה בו וקביעת סדר יומו.
פעמים רבות ,עסק השולחן בניסיונות לגבש פתרונות ולהציב מענה לתחושת הנחיתות של
המגזר החברתי אל מול השדה העסקי והשדה הציבורי ,במקום להתמקד בפעולה תלת-
 785החלטת ממשלה מס' " ,3190יחסי הממשלה ,החברה האזרחית והמגזר העסקי ,התורם להשגת מטרות
הממשלה,
ראש
משרד
אתר
,24.2.2008
ציבוריות",
[ http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2008/Pages/des3190.aspxתאריך גישה.]16.11.215:
 786השולחן העגול ,מסמכי המסגרת לכינון השיח התלת מגזרי ,פברואר  ,2009אתר משרד ראש הממשלה,
[ ,http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Documents/docstable030209.pdfתאריך גישה.]16.11.2015:
 787שם.
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מגזרית משותפת לקידום מטרות לאומיות .עפרה שטראוס ,תולה את הסיבה להיעדר שיח
אמיתי ,בגילה הצעיר של מדינת ישראל ובהעדר הבגרות הנדרשת לשיתופי פעולה בינ-
מגזריים" :בארה"ב הממשל ,הארגונים והחברות משתפים פעולה בנושאים לאומיים ואיתם
אפילו המגזר השלישי .זה לא קיים כאן .את העבודה המשותפת של המגזרים רואים ביוזמת
קלינטון (יוזמת קלינטון הגלובאלית אשר נוסדה על נשיא ארה"ב לשעבר ב ,2005-מכנסת
מנהיגים גלובאליים ממגזרים שונים כדי לגבש פתרונות לבעיות הגלובאליות ט.א) .אנחנו
רחוקים מזה אבל זה מתחיל .השולחן העגול ? – אי אפשר לקפוץ ,אי אפשר שמה שקרה ב-
 200שנה יקרה ב-

788".60

עם זאת ,השולחן העגול ייצג את אזורי החפיפה של השדות ,וייסד שיתוף פעולה מובנה
ביניהם .לארגון מעלה היה בו תפקיד מרכזי כמייצג שדה האחריות התאגידית ,ובשלבי
הייסוד אף כמייצג המגזר העסקי כולו .השולחן הבינ-מגזרי המשיך להתכנס ,תוך חילופי
חבריו עד למועד מחקר זה .במהלך השנים התפצלו ממנו שולחנות נושאיים אשר חלק מהם
ממשיכים לפעול גם בהווה .בין השולחנות הנושאיים ,ניתן למצוא את השולחן להיערכות בעת
חירום ,השולחן לניהול סביבתי ,השולחן הבינ-מגזרי לחינוך ,השיח הבינ-מגזרי בנציבות
שירות המדינה ,השולחן העגול לזכויות ניצולי השואה והשולחן העגול לפיתוח אזורי-כלכלי.
השולחן העגול והשולחנות הנושאיים שהתפתחו ממנו ,היוו התרחבות של שדה האחריות
התאגידית לנושאים ותחומים אשר קודם לכן נתפסו כנושאי מדיניות ציבורית ומימשל,
באחריותה הבלע דית של המדינה .ניתן לראות התרחבות זו כמבטאת ,מחד ,את החלשות
המדינה והגדלת תלותה במגזר העסקי ,ומאידך ,כביטוי למקומה המרכזי של האחריות
הלאומית והאזרחות התאגידית בשדה העסקי ובשדה האחריות התאגידית בישראל כשדה
משני שלו.

 788עפרה שטראוס ,ראיון אישי ,שם.
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 3.13הזיקה הגלובאלית
ארגון מעלה הוקם בהתבסס על הקונספט הגלובאלי של אחריות תאגידית והיווה את מרכז
השדה הלוקאלי במערכת הרחבה של השדה

הגלובאלי789.

השדה הגלובאלי היווה עבור

הארגון את מקור הכוח והלגיטימציה לפעולה בשדה הלוקאלי המתפתח .במקביל ,מהירות
התפתחותו של השדה הישראלי והפרופיל הגבוה לו זכה ארגון מעלה בשוק הישראלי הקטן
יחסית ,הביאו להעמקת ההכרה הגלובאלית ומשכו את תשומת הלב של בעלי ההון
התרבותי -סימבולי של השדה הגלובאלי .אלה ראו בהצלחת השדה הישראלי מודל מעניין
ומאתגר לפיתוח שדה מצליח בתנאי אי-ודאות וביקשו ללמוד את מאפייניו כדי ליישמם
בשווקים מתעוררים ובאזורי קונפליקט .מובילי דעת קהל ,מנהיגים עסקיים גלובליים ,אשר
נמנעו מהופעות פומביות בישראל בשל רגישות פוליטית – חשו בטוחים להגיע לישראל
ולהתבטא בנושאי אחריות תאגידית.
השיח הגלובאלי של אחריות תאגידית בא לכדי ביטוי במופעים מגוונים בשדה הישראלי ,תוך
העמקת החפיפה לשדות השכנים .בשדה התקשורת ,בהמרצת מעלה ,החל עיתון העסקים
גלובס לשלב נושאים חברתיים בוועידת העסקים השנתית שלו ,והכריז על אות שנתי ליזמות
חברתית בשיתוף עם קרן שוואב (Foundation for Social Entrepreneurship

790)Schwab

והפורום הכלכלי העולמי ( .)World Economic Forumקלאוס שוואב ,יו"ר פורום הקרן הוזמן
להשיק את האות ,והכריז בועידת גלובס בדצמבר ..." :2005הקפיטליזם המודרני הוא
האזרחות התאגידית ....כדי למקסם רווחים חברות צריכות לא רק לבחון איך הן משפיעות על
העולם אלא גם איך העולם משפיע עליהן .לא רק איך הן מציבות מענה לצרכים והנושאים
החברתיים אלא גם להשקיע בהבנה עמוקה של מה אומרת להם הזירה החברתית

 789רונן שמיר ,ראיון אישי ,שם.
 790אתר קרן שוואב (; http://www.schwabfound.org ,)Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
אתר הפורום הכלכלי העולמי ([ ; http://www.weforum.org/ ,)World Economic Forumתאריך גישה:
]20.8.2014
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והסביבתית– המגמות ,מה הסיכונים ,מה התמורות ומה ההזדמנויות ..בחינה מתמשכת של
ההשפעה שלהם על העולם ושל העולם עליהן – משפיעות

ומושפעות791".....

קשר גלובאלי-לוקאלי חדש נוצר ,כאשר ארגון מעלה השיק ביולי  , 2008בשיתוף עם משרד
החוץ הישראלי ,את יוזמת הגלובאל קומפקט של האו"ם (( )UN Global Compactראה פרק 2
התפתחות התחום בעולם) בישראל .מהלך זה שילב בין השדה הממשלתי-לאומי ובו ,משרד
החוץ הישראלי ,לשדה הפוליטי-הגלובאלי של האו"ם ושדה האחריות התאגידית
הגלובאלי 792.ההצטרפות לגלובאל קומפקט והשקתו בישראל ,היתה מהלך הטרודוקסי ,אשר
הביא את שיח האחריות התאגידית הלוקאלי לזירה הפוליטית של האו"ם ואיפשר לחברות
הישראליות לצבור הון כלכלי ותרבותי מתוך חיבורן לארגונים מקבילים להן בחו"ל .השותפות
שגובשה באורח חגיגי יצרה סינרגיה חלקית בין הקווים המנחים ,הכלים והמדדים של שדה
האחריות התאגידית הלוקאלי ובראשם דירוג מעלה ,לציפיות השדה הבינלאומי ,כפי שהוגדרו
בעשרת העקרונות המנחים של הגלובאל קומפקט .הגלובל קומפקט ,הדורש מחבריו דיווח
שנתי על התקדמותם בניהול אחריותם התאגידית ),(COP – Communication on Progress
הכיר בדירוג מעלה כמסגרת דיווח לחברות ישראליות .בנוסף ,הורחבו האמצעים
וההזדמנויות לייצוג ידע בינלאומי בישראל (כנסים ,פורומים ,פרסומים וכו') ונפתחו הזדמנויות
להרחבת הקשר עם שדות לוקאליים נוספים בזירה הגלובאלית ,באמצעות חיזוק הקשרים עם
ארגוני  CSRבעולם למתן שירותים .בעת כתיבת עבודה זו רשומות  21חברות ישראליות
בגלובל קומפקט .ההצטרפות לגלובל קומפקט הביאה להרחבת הזיקה הגלובאלית ,בכך
שריככה את הזיקה הראשונית החזקה ל BSR-האמריקאי ,לשפה ולערכי השדה
האמריקאי793.

 791ועידת גלובס לעסקים ,2005 ,צוטט בפורום מעלה  ;11.12.2005ארכיון מעלה סימוכין שם.
 792הודעה לעתונות  ,משרד החוץ הישראלי  16יולי 2008
http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2008/Pages/Address%20by%20FM%20Livni%20at%20Israeli%20la
unching%20of%20UN%20Global%20Compact%2016-Jul-2008.aspx
[תאריך גישה ]29.9.2015
John Ruggie, Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights. Report of 793
the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational
corporations and other business enterprises; Human Rights Council, 8 th session, 7 April 2008 ,
]http://198.170.85.29/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf [accessed 29.9.2015
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ההצטרפות לגלובל קומפקט לא היתה חפה מדילמות ומורכבויות .היא הציפה את הפערים
בין השדה הישראלי והנושאים המדווחים בו ,לבין העקרונות המנחים הגלובאליים ובראשם
נושא זכויות האדם .הנושא ,אשר נתפס בישראל כנושא פוליטי-מדיני-ממשלתי ,נדחק
בהיבטיו העסקיים לתחום תעסוקה בלבד ולא נדון בהקשריו הרחבים יותר .להבדיל ,שדה
האחריות התאגידית הגלובאלי עסק בו באופן נרחב במיוחד לאחר משברי הייצור והפעילות
התאגידית בארצות המתפתחות כפי שנדונו ,ולאחר פרסומו באפריל  2008של דו"ח
ראגי ) ,)Ruggieלגבי אחריותם של ממשלות ועסקים להגנה ,כיבוד ופיצוי על פגיעה בזכויות
אדם

228

דילמה נוספת שעלתה כתוצאה מההצטרפות לקומפקט ,הייתה שאלת הרשת האזורית אליה
שייכת ישראל .גיאוגרפית ,שייכת ישראל לרשת המזרח-תיכונית ,אך לאור מצבה של ישראל
באיזור ,לא היה ברור כי היא אכן תוכל להשתייך לרשת זו .באפריל  2010יזם הגלובל
קומפקט ,מפגש ראשוני של הרשת הלוקאלית המזרח-תיכונית בקהיר,אליו הוזמנתי כמייסדת
ומנכ"לית מעלה .במפגש שהתארח כולו בחסות קונצרן מאנסור ((Mansour

המצרי794

השתתפו גם נציגי מרוקו ,תוניס ,סוריה ומצרים .המפגש הייחודי דווח בדו"ח הגלובאל
קומפקט שעסק בפעילות הרשתות

הלוקאליות795.

בדו"ח שחיברתי על אודות המפגש

והועלה לאתר מעלה ,כתבתי " :ההשתתפות במפגש שנערך בשבוע יום העצמאות שלנו
היתה כרוכה בלבטים וחששות .ברור שהזמנה למפגש מצומצם (לא כנס) בקהיר ,מפגש
שמשתתפיו רובם מוסלמים ומתקיים ביום העצמאות – אינה מובנת מאליה .הרבה
התלבטויות קדמו להחלטתי להענות להזמנה  :ישראלית יחידה ,ביקור ראשון בקהיר ,ימים
לא מזהירים מבחינת מיצוב ישראל בכלל ובאזור בפרט ,העיתוי של יום העצמאות ותחושה
שאולי לא ממש התכוונו להזמין "ישראלית"....כל חששותיי התבדו ! ...המפגש היה מקצועי

 794אתר קונצרן [ /http://www.mansourgroup.com :Mansourתאריך גישה .]29.9.2015
http://www.econ.uba.ar/unai/archivos/pacto_global/Annual_Local_Network_Report_2011.pdf 795
[p.10תאריך גישה ]27.6.2015
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וקורקטי .האינטראקציה עם המשתתפים האחרים הייתה חברית ביותר ,מלאת כבוד הדדי,
עבדנו יחד ,בילינו יחד ,האווירה הייתה מעולה ואפילו חגיגית במידת מה .הצטערנו להיפרד
וקבענו להיפגש בניו

יורק796."...

שייכות זו ,לא החזיקה לאורך זמן ובמפגש האזורי הבא שהתקיים בעמאן ,ירדן ב,2011 -
התבקש מחליפי ,מומו מהדב ,לעזוב כתוצאה מהתנגדות נציגי סוריה .על רקע זה ,הוצא
ארגון מעלה ,כמייצג רשת העסקים לאחריות תאגידית בישראל ,מהרשת האזורית של
המזרח התיכון וצורף לרשת האזורית של אירופה.

השותפות עם הגלובל קומפקט אפשרה לארגון מעלה ולמשרד החוץ ,להרכיב משלחת
ישראלית של מנהלים עסקיים לכנס הגלובל קומפקט שהתקיים באולם העצרת הכללית של
האו"ם ביוני  .2010שגרירת ישראל לאו"ם גבריאלה שלו אירחה את המשלחת וציינה כי
לראשונה בתקופת כהונתה שהייתה עתירת אירועים אנטי-ישראלים באו"ם ,נהנתה להגיע
לאו"ם ממקום של

גאווה797.

דו"ח הגלובל קומפקט משנת  ,2011שסקר את פעילות הרשתות האזוריות של הקומפקט,
כלל דיווח על כנס מעלה  2010אשר הוקיר  21חברות ישראליות ושלוחות גלובליות החברות
ברשת המקומית הישראלית של הגלובל

קומפקט798.

מרכיב משמעותי נוסף בקשר הגלובאלי-לוקאלי של שדה האחריות התאגידית היה החברות
הרב-לאומיות על מערך קשריהן ושלוחותיהן בישראל ,אשר בתחילת דרכה של מעלה היוו
דווקא מכשול .בשלב המאוחר יותר ,עם התבססות מעלה ,ולאחר שהשדה הלוקאלי צבר כח
והשפעה והוכיח את חשיבותו בשדה הגלובאלי ,זיהו השלוחות המקומיות את פוטנציאל ההון
שהן יכולות לצבור אל מול הנהלותיהן הבינלאומיות ,ופעלו לייצר בידול והשפעה בשדה
המקומי .כמו כן ,השלוחות הישראליות של החברות הגלובאליות ,אשר בתחילת הדרך "ישבו

 796טליה אהרוני18-19 ,אפריל  2010דו"ח אישי על מפגש קהיר לצוות מעלה ולאתר מעלה ,ארכיון מעלה
 797גבריאלה שלו ,ראיון אישי ,שם.
798
United Nations Global Compact Local Network Report 2011, p. 63.
http://www.econ.uba.ar/unai/archivos/pacto_global/Annual_Local_Network_Report_2011.pdf
][Accessed:21.7.2015
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על הגדר" ונמנעו ממעורבות גבוהה ,החלו להצטרף באורח פעיל למעלה ולקבוצת המנהיגות.
המובילות שבהן היו אינטל ,מוטורולה ויוניליבר ( .)Unileverתכניות גלובאליות של אחריות
תאגידית ,קיבלו צביון ישראלי ויושמו בישראל ,וכאמור ,דיווחים רחבים על תוצאות דירוג
מעלה ועל ההשפעות החברתיות והסביבתיות של השלוחות המקומיות ,מצאו ביטוי בדו"חות
הקיימות של החברות

הגלובאליות799.

פרופ' מרק שוורץ הקנדי ,פרופ' לאתיקה אשר עלה

לישראל ,ניתח את ציוני האתיקה בדירוג מעלה ,והצביע על ציוניהן הגבוהים של השלוחות
הישראליות של התאגידים

הגלובאליים800.

מנהלי אחריות תאגידית של החברות הגלובליות

המובילות ,אשר היו סוכנים בשדה הגלובלי ,התנדבו להיות דוברים בכנסים וסמינרים
בישראל ,ההנהלות הגלובליות ,ראו בשדה הלוקאלי הזדמנות לרישות ,להטמעת ערכיהן
ולקידום אזרחותן הגלובלית.

הקשר הרשתי ההדוק בין השדה הלוקאלי מוסדותיו וסוכניו לשדה הגלובאלי על מוסדותיו
וסוכניו ולשדות לוקאליים נוספים ,זכה להזנה מתמשכת ורבת פנים .בנוסף לקשר הראשוני
הממוסד עם הארגון האמריקאי  ,BSRביסס ארגון מעלה ובאמצעותו שדה האחריות
התאגידית הישראלי ,מערכת קשרים עם ארגוני עסקים כמו ארגוני האו"ם ,קרנות
בינלאומיות ,הארגון הבריטי  ,BITCהארגון הברזילאי  Ethosוהמועצה העולמית לפיתוח בר-
קיימא  .WBCSDכפועל יוצא ,הפכו סוכני השדה הלוקאלי ,לסוכנים פעילים בשדה הגלובאלי
בשלל ארועים והזדמנויות; באוקטובר  ,2002התפרסם מאמר שכתבנו רו"ח שירלי שקד ואני,
בירחון ארגון  Accountabilityהבריטי .המאמר המוזמן ,תיאר את מאפייניו הלוקליים של
השדה ואת תהליך הדיאלוג שמקיימים עסקים בישראל עם מחזיקי עניין .בספטמבר 2003
הוזמנתי להשתתף במפגש מנהלי ארגוני אחריות תאגידית מרחבי העולם ,אשר נערך

799

Ibid, Barkay, (2010), p.62, footnote 182; Community giving: Motorola Solutions Foundation reveals
all", CSR-Reporting, 28.3.12, http://csr-reporting.blogspot.co.il/2012/03/community-giving-motorolasolutions.html [Accessed: 27.6.15].
800
Mark S. Schwartz, School of Administrative Studies, York University, Toronto , Canada
The State of Business Ethics in Israel: A ‘Light into the Nations’? http://mishkenot.org.il/wpהמאמר הוצג בכנס content/uploads/2015/03/mark-shwarts-the-state-of-business-ethics-in-israel.pdf
משכנות שאננים מרץ 2015
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ביוזמת נשיא  BSRותכנית העסקים לאחריות התאגידית של קרן פורד .במפגש שנערך
במרכז הכנסים של חברת הביטוח  SWISS REבציריך ,נוסדה קבוצת ה-

CSR

( LEADERSראו פרק התפתחות התחום בעולם ותת פרק "אזרחות כפולה" בפרק זה).
במהלך שני ימי הכנס נדונו שאלות כמו" :לאן הולך המגזר העסקי העולמי?"; "מה תפקידם
של ארגוני העסקים לאחריות תאגידית?"; ו"האם יש להוביל לרגולציה גלובאלית?" .ביולי
 2007הוזמנתי להשתתף כנציגה הישראלית לכינוס הגלובל קומפקט במרכז האו"ם בג'נבה,
ואחריו למפגשים הנוספים כפי שפורט מוקדם יותר.

כחלק מהנהגתו את השדה הלוקאלי ,הקפיד ארגון מעלה לעדכן את השדה המקומי באירועי
השדה הגלובאלי ולפרסם לוח אירועים שנתי של הכנסים המרכזיים .מידע זה דירבן את סוכני
השדה המקומי; מנהלי אחריות תאגידית ,יועצים ,מנהלי ויושבי ראש של חברות ,להשתתף
במגוון הכנסים והאירועים הגלובאליים .במאי  2004השתתפה סגנית נשיא הבורסה לניירות
ערך בתל-אביב ,רונית הראל בן-זאב בכנס בורסת יוהנסבורג .בכנס זה הושק מדד מניות
האחריות החברתית של דרום אפריקה ששימש כאחד מהמודלים לגיבוש מדד מעלה
בבורסת תל-אביב; 801בשנת  2005השתתפתי כמנכל"ית מעלה בכנס ארגון Accountability
בלונדון .בכנס זה שהפך לזירת התנגחות בין ארגון התקינה החשבונאי וארגון
 ,Accountabilityסביב השאלה מי הם האמורים להתוות את כללי הדיווח והבקרה הלא-
פיננסים ,הושק מונח חדש בשפת האחריות התאגידית –  Materialityשתורגם בשדה
הישראלי ל"מהותיות" ; בכנס משקיעים  )Triple Bottom Line) TBLIבאמסטרדם שהתקיים
בשנת  ,2008ועסק בקריטריונים של השקעות אחראיות  ,SRIהציגו נציגי מעלה ,מומו מהדב
ומנהל הדירוג באותה עת ,את דירוג מעלה ומדד מעלה ; בכנסי  BSRבארה"ב הפכה
השתתפות המ שלחת הישראלית לתופעה קבועה ושכיחה .על המשלחת הישראלית לכנסי
 , BSRנמנו מנהלי ארגון מעלה יחד עם מנהלי אחריות תאגידית של החברות המובילות
מקרב מנהיגי מעלה ,עיתונאים ישראלים ונציגי הועד המנהל של מעלה .בנוסף להזמנת
 801אתר הבורסה לניירות ערך של יוהנסבורג ,דרום אפריקהhttp://www.jse.co.za/About- ,
[ Us/SRI/Introduction_to_SRI_Index.aspxתאריך גישה ;]29.6.2015 :רונית הראל בן זאב ,ראיון אישי ,שם.
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שמעון פרס ב 1998-אליה התייחסתי מוקדם יותר ,הוזמנה בשנת  ,2011בהמלצת מעלה,
עפרה שטראוס ,יו"ר קבוצת שטראוס הישראלית ,להיות דוברת מרכזית בכנס  .BSRבאותו
כנס השתתף כמרצה אורח גם סגן נשיא ארה"ב לשעבר אל

גור802.

השתתפות הסוכנים

הישראלים באירועי השדה הגלובלי ,הזינה את התהליך הגלוקאלי ההיברידי ורב המימדים.
מערכת הקשרים שטוו הסוכנים הישראלים במפגשי הרשתות הגלובאליות והשפעתם
במסגרת אירועים אלה ,חיזקה את הזיקה הבינ-אישית והרשתית ,בין השדה המקומי
לגלובאלי ,הגבירה את האחדת ערכי הבסיס והשפות של השדות והשפיעה חזרה על השדה
הלוקאלי

והונו803.

הזיקה הגלובלית מצאה את ביטוייה גם בתחום החקיקה בישראל .לדברי שלו ,אשר כיהנה
ומכהנת כדירקטורית במספר חברות מהגדולות במשק (בעבר חברת חשמל וכיום טבע ובנק
לאומי) השינוי המהותי שחל על פני השנים במודעות אחריותן של חברות על השפעותיהן
היה גם תוצאת הרגולציה" :ההתעוררות של אחריות תאגידית היא זו שהביאה להנחיות
רגולטיביות יותר מחמירות ,הוראות שאי אפשר להתחמק מהן ,שמחייבות אחריות תאגידית".
לקראת סוף העשור הראשון של המאה ה ,21 -התחזקו בישראל הדרישות הרגולטוריות,
במיוחד בתחומים שעד אז היו בגדר התנהלות עסקית וולנטרית של אחריות תאגידית.
הביטויים המרכזיים להתחזקות הרגולציה ,היו בתחום הממשל התאגידי וניהול הסיכונים
במוסדות הפיננסיים בכלל ובבנקים בפרט .בתחום הסביבתי הביאו השילוב של מודעות
וחקיקה גלובאלית רחבה מחד ,ושר חזק בישראל ,מאידך ,להגברת הדרישה לדיווח בקרב
חברות ציבוריות ,ובמיוחד בכל הנוגע למוסדות פיננסים.

802

Reflections from BSR conference 2011: We have the Will – and the Power – to Act”, 7.11.11, BSR
Website, http://www.bsr.org/en/our-insights/bsr-insight-article/reflections-from-the-bsr-conference]2011 [Accessed:29.6.2015
803
Stephen J Gould and Andreas F Grein :Think glocally, act glocally: a culture-centric comment on
Leung, Bhagat, Buchan, Erez and Gibson (2005); Journal of International Business Studies (2009) 40,
237–254
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שלו מביאה כדוגמה את הוראות המפקח על הבנקים לגבי דיווח חברתי-סביבתי ומציינת כי
בחברת "טבע" לדוגמא ,ההחמרה הרגולטיבית בולטת יותר בהיותה חברה רב-לאומית.
"מעלה וגופים דומים נשאו את הלפיד הזה קדימה ,למשל דירוג מעלה מחייב חברות לעשות
בדק בית ולגבש תהליכים כמו ניהול סביבתי  ."...שלו מתייחסת לבעייתיות ולמתחים
שמעוררות שהדרישות החדשות בתחום האחריות התאגידית "אם לפני  20שנה השאיפה
(של התאגידים ט.א ).הייתה רק לרווח ,היום הדרישות רחבות ומעוררות מתח "...ביחס
להרחבת התחום עד לכדי הגזמה ,מוסיפה שלו בציניות "חברה כמו טבע ,צריכה לתת לצרכן
תרופות יעילות במחיר סביר ולא רק להימנע מזיהום סביבתי

לדוגמא"804.

עלי בוקשפן ,רונן שמיר ועופרה שטראוס מתייחסים בראיונות איתם לחפיפה של שדה
האחריות התאגידית לשדה הציבורי בהיבט הרגולטיבי שלו ,כתוצאה מגלובליזציה של
התקינה ,ומצביעים על השינוי בהתנהלות חברות כתוצאה מהחקיקה המתגברת ,עליה יורחב
במסגרת הדיון בשדה המשפטי.

השדה הלוקאלי של אחריות תאגידית יובא מהשדה הגלובלי ,והתבסס בלב השדה העסקי
הלוקאלי כשהוא ניזון מההון התרבותי של השדה הגלובלי .הון זה כלל נושאים שפותחו
בשדה הגלובלי כדוגמת ניהול אחריות תאגידית בשרשרת האספקה ,איזון בין עבודה ופנאי,
עיסוק במגמות עתידיות ,כמו בעיית השמנת יתר וסכרת כאחריות תאגידי מזון ,תרחישי
הצלחה של תאגידים בפיתוח ויישום תוכניות אחריות תאגידית וביסוס שותפויות רבות
משתתפים ,כמו צמצום השפעות סביבתיות של תובלה .ההון התרבותי יובא לשדה הלוקאלי
הישראלי על ידי סוכני השדה הגלובאלי בביקוריהם והופעותיהם ,ועל ידי סוכני השדה
הלוקאלי לאחר השתתפותם בכנסים ואינטראקציות עסקיות ומקצועיות גלובאליות כפי
שתואר .במקביל ,הושפע השדה הגלובאלי מהונו התרבותי של השדה הלוקאלי כפי שהועבר
באמצעות הסוכנים האינדיבידואלים במערכות קשריהם והשתתפותם כפי שתוארו לעיל.
השדה הלוקאלי שימש כבטא-סייט ,עבור השדה הגלובאלי ,להתנהלות אחריות תאגידית

 804גבריאלה שלו ,ראיון אישי ,שם.
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בשוק מתעורר ובתנאי אי-ודאות .באמצעות רשת הקשרים הבינ-אישיים ,הוא "ייצא" לשדה
האחריות התאגידית הגלובלי ולשדה העסקים הגלובלי ,כלים ייעודיים כמו דירוג מעלה והתקן
לניהול חברתי ,מודלים עסקיים בני-קיימא בתחומי המים ,החקלאות והאנרגיה וחלק) עם
השדה הגלובאלי את התפישה היזמית המנחה

שלו805.

תרשים  :4לוקלי-גלובלי  -מערכת היחסים בין השדות

שדה עסקי גלובאלי

תרחישי הצלחה בתנאי אי-ודאות;
תקן חברתי; דירוג מעלה;

שדה אחריות
תאגידית

מודלים עסקיים בני קיימא

שדה א"ת
לוקאלי

שדה עסקי לוקאלי

סוכנים ,ידע ומגמות ;
תרחישי הצלחה; הון
תרבותי-סימבולי

השדה הלוקאלי התבסס על
ידע השדה הגלובאלי  ,מזין
אותו בתרחישים ומודלים
כבטא-סייט ,ומבסס פעילות
עסקית בת-קיימא בשדה
העסקים הגלובאלי

 ,Aron Cramer 805ראיון אישי,שם.
 ,John Elkingtonראיון אישי ,שם.
 ,Allen Whiteראיון אישי ,שם.
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 3.14שלב – 7עשור למעלה  :עסקים כאזרחים אקטיביים
במלאת עשור למעלה ,התרחב בשנים  - 2008-2009תהליך ה"ניכוס" של שדות אחרים
לשדה האחריות התאגידית .ארגון מעלה הכריז באורח רשמי כי בכוונתו להשפיע על סדר
היום הציבורי בישראל על ידי גיבוש רשימת יעדים חברתיים-סביבתיים לאומיים ,שיוגדרו על
ידי מדדים איכותיים וכמותיים ,אותם יציע לתאגידים במטרה שיאמצו אותם ויפעלו לקידומם.
בבסיס ההחלטה עמדה ההבנה כי מעורבותם החברתית-סביבתית הגוברת של החברות
הישראליות ,יכולה להוות מנוף לשינוי לאומי משמעותי ,אולם כל עוד נבחרים הנושאים
למעורבות על בסיס שיקולי הליבה העסקית של כל תאגיד בנפרד ,קשה להשיג אפקטיביות
מוכחת ברמה הלאומית .מודל תקדימי ליתרונו של מאמץ משותף מוכוון מטרה לאומית ,היווה
הדיון המסכם את מלחמת לבנון השנייה ,אשר העניק גם את ההכרה בסמכותה של מעלה
ויעילותה כמאפשרת התהליך.
השדה העסקי נענה ליוזמת מעלה ,ופרויקט היעדים הלאומיים ,הפך למאמץ משותף והצהרה
של מגזר העסקים הישראלי ,באשר ליכולתו להגדיר יעדים לאומיים אשר יקדמו את מימוש
פוטנציאל הצמיחה הכלכלית והחברתית של מדינת ישראל .ההשראה לתהליך נלקחה
מהשדה הגלובלי .מודל החיקוי הראשוני היו מטרות הפיתוח של האו"ם (Development
) UN Goalsוכן יוזמות ופרויקטים לאומיים שנעשו ברחבי העולם בשיתוף עסקים ,כמו יעדי
סגירת הפער הדיגיטלי של הנשיא קלינטון ,יעדי ההתחדשות הקהילתית בבריטניה ונוספים.
את תחושת הדחיפות לתהליך היעדים הלאומיים ,יצר המשבר הפיננסי הגלובאלי (2008-
 ,)2009העיסוק הגובר בפערים החברתיים בישראל והשפעתם על הצמיחה הכלכלית,
והדרישה הגוברת מחברות ישראליות שפעלו בשוק הגלובאלי לדווח על ביצועיהן החברתיים
והסביבתיים כחלק בלתי נפרד מרגולציה בשווקי היצוא ובמיוחד באירופה .ברקע אלה ,ניתן
לראות את הפרויקט כמימוש של אחריות אזרחית לאומית ,מונעת בגישה ערכית וכמענה של
שדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,לביקורת על הרציונאל התועלתני של אחריות תאגידית,
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במסגרתה נטען כי תאגידים בוחרים את נשואי ונושאי אחריותם המשרתים את מטרותיהם
העסקיות בלבד .במסגרת הפרויקט ,גובש תהליך מובנה של דיונים ברמות שונות לגבי צרכי
המדינה בתחומי החברה והסביבה מחד ,ויכולת המגזר העסקי למהלכים אסטרטגיים בעלי
השפעה ,מאידך .כבסיס להגדרת הצרכים שימשו דו"חות מקרו-כלכליים וחברתיים ביניהם
החלטות ממשלה ,תוכניות משרדי הממשלה וגופי מימשל

נוספים806.

מכיון שלא היו בנמצא המלצות מסודרות של ממשלת ישראל לתחומים בהם מעורבותו
החברתית-סביבתית של הסקטור העסקי עשויה להיות אפקטיבית ורלוונטית במיוחד ,הוחלט
בשלב ראשון ,ליצור רשימה כזו ,שאינה תלויה בהסכמה ממשלתית ,ואשר תהווה מעין מפת
דרכים לסקטור העסקי .מפת היעדים הלאומיים בישראל שפורסמה בספטמבר  ,2009כללה
את הנושאים הבאים :קידום תעסוקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן נמוך; פיתוח הון אנושי
בשוק העבודה; השקעה בקידום עסקים קטנים ובינוניים כמנוף כלכלי; החזרת טובי המוחות
לישראל ושימורם; קידום טכנולוגיות חדשניות כיתרונה של ישראל; פיתוח כלכלי חברתי
בפריפריה; האצת שילובה של החברה הערבית בכלכלה; שיפור איכות החינוך הפורמאלי וא-
פורמאלי; התייעלות סביבתית (אנרגיה ,מים ,פחמן ,פסולת ועוד); בריאות ציבור (באמצעות
סביבת עבודה ומוצרים); ועמידות במשברים

לאומיים807.

תהליך הגיבוש של היעדים הלאומיים ,הרחיב את החפיפה בין שדה האחריות התאגידית
לשדה הציבורי ,ומיצב את ארגון מעלה כמוביל ומאפשר את הרחבת השיח הבינ-מגזרי.
בסופו של תהליך ,גובשה הצהרת כוונות ,בה הצהירו ראשי המגזר העסקי ,שהיו ראשי
 806מקורות 'מפת היעדים' כמפורט במסמך "היעדים הלאומיים של עסקים בישראל  "2009שפירסמה מעלה,
 http://www.maala.org.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D[תאריך
.4-5
עמ'
,%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-2009.pdf
גישה( ]11.15.2015:המקורות המופיעים המסמך :דו"ח בנק ישראל , 2008תכנית "בלימה ותנופה" של משרד
האוצר (אפריל  ,)2009דו"חות המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה.היעדים המרכזיים של משרדי
הממשלה ( משרד התמ"ת ,משרד הבריאות ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד התשתיות ,המשרד לפיתוח הנגב
והגליל ומשרד ראש הממשלה  -האגף למדיניות והרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי).דו"ח "ישראל :2028
חזון ואסטרטגיה כלכלית – חברתית בעולם גלובאלי".דו"ח טרכטנברג " -האג'נדה הכלכלית-חברתית לישראל
ל 2008-עד  ."2010דו"ח מבקר המדינה  2008ו.2009-מכון ראות  -התומך בתהליכי קבלת החלטות
אסטרטגיים של ממשלת ישראל בתחום הביטחון והחוסן הלאומי ובתחום הכלכלי-חברתי (חזון "ישראל .)"15
"הכל חינוך"  -תנועה הפועלת להצבת החינוך בראש סדר העדיפויות הלאומי .מרכז אדוה – מכון לחקר החברה
הישראלית ולקידום רעיון השוויון והצדק החברתי .מגבש המלצות למדיניות בשאיפה לקדם את הצדק ואת
השוויון .מרכז השל  -המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית).
 807מכתב סיכום היעדים הלאומיים של הסקטור העסקי ,6.7.2009 ,ארכיון מעלה.
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המנהיגות העסקית של ארגון מעלה כי "המגזר העסקי רואה עצמו כשותף באחריות לזיהוי
וטיפול בנושאים ותחומים ,שהתמקדות לאומית בהם ,תיתן את האפקט המקסימאלי לשיפור
כלכלי ,חברתי וסביבתי" .החותמים הצהירו כי "פורום מנכ"לי המנהיגות רואה לעצמו תפקיד
מיוחד בקידום הטיפול ביעדים במישור

הציבורי808".

מתוך רשימת היעדים הרחבה ,היו היעדים שזכו להסכמה גורפת  :שיפור איכות החינוך,
קידום תעסוקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן נמוך ,והתייעלות סביבתית .לאלו הוסיף
הפורום שני יעדים – מלחמה בשחיתות בישראל וממשל תאגידי ,כאשר ממשל תאגידי תקין
הוגדר כתנאי סף לאמון הציבור במגזר העסקי.
מפת היעדים שימשה את ארגון מעלה לגיבוש פורום "שולחנות עגולים" נושאיים ,אליהם
הוזמנו בצד נציגי החברות במעלה ,נציגי ארגונים רלוונטיים ,חברתיים וסביבתיים ,ונציג
המגזר הציבורי .הפורומים בחנו תרחישי התנהלות בחברות ,הציפו דילמות ופרסמו ניירות
עמדה שהיוו הנחיה לחברות מצטרפות .בין השולחנות שגובשו במהלך השנים – 2010
 2012היו התייעלות סביבתית ,חוק המיחזור ,מלחמה בשחיתות" ,מהי הוגנות ?" ,קידום
תעסוקת אוכלוסיות שונות :גיוון בתעסוקה ושילוב חרדים

בתעסוקה809.

 3.15שנת 2010
בשנת  2010התחולל שינוי נוסף בשדה האחריות התאגידית בישראל ובעולם ,ופעם נוספת
הורחב סדר היום של השדה הגלובאלי והלוקאלי .בקרב קואליציות העסקים גברה ההכרה כי
אחריות תאגידית מהווה גישה המחוללת שינוי עסקי מהותי ומהווה מנוף לפיתוח בר-קיימא.
הסוכנים המובילים של השדות ,אמצו גישה של פיתוח מודלים עסקיים ,שמציבים מענה

 808הצהרת ראשי המגזר העסקי ,מתוך מכתב סיכום היעדים הלאומיים  , 6.7.2009ארכיון מעלה.
 809רשימת נושאי השולחן העגול בארכיון מעלה ובאתר מעלה.
http://www.maala.org.il/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA %D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D[ /%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94תאריך גישה אחרון :
.]22.7.2015
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לצרכים חברתיים וסביבתיים .ברוח זו ,החל גם ארגון מעלה לדרבן את חבריו לפיתוח
"המודל העסקי החדש" ,ולמצב עצמו כ Hub-למודלים עסקיים חדשניים מבוססים על יזמות
חברתית

וסביבתית810.

בקרב חברי מעלה ,סוכני השדה הלוקאלי ,גברה ההכרה ,כי קידום

תחום האחריות התאגידית והמודלים העסקיים החדשים ,יכולים לקדם את מעמדם הן בשדה
הלאומי והן בשדה הגלובאלי ,תוך שהם מספקים יתרונות כלכליים ,פוליטיים ותרבותיים שהם
מעבר ליתרונות הספציפיים של כל תאגיד .בגישה זו ,נהנים התאגידים מ"הון לאומי" הנצבר
במדינה המקדמת את תחום האחריות התאגידית .ה"הון הלאומי" משפר את יכולתם כעסקים
ישראלים להתחרות בשוק הגלובאלי ,ובמקביל מקדם את מעמדה התחרותי של מדינת
ישראל בעולם .הכרה זו אומצה ותורגמה למנוף לפיתוח עסקי על ידי עמיתי מעלה ,שפעלו
כראש חץ לגיבוש שותפויות חוצות סקטורים ,כדי להציב מענה לאתגרים הלאומיים
והגלובאלים ,החברתיים והסביבתיים .חברת נטפים לדוגמא ,הצטרפה ל"מנדט המים" של
האו"ם;811

חברת המים מיה ( (Miyaבבעלות קבוצת אריסון ,העוסקת בשכלול מערכות מים

אורבניות ,החלה לפעול בשיתוף עם פרויקט "הביטאט" ) )HABITATשל האו"ם באזורים
עירוניים בארצות

מתפתחות812.

חברת "אורמת" ,פועלת ברחבי העולם להקמת טורבינות

מונעות רוח ואנרגיה סולרית ,בשיתוף עם הבנק העולמי ,וחברת הזרעים "קיימא" פועלת
בארצות מתפתחות בשיתוף עם ה IFC- International Finance Corporation -של הבנק
העולמי.
העיסוק במודל העסקי האחראי ,הביא בישראל להרחבת השיח והמחקר האקדמי לכיוונם של
"עסקים חברתיים" -ארגונים מכווני מטרות חברתיות ,אשר עושים שימוש באסטרטגיות
עסקיות כדי להגשימן .בין הבולטים שבהם אפשר למנות את קרן דואליס אשר הוקמה על ידי
חנוך ברקת ,איש טכנולוגיה ומשקיע הון סיכון ,המשקיעה בייזום ומימון עסקים חברתיים;

 810מודלים כאלה הוצגו ,בין היתר ,על ידי :פורטר וקרמר ב ;Ibid, Porter and Kramer (2011):אלקינגטון ב:
 Elkington et al. (2009). Ibid,וצדק ב ,Ibid, Zadek (2004). :כפי שנדון בפרק 'התפתחות התחום'.
811
The CEO Water Mandate, UN Global Compact Website,
]http://ceowatermandate.org/about/endorsing-companies/, [Accessed:21.7.2015
812
Miya – Arison Group Website http://www.miya-water.com/our-experience/asia-andeurope/madhya-pradesh-region [Accessed: 21.7.15].
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ארגון "צופן" המהווה מרכז פיתוח טכנולוגי ומעסיק אקדמאים

ערבים;813

"קול יכול" )מוקדי

טלקומוניקציה שהוקמו במטרה לספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלות ומעניקים שרותי מיקור
חוץ לחברות תקשורת; מסעדת שף ורשת בתי הקפה "ליליות" בשיתוף עם עמותת "עלם",
המכשירה ומעסיקה נוער בסיכון בתחום המסעדנות ואת יקב "טוליפ" הממוקם ב"כפר
תקווה" ,יישוב קהילתי לאנשים בעלי צרכים

מיוחדים814.

סקר שערך הבנק העולמי ביוזמת ארגון  ACCOUNTABILITYהבריטי בחן  51מדינות,
להערכת התחרותיות שלהן בשדה הגלובאלי ,על פי שורת קריטריונים של יישום אחריות
תאגידית בשדה המקומי שלהן .בסקר הראשון שנערך ב ,2003 -הופיעה ישראל במקום ה-
 20מתוך  51מדינות ,ובמקום ה 7-מתוך רשימת המדינות אשר שיפור התנהלותן בתחום
האחריות התאגידית מהווה פוטנציאל להגברת הצמיחה שלהן .בסקר משנת  2007הופיעה
ישראל במקום ה 31 -מתוך  108מדינות ,בקטגוריה של מדינות "מתקדמות" ,אשר יש בהן
חברה אזרחית פעילה ,והן ממתגות את אחריותן התאגידית כדי לקדם את מעמדן התחרותי
בעולם ,והן מעורבות בשותפויות גלובאליות להצבת מענה לצרכי

העולם815.

במקביל ,בדירוג

של  100הכלכלות הגדולות בעולם ,המופיע באתר ה ,OECD -מופיעה ישראל במקום ה41-
כשארגון מעלה מצוין ,כקואליציה הלוקאלית העסקית הבלעדית ,לקידום אחריות תאגידית,
וכזו המייצגת בישראל את הגלובל קומפקט של

האו"ם816.

בשנת  ,2010חל במעלה שינוי ארגוני מהותי .אני ,שייסדתי את הארגון וניהלתי אותו מיומו
הראשון ,הודעתי על פרישה ומיניתי כמנכ"ל את מי שהיה סגני במעלה ,מומו מהדב .בשנה זו
היו חברות במעלה כ 140 -חברות עסקיות אשר העסיקו כ 258,000 -עובדים שייצגו כרבע

 813אתר ארגון "צופן"  [ http://www.tsofen.org/?page_id=2&lang=enתאריך גישה ]21.7.2015 :
 814בנימין גדרון וענבל אבו ( ,) 2014עסקים חברתיים בישראל מהדרה להכלה חברתית וכלכלית ,אחווה הוצאה
לאור.
815
Accountability organization, The State of Responsible Competitiveness 2007, July 2007,
Accountability Website,
http://www.accountability.org/images/content/0/7/075/The&20State&20of&20Responsible&20Com
]petitiveness.pdf [Accessed:21.7.2015
816
IMF Data, International Monetary Fund Website http://www.imf.org/externa
l/data.htm ;Ibid, Grayson and Nelson (2013), pp.65-70.
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מכח העבודה במשק הישראלי ,ומחזור כולל של כ 250 -מיליארד  ,₪כ 50% -מהתוצר
הכלכלי של ישראל .קבוצת המנהיגות העסקית מנתה כ 30 -חברות ,אשר בנוסף לדמי החבר
שלהן ,תרמו לארגון על בסיס שנתי 85% .מתקציב ארגון מעלה ,נגזר מדמי החבר ומתרומות
החברות הישראליות .העברת ההובלה מידי כמייסדת למנהל שכיר ,אשר גויס לשדה כסוכן
מהמגזר החברתי ועבר בו תהליך של הכשרה וחניכה ,הציבה בפני ארגון מעלה אתגרי
מנהיגות חדשים .הצלחת השינוי והטמעתו מעידים על בגרותו וביסוסו של שדה האחריות
התאגידית ,מעבר לזהות עם מייסדיו .גם במעבר זה ,השתלב השדה הישראלי במגמה
הגלובאלית במסגרתה פרשו יזמים מייסדי הארגונים שהרכיבו את השדה הגלובאלי ,כמו
רוברט דאן מ ,BSR-סיימון צדק מ ,Accountability-עודד גרשאו מאתוס ונוספים ,אשר
העבירו את ניהול הארגונים למנהלים מקצועיים ,שכירים שצמחו בשדה.

 3.16שנת  - 2011המחאה החברתית
בקיץ  2011פרצה בישראל "המחאה החברתית" .לראשונה בישראל ניכרה התעוררות
משמעותית ,שהוציאה אלפים לרחובות למחאה והפגנה נגד יוקר המחיה בישראל ובמיוחד
יוקר הדיור ונגד ההתעלמות מצרכני מעמד הביניים ,ובמיוחד הצעירים שבהם.
המחאה ,שתחילתה הייתה התקוממות אזרחית אשר הופנתה ישירות לממשלת ישראל
ומדיניותה ,עברה ספין ,ובעידוד הממשלה ,הפכה להתקוממות צרכנית מוכוונת עסקים.
התקשורת ברובה ,נענתה לתפנית וסיפקה שופר לטענות אשר התמקדו בהתנהלות עסקית.
הטענה הבולטת ביותר הייתה יוקר המחירים ,ובמיוחד אלה של מוצרים בסיסיים כמו גבינה,
לחם ואחרים .מחאת הדיור  -הפכה ל"מחאת הקוטג' ".
התאגידים הישראלים ,מצאו עצמם בעיצומה של מתקפה שלא היו מוכנים לה .לראשונה,
ניכרה התקוממות אזרחית ,אשר היוותה הכתבה חיצונית של הציבור את סדר היום של שדה
האחריות התאגידית .הנושא המוביל היה יוקר המחירים בהשוואה למחירי אותם מוצרים
בעולם המערבי .נושאים נוספים שעלו ,היו ,שכר בכירים ופערי שכר ,העסקה פוגענית,
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וקריאה לתאגידים 'אל תתרמו ואל תתנדבו  -תהיו הוגנים בהתנהלותכם :שכר הולם ,עמלות
סבירות ,מחירים הגיוניים' .ערך ה"הוגנות" התמקם בראש נושאי שדה האחריות התאגידית.
המחאה ,היוותה נקודת שבר בשדה האחריות התאגידית .דווקא אותם תאגידים שנחשבו
כסוכנים המובילים בשדה ,שנחשבו אחראים ובולטים בשקיפותם ובדיאלוג שהם מקיימים עם
מחזיקי העניין שלהם ,כמו קבוצת שטראוס ,בנק לאומי ובנק הפועלים ,היו המותקפים
המרכזיים .ארגון מעלה ושדה האחריות התאגידית אשר לא חזו את המחאה ועצמתה ,כשלו
גם בתגובה אליה גם הם .מרבית החברות גזרו על עצמן שתיקה והתכנסות נוכח זרות
הביקורת ועצמת הכעס והניכור שהופנו כלפיהן .ארגון מעלה אף הוא "הצטרף לשתיקה"
הציבורית-פומבית לתקופה ארוכה .הארגון ,אשר באותה עת כיהנה כיושבת הראש שלו
עפרה שטראוס ,ביטל את כנס מעלה השנתי המתוכנן שלו ובמקומו ערך מפגשים סגורים
מצומצמים שהוגבלו לעסקים עמיתי מעלה.
הדעות ביחס להשפעתה של המחאה ,חלוקות בקרב מי שראיינתי לעבודה זו .חלקם רואים
במחאה נקודת מפנה ושינוי בהתייחסות תאגידים לציבור הישראלי .אחרים רואים בה
אפיזודה חולפת ,שלא השפיעה על התנהלות חברות .חלקם מעריכים כי המחאה פגעה
ברלוונטיות וביכולת ההובלה של ארגון מעלה ובשדה האחריות התאגידית כולו.
שמיר רואה את המחאה כ"תכנית הריאליטי של קיץ  ."2011לתפישתו המודעות החברתית
והצרכנית של האזרח הישראלי היא למטה מכל סטנדרט של האזרח האירופאי ,ואינה
משפיעה על התנהלות חברות .רו"ח שירלי שקד מסכימה עם תפישתו ומציינת כי המחאה
שהייתה ב ,2011 -היתה כלכלית ולא צרכנית" .אם חברה עסקית הייתה באה ב2011 -
ומורידה את המחיר מ 100-ל ,10-המוחים היו מחליטים שהיא אתית .לא מעניין אותם אם
החברה היא מעסיקה טובה וכו' ...התודעה החברתית בישראל היא מאוד צרה ומסוימת,
הציבור בעצם עוד לא ממש מבין מה זו אחריות חברתית ,הוא ישר קופץ למוצר".
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סבר פלוצקר גם הוא ,גורס כי המחאה החברתית החמיצה את יעודה ואת ההזדמנות.
בתפישתו ,המדיניות הממשלתית ,המעניקה משקל יתר לנושאי המחירים ,מסיטה את
המודעות הצרכנית מהתנהלות חברות ומהווה חסם להתפתחות אקטיביזם צרכני שיאתגר
חברות ישראליות ליתר

אחריות817.

לעומתם ,גורס מומו מהדב ,מנכ"ל מעלה ,כי המחאה

החברתית יצרה שינוי משמעותי ,שכן היא יצרה את אווירת המשבר הציבורי ההכרחית
לקידום התנהלותן האחראית של חברות.

 3.17סיכום
היווצרותו והתפתחותו האבולוציונית של שדה האחריות התאגידית בישראל ,כמרחב
אוטונומי ,והקמת ארגון מעלה ,מהווים תהליכים כרוכים ,משולבים ובלתי ניתנים להפרדה.
יחד עם ניתוח היווצרותו והתרחבותו של השדה על מוסדותיו ,התקיים בפרק זה תיעוד של
התפתחותו הארגונית של ארגון מעלה משלב הרעיון הראשוני כמיזם חברתי ועד למיסודו
כארגון עמיתים מבוסס ,מחויב למחזיקי העניין שלו ואשר מקיים את עצמו באופן עצמאי.
ארגון מעלה והשדה הישראלי ניטעו בלב המגזר העסקי הישראלי לקראת סוף שנות ה90 -
של המאה העשרים ,בתקופת ההתעוררות של שדה האחריות התאגידית הגלובאלי
והתהוותה של הרשת הגלובאלית של ארגוני האחריות התאגידית.
הרעיון לייסודו של ארגון שיקדם את תפישת האחריות התאגידית בקרב קהילת העסקים
הישראלית ,כגישה עסקית ,התגבש בשרשרת של מפגשים בינ-אישיים ,וכתוצאה משילוב בין
שלושה מרכיבים מרכזיים :יזמות אינדיבידואלית לוקאלית; סדר יום עדכני ,של קרנות
פילנתרופיות גלובאליות ,מוכוון לחיזוקה של חברה אזרחית בישראל; והתעוררות של תחום
האחריות התאגידית בזירה הגלובאלית ,אשר הובילה להתפרשותה של רשת קואליציות של
תאגידים לקידום התחום .למימוש הרעיון ויישומו ,חברו גישה אסטרטגית-רציונאלית ,הון
כלכלי ולהט להובלת שינוי.
 817סבר פלוצקר ,ראיון אישי ,שם.
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רעיון האחריות התאגידית של עסקים ,מצא תשתית פורייה בשינויים הגיאו-פוליטיים שפקדו
את ישראל ,באותה תקופה ,ובראשם הסכם אוסלו ,המהפך במדיניות הכלכלית-חברתית
והמעבר החד ממשק סוציאליסטי מוכוון ממשלה למשק ניאו-ליבראלי מופרט ותחרותי.
מרכיבים אלו ,הביאו לתהליך של הרחבת הפערים החברתיים בישראל ,להיחלשות המדינה
כריבון ולצמצום מעורבותה בהצבת מענה לצרכים החברתיים הגדלים .ברקע זה ,ניתן לראות
את יבוא וקליטת רעיון האחריות התאגידית בישראל ,כתהליך מצרפי ,הנובע מערכי המסורת
היהודית של עזרה הדדית וסיוע ל"חלשים" בחברה ,כפי שנשתמרו בתרבות הקפיטליסטית
היהודית; שורשיו הסוציאליסטים של הרעיון הציוני המתאים עצמו ונרתם למימוש המטרות
הלאומיות ובראשן כינון המדינה הלאומית ושימורה; השתלבות ישראל בתהליכי הגלובליזציה,
והניאו-ליברליזם ,מחוזקת בגל ההתעוררות של השדה הגלובאלי; מרכיבים אלה התרגמו
להתנהלות קפיטליסטית -אחראית ישראלית.
התעוררות שדה האחריות התאגידית הגלובאלי היוותה בראש ובראשונה התארגנות
קונספטואלית של התאגידים הגלובאליים במענה לביקורת חברתית ,לעימותים ולחשש
מהחמרה רגולטיבית נגדם .לעומת זאת ,הייתה היוזמה להקמת ארגון מעלה ,יוזמה חיצונית
למגזר העסקים הישראלי ,וככזו לוותה בתהליך "הכשרת הקרקע" לקליטתו .בין אם רואים
את הקמת הארגון כיבוא קונספטואלי חדשני ,ובין אם כיבוא וחיקוי של מסגרת ושיח אשר היוו
המשגה עדכנית של ערכים קיימים ,יש לראות את היוזמה הראשונית להקמת מעלה כמיזם
חברתי לחיזוק התשתית האזרחית בישראל ,באמצעות קהילת העסקים.
ארגון מעלה ,איפא ,הוקם בהתבסס על הקונספט הגלובאלי של אחריות תאגידית והיווה את
השדה הלוקאלי במערכת הרחבה של שדה האחריות התאגידית הגלובאלי .המודל שיובא
לישראל עבר התאמה ושינוי תפישתי אך נותר כרוך בשדה הגלובאלי בקשר מחזורי רב-
מימדי .בתהליך השינוי וגיבוש ערכיו של השדה הלוקאלי ,בו היווה ארגון מעלה את המוסד
המרכזי ,מילא השדה הגלובאלי שני תפקידים מרכזיים :הוא היווה את מקור הכוח
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והלגיטימציה לפעולה עבור ארגון מעלה ,ובו בזמן היווה את מרחב הפעולה וההכרה,
שאפשרו את צמיחת וגיבוש תפישת המציאות של שדה האחריות התאגידית בישראל.
פיתוח תחום האחריות התאגידית בישראל ,כשדה אוטונומי ומקומי ,דרש פיתוח שיח ושפה
אוטונומית-ייחודית לשדה ,תוך תרגום של מושגי היסוד של התחום לעברית ולתרבות
המקומית .מערכות הסמלים שפיתח ארגון מעלה ,כללו בנוסף לפיתוח השפה ,את כינונם של
שורת מוסדות ומסגרות פעילות שהפכו לסמלי השתייכות ,ולחלק מההון התרבותי של
השדה .מוסדות אלה ,המפורטים בהרחבה בפרק ,כללו את "כנס מעלה השנתי לאחריות
חברתית של עסקים"; "אות גלובס-למעורבות עסקים בקהילה" ; ומפגשי "פורום מעלה".
תהליכי היווצרות המוסדות ,המשגתם ומידת ההון התרבותי שההשתתפות בהם סיפקה
בשדה ,היו תהליכים דינמיים ,חלקם הטרונומיים וחלקם הטרודוקסיים ,אשר הביאו לכדי
ביטוי את התפתחות השדה ,הנושאים ,והערכים שייצג .כך לדוגמא" ,אות גלובס" ,אשר היווה
מוסד משמעותי בראשית השדה ,איבד מערכו ככל ששיח השדה התרחק מהפילנתרופיה
התאגידית המסורתית ,והתרחב לאחריות תאגידית כוללת כחלק מהליבה העסקית.
לעומתו "דירוג מעלה" ו"מדד מעלה" ,אשר גובשו והושקו במחצית התקופה הנסקרת (2005-
 )2006ככלים למשילות וולנטרית ,היוו שינוי הטרודוקסי בשדה הכח המרכזי של קהילת
העסקים הישראלית – שוק ההון .דירוג מעלה ,המייצג קריטריונים להתנהלות עסקית
אחראית וניהול סיכונים ,התקבע כ"שער הכניסה" לשדה האחריות התאגידית ,תוך שערכו
התרבותי ,הסימבולי והכלכלי המשיך לצבור ולספק הון למשתתפיו .בהעדר גורם משמעותי
חיצוני אשר מאתגר את ההתנהלות עסקית (אקטיביזם צרכני וחברתי) ,היווה דירוג מעלה
מחולל תחרות פנימי עבור סוכני השדה ,כשהוא מספק להם מסגרת מדידה עצמית
והשוואתית כלפי מתחריהם ,ומוביל לשיפור בביצועים ולהעלאת רף המצוינות של אחריות
תאגידית.
מוסד משמעותי נוסף ,אשר תרם להתפתחותו של מבנה הירארכי בשדה הוא "הקורס
למנהלי אחריות תאגידית" .הקורס אשר פותח במטרה לקבע את ניהול האחריות התאגידית
כמקצוע ניהולי ,וכדי ל"הכשיר" סוכנים מחויבים לרעיון האחריות התאגידית ,הפך לשער
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לצבירת הון תרבותי בקרב סוכני השדה .מקרב בוגריו ,אשר חלק מהם השתלבו בתאגידים,
נוצר גם תת-שדה של מומחים-יועצים לאחריות תאגידית.
על אף היותו של שדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,שינוי הטרודוקסי לשדה העסקים
הישראלי ,הוא לא הושק באורח רבולוציוני ולא נתפס כשינוי רדיקאלי .רעיון האחריות
התאגידית התקבל בשדה העסקים הישראלי כמעט ללא עוררין ,והשדה סביבו ,נבנה
בתהליך התפתחותי והדרגתי ,כשהוא שולח ענפים וזרועות שנבטו מהרעיון המיובא .תהליך
צמיחתו הראשוני של השדה היה ברובו הרמוני .ארגון מעלה השקיע מאמץ מתוגבר
בהרחבת שורותיו ובגיבוש דינאמיקה של כינון השדה והעמקת הנושאים בו .זאת ,תוך ניצול
הזיקה המעגלית החזקה לשדה הגלובאלי ,רתימת סוכני השדה הגלובאלי לפעילות בשדה
הלוקאלי והשתלבותם של סוכני השדה הלוקאלי ברשת הרחבה של השדה הגלובאלי.
עם זאת ,ביסוס מעמדו של ארגון מעלה והדינאמיקה של התרחבות שדה האחריות
התאגידית כשדה לוקאלי ,לא היו חפים ממאבקים .בצד רתימת סוכנים תאגידיים וארגוני
הלווין שלהם (כדוגמת התאחדות התעשיינים והמרכז הישראלי לניהול) ,שותפים משדות
שכנים (משרדי ממשלה ,ארגונים חברתיים) וגיבוש שיתופי פעולה בתוך השדה ומחוצה לו,
עלו גם מאבקים על גבולות השדה והנהגתו .אלה נבעו ממאבקיהם של ארגונים אחרים
שפעלו במרחב שבין השדה העסקי למגזר החברתי ,לשמר את מקומם ,מהתנגדויות בקרב
סוכני השדה להרחבת נושאיו במעבר מאחריות חברתית לאחריות תאגידית ,מדיסוננס בין
ההגיון העסקי להגיון החברתי ,מחילוקי דעות לגבי ערכי הליבה של השדה ומהטרוגניות
האימוץ שלהם .המאבקים לוו בניסיונות הפקעה של ערכי השדה ומוסדותיו מצידם של שדות
שכנים ,ובמיוחד בצידו של השדה הממשלתי-ציבורי .עם זאת היו המאבקים בתוך השדה
ומחוצה לו בעלי ערך ,והיוו את מקדם ההתפתחות והשינוי של השדה ,תוך שהם מבססים
את תקפותו והרלוונטיות שלו.
על אף הזיקה החזקה לשדה הגלובאלי ,היה שדה האחריות התאגידית הלוקאלי – שדה
אוטונומי ,מובחן ,המשלב אוניברסאליות עם ישראליות .כמעט מיומו הראשון "אומץ" השדה
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המתעורר ,על מוסדותיו ,על ידי השדה הציבורי ,אשר ניסה לנכס אותו כערך לאומי ולהפקיע
ממנו את מוסדותיו ,בהם ראה במה אטרקטיבית לקידום אינטרסים ציבוריים ,באמצעות
המגזר העסקי .מנגד ,קידם שדה האחריות התאגידית את המגזר החברתי כ"ספק חיצוני"
עבור תאגידים ,למימוש תוכניות חברתיות ,אשר המדינה מתקשה לישמם ,ובכך הפקיע
נכסים ותפקידים פורמליים מהמדינה.

כפועל יוצא של גודלו הקטן של המשק הישראלי ,היותו בלתי פורמלי והאינטימיות המאפיינת
את הקהילה העסקית בו ,ניכרת הזהות הלוקאלית בחפיפה ובהשפעה החזקה של שדה
האחריות התאגידית על השדה הציבורי .המאפיין הבולט בישראליות השדה ,הוא מקומה של
הלאומיות כמרכיב בהגדרת "אחריות תאגידית" .זו באה לכדי ביטוי בהירתמות התאגידית
לקידומם של נושאים בעלי חשיבות לאומית כמו שילובם בתעסוקה של אוכלוסיות מודרות,
התגייסות בשעת חירום וההתייחסות לצה"ל כארגון "חברתי" .הזהות הלוקאלית הלאומית,
גם היוותה בסיס לפערים ו"כשלונות" בשדה הישראלי ,כמו העדרו של שיח פתוח ורחב לגבי
זכויות אדם ואזרח בתאגידים ישראליים ,אי-ההצלחה לצרף את המגזר העסקי הערבי כשדה
משני לשדה האחריות התאגידית ודומיננטיות מדינית-ביטחונית אשר פוסלת ערעור והרהור
על משמעותה המלאה של אחריות תאגידית בישראל.

מרכזיות ה"האחריות הלאומית" במאפייני השדה הישראלי ,עולה גם מתהליך ההגדרה של
היעדים הלאומיים והקמת השולחנות הנושאיים ,כמרכיבים מרכזיים ,בפעילות ארגון מעלה
בסוף העשור הראשון של המאה ה .21-וממיצוב שדה האחריות התאגידית הלוקאלי כ"יצואן"
של מודלים עסקיים אחראיים ,תוך הדגשת היותם ישראלים וכמקדמי התחרותיות של מדינת
ישראל.
שתים עשרה שנה לאחר הקמתו ,לא קם לארגון מעלה מתחרה ישיר ,ועל אף מאבקים
נקודתיים בו והתנגדויות כלפיו בתוך השדה ומחוצה לו ,לא התערערה סמכותו .ארגון מעלה
שמר על הדומיננטיות והרלוונטיות שלו כמוסד המנהל בשדה האחריות התאגידית הלוקאלי,
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ועל סמכותו בהכוונת השדה .את הדומיננטיות הזו ,ניתן להסביר בגודלו (הקטן) של המשק
הישראלי בכלל והשדה העסקי בפרט ,שאינו מאפשר תחרות רחבה ואינו מצדיק הקמת
ארגוני אחריות תאגידית נוספים .הסבר נוסף מתבסס על שימור הזיקה החזקה של שדה
האחריות התאגי דית כשדה משני בשדה האחריות התאגידית הגלובאלי ,בה משמש ארגון
מעלה כחוליית קישור חזקה ,מקובלת ומחוזקת על ידי השדה הגלובאלי.

התהליך המשולב במסגרתו התפתח ארגון מעלה ונוצר שדה האחריות התאגידית בישראל,
יצר מציאות חדשה בעולם העסקים הישראלי ובמרחב החברתי הישראלי כולו .היווצרותו של
ארגון מעלה ,כתוצאה של מפגש יזמויות לוקאלי-גלובאלי; תוך התבססותו על השקעות הון
כלכלי והון תרבותי מיובאים; הסוכנים שגייס לשרותיו תוך טווית רשת קשרים בינ-אישיים;
המוסדות שכונן; השפה והערכים שהטמיע; מערך השותפויות שביסס ומאבקי הכח שניהל,
כל אלה מהווים את מחוללי השינוי האבולוציוני שהביא לביסוסו של שדה האחריות
התאגידית הישראלי ,כשדה מובחן ,אוטונומי ,ממוקם בלב שדה העסקים הישראלי.
הזיקה החזקה המעגלית הרב-מימדית ,בין השדה הישראלי לשדה הגלובאלי ,והתפתחותו
ההיברידית הלוקאלית ,היוותה את בסיס כוחו ותקפותו של השדה הישראלי .ממנה נבעו
יוזמותיו וחידושיו ומכלול השפעותיו בחפיפה עם השדות השכנים

ועם ארגוני החברה

האזרחית והמגזר השלישי .זיקה זו ,היא שהגדירה את "אזרחותו הכפולה" של השדה
הישראלי ואת מאפייניו הן כאוניברסאליים והן כלאומיים וחיזקה את התבססותו והשתרשותו
בישראל
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פרק 4

דיון ,מסקנות וסיכום

מטרת מחקר זה ,הייתה לבחון את תהליך קליטתו ועיצובו בישראל של רעיון האחריות
התאגידית ,כרעיון מיובא מזירת העסקים הגלובאלית .לצורך זה ,שימשה לי תיאוריית
"השדות" של פייר בורדייה ככלי לניתוח התהליכים החברתיים שאפשרו את קליטת התחום
ואבחון מאפייניו הלוקאליים.
המחקר ממוקם במפגש של שלושה דיונים מודרניים המתקיימים החל ממחצית המאה
העשרים ועד היום .האחד  -מסלול ההתפתחות המואץ של תאגידים בעולם הגלובאלי ומערך
היחסים וההשפעות שלהם על ממשלות ,אנשים וכדור הארץ .השני – הוא הדיון המודרני
ביחס לאחריות תאגידית כתחום אוטונומי המהווה מרחב למחקר ,הגדרות ותיעוד .שני דיונים
אלה שזורים בפרק  1על התפתחותו של תחום האחריות התאגידית הגלובלי .והשלישי הוא,
מכלול האירועים ההיסטוריים והעכשוויים אשר גיבשו את פניה של מדינת ישראל ,בסוף
המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת ואשר מאפיינים אותה כשוק לוקאלי ,הנדון
בפרק  2רקע ישראל.
ניצחונה של תפישת הכלכלה הניאו-ליבראלית ,וכתוצאה התרחבות מגמת ההפרטה,
היחלשותן של מדינות הלאום והתחזקות משטר התאגידים ,התחזקות והתרחבות החברה
האזרחית ,המהפכה הסביבתית והתחזקות המידיה ,הביאו בשני העשורים האחרונים של
המאה העשרים ,להתעוררות הביקורת האקטיבית על נזקי הגלובליזציה ועל התנהלותם של
תאגידים וההשלכות השליליות של פעולותיהם.
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בתקופה זו התפתחה הראייה הרחבה והכוללת של השפעותיהם של עסקים בתחומי
הכלכלה ,החברה והסביבה .משברים רחבי היקף שנגרמו כתוצאה מפעילות עסקית
הגלובאלית ,הביאו בשלהי המאה ה ,20 -לזניחת תפישת האחריות החברתית של עסקים
כפילנתרופיה שנועדה "להחזיר לחברה" ,וכינונה של תפישת האחריות התאגידית כגישה
ניהולית כוללת .במשוואה הכללית ,נלקחו בחשבון התרומות הכלכליות של התאגיד כמספק
תעסוקה ,מפתח אנשים ,מספק תשתית חברתית בצד השפעותיו השליליות בניצול משאבי
טבע ,זיהום סביבתי ,בריאות הציבור ,הפרת זכויות ילידים ניצול ושחיתות .גישת הTriple -
 Bottom Lineהמעריכה עסקים לא רק על פי ביצועיהם הפיננסיים ,אלא מתייחסת למאזן
תלת-מימדי :כלכלי ,חברתי וסביבתי ,הפכה לבסיס לשיח האחריות התאגידית ודיווחי
הקיימות האוניברסליים.
תקופה זו ,גם היוותה את הרקע להתעוררותם של יזמים חברתיים בקרנות פילנתרופיות,
בארגונים חברתיים ובארגונים עסקיים ,אשר פעלו לגיבושם של ארגונים וקואליציות,
לוקאליים גלובאליים ומולטי-לטראליים בשלושה מישורים מרכזיים :כאקטיביזם מחאתי נגד
ההשלכות המזיקות של הפעילות הקפיטליסטית הגלובאלית ,כמסגרות הסדרה חוקית-
גלובאלית של חקיקה ,תקינה וקידום משילות וולנטרית ,ולקידום אחריות תאגידית.
כשהוא נשען על שלושה דיונים אלה ,בוחן מחקר זה את התפתחות שדה האחריות
התאגידית בישראל ,כהתפתחות מודרנית ,של רעיון ,אשר יובא מהשדה הגלובאלי והתפתח
בזיקה חזקה אליו ,נזרע כשדה משני בשדה העסקים הלוקאלי ,וחפף ,השפיע והושפע ממגוון
השדות אשר עיצבו והמעצבים את התפתחותה וקיומה של מדינת ישראל והחברה בה.
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 4.1מתווה המחקר
 4.1.1מאחריות חברתית של עסקים לאחריות תאגידית
לקונספט "אחריות תאגידית" הגדרות רבות ומגוונות המבטאות את התפתחותו התפקודית
והכרונולוגית בהתאם להתפתחות מערך היחסים של תאגידים עם העולם בו הם פועלים.
בפרק  1העוסק בהתפתחות תחום האחריות התאגידית בעולם ,נסקרים התפתחות
הקונספט ,התיאוריות סביבו ,והגדרותיו מהתקופה המוקדמת של התפתחות התאגידים
במאות ה 18-וה .19-זאת ,כרקע לסקירה רחבה יותר של התיאוריות הכלכליות והחברתיות
אשר עסקו בהשלכות החברתיות ,והפוליטיות של התנהלות תאגידים ,מערך יחסיהם עם
חברות ומדינות ,והנגזרות החוקתיות ,רגולטיביות ,להסדרת פעילותם .וכרקע להתפתחות
התחום בהיבטיו הניהוליים כהתפתחות גלובאלית ,בשלהי המאה העשרים .בתוך תהליך
התפתחותי זה ,שזורים גם שורשיו היהודים של רעיון האחריות החברתית של עסקים,
בהשתלשלות ההיסטוריה היהודית על תמורותיה ומאפייניה המסורתיים ,החברתיים,
התרבותיים והכלכליים ,עד להתעוררותה של התנועה הציונית כפועל יוצא מהתחזקות
הלאומיות באירופה ומהתעוררות והתבססות הסוציאליזם ,הנסקרים בפרק .2
ניתוח התפתחותו של קונספט האחריות התאגידית בזירה הישראלית הלוקאלית ,המופיע
בפרק  3המרכזי למחקר ,נערך תוך הקבלה והשוואה להתפתחותו בזירה הגלובאלית.
הרעיון אשר יובא לישראל בסוף  ,1998היה הרעיון הבסיסי של "האחריות החברתית של
עסקים" במובנו הצר יחסית .בבסיסו עמדה גישה אסטרטגית עסקית ,אוניברסאלית ,לפיה
השקעה חברתית-קהילתית על ידי תאגיד עסקי ,מייצרת תשואה כפולה :תשואה עסקית-
כלכלית ותשואה חברתית-ערכית .בספרי הניהול ובפרזנטציות התרחישים המובילים ,הופיעה
תשואה כפולה זו כ "Doing Well by Doing Good" -או כ ."WIN-WIN" -גישה ניהולית זו,
של "אחריות חברתית" ,היוותה את "שער הכניסה" לפיתוח והרחבת השיח בישראל ,לרעיון
המקיף של "אחריות תאגידית" ,בהיבטיו הרחבים .השיח הראשוני התבסס על רציונאל
תועלתני–עסקי לפיו התנהלות אחראית מניבה תשואה עסקית במונחים של מוניטין ,גיוס
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ושימור עובדים ,אהדת צרכנים ,ושיפור יחסים עם קהילה ורשויות .ברציונאל העסקי שולבו
חיזוקים ערכיים-אתיים לגבי התשואה החברתית שמייצר הרעיון ,ומרכיבים אישיים וארגוניים
רגשיים ,שאפשרו את הרתימה והמחויבות האישית של הנרתמים.
בשלבים מאוחרים יותר הורחב השיח ונוספו לו רבדים ונושאים תפקודיים מורכבים ,כמו
השפעות סביבתיות ,העסקה ,תוכניות אתיקה ומימשל תאגידי עד להגדרתו כ"אחריות
תאגידית" – מכלול ההשפעות של תאגידים על החברה .הגדרה אוניברסלית זו ,משלבת
בחובה את גישת הקיימות :העסקית ,החברתית והסביבתית ,המתבססת על תפישת
האזרחות התאגידית כפועל יוצא של ציפיות החברה הגלובאלית והלוקאלית מתאגידים .היא
מייצגת במשולב את הגישה התועלתנית-אינסטרומנטלית של התחום הרואה בו אסטרטגיה
ניהולית עדכנית ,המהווה הן מקדם לניהול סיכונים עסקיים ,הן מענה לציפיות החברה
במובנה הרחב ,והן מקדם חדשנות עסקית .וכן את הגישה הערכית-אתית ,הרואה בתחום
חובה מוסרית עסקית הנגזרת מ"הענקת הרישיון לפעול" .מתוך כך ,כמגוון ההגדרות לעקרון
האחריות התאגידית ,כך גם ,מנעד המודלים ליישומו הוא רב גוונים ושונות .הסבר היווצרותו
של שדה האחריות התאגידית בישראל ,המהווה את עיקרו של מחקר זה ,מתבסס על ניתוח
התרחיש הספציפי של הקמת ארגון מעלה בין השנים  1995ל 2010 -והשפעתו על הזירה
הלוקאלית והגלובאלית.
 4.1.2הבסיס התיאורטי
לבחינת תהליך קליטתו והטמעתו של הקונספט הגלובאלי של אחריות תאגידית בישראל
והתפתחותו לשדה לוקאלי אוטונומי ,התבססתי על יצירת מפגש בין שלוש דיסציפלינות
מרכזיות של מחקר ותיאוריה :התיאוריות הפילוסופיות ,כלכליות וחברתיות אשר עסקו
במערך היחסים שבין תאגידים לעמים ,מדינות ואנשים ,בעיקר אלו של הניאו-מרקסיסטים,
של הכלכלנים הרציונאלים הניאו-ליברלים ,בראשם מילטון פרידמן ושל הכלכלנים הסוציאל-
דמוקרטים הקיינסיאנים; התיאוריה הסוציולוגית של פייר בורדייה ,הבוחנת תהליכים
חברתיים כ"שדות" ,ומיושמת ככלי למחקר חברתי ,ודיסציפלינת המחקר של תחום האחריות

328

התאגידית .באחרונה כלולים מחקרים ותיאוריות המתייחסים לתחום בהיבטיו הגלובאליים
הגנריים ,מחקרים המתייחסים למאפיינים לוקאליים של התחום בשווקים מובחנים ,ומחקרים
שנערכו בתחום האחריות התאגידית בישראל.
4.1.3

מתודולוגית המחקר

רב-גוניות רעיון האחריות התאגידית ומגוון ממשקיו לתחומי הניהול ,המשפט ,מדעי המדינה,
יחסים בינלאומיים ,הכלכלה ,החברה והסביבה ,כיוונו אותי לבחירה במחקר הסוציולוגי.
בהיותי מעורבת אישית בנסיבות פיתוחו של תחום האחריות התאגידית בישראל ,בחרתי
בגישת ה"אובייקטיביזציה של המשתתף" .מתודולוגיה זו ,המהווה אינטרפרטציה של פייר
בורדייה לגישת המחקר של תצפית משתתפת ,אפשרה לי לשלב את נקודת המבט
הסובייקטיבית רטרוספקטיבית כמשתתפת פעילה בהקמת מעלה וביצירת השדה ,ואת
הערכת המציאות שלי כחוקרת בתוך המסגרת העובדתית-ההיסטורית בה פעלתי ואותה אני
מנתחת .החוויה הסובייקטיבית שלי כמייסדת ארגון מעלה וכמנהלת הכללית שלו עד לשנת
 ,2010שימשה במחקר כחוט מקשר בין הניתוח התיאורטי והדוקומנטציה העובדתית.
הסבר תהליך היווצרותו של שדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,מתבסס על מתודולוגיה
המשלבת בין ניתוח התנאים שאפשרו את הטמעתו של רעיון האחריות התאגידית ובחינת
החסמים והזרזים להפצתו ,תיאור היסטורי-תיעודי של נתוני השוק הישראלי ויישום של
תיאוריית השדות הסוציולוגית של פייר בורדייה לניתוח תהליכי ההקמה בפועל של ארגון
מעלה ולמיפוי ואבחון התעוררותו והתרחבותו של תחום האחריות התאגידית בישראל.
לצורך התיעוד ההיסטורי-כרונולוגי של התפתחות השדה הישראלי ,הסתמכתי על הארכיון
העשיר של ארגון מעלה מיום הקמתו .ארכיון זה בתוספת פריטים מארכיוני האישי ,סיפקו לי
את המידע העובדתי ,על אודות שלבי ההיגוי והתיעוד של תוכניות הארגון ,כלי העבודה
שפיתח ,הנתונים האיכותיים והכמותיים של סקרים ,דירוגים ומדדים ,פרוטוקולים של ישיבות,
אתרי אינטרנט רלוונטיים ,ותיעוד הסיקור התקשורתי של התחום בתקופה האמורה.
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בנוסף ,ערכתי ניתוח תוכן איכותני ושאבתי נתונים ממסמכים ,דו"חות וסקרים ממשלתיים
ודו"חות מכוני מחקר חברתיים וכלכליים ,המרכזיים שבהם היו הדוחות התקופתיים של בנק
ישראל לשנים  1990עד  ,2010דוחות המוסד לביטוח הלאומי ,דוחות מכון 'אדווה' לחקר
החברה ודוחות המכון הישראלי לדמוקרטיה.
כדי למפות את מערך היחסים בין הסוכנים והמוסדות בשדה המתעורר ,וכדי לבחון את
מיקומם במרחב החברתי ובשדה ,את האינטרסים שלהם ,את שיתופי הפעולה ואת
המאבקים ביניהם ,ערכתי ,במהלך שנתיים ( ,)2013-2014ראיונות עומק עם  23מהסוכנים
המובילים בשדות האחריות התאגידית הלוקאלי והגלובאלי 8 ,מהזירה הגלובאלית ו15-
מהלוקאלית .ראיונות אלה אפשרו לי להתחקות אחר הרקע האישי-חברתי ממנו הגיעו
הסוכנים ,ההון אותו הביאו לשדה ,ולבחון את מסלולי התפתחותם בשדה ועמדות ההשפעה
והכח שצברו בו ,וכך להציע הסבר לאופן ותהליך קליטת התחום בישראל .על אף שהראיונות
עם סוכני השדה נערכו בפרספקטיבה של זמן ומקום ,שכן עם חלקם ,התקיים המפגש
הראשוני  15שנים מוקדם יותר ,הם אפשרו לנתח את מניעי הקשר האישי ,את מרכיבי
הרישות שיצרו ,את עצמת החיבור הלוקאלי-גלובאלי שלהם כסוכנים ולהעריך את מידת
השימוש בהון הלוקאלי שצברו כדי לקבל מעמד גלובאלי.

 4.2מסקנות המחקר
לתהליך הגלוקליזציה של רעיון האחריות התאגידית בישראל חברו שלושה תהליכים
מרכזיים :התפתחות שדה האחריות התאגידית הגלובאלי כתוצר של תהליכי הגלובליזציה
והתחזקות משטר התאגידים ; הבשלתם של תנאים לאומיים לוקאליים כמצע לקליטתו של
הרעיון הגלובאלי של אחריות תאגידית; והתעוררות של יזמות אינדיבידואלית גלובאלית
ולוקאלית להנעת שינוי חברתי ,אשר היוותה טריגר למפגשים בינ-אישיים ויצירת רשת
קשרים ומסגרת לכינונו של ארגון מקדם אחריות תאגידית.
בעוד שתהליך הראשון ,התפתחות השדה הגלובאלי של אחריות תאגידית ,היווה מוקד
למחקרים מקיפים והיה הרקע למחקר זה כולו ,מתמקד מחקר זה בשני התהליכים האחרים
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המתוארים :התנאים הלאומיים הלוקאליים של מדינת ישראל והיזמות האישית הגלובאלית
והלוקאלית שאיפשרו והובילו לפיתוחו בפועל של תחום האחריות התאגידית בישראל.
 4.2.1יזמים אינדיבידואלים ,גלובאליים ולוקאליים ומערך הקשרים והמפגשים ביניהם,
היו גורם הכרחי לכינונו של שדה האחריות התאגידית הלוקאלי
הרקע האישי של היזמים והסוכנים בשדה הלוקאלי ובשדה הגלובאלי :קיומה של זיקה
יהודית-חילונית ,תפישת עולם אזרחית ,גלובאלית ,פרוגרסיבית ,והיכולת האישית לרתום
ארגונים ,משאבים ואנשים להובלת שינוי חברתי ,המפגשים ביניהם והרשתות שטוו ,היו בעלי
תפקיד משמעותי בהנעת התהליך הגלוקאלי של פיתוח שדה האחריות התאגידית בישראל.
 4.2.1.1יוזמות אינדיבידואליות ,אשר הבשילו כחלק מתהליכי ההתעוררות הגלובאליים,
תהליכי התבגרותו ופתיחתו של השוק הישראלי ,והרקע האישי של היזמים והסוכנים ,היוו את
המנועים והמנופים להנעת שינוי בהתנהלות עסקים בישראל.
הרקע האישי של היזמים האינדיבידואלים והמפגש הראשוני ביניהם ,הוא שאפשר את הקמת
ארגון מעלה והיווה את ייסודו של שדה האחריות התאגידית הלוקאלי בישראל .מפגש ראשוני
זה התקיים בין מנהלי קרנות פילנתרופיות-גלובאליות ,ראש הארגון האמריקאי לאחריות
תאגידית וביני (ט.א .).מנהלי הקרנות הפילנתרופיות-גלובאליות ,שירה הרצוג מקרן כהנוף
ואהרן בק מקרן פורד ,היו שניהם בעלי שורשים יהודיים-ישראליים וזיקה לחברה בישראל.
השתלבות הקרנות שניהלו בתהליכי הגלובליזציה והתעוררות החברה האזרחית הגלובאלית,
הביאו אותם לאימוץ סדר יום אסטרטגי ,מובנה ויצירתי אשר אפשר את השקעתם ,הון כלכלי
ותרבותי ,בייסוד ארגון מעלה ,כארגון אזרחי ,וולנטרי ,בלב השדה העסקי ואת זריעתו
הראשונית של רעיון האחריות התאגידית ,במנותק משיקולים כלכליים-ארגוניים.
ההביטוס של ראש הארגון האמריקאי  ,BSRבוב דאן ,ייצג זיקה יהודית -ציונית ,בחלקה
מסורתית ובעיקרה עדכנית; תפישת עולם של שמאל חברתי; זהות מקצועית תאגידית;
והובלת שינוי חברתי תוך פיתוח תחום האחריות התאגידית הגלובאלי והנהגת  ,BSRהארגון
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האמריקאי לאחריות תאגידית .דאן ,ניתב את כל אלה ליזמות ולמחויבות אישית ,ולרתימת
הארגון  ,בראשו עמד ,לתרומת הונו התרבותי להקמת הארגון הלוקאלי בישראל.
אני ,כיזמית לוקאלית ,מחוזקת בהביטוס אשר שילב רקע והכרה עסקיים בתחומי
האסטרטגיה התקשורתית יחד עם מניע ערכי-חברתי ,שהייתי בשלב של מעבר ,מתוך
בחירה ,וחיפוש אחר עניין והגשמה.
המפגש המשולש בינינו  -מנהלי הקרנות הפילנתרופיות הגלובאליות אשר השקיעו בשדה את
ההון הכלכלי הראשוני; מנכ"ל ונשיא הארגון האמריקאי ,אשר סיפק לשדה את ההון התרבותי
להקמתו ,שלושתם בעלי תודעת הייחוד הלאומי היהודי ומונעי שליחות חברתית
אוניברסאלית ,ואני ,כספקית ההון היזמי הלוקלי הנדרש  -היה הכרחי להיווצרות שדה
האחריות התאגידית הלוקלי הישראלי ,אשר תהליך ההתעוררות שלו ,היה שונה במהותו
מהתעוררות שדות לוקליים אחרים בעולם.
מרבית שדות האחריות התאגידית בעולם ,נבנו על ידי ומתוך קהילות העסקים הלוקאליות,
כצורך והתארגנות מגזריים ,בדרך כלל כמענה לנסיבות וביקורת .בישראל ,התעוררות
השדה ,לא נבעה מתוך אקטיביזם של שדה העסקים הישראלי ,כמענה לנסיבות שהיו תוצאת
מהלכים ומשברים עסקיים ,או כמענה לאקטיביזם אזרחי-צרכני .הוא התפתח מתוך קבלה
של רעיון האחריות התאגידית אשר הוצג לשדה העסקים הישראלי ,כרעיון חיצוני ו"שווק" לו
על פי תוכנית מובנית ומתוזמנת ,תוך יצירת הצורך לקליטתו ויישום מהלכים לשינוי עמדות.
מהלך יזום זה ,לא יכול היה להתבצע ללא יזמות אישית המזוהה עם רקע עסקי ,או ללא
המחויבות הרגשית והגישה היזמית אפקטיבית של הסוכנים ,מרכיבי המשולש המייסד.
השילוב ביניהם ,סיפק את מנופי ההפצה והרתימה לרעיון האחריות התאגידית ואת הבסיס
לרתימה המעגלית ולרישתיות ) (Networkingשאפשרו את צמיחתו והתרחבותו של שדה
האחריות התאגידית הישראלי.
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 4.2.1.2קשרים בינ-אישיים שבסיסם יזמות וחדשנות הם שאפשרו את צמיחתו והתרחבותו
של שדה האחריות התאגידית הישראלי.
הראיונות עם סוכני השדה הגלובאלי והלוקאלי ,מדגימים את חשיבות המימד האינדיבידואלי
והקשר הבינ-אישי ,כמניעים להתגייסותם לפיתוח השדה הלוקאלי .בניתוח הראיונות עולה
התפקיד של היזמות האישית שלי ,כמייצגת רעיון חדשני ורותמת בהתלהבות לאימוצו.
הרתימה האישית ,עולה כמרכיב ראשוני המקדים את חשיבות תפישתם הכללית של הסוכנים
את התחום בין אם הייתה פרגמאטית או ערכית .היא מהווה את ההסבר הן להירתמות
הסוכנים הלוקאליים והן להתגייסות הסוכנים הגלובאליים ,ומספקת הבנה לחוזקם של
הקשרים ולמשך קיומם.
האינדיבידואלים ,מרכיבי "המשולש המייסד" ,הרצוג ובק ,דאן ואני ,היינו בעלי הרבה קשרים
'חלשים' ,בקבוצות שונות .הקשרים שהתהוו בינינו וריבוי הקשרים החלשים של כל אחד
מאיתנו בקבוצות שונות ,הובילו להפצתו של 'החידוש' – תחום האחריות התאגידית בישראל,
והם אלה ,שיצרו את הגשרים הגלובליים-לוקליים להפצת הרעיון ,והרחבתו תוך רתימת מעגל
לוקלי סביבו.
מערכת הקשרים הבינאישיים ,עמדה בבסיס תהליך הגיוס ההדרגתי של סוכנים בשדה
הישראלי .קשרים בקנה מידה קטן ,שהניבו את רשימת משתתפי מפגש הייסוד של מעלה,
היתרגמו להירתמות סוכנים חדשים ,שפעלו ,בסופו של דבר ,בסדרי גודל גדולים לפיתוח
ולביסוס השדה בישראל .פרוטוקול המפגש מעיד על מעגל מצומצם של אינדיבידואלים ,אשר
מעמדם בקהילת העסקים הישראלית ,איפשר להם את אימוץ החידוש ,אשר מחד היה
הטרודוקסי לתפישה העסקית אך מאידך לא היה כרוך בסיכון גבוה .בהמשך ,אפשרה רתימה
של סוכנים משדות שונים ,בשלב ראשון ,מהשדה העסקי והתקשורתי והשימוש ברשתותיהם
המגוונות והממוסדות ,חשיפה של חבריהן לרעיון החדשני של האחריות התאגידית ,הרחבה
של המעגלים ,ופיתוח וביסוס שדה האחריות התאגידית בישראל.
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 4.2.2התנאים הייחודיים הלוקאליים היוו תנאי מאפשר לקליטת רעיון האחריות
התאגידית בישראל
 4.2.2.1מסורת יהודית ,ציונות ופטריוטיות לוקאלית
ערכי המסורת היהודית ,מהווים חלק בלתי נפרד מהרצף ההיסטורי שהביא להקמת מדינת
ישראל ומיקם את הפטריוטיות הלוקאלית ,והציונות כנרטיב מרכזי בהוויה הישראלית בכלל
וכמאפיינים הטרונומיים בשדה האחריות התאגידית הלוקאלי.
רעיון האחריות התאגידית איפשר לקהילת העסקים הישראלית להפגין "פטריוטיות" ללא
נקיטת עמדה פוליטית .מרכיבי המסורת היהודית והציונות ,היו הבסיס לקבלת רעיון
האחריות התאגידית בהתלהבות רגשית ,היוו נדבך ביצירת "שער הכניסה" לאחריות
חברתית ,ובהמשך הכתיבו את מאפייניו וביטויו .מתוך המחקר עולה ,כי מרבית ביטוייה של
הלאומיות והפטריוטיות בשדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,הם א-פוליטיים וא-מפלגתיים,
על אף הקיטוב הפוליטי בישראל ,ונמנעים מנקיטת עמדת הזדהות עם הימין הפוליטי או
השמאל הפוליטי .ביט וי הלאומיות מתקיים בנושאים שהם בלב הקונצנזוס הישראלי כמו
קליטת עלייה ,קידום החינוך ,שילוב בתעסוקה של אוכלוסיות מודרות ,תרומה לצה"ל  -צבא
העם ,שילוב בתעסוקה לחיילים משוחררים ,מימון תכניות שירות צבאי – לימודים  -השמה
מקצועית ,שילוב עמידה בחוקי שירות מילואים בדירוג מעלה והירתמות בעת חירום לאומי.
המסורת היהודית באה לידי ביטוי ביצירת השדה הישראלי בכך שרבים מסוכני השדה
הלוקאלי ראו ברעיון האחריות התאגידית כהמשגה חדשה לפועלם הפילנתרופי וההתנדבותי
שהתקיימו מימים ימימה ואשר התבססו על ערכים יהודיים כמו ערבות הדדית ,עזרה
לנזקקים ועוד .על פי התפישה הוובריאנית ,ניתן לראות רצף זה ,כחלק מ"רוח הקפיטליזם
היהודי" הנעוץ בערכי המסורת היהודית ובאתוס הגלות.
 4.2.2.2ריבוי זהויות ופערים חברתיים
אימוץ גישת האחריות התאגידית כגישה ניהולית סיפקה כלים לתאגידים הלוקאליים
להתמודדות עם האתגרים העסקיים שנבעו מריבוי הסתירות בזהויות והפערים החברתיים
הקיימים בישראל .גישה זו אפשרה התייחסות שיווקית דיפרנציאלית להרכב האוכלוסייה
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המגוון ,יצירת לכידות חברתית בסביבת העבודה והצגת איכפתיות ומעורבות קהילתית ,שהיוו
יתרונות עסקיים מבחינת התאגידים בסביבה ובאטמוספירה העסקית והציבורית בהם פעלו.
 4.2.2.3כלכלה מעורבת רבת פנים
רעיון האחריות התאגידית סיפק רציונאל שעמד בהלימה למורכבות הכלכלה הישראלית מאז
הקמת המדינה .הכלכלה הישראלית היתה ,משחר היווצרותה ,כלכלה סוציאליסטית בעלת
מרכיבים קפיטליסטים ,אשר התבססה על הון פרטי מיובא ,לא פסלה בעלות פרטית על הון
ואמצעי ייצור ועודדה יזמות והשקעות פרטיות .היא העצימה את מפעלי ההסתדרות ,לא
כמקדמי רווחת העובד או מניעי שינוי חברתי ,אלא כמשרתי המטרות הלאומיות ,חילקה את
הבעלות על ההון ואמצעי הייצור בין המגזר הציבורי ,העובדים והמגזר הפרטי ,והתוותה את
התנהלות השוק בגישה קיינסיאנית.
הבסיס הסוציאליסטי של המוסדות הכלכליים הראשונים במדינת ישראל ,הביא לתפישה
אמביוולנטית של התאגיד העסקי כישות ציבורית בעלת תפקיד חברתי ,ו"דילג" על הדיון
הדיכוטומי הגלובאלי ,לגבי מטרות התאגיד .השילוב התפישתי ,ניהולי המובנה בין גישת
הכלכלה הרציונאלית לגישת הכלכלה הערכית ,איפשר לקבל את גישת האחריות התאגידית,
מבלי לצדד באחת הגישות באופן בלעדי ,ומבלי לוותר על השאיפה להצלחה עסקית .מסקנה
זו עולה מתוך הראיונות ,בהם הביעו מנהלי התאגידים את נכונותם לקלוט את הרעיון ,בהיותו
מסגרת רעיונית ויישומית עדכנית להתנהלות המסורתית של התאגידים בישראל.
אימוץ גישת האחריות התאגידית בשדה הישראלי ,אפשרה לעסקים בישראל לשמר רצף של
אחריות חברתית ניהולית ,כהמשכו של הניהול המשפחתי המסורתי – פטריאכלי ,שאפיין את
העסקים בבעלות הבורגנות המייסדת ,דרך הניהול הסוציאליסטי של הגופים העסקיים
הלאומיים ששרתו את הקמת המדינה הישראלית וכלכלתה ,ועד לניהול המקצועי של מנהלים
שכירים אשר שרתו את הכלכלה הניאו-ליבראלית.
הרצף המתואר ,בשילוב המסורת היהודית שתוארה ,מהווה הסבר לרוחב ולמהירות קבלתו
של רעיון האחריות התאגידית בישראל ,ללא התנגדות מהותית ,כמרכיב חברתי-
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קונסטרוקטיבי ,בעל גוון לוקאלי ,במשטר קפיטליסטי ניאו-ליבראלי .מרכיב אשר התקבל
כגישת ניהול העומדת בהלימה להגיון העסקי.
 4.2.2.4מגזר עסקי ישראלי ,צעיר ,קטן וריכוזי ,נעדר "מוסדות" מעניקי הכרה והוקרה
איפשר תהליך הטמעה ורתימה של הרעיונות החדשים באורח מהיר יחסית
כלכלת ישראל ,ככלכלה מעורבת ומורכבת ,אימצה ,מחד ,באופן רשמי את המשטר הניאו-
ליבראלי ,עברה תהליכי הגלובליזציה וההפרטה ,תוך הקפדה על שוק חופשי ותחרותי .מנגד,
שומרו חלקים וערכים ממודל הכלכלה הסוציאליסטית שאפיינה את שלושת העשורים
הראשונים של ישראל .רקע זה והיותה של ישראל מדינה צעירה בצירוף העדר יציבות
פוליטית וביטחונית ,הולידו מגזר עסקי צעיר ,ריכוזי ,הנעדר נורמות מערביות של מסגרות
ממוסדות מועדוניות או נושאיות ,אך פתוח לחשיבה יזמית וחדשנות ,סתגלן ומסוגל לאימוץ
רעיונות ודפוסי התנהגות חדשים באופן מהיר ותדיר.
רעיון האחריות התאגידית ,במיוחד בשלביו הראשוניים בהם הוצג כאחריות חברתית של
עסקים שעיקרה השקעה חברתית ,ענה על צרכי השדה העסקי הלוקאלי כפי שהתקיימו בסוף
שנות ה ,90-להתארגנות במסגרות רשתיות ,רעיוניות ולקבלת הכרה והוקרה על השקעתם
החברתית .צרכים אלה ,עלו מדו"ח ההיתכנות שחיבר רוברט דאן ,ומהפרוטוקולים של מפגשי
ההקמה של ארגון מעלה .הקמת הארגון כמסגרת התייחסות ,גיוס הסוכנים הראשוני ,וכינונם
של מוסדות כמו "אות גלובס" ,פורום מעלה וכנס מעלה ,היוו מענה לצרכים אלה ,ומשכך,
גרמו לאימוץ ולהטמעה מהירים של הרעיון.
 4.2.3הדיסוננס המובנה בחברה הישראלית ,היווה את הרקע המשברי שהוא תנאי
הכרחי לקליטת רעיון האחריות התאגידית
מרבית השדות הלוקאליים של אחריות תאגידית בעולם התעוררו על ידי ומתוך קהילות
העסקים הלוקאליות ,כמענה לנסיבות משבריות וביקורת אקטיביסטית כלפיהם .בישראל,
התפתח שדה האחריות התאגידית מתוך קבלה של רעיון מיובא ולא כמענה לנסיבות
משבריות קונקרטיות או כמענה לאקטיביזם אזרחי-צרכני שהתעורר בנקודת זמן מסוימת .עם
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זאת ,הדיסוננס המובנה בחברה הישראלית והחרפתו בעשור האחרון של המאה ה ,20-היוו
את הרקע המשברי ההכרחי להתפתחות השדה ,והם אלו שאיפשרו את הפתיחות לקליטת
הרעיון בעיתוי בו הוצג לשדה העסקים הישראלי.
ההיסטוריה הישראלית ,השינויים התכופים במציאות הישראלית ,גודלה של המדינה וגילה
הצעיר ,יצרו דיסוננס מובנה בלאומיות הישראלית :דמוקרטיה המאפשרת עדיפות לקבוצת
הרוב ,גישה כלכלית ניאו-ליבראלית המטפחת אינדיבידואליזם אך משמרת תפישה לא
מוחשית של קולקטיב ,מעודדת יזמות אך מתערבת בהתנהלות השוק; קיומה של מדיניות
רווחה ורשת בטחון חברתית ,קידמה והישגים עצומים ,טכנולוגיים וכלכליים ,תוך שימור
ה"אתוס הציוני" ,התרפקות על ערש ההיסטוריה והמסורת היהודית ו"טיפוח" נרטיב של
"מאבק להישרדות" ,תפיסה של מרכזיות המדינה בצד אי-שוויון ופערים חברתיים מתרחבים
וחברה אזרחית פעילה ,שלטון דומיננטי בצד מערכת פוליטית-מפלגתית מבוזרת; היותה של
ישראל מדינה קטנה במזרח התיכון ,בלתי פורמלית במערכות היחסים בין סקטורים ,ונעדרת
נורמות התנהגות מוקפדות ,אך מאופיינת בסגנון חיים ,גישה עסקית ודפוסי תרבות מערביים.
הדיסוננס במבנה החברה הישראלית התעצם בשני העשורים האחרונים של המאה העשרים,
אשר היוו בישראל תקופה טרנספורמטיבית ,רעיונית ומטריאלית .במהלך תקופה זו,
התגבשה דמותו של הקפיטליזם הלוקאלי ,חל מעבר ממדינה מתפתחת למדינה מפותחת;
מגישה מדינית –כלכלית סוציאליסטית לגישה ניאו-ליברלית; חל שינוי בהרכבו המקצועי של
המגזר העסקי ,תוך מעבר מתעשיות מסורתיות לתעשיות מתקדמות טכנולוגיות ,שהוביל
לשינוי רדיקאלי במבנה התעסוקה; חל שינוי בהרכבו האנושי של המגזר העסקי הישראלי עם
המעבר מבעלות וניהול משפחתיים פאטריאכליים לבעלות ציבורית ,ריכוזית וניהול מקצועי
בידי מנהלים שכירים; חל גיוון באוכלוסייה ,עם קליטת גלי העלייה הגדולים מברית המועצות;
שינוי באווירה הלאומית והאזורית ל"רוחות של שלום" ,לאחר החלת הסכמי אוסלו (,)1994
בצד זעזוע מדיני וחברתי לאחר רצח ראש הממשלה רבין ( ;)1995תהליכי ליברליזציה
והתאזרחות של החברה בישראל ,תוך היחלשות התמיכה הבלתי מסויגת בדומיננטיות
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הביטחונית; התבגרות ציבורית ואזרחית והתפתחותה של מודעות למגבלות ההסתמכות על
פילנתרופיה חיצונית.
הדיסוננס המובנה ,ריבוי המעברים והמציאות הטרנספורמטיבית – המשתנה תדיר ,טשטשו
את הגבולות המוגדרים בין עמדות כלכליות-חברתיות ,והגבירו את "רגשות אשם" של המגזר
העסקי הישראלי ,אשר התקשה לקבל את סיווגו כ"קפיטליסטי".
השילוב ,בין אווירת המשבר החברתי-לאומי ו"רגשות האשם" התאגידיות ,יצרו את מצע
הקבלה לרעיונות גלובאליים ,אשר הקלו על המעברים וצרפו להם הגיון מובנה .הרעיון
הגלובאלי של אחריות תאגידית ,סיפק מנגנון מרכך להתנהלות עסקית בתוך המרחב
הדיסוננסי הישראלי ,והיווה עוגן רעיוני ללקיחת אחריות עצמית ,וולנטרית ,והפגנת נאמנות
לאומית ואיכפתיות של המגזר העסקי הישראלי כלפי החברה בישראל.
 4.2.4יצירתו של ארגון מסגרת חזק ,ייעודי לקידום רעיון האחריות התאגידית היה תנאי
הכרחי ליצירתו ופיתוחו של השדה הלוקאלי
היותו של ארגון מעלה ארגון מסגרת חזק ,נבע ,כפי שיפורט להלן ,מיצירתו כארגון בעל זהות
עסקית והתנהלות עסקית ,מעצמאותו הכלכלית שנבעה מהשקעת הקרנות המייסדות ומבנה
ארגון החברים ,ממינופה של הזיקה הגלובאלית הרב-מימדית ,מחבירתו למוקדי הכוח
בשדות שכנים ,מהשליטה בתורת השדה ,ומהקפדה על חדשנות כגישה אסטרטגית.
במסגרת גישה זו פיתח הארגון את מערכות הסמלים והמוסדות של שדה האחריות
התאגידית ,השפה הייחודית ואת שערי הכניסה לשדה ,שמיצבו אותו כבר הסמכא ,קיבעו
ושימרו את מעמדו בשדה.
 4.2.4.1עסקים בלבד – ערך ללא תמורה
ההחלטה הרציונאלית להגדיר את ארגון מעלה כארגון עסקים מיומו הראשון והמהלך היזום
למיקומו בלב השדה העסקי ,יחד עם הרקע העסקי שלי כמקימתו ,יצרו אוירה של הקשבה
וקבלה רציונאלית.
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הופעת מעלה כארגון מאפשר ) (facilitatorהמייטב את הפעילות העסקית ומקדם אותה ,ולא
כארגון מהפכני-אקטיביסטי ,איפשרה את יצירת שדה האחריות התאגידית הלוקאלי כשדה
משני בשדה העסקים הלוקאלי .ארגון מעלה לא ערער על ההיגיון העסקי ולא פסל אותו ,אלא
הוסיף לו הגיון חברתי .גישה הרמונית זו ,הקלה על המגויסים הראשוניים ואיפשרה את
הפתיחות המחשבתית לאימוצו של הרעיון ,כפי שעולה מהראיונות עם סוכני השדה הלוקאלי.
מהמחקר עולה ,כי חבירתו של ארגון מעלה ,בשנות הפעילות הראשונות שלו ,למרכזי הכח
של שדה העסקים הישראלי ,תוך יצירת קשר הטרונומי עם שדות ותתי-שדות שכנים איפשרה
את ההפצה האפקטיבית של רעיון האחריות התאגידית .יצירת הקשר ,הייתה חלק מהתכנית
האסטרטגית להקמת הארגון ,אשר שאבה את עקרונותיה מתחום יחסי הציבור והתקשורת
השיווקית ונעשתה באמצעות ייזום פרויקטים ואירועים להגברת החשיפה והדיון בנושאים
המתעוררים .דפוס הפעולה של פרויקטים אלו היווה שותפות בה הפלטפורמה השיווקית
והאדמיניסטרטיבית סופקה על ידי הארגון השותף ,המבוסס ,בעוד ארגון מעלה גיבש את
הנושא והתכנים ,והזמין ,תוך שימוש בקשריו ,את הדוברים ,בדרך כלל סוכני השדה
הגלובאלי.
רעיון האחריות התאגידית סיפק למנהלים הישראלים ,בתקופה המתוארת ,ערך מוסף עסקי,
בהיותו מנגנון ריכוך לדילמות הניהוליות שבין תגמולי בכירים לפיטורי התייעלות ,בין מיזוגים
ורכישות גלובאליים לבריחת ידע ומוחות מהמשק הלוקאלי; בין פילנתרופיה מסורתית לשיפור
תנאי עבודה; בין גישת החוזים האישיים לבין החלשות איגודי העובדים ; ובין התמקדות
במרכז הארץ לבין הפריפריה.
בהיותו של המגזר העסקי הישראלי ,מגזר צעיר ,קטן בהיקפו ,מרוכז בתל-אביב ,נסמך על
גישות ניהול אנגלו-סקסיות ,אך חסר מסגרות "מועדוניות" לפעילות נושאיות ממוסדות ,היווה
ארגון מעלה מסגרת התייחסות ורישות המספקת ערך עסקי וחברתי גם לעסקים מהפריפריה
ולמנהליהם והתחברות למגזר העסקי המרוכז בתל-אביב.
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עם התרחבות השדה הישראלי הלוקאלי והתפתחות השיח בו לשיח האחריות התאגידית
האוניברסאלי ,סיפק ארגון מעלה לסוכני השדה ,את מסגרת הרישות לשדה הגלובאלי .עליה
יורחב בהמשך.
"התעקשות" ארגון מעלה על "עסקים בלבד" בשלב היווצרות השדה ,הייתה "צורך קיומי"
לטוויית רשת סוכנים סלקטיבית לחברי קהילת העסקים .סלקטיביות זו הגדירה את גבולות
השדה ושערי הכניסה אליו ואפשרה לארגון ,אשר חשש מדימוי של ארגון הומניטארי ,חברתי
"רך" ,למצב את עצמו כארגון מסגרת חזק בשדה העסקי ,המשמר את הגישה העסקית
הרציונאלית וה"מגן" על חברי הרשת ,סוכני השדה העסקיים ,מפני פניית ארגונים חברתיים
אליהם ,בבקשות לתרומות.
 4.2.4.2המבנה ומעמדו הייחודי של ארגון מעלה איפשרו לו לתפקד כמקור הכוח והידע של
שדה האחריות התאגידית הלוקאלי
שני גורמים עיקריים הביאו לקבלתו של ארגון מעלה כמייסד שדה האחריות התאגידית
הישראלי וכסוכן המרכזי בו .הראשון היה גיבושו ומיצובו של ארגון מעלה כארגון עסקים
ישראלי אוטונומי ,ממוקד שליחות ומטרה ,המאופיין בגישה ניהולית עסקית ללא מטרות רווח.
מענקי הקרנות הפילנתרופיות הגלובאליות ,בעזרתם "יובא" רעיון האחריות התאגידית
לישראל על ידי ארגון מעלה ,היוו בפועל השקעה כלכלית בהעצמה ניהולית ועסקית בישראל.
המענקים איפשרו את החופש מ"מחויבות כלכלית" ,על ידי כך שהבטיחו בסיס כלכלי ישראלי
מוצק בשנות הפעילות הראשונות של הארגון .הם ביססו בין ארגון מעלה לתאגידים
הישראליים ,מערך יחסים יוצא דופן וראשוני ,אשר מיצב את הארגון כ"שונה וחזק".
לראשונה ,ארגון ללא מטרות רווח ,מבוסס כלכלית ,אשר אינו "מבקש" אלא "מעניק" .החלטת
מעלה בשלב ההקמה ,שלא לשכפל את מבנה ארגון המודל  ,BSRכארגון חברים ,אלא לאמץ
מבנה של ערך מוסף עסקי ,אשר ניתן ללא תמורה כספית וללא תנאי כלשהו ,היווה כאמור,
ערעור על הנורמות המקובלות בשוק העסקי .צעד הטרודוקסי ,המנוגד לדוקסת
העלות/תועלת של השדה העסקי.
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החלטה מודעת זו ,נבעה מההכרות עם תופעת ההתכחשות של המנהלים הישראליים
למסגרות "מועדוניות" ,ורתיעתם מתהליכי הגבייה והתשלום של דמי חבר שנתיים .הוא פינה
משאבי ניהול והסב את תשומת לב המנהלים לאסטרטגית ההשקעה החברתית של
חברותיהם והציב בפניהם דרישת מחויבות ערכית-תרבותית (הקשבה ותשומת לב) להבדיל
מהמחויבות הכלכלית (תשלום דמי חבר או דמי ייעוץ) שהיו מורגלים בה .בנוסף ,מאפייניו
העסקיים של הארגון :ניהול עסקי מבוסס ידע ומידע ,מונחה יעדים ,מדדים והערכות
תקופתיות ,צוות בעל רקע עסקי (ראיית חשבון ,אסטרטגיה ,תקשורת ,מידענות) ,קיומו של
ועד מנהל ורישות גלובאלי היוו את מקדמי האמון בו.
הגורם השני היה התבססותו של הארגון על הון כלכלי ותרבותי ,ידע ומודלים גלובאליים יחד
עם ההכרה הגלובאלית בו כמקים וכמנהל השדה הלוקאלי וכנציגו הרשמי .חברות ארגון
מעלה ברשת הגלובאלית של ארגוני אחריות תאגידית ,הרתמות ארגוני הרשת ובראשם BSR
האמריקאי לסייע לשדה הישראלי המתעורר בהשקעת ההון התרבותי הראשוני ,בהחלפת
ידע וברישות ,היוו את מקור הכח ,הרלוונטיות והקיימות של הארגון בתחילת דרכו ,והם אלו
שמשכו את תשומת הלב והקשב של התאגידים הישראליים שביקשו אותה עת להשתלב
במערך העסקים העולמי.
ההכרה במעמדו של ארגון מעלה כמייצג השדה הגלובאלי של אחריות תאגידית בשדה
הישראלי ,וכ מייצג השדה הלוקאלי בשדה הגלובאלי ,איפשרה לארגון לשמש כמתווך בין
עסקים ישראלים לבין תאגידים וארגונים גלובאליים ,בהקשר של התנהלותם כמענה למגמות
הגלובאליות ואתגרי הקיימות .ארגון מעלה ,גם היווה כתובת עבור השדה הגלובאלי להבנת
תהליכים ונורמות התנהלות ייחודיות לישראל (כמו תנאי עבודה במפעל קיבוצי ,שיתוף
פלשתינאים תושבי ירושלים בדיאלוג ועוד).
הקשר הבינלאומי המתמשך היה מקור הלגיטימציה והכח של ארגון מעלה כיוצר שדה
האחריות התאגידית הלוקאלית והזין את השדה הישראלי.
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 4.2.4.3פיתוח מערכות סמלים ,מוסדות ומסגרות ביססו את ארגון מעלה כקובע את "שערי"
ותנאי הכניסה לשדה האחריות התאגידית ,את החליפין בו ואת הונו
ארגון מעלה התווה את התפתחות השדה באורח מתוכנן ,תוך שהוא הקפיד לשמר מתח של
חדשנות מאתגרת כתרבות ארגונית .יישומה של תרבות זו בא לכדי ביטוי בפיתוחים תכופים
של כלים ,נושאים ,מוסדות ומערכות סמלים ,אשר עוררו בקרב סוכני שדה האחריות
התאגידית את התחרותיות ההטרונומית לשדה העסקי והגבירו את ההלימה בין השדה
העסקי לשדה האחריות התאגידית .פיתוח והצגת כלים חדשים הבטיחו ערנות ומאמץ אשר
העלו בהתמדה את רף הדרישות מהסוכנים בשדה ואת התקדמות השדה כולו .כזה היה
גיבושה של שפה ייחודית לתחום האחריות התאגידית ,בעברית ובעלת ציביון לאומי .השפה
החדשה היוותה טרמינולוגיה של שינוי ויצרה אקסקלוסיביות של השדה .כיוון שהצטרפות
לשדה דרשה את "לימוד השפה" ,היוותה השפה ,את אחד משערי השדה ,ושימשה כמנגנון
סינון "כניסה" וחסם למניעת התנגדות ,תוך שהיא מחזקת את מעמדו של ארגון מעלה
כמתווה השפה .בנוסף גובשה שפה גראפית ועיצובית מובהקת לארגון ולשדה ,שהורכבה
מצבעי הלאום הישראלי כחול-לבן :לוגו ,מצגות ,ופרסומים מודפסים ,שמיתגו ומיצבו אותו הן
בלב הקונצנזוס הישראלי-הציוני והן כמי שהשדה מזוהה עימו.
המוסדות שייסד ארגון מעלה בשדה האחריות התאגידית התפתחו אף הם להיות שערי
כניסה לשדה ,העלו את ערך ההון תרבותי והסימבולי בשדה האחריות התאגידית וסיפקו הון
תרבותי וסימבולי בשדה העסקים הישראלי כולו .באלה נכללו הלקסיקון לאחריות תאגידית,
הקוד לניהול אחריות חברתית בעסקים ,כנס מעלה ,פורום מעלה ,אשר הפכו לסמלי
השתייכות ולחלק מההון התרבותי של שדה האחריות התאגידית .שני מוסדות משמעותיים
שהיו אבן דרך בהפיכתו ,במיצובו ובשימורו של ארגון מעלה כארגון מסגרת חזק היו דירוג
מעלה והקורס להכשרת מנהלי אחריות תאגידית.
דירוג מעלה היה המוסד הראשון בחשיבותו כמוסד הטרונומי ,יציר שדה האחריות
התאגידית הלוקאלי שממנו נגזר מדד מעלה בבורסה ,שממוקם בתפר הדק שבין שני שדות
משניים של השדה העסקי ,שדה האחריות התאגידית והשדה הפיננסי .הדירוג היה מזוהה
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לחלוטין עם ארגון מעלה .כפי שעולה מהמחקר ,הוא לא רק שיקף מציאות של התנהלות
התאגידים אלא היווה כלי ניהולי מאתגר וככזה יצר מציאות משפרת ביצועים .תמונה זו ,של
דירוג מעלה כמעצב התנהלות ,עולה גם מהמרואיינים ,שהצביעו על השימוש בקריטריונים
שלו להטמעת נהלים וקידום תהליכים וכמדד השוואה לדיווחי מתחרים.
הדירוג ייצר איפא עבור מעלה ,זירת תחרות פנימית מתגמלת ,בה תאגידים התחרו ביניהם
על רמת אחריותם התאגידית .בנוסף ,מתוקף הנתונים שהוא שיקף והעניין שעורר ,הוא היווה
מקדם מוניטין וכיסוי תקשורתי לארגון.
הקורס להכשרת מנהלי אחריות תאגידית הפך גם הוא למוסד משמעותי בשדה האחריות
התאגידית הלוקאלי ,בתרומתו למיסוד התפקיד והמקצוע של מנהל אחריות תאגידית ויצירתו
רשת סוכנים "מוסמכים" לתחום ,אשר הפיצו והטמיעו את רעיון האחריות התאגידית והרחיבו
את השדה .הקורס תרם להתפתחותו של מבנה ריבודי-הירארכי ,והיווצרות שדה משני בשדה
האחריות התאגידית .ההשתתפות בקורס היוותה את תכנית ותעודת ההסמכה הרשמית של
שדה האחריות התאגידית בישראל ,וככזו היא היוותה שער כניסה לתפקידי ניהול בשדה,
ומיצבה את ארגון מעלה כמגדירו ומפקחו.
 4.2.4.4נכונות התאגידים ,סוכני השדה ,למחויבות למימונו ולקיומו המתמשך של ארגון
מעלה ,מעידה על תפישת חוזקו וחיוניותו של הארגון בשדה האחריות התאגידית
התבססותו והאפקטיביות של ארגון מעלה כארגון המסגרת לפיתוחו ולקיומו של שדה
האחריות התאגידית ,הכשירה את הקרקע להגדרתו המחודשת כארגון חברים ואת ההכרה
בו כמנהיג השדה בשנה הרביעית לקיומו .הכרה זו בארגון ,ביטאה את התהליך ההדרגתי בו
גובשה המחויבות ,המעורבות והאחריותיות של המוטבים הישראלים  -התאגידים ,להמשך
קיומו של ארגון מעלה כמוסד המרכזי של שדה האחריות התאגידית .מהלך ההסבה של
ארגון מעלה לארגון חברים ,מעיד גם על התבססות השדה כולו והתבגרות סוכניו התאגידים
בתוכו .הבגרות התפישתית והמחויבות הכלכלית ,הניהולית והערכית שלקחו על עצמם
הסוכנים ,בולטת במיוחד בהשוואה לשנות הקמתו של הארגון ,בהם ניתן הערך המוסף
העסקי של רעיון האחריות התאגידית ללא תמורה ,ובניגוד לסירוב סוכני השדה להתחייב
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למימונו בשנה השנייה לקיומו של הארגון .המחויבות גם הייתה ראייה להשלמת ההמרה של
ערכי הפילנתרופיה המסורתית לאחריות תאגידית כוללת.
 4.2.5הערך שמניבים הכלים ,המוסדות והנושאים בשדה
הכלים ,המוסדות והנושאים שיצר ארגון מעלה בשדה ,מציגים שילובים וצירופים שונים של
שני סוגי היגיון של שדה האחריות התאגידית – הגיון ערכי חברתי מחד והגיון עסקי רציונאלי
מאידך.

תרשים  :5כלים ,מוסדות ונושאים בשדה*
ערך בשדה האחריות התאגידית
דירוג מעלה
הקוד לניהול אחריות תאגידית

קורס מנהלי
אחריות תאגידית

פורום מעלה
כנס מעלה

דיווח

ממשל תאגידי
שרשרת
אספקה

איכות סביבה

סביבת עבודה

המדריך

הירתמות
בשעת חירום
אות גלובס

אתיקה

קשרי קהילה
התנדבות עובדים

שיווק וצרכנות

זכויות אדם

תו תקן

הגיון עסקי-רציונאלי

הגיון חברתי-ערכי

כלי
מוסד
נושא



מיקום הכלים ,מוסדות ונושאים משקף תמונת
מצב ממוצעת בין השנים  2010 -1998בהערכה
רטרוספקטיבית בעת כתיבת עבודה זו
במהלך התקופה חלו שינויים בערכם של
הנושאים והכלים לשדה
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הכלים ,המוסדות והנושאים השונים מניבים הון בשדה .הון זה מיוצג בציר ה Y-בחלוקה
לנמוך וגבוה .הכלים המוסדות והנושאים ממוקמים על גביו ,בהתאם להון שהם מניבים
בשדה וממוקמים על גבי הרצף ,בציר ה ,X -לפי ההיגיון המנחה המרכזי שלהם.
הנושאים המניבים ערך הון נמוך בשדה ,בין אם ההיגיון שלהם הוא עסקי-רציונאלי ובין אם
ההיגיון שלהם הוא חברתי-ערכי ,הם נושאים הנתפשים על ידי העסקים כשייכים לאפיקים
אחרים ,בין אם הם חלק מחקיקה רגולטיבית ,נתפשים כפוליטיים או מהווים נורמת התנהלות
מקובלת .לכן ,הם אינם משויכים בתפישה העסקית לשדה האחריות התאגידית הלוקאלי,
וככאלה ,אינם מניבים בו ערך .לדוגמא ,נושא סביבת העבודה מוסדר בישראל על ידי חוקי
העבודה המתקדמים ,וגם ממשל תאגידי מעוגן בהווה בחקיקה מחמירה .נושא זכויות האדם
בישראל ,נתפש כפוליטי ומכיוון שכך עסקים נמנעים ממנו והוא אינו מספק ערך בשדה.
אתיקה ,קשרי קהילה והתנדבות עובדים אשר התמסדו כנורמות התנהלות בשדה האחריות
התאגידית מהוות מוסכמה מובנית מאליה ,ולכן אינן מניבות ערך רב .בנוסף ,נושאים ,כמו
שרשרת האספקה ,ושיווק וצרכנות טרם הופנמו כשייכים לשדה האחריות התאגידית ,ולכן
אינם מניבים ערך רב בשדה.
המשותף לנושאים הנמצאים בחלקו העליון של ציר ה ,Y-המניבים ערך גבוה יותר בשדה ,הוא
העניין שהם מעוררים בציבוריות הישראלית .בהקשר זה יש לראות את ההתגייסות בשעת
חירום כציפייה ציבורית וכמבטאת את הלאומיות באחריות תאגידית ,את נושא הדיווח כמבטא
את הציפייה לשקיפות ואת נושא איכות הסביבה כנושא שהתפתח לערך חברתי ,שהציבור
הישראלי מודע ורגיש לו.
ביחס למוסדות בשדה ,עולה הלימה גבוהה בין הערך שהם מניבים בשדה לבין ההגיון העסקי
שלהם .ככל שההיגיון העסקי רציונאלי דומיננטי ,כך עולה ערכו של המוסד בשדה .בהתאם,
דירוג מעלה ומדד מעלה ,הם המוסדות מניבי הערך הגבוה ביותר ,בעוד שאות גלובס
שההיגיון המנחה שלו הוא הערכי-חברתי נמצא בתחתית המוסדות מניבי הערך בשדה.
ביחס לכלים בשדה ,אין קורלציה ,בין ההיגיון העסקי לבין ערכם בשדה .המדריך לאחריות
תאגידית ,שאינו מהווה כלי יישומי אלא כלי לייחוס ,כמילון מונחים ,אשר עם התבגרות השדה
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והתמסדות השפה בו ,ירד ערכו .תו התקן ,הוא בעל הגיון עסקי גבוה ,אך בעל ערך נמוך
מאוד בשדה מכיון שהוא רלוונטי למספר מצומצם מאוד של חברות ואינו מיושם .לעומתם,
הקוד לניהול אחריות חברתית בעסקים ,משלב גם את ההיגיון העסקי והוא יישומי במהותו
ולפיכך ערכו בשדה גבוה.
לסיכום ,המוסדות בשדה ,מדגימים הלימה גבוהה בין ההיגיון העסקי ,לערך שהם מניבים
בשדה .לעומת זאת ,לא ניתן לראות הלימה בין ההיגיון שעומד בבסיס הנושאים והכלים של
השדה ,ובין הערך שהם מניבים בו .נראה כי גורמים אחרים כמו התבגרות השדה ,מגמות
עולמיות רגולציה ונורמות התנהלות ,מסבירים את מיקומם כמייצרי או לא מייצרי ערך.
 4.2.6הפוטנציאל לצבירת הון כלכלי ,תרבותי וסימבולי הביא להתרחבות השדה
ולמאבקים פנימיים וחיצוניים שעיצבו אותו
פוטנציאל ההון הכלכלי ,התרבותי והסימבולי שהיה טמון בשדה האחריות התאגידית היווה
כח משיכה להצטרפות אליו מחד ,ועילה למאבקים בתוכו ,ומחוצה לו ,עם שדות שכנים,
מאידך .הן המשיכה וההצטרפות והן המאבקים היוו גורמים מעצבים ,אשר שינו את פני
השדה.
 4.2.6.1הצטרפות כמעצבת את השדה
כינון מעלה כארגון חברים שיקף עלייה בערך ההון התרבותי והסימבולי בשדה וכתוצאה
הביאו לעליית ערך ההון הכלכלי הפוטנציאלי לסוכנים בו .פוטנציאל זה ,הביא להצטרפותם
לשדה של קבוצות יועצים עסקיים ,רואי חשבון ,עורכי דין ,פרסומאים ויועצי יחסי ציבור אשר
ראו בו הזדמנות להתמחות מקצועית מניבת הכנסות ,אשר אפשרה להם ייחודיות וצבירת הון
בשדה האחריות התאגידית ,בשדותיהם המקצועיים העסקיים ,בשדות שכנים לוקאליים כמו
שדה התקשורת ,השדה הציבורי והמגזר הוולנטרי ,ובשדה הגלובאלי .הצטרפות זו ,הביאה
להתרחבות השדה ולשינוי פניו ,ככל שהתבסס ו"התבגר" .אלו כללו את פיתוחם והכללתם
של נושאים חדשים ,על פי הסקטורים המצטרפים ,פיתוח כלים ייעודיים ,הטמעה של הרעיון
בקרב ציבורים שונים תוך התאמה להם ושיתופי פעולה בין מגזריים.
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 4.2.6.2מאבקים ככלי לעיצוב השדה
שימור מעמדו של שדה האחריות התאגידית ,הרלוונטיות שלו והתרחבותו נבעו במידה רבה
ממאבקים ומתח בתוך השדה ומחוצה לו .המאבקים אשר התקיימו במרבית המקרים ,מול
ארגון מעלה ,מהווים אינדיקציה למעמדו הסימבולי של הארגון ולחוזקו כמנהיג השדה
הלוקאלי.
 4.2.6.2.1מאבקים בתוך שדה האחריות התאגידית
המחקר מבחין בין שני סוגי מאבקים שהתקיימו בתוך השדה :האחד ,מאבקים שהיו תוצאה
של הדיסוננס שנוצר בקרב סוכני השדה ,בין ההתלהבות הראשונית ,הרגשית ,הספונטנית
של ההצטרפות אליו ,לבין הקושי שבהטמעת שינוי בהתנהלות התאגידית .השני ,מאבקים על
צבירת ושליטה בהונו התרבותי ובהונו הכלכלי של השדה.
הסוג הראשון של המאבקים פרץ ,בדרך כלל ,כמשבר סביב פיתוחם והצגתם של כלים
חדשים בשדה על ידי ארגון מעלה כמו התקן החברתי ,הקוד לניהול אחריות חברתית ,ודירוג
ומדד מעלה .כלים אלה שהציבו קריטריונים לנורמות מוסריות ,ושיישומם היה פעמים רבות
מורכב ,עוררו בקרב התאגידים ,סוכני השדה ,התנגדויות .בבסיס התנגדויות אלה עמד
החשש מפני הרגולציה הוולנטרית שייצגו ,אשר עלולה הייתה להיות מאומצת על ידי הרשויות
הציבוריות ולהוות בסיס לרגולציה מחייבת.
סוכני השדה ,במיוחד התאגידים ,אשר הובילו בצבר ההון הכלכלי שלהם ובלטו בדומיננטיות
ההיגיון העסקי שלהם ,ראו בכלים החדשים ועדכוניהם ,הפקעה של נכסיהם ואיום על
מעמדם ,הונם והכח שלהם בשדה האחריות התאגידית ובשדה העסקי בכללו .מיעוטם של
התאגידים הוביל ניסיונות להפעיל את הכח העסקי ,במטרה לשנות את כללי המשחק בשדה
האחריות התאגידית ,אולם רובם הסתגלו במהירות לכלים החדשים שעוצבו על ידי מעלה,
ובכך חיזקו את מעמדו כארגון המרכזי וקובע ערך ההון בשדה.
הסוג השני של המאבקים ,על הונו התרבותי של השדה ,התהוו סביב ניסיונות לערער על
הדומיננטיות של ארגון מעלה ,כמתווה שערי הכניסה וערך ההון בשדה .אלה העשירו את
השדה והביאו במרבית המקרים להתרחבותו וביסוסו .בהקשר זה ,בולט המאבק עם מכון
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התקנים הישראלי על כינונו של התקן לאחריות חברתית ,מאבק אשר בתחילתו היה ניסיון
הפקעה משדה האחריות התאגידית לשדה הציבורי ,בהמשכו היווה מאבק על ההון התרבותי
בשדה האחריות התאגידית ובסופו הוביל לייסודו של דירוג מעלה כמוסד מתחרה אשר גבר
על מוסד התקן .דוגמא נוספת למאבק על ההון התרבותי בשדה בא לידי ביטוי בחשש ארגון
מעלה מפני ההוצאה לאור של "האנציקלופדיה לאחריות חברתית של עסקים" על ידי אחד
מסוכני השדה .BDO
תהליכי קואופטציה ,הכלה וניכוס של המערערים והמתחרים ,מסתמנים במחקר כאסטרטגיית
התגובה של ארגון מעלה למאבקים שהפרו את ההגמוניה של הארגון בשדה ,במטרה לשמר
את מעמדו .אסטרטגיה זו יושמה ,למשל ,בסדרת המאבקים שהתקיימה בין ארגון מעלה לבין
היועצים בו ,על פוטנציאל ההתפרנסות והשליטה בהון הכלכלי של השדה שסיפקו תהליכי
הייעוץ ,ועל צבירת ידע כהון תרבותי והכרה ורישות כהון סימבולי ,אשר הניב הקשר עם
השדה הגלובאלי .מאבקים אלה שככו כאשר ארגון מעלה יצא לחלוטין מתחום הייעוץ ,תוך
שהוא נשאר כמסגרת מקשרת לכלל היועצים על ידי הקמה ומיסוד של פורום היועצים כתת-
שדה בשדה האחריות התאגידית .הקואופטציה נערכה ברובה ,תוך יישום ערכי האחריות
התאגידית באמצעות תהליכי דיאלוג ושימוע או בדרך של כינון מוסדות חדשים ושדות משניים
בשדה.

 4.2.6.2.2מאבקים בתוך השדה העסקי עם ארגונים דומים
כניסתם של ארבעה ארגונים בסוף שנות ה 90-ובתחילת שנות ה 2000-אל השדה העסקי
(מעלה ,ציונות  ,2000הרוח הישראלית ומתן) כמעט בו זמנית ,יצרה בלבול מסוים בשדה
העסקי ,ועוררה "אי-הסכמות" ומאבקי כוח סביב ערכי הליבה של השדה .המאבק הביא
להדברות ,להסכמה על גבולות ותחומי פעולת הארגונים ולגיבוש שיתופי פעולה ,חלקם
הדוקים להאצת השינוי בשיח השדה העסקי כולו .מקורות החוזק של ארגון מעלה ,כפי שנדונו
לעיל ואיפשרו לארגון לשמר את מעמדו ,להטמיע את שפת וערכי שדה האחריות התאגידית

348

כפי שהציג אותם ולהבטיח את קליטתם האפקטיבית ,תוך שהוא מבדל את עצמו ואת שדה
האחריות התאגידית מיתר הארגונים ,מגדיר את גבולותיו ואת תחומיו.
 4.2.6.2.3מאבקים עם שדות שכנים
בישראל ,בה עדיין מרבית העוצמה רוכזה בידי המדינה ,סדר היום של "אחריות חברתית של
עסקים" שביקש ארגון מעלה לקדם ,התנגש קונספטואלית ,עם סדר היום הציבורי שנשלט
ברובו בנושאים ביטחוניים  -מדיניים .סדר היום החדש ,קשר את שיח האחריות החברתית
לליבת הפעילות העסקית והשפעותיה על החברה והסביבה דרך מוצרים ,העסקה ,תהליכי
ייצור ,שרשרת אספקה ,וזכויות אזרח .קשר זה ,עורר אי-נוחות בשדות השכנים כמו השדה
הציבורי ,התקשורתי ,המשפטי ובמגזר החברתי ,מכיון שחרג מ"עשיית הטוב" הפילנתרופית,
המסורתית ,שהתמקדה באזורי הנוחות של תרומה לקהילה .מאידך ,השימוש בשפה
העסקית ורשת העסקים שנתוותה סביב ארגון מעלה ,משכו תשומת לב מצידם של מקבלי
ההחלטות במגזר העסקי ,הציבורי ,והחברתי.
מניתוח האירועים עולה כי המאבקים בין השדות השכנים לשדה האחריות התאגידית התהוו
בעיקר ,כתוצאה מניסיונות הפקעה הדדיים .השדות השכנים ,ובראשם הציבורי ,פעלו כדי
להפקיע משדה האחריות התאגידית נכסים תרבותיים וסימבוליים כמו כנס מעלה ,אותות
ההוקרה שיזמה מעלה ,ותחומי אחריות ,באמצעות יוזמות רגולציה וולנטרית כמו התקן
החברתי ו"חובת" דיווח חברתי-סביבתי ,ואת מערכות הקשרים עם ארגונים מולטי-לטראליים
כמו הגלובל קומפקט - .ההתערבות האקטיבית של מוסדות השדה הציבורי בשדה האחריות
התאגידית בשנותיו הראשונות ,והיוזמות הרגולטיביות ,חשפו את השדה לפוליטיזציה .אלה,
השפיעו על סדר היום של ארגון מעלה ,אשר מצא עצמו נאבק מול השדה הציבורי בסביבה
תחרותית-פוליטית .במקביל ,הפקיעו שדה האחריות התאגידית וארגון מעלה נכסים שהיו
בתחומם של שדות אחרים .בין אלה היה תהליך הגיבוש של "היעדים הלאומיים" ,אשר
הופקע מהשדה הציבורי ,והיווה מענה של שדה העסקים ,באמצעות שדה האחריות
התאגידית ,לתהליך החלשות המדינה בכל הנוגע להסדרת נושאי חינוך ,רווחה וחברה.
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 4.2.7שדה האחריות התאגידית חולל שינוי תפיסתי ביחס לתפקידם של תאגידים
במרחב הציבורי הישראלי
לשדה האחריות התאגידית הייתה השפעה רחבה ועמוקה על השינוי התפיסתי בקרב
תאגידים ישראלים בפרט והציבוריות הישראלית ככלל ,לגבי שיתופם האקטיבי של תאגידים
בתהליכים לעיצוב פני החברה בישראל .בתוך כך ,ארגון מעלה היה האחראי להפיכתו של
שדה האחריות התאגידית למעורר דיאלוג ,מאפשר מפגש ומחבר בין שלושת מגזרי החברה:
הפרטי ,הציבורי והחברתי.
 4.2.7.1השפעת מעלה והשינוי בשדה העסקים הישראלי
רעיון האחריות התאגידית והשדה שנוצר סביבו ,הובילו לשינוי תפיסתי ביחס לתפקידם של
תאגידים במרחב הציבורי הישראלי .ביחס לשאלת היקף השינוי התפיסתי ,מציגים
המרואיינים במחקר דעות שונות .כל המרואיינים הישראלים במחקר זה ,נשאלו "האם ארגון
מעלה (ושדה האחריות התאגידית) השפיע בראש ובראשונה על המגזר העסקי בישראל או
על החברה בישראל ?" .מרבית התשובות נקבו במגזר העסקי כמושפע המרכזי ,חלקם ראו
את ההשפעה על החברה בישראל כהשפעה משנית ורק מרואיין אחד נקב בהשפעה על
החברה בישראל כהשפעה הראשונית והמהותית .היותו של

שדה העסקים הישראלי,

המושפע ביותר מהיווצרותו של שדה האחריות התאגידית ,נבע מהקמת ארגון מעלה,
והתפתחות שדה האחריות התאגידית בליבתו .אלו ,השפיעו עליו ישירות וחוללו בו שינויים
נורמטיביים ורגולטיביים .שדה האחריות התאגידית אפשר תיעול רגשי וחיבור ערכי ,בין
הגישה העסקית הרציונאליסטית ,לערכים הלאומיים הישראליים .גם מי מסוכני השדה
העסקי ,אשר לא הצטרפו לשדה האחריות התאגידית כסוכנים פעילים ,אמצו חלק מערכיו
ושפתו.
השינוי התפיסתי ביחס לתפקידם של תאגידים במרחב הציבורי הישראלי ,התחולל מכוח
פעילותם של ארגון מעלה ושל הארגונים המתחרים/משלימים ציונות  ,2000ומת"ן .פעילות
אשר עיצבה את עמדות ותפיסות העולם של עסקים בישראל ,בהקשר של אחריותם
החברתית .פעילות זו יצרה מערכת אשר הבנתה את תפישת המציאות של שדה האחריות
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התאגידית בישראל כשדה המחבר בין שלושת מגזרי החברה הפרטי ,הציבורי והחברתי ואת
התאגידים הפעילים בו כשותפים אקטיביים לעיצוב פניה של החברה בישראל.
במהלך השנים התפתחו שדה האחריות התאגידית ומוסדותיו כזירה מאפשרת לדיאלוג
ולהבנה בינ-מגזרית ,לגבי תפקידם החברתי של עסקים בישראל והשתלבותם במארג
הציבורי אזרחי .תפקיד מחולל זה נבע והתאפשר בזכות צבר ההון התרבותי הגלובאלי
המיובא וההון הסימבולי שצבר ארגון מעלה בשדה האחריות התאגידית הישראלי .חוזקו של
הארגון והכלים והמוסדות שפיתח ,שירתו אותו בדינמיקת יחסיו עם שדה העסקים הישראלי
ועם שדות ומגזרים שכנים ,עוררו התייחסות והניעו תהליכי שינוי אשר יצרו מציאות בינ-
מגזרית חדשה.
בין הדוגמאות המוצגות במחקר ,בולטים במציאות זו ,ארגונים חברתיים וסביבתיים ייעודיים
לקידום נושאים של הכלה חברתית ,באמצעות גיוון בתעסוקה ("קו משווה"" ,הפורום לגיוון
בתעסוקה") ; העצמת אוכלוסיות מוחלשות דרך תוכניות במסגרת סביבת העבודה התאגידית
("ידיד" לזכויות אזרחיות; "בעצמי") ; וארגונים אשר פיתחו ערוצים ייעודיים לשיתופי פעולה
עם תאגידים להנגשת מבניהם ושרותיהם לאנשים עם מוגבלות ("נגישות ישראל; "בקול");
לפיתוח רגולציה וולנטרית ויישומה (לדוגמא יוזמת מעלה ו"אדם טבע ודין" יחד עם סקטור
המזון בהתאחדות התעשיינים ותאגידים ,לקידום חוק האריזות).
אחד הביטויים המובהקים למציאות חדשה זו ,הם "העסקים

החברתיים" ,אשר יש מי

שמגדירים אותם כ"מגזר רביעי" (בנוסף למגזרים הציבורי ,העסקי והחברתי) .ראייה נוספת
לשינוי התפישתי מהווה כינונם של שולחנות עגולים כלליים ונושאיים ,מרובי מחזיקי עניין –
סוכני שדות שכנים ומייצגי מגזרי החברה ,לקידום משותף של נושאים ויישומים בתחום
האחריות התאגידית .בראשם ,יוזמת ראש הממשלה לכינונו של השולחן העגול לשיח בינ-
מגזרי.
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 4.2.7.2שדה האחריות התאגידית התקיים בחפיפה גבוהה לשדות שכנים ,השפיע עליהם
והושפע מהם
בהכללה ניתן לומר כי המגזר החברתי בישראל לא מילא את תפקידו האוניברסאלי כמגזר
אקטיבי מאתגר ומדרבן כלפי המגזר העסקי בישראל ,ולפיכך לא סיפק את תחושת הצורך
והדחיפות שנדרשו לכינון שדה האחריות התאגידית .להבדיל מהתפקיד האקטיביסטי שמילאו
מקביליו בזירה הגלובאלית כמו בארה"ב ,ברזיל וצרפת ,הוא נותר עד סוף העשור הראשון
של המאה ה ,21-אדיש ופסיבי בכל הנוגע לפעילות תאגידים בכלל ולשדה האחריות
התאגידית בפרט .רק ארגונים בודדים ,ביקרו את שדה האחריות התאגידית ,והאשימו אותו
כממרק מצפונם של תאגידים ,כמייצג גישה פטרונית המתבססת על הונו הכלכלי ,וכ"בור"
בכל הנוגע לתהליכים חברתיים .הארגונים המבקרים ,אשר ייצגו בדרך כלל תפישת עולם
מרקסיסטית ,אילצו את ארגון מעלה ,באסטרטגיה של קואופטציה ,להזמין את סוכניהם
לדיאלוג ולשיתוף בתהליכי הגיבוש של המוסדות והכלים בשדה ,והביאו ללימוד משותף,
עדכון שפת השדה ודתו ולהרחבתו.
ארגונים אחרים ,אשר היו פתוחים לקבל את שדה האחריות התאגידית ,שלחו את מנהליהם
ונציגיהם להשתתפות בכנסי מעלה ובקורסי ההכשרה לניהול אחריות תאגידית ,והשתתפו
בשימועים הציבוריים ובמפגשים לגיבוש כלי שדה האחריות התאגידית ,ובראשם בועדת
ההיגוי ועדכוני הקריטריונים לדירוג מעלה .באופן זה ,הושפעו והשפיעו סוג זה של ארגונים
על שדה האחריות התאגידית ,בתהליכים מעגליים ,ויצרו בו שינוי במיוחד בהרחבת מיגוון
הנושאים הלוקאליים והיישומים אליהם נדרש.
בארגונים אלה ניכר שינוי תפישתי ,במעבר מההתייחסות המוקדמת לתאגידים כ"אויב",
ללקיחתם בחשבון כשותפים .שינוי זה בא לכדי ביטוי בגיבוש תוכניות ומנגנונים ייעודיים
לקשר עם תאגידים והשדה העסקי בחלק מהארגונים גובשו ערוצים לפעילות תאגידית ומודל
הפעולה שלהם התבסס על קשר עם השדה העסקי ,את אלה ניתן לראות ,כמי שביצעו
"מיקור חוץ" של שירותים שהיו חלק משדה האחריות התאגידית .ביניהם ,בלטו ארגונים
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חברתיים וארגוני עסקים אשר קידמו תתי-התמחויות כמו" :קו משווה" שקידם תעסוקת
אקדמאים ערבים ,וארגונים שקידמו מיחזור אריזות מזון ועוד.
בנושא הסביבתי חל שינוי הטרודוקסי ,בהתייחסות התאגידית אליו ,וכתוצאה מכך חל שינוי
באופן בו נתפס תפקידם של ארגונים סביבתיים במרחב הציבורי הישראלי .שינוי זה הוביל
לגיבוש שיח בין ארגונים סביבתיים-אזרחיים לבין סוכני השדה התאגידיים .ביוזמת מעלה
פותחו מפגשים והוצגו מודלים עסקיים של תאגידים גלובאליים אשר יצרו ערך משותף של
קידום עסקיהם ,תוך צמצו ם השפעות סביבתיות .מעלה קידמה לראשונה ערכים ומושגים כמו
"אחריות סביבתית" ,ומנהלים בכירים מתחומי התפעול ,הפיתוח העסקי והניהול הסביבתי,
אשר עד אותה עת ראו את תפקידים כניהול סיכונים טכנולוגי ,נחשפו במסגרת המפגשים,
לשפה החדשה ולמרכיבים הערכיים-חברתיים של תפקידיהם .כתוצאה מכך אמצו המנהלים
את רעיון האחריות התאגידית כחלק מההביטוס שלהם ,הנושא הסביבתי הוסב מרמת
פתרונות סביבתיים הנדסיים-טכנולוגים לערך חברתי ,והם הפכו סוכנים בשדה .בשלב
מאוחר יותר ,נערכו שולחנות נושאיים תלת-מגזריים בתיאום מעלה ובהשתתפות פעילה של
המשרד להגנת הסביבה וארגון "אדם טבע ודין" ,לגיבוש פתרונות סביבתיים להשלכות
הפעילות העסקית.
השינוי התפיסתי שחל בקרב התאגידים ביחס לתפקידם בנושא הסביבתי ,הוביל להעמקת
החפיפה ושיתופי הפעולה עם שדות שכנים ,שהובילו בתורם לשינוי תפיסתי בקרב השדות
האחרים וסוכניהם .כעת נדרשו התאגידים על ידי ארגוני חברה אזרחית והרגולטור לגלות
אחריות סביבתית גבוהה יותר ביחס לתוצאות פעילותם.
המגזר הציבורי התייחס לשדה האחריות התאגידית בשני אופנים .האחד ,ראשוני יותר,
אופיין בסקפטיות זהירה ולעתים הגררות והשתתפות .השני ,עם התבססות שדה האחריות
התאגידית ,אופיין באקטיביות מוחצנת ,תוך ניסיונות הפקעה ושליטה מצד רשויות המדינה,
כפי שפורטו בסעיף העוסק במאבקים מעודדי צמיחת השדה.
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בהיבטים הרגולטיביים ,אשר נדונו בהקשרו של תו התקן ודירוג מעלה ,מילא ארגון מעלה את
תפקיד המדינה אשר התמהמהה בהשתת נורמות רגולטיביות .בכל הנוגע להתנהלות
אחראית של תאגידים .הכלים שפיתח הארגון ושיתופי הפעולה שלו עם הארגונים
הרגולטיביים ,הרחיבו את גישת המשילות הוולונטרית ,אך בד בבד ,עודדו את הרגולטור
לפיתוח רגולציית אחריות תאגידית בתחומי הדיווח ,ההשפעות הסביבתיות ,מימשל תאגידי
וכיו"ב .שיתופי הפעולה בין שדה האחריות התאגידית למוסדות השדה הציבורי כמו המשרד
להגנת הסביבה ,הרשות לניירות ערך ,משרד התעשייה ,מסחר ותעסוקה ומשרד האוצר,
הביאו לחקיקה ולרגולציה (דוגמת סעיף  11לחוק החברות) ,אשר ביטאו את תפיסת
האחריות התאגידית .למרות היותם מחייבים ,וזרים לערך הוולונטריות ו"מעבר לדרישות
החוק" של התחום ,הייתה גלומה בעצם חקיקתם ,ההוכחה לגבי הרלוונטיות של רעיון
האחריות התאגידית והיותו מקדים חקיקה והם הביאו להרחבת שדה האחריות התאגידית
וחיזוקו .עם זאת ,התנופה הרגולטיבית ,שאינה בלעדית לשוק הישראלי ,מעמידה בסכנה את
הגישה הוולונטרית העומדת בבסיס גישת האחריות התאגידית ,ומעמידה בסימן שאלה את
הרלוונטיות העתידית של השדה.
בהקשר תפיסת התאגידים במרחב הציבורי ומכלול ההשפעות של שדה האחריות התאגידית
על השדה הציבורי ,בולט במחקר תהליך גיבושם של היעדים הלאומיים והקמת השולחנות
הנושאיים כמרכיב מרכזי בפעילות ארגון מעלה .תהליך זה היווה כניסה לחלל המשילות
המדינתית והצביע על המשך הדומיננטיות והרלוונטיות של הארגון כמוסד המנהל בשדה
האחריות התאגידית הלוקאלי ,ועל סמכותו בהכוונת השדה.
החפיפה של שדה האחריות התאגידית הישראלי התקיימה גם עם השדה האקדמי ,השדה
המשפטי והשדה התקשורתי.
המשותף לשלושה שדות לוקאלים אלו ,כפי שעולה מהמחקר ,היא ההכרה המאוחרת
וההדרגתית בשדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,במיוחד בהשוואה להתייחסות שדות אלו
לשדה האחריות התאגידית בזירה הגלובאלית.
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באורח השוואתי ,עולה ,כי בעוד בשדות האקדמי והתקשורתי ,צומצם במידה הפער הראשוני,
נותר השדה המשפטי ,לא בהיבטיו הרגולטיביים ,אלא בהתייחסות סוכניו ,עורכי הדין
המסחריים שמרני בתפישותיו .היבט משותף נוסף שעולה מהמחקר לגבי השדה התקשורתי
והשדה האקדמי ,הם מאמצי הפקעתם את נושאי האחריות התאגידית וקידומם.
החפיפה לשדה האקדמי הישראלי ,מוצאת ביטויה בהרחבת המחקר האקדמי בתחום,
ובכינונם של מוסדות ומרכזי אחריות תאגידית ושילובם של קורסים בנושא .מרכזי האחריות
התאגידית במוסדות האקדמיים ,מהווים בישראל ,בדרך כלל ,מסגרת לפעילות עיונית ,חוץ
אקדמית ובכך מהווים הפקעה משדה האחריות התאגידית ופעילות ארגון מעלה .עם זאת,
מרכזים אלה סייעו ברתימת סוכנים חדשים לשדה האחריות התאגידית ,תרמו להתרחבותו
והעשירו את ההון התרבותי של השדה במחקרים שהעניקו תוקף 'מדעי' ,למידת הצורך
שבאימוץ מדיניות אחראית לתאגידים .בכך שינה השדה האקדמי את ההביטוס העסקי
וערער על מוסכמות השדה העסקי לפיהן .The Business of Business is Business
שדה התקשורת כפי שעולה מהמחקר ,עבר שינוי הטרודוקסי ,אשר ניכר בתת-השדה של
התקשורת הכלכלית .זו ,אשר ברובה ביטאה את הגישה הניאו-ליבראלית ,נדרשה ,במיוחד
עם השקתו של דירוג מעלה ,והרחבת הכיסוי התקשורתי בתקשורת הגלובאלית ,לשלב
ערכים ונושאים חברתיים וסביבתיים ,ולשלב את דירוג ומדד מעלה כמוצרים תקשורתיים.
בתוך כך ביצע שדה התקשורת ניסיונות הפקעה ,כאשר החל לגבש אירועים סמליים ,בעלי
הון תרבותי של שדה האחריות התאגידית כמו הענקת אותות לתאגידים ,עריכת כנסים,
ודירוגים בנושאי האחריות התאגידית.
נראה ,כי את הדיסוננס החריף ביותר ,הציב שדה האחריות התאגידית בפני השדה המשפטי.
במסגרת התפישה החדשה ,נדרשו יועצים משפטיים בתאגידים ,ועורכי דין מסחריים ,לקחת
בחשבון את עמדות הציבור ולא רק את דרישות החוק .לעבור מגישת ה"ציות לדרישות החוק"
לגישה מתייחסת לכלל מחזיקי העניין של התאגיד ,ולדרישות שהן "מעבר לדרישות החוק".
במסגרת המחקר ,בהתייחסות לשדה המשפטי ,ניכרת אבחנה דורית ,בין עמדותיהם של
המשפטנים הותיקים השמרנים ,המקדשים את "דרישות החוק" לבין עמדותיהם של
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המשפטנים הפרוגרסיביים אשר חלקם פיתחו במשרדיהם מחלקות ייעודיות לייעוץ סביבתי,
מימשל תאגידי ושרשרת אספקה .אבחנה נוספת מתייחסת ליועצים המשפטיים בתאגידים,
אשר בעקבות התפתחותה של הרגולציה וולנטרית ,והצטרפות התאגידים בהם הם מכהנים,
כסוכנים בשדה ,מיתנו את התנגדותם לחשיפת נתונים.
ההשקה בין שדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,לשדות התקשורתי ,האקדמי והמשפטי כפי
שעולה מהמחקר ,שינתה איפא את תפיסת התאגיד במרחב הציבורי הישראלי בשני הבטים
מרכזיים .האחד בהתייחסות אליו לא רק כישות מוגדרת אוטונומית ,אלא כאורגן חברתי
המורכב מכלל מחזיקי העניין שלו .והשני בהתייחסות אליו כחלק אינטגרלי מהמרקם האזרחי
הלוקאלי וכשותף הכרחי להובלת תהליכים של חידוש ושינוי חברתי.

 4.2.8הגלוקליזציה של אחריות תאגידית בישראל ייצרה הון לאומי
אימוץ רעיון האחריות התאגידית בישראל ופיתוחו של שדה האחריות התאגידית הגלוקאלי
יצרו הון לאומי כתוצאה מהחדשנות והשינוי שחוללו .במישור הפנים מדינתי ,נצבר ההון
הלאומי כתוצאה מהמרה של הערכים האוניברסליים של אחריות תאגידית ,לערכים לוקאליים
לאומיים של פטריוטיות וסולידריות חברתית .במישור החוץ-מדינתי ,מהווה ההון הנצבר מנוף
לתחרותיות המדינה ותאגידיה בזירה הגלובאלית.
המפגש בין הערכים האוניברסאליים וההון התרבותי של שדה האחריות התאגידית
הגלובאלי ,לבין הערכים וההון התרבותי הלוקאליים ,חוללו שינוי ויצרו חדשנות שהתקיימה
מעבר לתרגום השפה וההתאמה למציאות המקומית .מפגש זה והשפעתו ,ייצרו הון לאומי
פנימי וחיצוני ,הן למדינה כמכלול והן לסוכנים המרכיבים אותה במגוון האינטראקציות
הגלובאליות שלהם.
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 4.2.8.1רעיון האחריות התאגידית מייצר הון לאומי פנימי המורכב מתפישת פטריוטיות
אזרחית-חילונית ,א-פוליטית בדמות סולידריות חברתית
תהליך היבוא לישראל של הערכים האוניברסליים של אחריות תאגידית היה כרוך ,בשלב
האימוץ והיישום ,בהבחנה בין ערכים אשר תורגמו ויושמו כזהים לערכים האוניברסליים ,לבין
ערכים אשר עברו תהליך המרה והתאמה ללאומיות הישראלית .שדה האחריות התאגידית
הישראלי ,אימץ כחלק אינטגרלי משפתו ומהנושאים אותם קידם ,את המאפיין הלאומי-ציוני
המבטא תפישה של פטריוטיות אזרחית-חילונית-לוקאלית שהיא א-פוליטית בכל הנוגע
לעמדות מדיניות .ככזה ,קידם רעיון האחריות התאגידית סולידריות ולכידות חברתית ונכנס
לוואקום שנוצר כתוצאה ממשיכת ידן של המפלגות בישראל מעיסוק בנושאים חברתיים.
ביטוים לתפקידו זה של השדה ניתן למצוא בסביבת העבודה התאגידית ,בה מופיע רעיון
האחריות התאגידית כנושא משלב ,רותם ומייצר הרמוניה מוכוונת מטרה; בהיותו ציר רעיוני
לגיבוש פעולות מוכוונות יעדים לאומיים בקרב תאגידים ובהיותו שותף לארגוני המגזר
החברתי ומוסדות השדה הציבורי לקידום יעדים לאומיים ובהתגייסות בעת חירום ודחיפות.
 4.2.8.2שדה אחריות תאגידית ,מייצר הון לאומי אשר מהווה עבור מדינת ישראל מקדם
תחרותיות בזירה הגלובאלית
קיומו ,חוזקו ,מוסדותיו וסוכניו של שדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,מהווים מקדמי
תחרותיות ומדד השוואה לגבי מידת הקיימות והחוסן של השוק הישראלי בהשוואה לשווקים
לוקאליים אחרים .זאת מאחר שרעיון האחריות התאגידית ורמת יישומו ,מהווים אמת מדידה
המעידה על תחרותיות המדינה בהיבטים של סולידריות חברתית פנימית ,התנהלות
סביבתית ,רגולציה תומכת ,בגרותו של המגזר העסקי ביישום משילות וולנטרית של אחריות
תאגידית ,השתתפותו החברתית-סביבתית ,ומידת קידומו של ערך הקיימות בהיבט המדינתי
הכולל .בניגוד לביקורתו של מארנס ( ,)Marensאשר ראה את רעיון האחריות התאגידית
כמנטרל תחרותיות שהיא חיונית לקיומו של שוק כלכלי וצמיחתו ,עולה במחקר תרומת
השדה להון הלאומי ולתחרותיות הגלובאלית של מדינת ישראל ,במספר הקשרים הנוגעים
להשוואות ודירוגים גלובאליים .דוגמא בולטת לכך היוותה הערכת ה OECD -את קיומו של
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שדה האחריות התאגידית הישראלי ונתוניו בעת צירוף מדינת ישראל לארגון ,והכללתו את
נתוני השדה בדירוגים התקופתיים שהוא מפרסם .תרומתו של שדה האחריות התאגידית
לתחרותיות המדינה עולה גם באינדקס התחרותיות של מדינות כמפורט בפרק התפתחות
התחום בעולם.
תרומתו של שדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,לסך ההערכות של מדינת ישראל ,עולה גם
מתוך הראיונות האישיים עם המובילים שבסוכני השדה הגלובאלי (וייט ,קרמר ,גרייסון) .הם
מציינים את השדה כמודל לימוד ויישום על רקע צמיחתו המהירה בתנאי חוסר הוודאות,
הדומיננטיות הביטחונית והפערים של מדינת ישראל .רעיון האחריות התאגידית ויישומו
הישראלי ,נתפסו איפא כ"מפצים" על נתוני מדינת ישראל ,כשדה שנבנה "על אף" התנאים,
וכמעלים את מיצובה של ישראל כשחקן בזירה הגלובלית.
 4.2.8.3עצם ההשתייכות למדינה ,בה קיים שדה אחריות תאגידית פעיל ,משפרת את
יכולתם של עסקים ישראלים להתחרות בשוק הגלובאלי
ההון הלאומי שמייצר שדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,מהווה מקדם תחרותיות בשדה
הגלובלי לא רק עבור המדינה כמכלול אלא גם עבור סוכני השדה הפעילים בו .התרחבות
השדה הישראלי והתפתחות השיח בו לשיח האחריות התאגידית האוניברסאלי ,פתחו
הזדמנויות ל רישות עבור התאגידים הישראלים ומנהליהם בשדה האחריות התאגידית
הגלובאלי ובשדה העסקי הגלובאלי .אלה ניכרים במחקר מהדוגמאות המפורטות של
תאגידים ישראלים ,אשר השתלבו ביוזמות מולטילאטרליות תוך יישום של מודלים עסקיים-
חברתיים וסביבתיים.
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 4.2.9הגלוקליזציה של האחריות התאגידית בישראל היתה תהליך רב -מימדי
תהליך הגלוקליזציה של האחריות התאגידית בישראל אופיין במיגוון השפעות הדדיות בין
השדה הגלובאלי והשדה הלוקאלי.
 4.2.9.1מערכת הקשרים בין שדה האחריות התאגידית בישראל לבין השדה הגלובאלי
ומרכיביו היוותה גורם ממנף והכרחי להתפתחות השדה הלוקאלי בשלביו הראשונים
אימוץ גישת האחריות התאגידית בשדה העסקים הישראלי היוותה המרה של נורמות
פילנתרופיה מסורתית להשקעה חברתית אסטרטגית וממנה לאחריות תאגידית .המרה זו
אופיינה באימוץ וחיקוי המודלים הגלובאלים ,אשר הרחיבו את תפישת התאגידים ומכלול
השפעותיהם בתחומי הכלכלה ,החברה והסביבה.
היקף ההשפעה ,של השדה הגלובאלי של אחריות תאגידית על השדה הלוקאלי כפי שמתואר
במחקר ,מאפשר לתפוס את השדה הישראלי כמרחב מתעורר ,משתנה ,נזיל ודינמי אשר
נבנה לא רק מתוקף המוסדות והכללים שייצר ,אלא קודם כל מתוקף המינוף והתמיכה של
מערכת הקשרים בינו לבין השדה הגלובאלי ומרכיביו.
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 4.2.9.2הירתמות הרשת הגלובאלית לסיוע לביסוסו של השדה הלוקאלי הישראלי ,הניבה
לסוכנים האינדיבידואלים ,הון סימבולי הן בשדה הלוקאלי והן בשדה הגלובאלי ובו בזמן
שירתה את צרכי השדה הגלובאלי בכללו
מתיעוד ביקורו בישראל של רוברט דאן ,נשיא  ,BSRההתכתבויות והתכניות שגובשו
בעקבותיו ,ומתוך הראיונות עם סוכני השדה הגלובאלי ,עולה הירתמות הרשת הגלובאלית
של ארגוני אחריות תאגידית ובראשה הארגון האמריקאי  ,BSRלסייע באורח פעיל להקמתו
ולכינונו של ארגון מעלה ,כהירתמות של אינדיבידואלים ,אשר הונעו מתוקף ההביטוס שלהם
והמפגש הבינ-אישי אתי .מניעים אישיים אלה פעלו הן בתקופת ההקמה של ארגון מעלה והן
במהלך שנות קיומו המאוחרות.

Ibid, Webb et al., (2002), pp.IX, 21-22.
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סוכני השדה הגלובאלי אשר בדרך כלל הגיעו "לשירות" השדה הלוקאלי כמרצים מרכזיים,
מושכי קהל ומעוררי עניין ,היוו חוליה משמעותית בזיקה שבין השדה הגלובאלי ללוקאלי.
בשדה הלוקאלי המתעורר ,הם ייצגו את השדה הגלובאלי הבוגר ,על הישגיו והנושאים
הנדונים בו ,כמודל לחיקוי והתקדמות ,המחישו הלכה למעשה את משמעות המונח "אחריות
תאגידית" ,והדגימו את גישת הערך המשותף וצבר ההון שמזמנת גישת האחריות
התאגידית .מעבר לכל אלו ,סיפקו סוכני השדה הגלובלי לשדה הלוקאלי הצעיר ולסוכניו את
הביטחון שנדרש להם כדי ל"המר" על השדה החדש ולהצטרף אליו ,והעניקו להם את
תחושת השייכות לשדה גלובאלי רחב ומבוסס.
הסוכנים הגלובליים אשר רואיינו לצורך המחקר ,הדגישו את חשיבות המרכיב האינדיבידואלי
והקשר הבינ-אישי כמניעים המרכזיים להירתמותם .תפקידם התרחב ,ככל שהשדה הלוקאלי
התבסס ,והופעותיהם בישראל זכו לכיסוי תקשורתי והיוו עבורם הון סימבולי בשדותיהם.
בנוסף ,הפכו סוכנים אלה ,במרבית המקרים ,לשגרירי השדה הלוקאלי ברשת הגלובאלית
וככאלה ,חיזקו את מקומם של סוכני השדה הישראלים וארגון מעלה ברשת הגלובאלית.
מעבר למניע האינדיבידואלי שירתה הירתמות הרשת הגלובאלית לביסוס השדה הלוקאלי
שילוב של אינטרסים גלובאליים .במסגרת המחקר ,נבחנו האינטרסים והכוונות שהובילו
להתגייסות התומכת ,ולקבלתו של השדה הישראלי ,על אף מגבלותיו (בעיקר גודלו והרקע
הפוליטי שלו) כסוכן משמעותי בשדה הגלובאלי .לשם כך ,שימשו התיאוריות המבקרות את
רעיון האחריות התאגידית מימין ומשמאל ,כבסיס לשאלות מנחות בראיונות שערכתי עם
המובילים

שבסוכני

השדה

הגלובאלי.

מרבית

המרואיינים

פסלו

את

הרציונאל

האינסטרומנטלי-תועלתני ,לפיו ,הסיוע שנתנו בהקמת שדה לוקאלי ,היווה חלק ממערך
מתוכנן להרחבת השתלטות הגישה הקפיטליסטית האמריקאית ועקרונות כלכלת השוק
החופשי .המרואיינים ,מייצגים ומשלבים בהסבריהם שלוש גישות :הגישה הערכית-אתית
לפיה ,הסיוע היווה ביטוי לשאיפתם של עסקים ,אמריקאים בעיקרם ,לתת מענה לתחלואי
הגלובליזציה ולרתום מכישוריהם ויכולותיהם לפתרון בעיות חברתיות );(Back; Cramer
הגישה האינסטרומנטלית הרשתית ,לפיה התמיכה בהקמת השדה הישראלי ,שירתה את
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צרכי הרישות של  BSRוחבריו התאגידים הגלובאליים (שמיר); והגישה הערכית-משלבת,
המכירה במטרת הרישות ,אך רואה בסיוע להקמת מעלה בישראל חלק ממאמץ לייצר רשת
עסקים מעורבת ,אחראית חברתית ורואה בפיתוח השדה הגלובאלי של אחריות תאגידית,
מרכיב של משילות ואחריותיות ליצירת כלכלה עולמית אחראית ;(Cramer; Grayson
).White
 4.2.9.3תהליך הגלוקליזציה של רעיון האחריות התאגידית בישראל ,מדגים השפעה רב-
כיוונית מהגלובאלי ללוקאלי ומהלוקאלי לגלובאלי כתהליך של היזון חוזר
גלוקליזציה במחקר זה הוגדרה כ"תרגום הנורמות של הכלכלה החופשית ,לפרקטיקות
כלכליות-חברתיות והשפעתן על התפוקה העסקית ,מנהיגות ותחרות עסקית בשווקים
הלוקאליים ,תוך הדגשת השונות והגיוון ( )Diversityשל השיטה הקפיטליסטית כאשר היא
פוגשת מורשת היסטורית ,מודעות או אי-מודעות חברתית ו/או

פוליטית"819.

הגדרה זו,

המתייחסת בדרך כלל לפרקטיקות של חברות רב-לאומיות ,צופנת בתוכה הסתכלות
מלמעלה למטה של הנחלת התרבות הקפיטליסטית מ"מרום" תהליכי הגלובליזציה בשווקים
לוקאליים ,תוך התאמה למאפייניהם המובחנים זאת בכדי לייצר קליטה טובה של השיטה
הקפיטליסטית .בתפיסה זו ,התגבשה בתחום האחריות התאגידית ,הנטייה המחקרית ,לבחון
את השפעת הרעיון הגלובאלי ,כרעיון תרבותי-ניהולי יציר הגלובליזציה ,על שווקים לוקאליים,
כהשפעה שהיא בעיקרה ,הירארכית – מהגלובאלי ללוקאלי.
בניגוד לנטייה מחקרית זאת ,מסיק מחקר זה ,כי רעיון האחריות התאגידית הוא רעיון
טרנספורמטיבי ,אשר עיצובו והתפתחותו הלוקאלים ,הושפעו והשפיעו לא רק על המבנים
הלוקאליים ותפיסת העסקים במרחב הציבורי הישראלי ,אלא גם על מיגוון רחב של פרטים
ורשתות בשדה הגלובאלי .על כן ,לאור ממצאי המחקר ,נראה המודל ההירארכי לוקה בחסר.
תהליך הגלוקליזציה של אחריות תאגידית בישראל מדגים השפעה דו-כיוונית מהגלובלי
ללוקאלי ומהלוקאלי לגלובלי וחוזר חלילה בתהליך של היזון חוזר .תהליך הגלוקליזציה של
819

Ulrike Schuerkens (2008), Globalization and Transformations of Local socioeconomic Practices in
Global World in: Ulrike Schuerkens (ed.), Globalization and Transformations of Local socioeconomic
Practices, Library of Congress (ed.), Routledge USA, pp. 2-3.
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שדה האחריות התאגידית הישראלי הורכב משני שלבים :בשלב הראשוני של יבוא הרעיון
לשוק הלוקאלי וזריעתו ,אכן היה זה בתהליך "הירארכי" ,חד-כיווני מהגלובאלי ללוקאלי.
בשלב זה ,המתואר במחקר בהרחבה ,שררה תחושה של "רגשי נחיתות" בשדה האחריות
התאגידית המתעורר ,והוא פעל מתוך שאיפה להתקרב לשדה הגלובאלי והישגיו .בשלב
השני ,עם התבגרותו והתבססותו ,חלחלה השפעת השדה הגלובאלי לא רק למוסדות השדה
הלוקאלי אלא גם לסוכניו האינדיבידואלים ודרכם ודרך רשתות קשריהם ,לסוכני ומוסדות
השדה הגלובאלי .השדה הלוקאלי ,על סוכניו ומוסדותיו ,החל להשפיע על השדה הגלובלי,
שהשפיע בתורו על השדה הלוקאלי .תהליך הגלוקליזציה ,התפרס בשדה הלוקאלי הישראלי,
התרחב ,והתפתח להיות תהליך היברידי ,רב ערוצי ,ורב-מימדי

820.

ראשית ,שימש השדה הלוקאלי מודל היתכנות בתנאי קונפליקט עבור השדה הגלובאלי .כל
המרואיינים ,הדגישו את ייחודו של השדה הלוקאלי והתעוררותו על רקע תנאי השוק
הישראלי  -גודל השוק; מצב בטחוני-מדיני; כלכלה משלבת; יזמות טכנולוגית; מצוינות מדעית
 כמרכיב המשמעותי ,בעניין שעורר בשדה העסקים הגלובאלי .כפי שהגדיר זאת ,אלן וייט :"השדה הישראלי שימש "בטא-סייט" לכינון שדה אחריות תאגידית פעיל ומצליח באזור
קונפליקט".
שנית ,ארגון מעלה והשדה הלוקאלי נתרמו ותרמו לשדה הגלובאלי בתחומים שונים לרבות
תקינה ,הטמעה ויישום התחום .כלי אחריות תאגידית לוקאליים ,אשר פותחו בהשראת
השדה הגלובאלי ,התבססו כמוסדות בשדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,ובתהליך מעגלי
מתמשך ,עברו מהשדה הישראלי לשדה הגלובאלי ,העשירו את הונו התרבותי של השדה
הגלובאלי ,הוכרו על ידו ושימשו כ benchmarks -לקידומו .החשובים שבהם היו דירוג מעלה,
הקוד לניהול חברתי והתקן החברתי אשר נבנה ככלי ישראלי ,הועבר לארגון התקינה
הבינלאומי  ISOולאחר תהליך רב-מחזיקי עניין גובש ככלי של השדה הגלובאלי.ISO26000 ,

820

Stephen J Gould and Andreas F Grein :Think glocally, act glocally: a culture-centric comment on
Leung, Bhagat, Buchan, Erez and Gibson (2005); Journal of International Business Studies (2009) 40,
237–254.
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תהליך מעגלי זה ,מיקם את שדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,כשדה משני בשדה
הגלובאלי.
בהסתכלות זו ,השדה הלוקאלי ,בנוסף להיותו מרחב מתעורר ,משתנה ,נזיל ודינמי אשר
נבנה מתוקף המינוף והתמיכה של מערכת הקשרים בינו לבין השדה הגלובאלי ומרכיביו,
ומתוקף המוסדות והכללים שייצר ,היווה ,מרחב טרנספורמטיבי אשר שינה ומינף ,באמצעות
מערכת קשריו את השדה הגלובאלי ומרכיביו וחוזר חלילה .במבנה זה ,שימש ארגון מעלה
הלוקאלי ,כרשת מתווכת של סוכנים  -פרטים ותאגידים  -שתרמה למודעות הרעיונית-
תרבותית המשותפת של הרשת הגלובאלית של ארגוני אחריות תאגידית ,של שדה האחריות
התאגידית הגלובאלי ולשינויים בשדה העסקים הגלובאלי.
שלישית ,היוותה מערכת היחסים הגלוקלית של שדה האחריות התאגידית ,זירה מאפשרת
לפיתוחם ושיווקם הגלובאלי של מודלים עסקיים ישראליים .עם התרחבות השדה הישראלי
ומערכת קשריו הגלובאלית ,והתפתחות השיח בו לשיח האחריות התאגידית האוניברסאלי,
התרחבו הזדמנויות הרישות עבור תאגידים ישראלים ומנהליהם בשדה האחריות התאגידית
ובשדה העסקים הגלובאליים .מודלים עסקיים ישראלים ,בעיקרם טכנולוגיים ,המאפשרים
מענה לאתגרי פיתוח ,חקלאות ,הנגשת אנשים עם מוגבלות ,אנרגיה חלופית וחינוך ,הוצגו
כתרחישי הצלחה בכנסים גלובאליים ושולבו ביוזמות פיתוח גלובאליות של האו"ם ,הבנק
העולמי ,ארגון הבריאות העולמי ואחרים.
רביעית ,ה שלוחות הלוקאליות של תאגידים גלובאליים ,נהנו מ"כפל הון" תרבותי וסימבולי.
בעוד שבימיו הראשוניים נתפס השדה על ידי החברות הגלובאליות הפעילות בישראל,
כלוקאלי-פרובינציאלי ולאומי בתרבותו וכמאיים לפגוע בזהותן האוניברסאלית ,הפכה
ההשתתפות בו למקדם תחרותי ככל שהתפתח ,התקרב לשדה הגלובאלי בתכניו ותרבותו,
ונתפס כשדה גלוקאלי-חברתי-תרבותי ,הזוכה להכרה והוקרה בשדה הגלובאלי .השלוחות
המקומיות של תאגידים גלובאליים ,התחרו ביניהן על הפצת ידע ומידע בינלאומי באמצעות
סוכניהם הגלובאליים בישראל ,ובמקביל הזמינו ושלחו סוכנים מומחים לוקאליים לקידום
התחום והצגת תרחישי הצלחה בשווקים מתעוררים.
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ההון התרבותי והסימבולי שנצבר בשדה האחריות התאגידית הלוקאלי ,על ידי השלוחות
הלוקאליות של תאגידים גלובאליים ,היווה עבורן מנוף לצבירת הון בחברות האם שלהן.
חברות האם מצידן ,צירפו את ההון הלוקאלי לסך ההון שלהן בשדה האחריות התאגידית
הגלובאלי ובשדה העסקים הגלובאלי בכלל .צבירה מצרפית זו ,מצאה ביטויה ,בין היתר,
ב פירוט דו"חות הקיימות של החברות הגלובאליות המציגות את ביצועי שלוחותיהן בשדה
הישראלי.

4.3

מבט מסכם

שלושה ערוצים הצטלבו בשלהי העשור האחרון של המאה העשרים ויצרו את הצומת
להקמתו של ארגון מעלה כזרע מיובא ,אשר נטמן בקרקע הישראלית וצמח לשדה מזין
ומוזן מהשדה הגלובאלי ומשדות שכנים .האחד ,התפתחות שדה האחריות התאגידית
הגלובאלי ומרכזיותו בליבת הניהול העסקי של התאגידים הגלובאליים המתעצמים .השני,
התפתחותה המדינית ,חברתית וכלכלית של מדינת ישראל ממדינה סוציאליסטית מגויסת
סביב האתוס הציוני המכונן ,מסוגרת וממוקדת בבנייתה ובהגנתה ועד התבגרותה במחצית
שנות התשעים של המאה העשרים ,כמדינה מפותחת ,בעלת כלכלה חופשית וגלובאלית,
תעשייה טכנולוגית מתקדמת ,אשר פניה לשלום אזורי והיא מתמודדת עם התרחבותם של
שסעים ופערים חברתיים .והשלישי ,התעוררותה של יזמות אישית ,מחוזקת ברקע אישי
עסקי-חברתי וב הירתמות תפישתית וכלכלית של קרנות גלובאליות אשר הונעו על ידי סדר
היום הגלובאלי ונמשכו לפעילות הלוקאלית בישראל ה"חדשה" .
ההתעוררות הלוקאלית לא נבעה מתוך אקטיביזם של השדה העסקי הישראלי ,אלא ,כקבלה
של רעיון האחריות התאגידית ,אשר הוצג לשדה העסקים הישראלי כרעיון חיצוני ו"שווק" לו
תוך יצירת הצורך .על אף היבוא החיצוני ,לא היה בהקמת ארגון מעלה והתפתחות השדה
הלוקאלי של אחריות תאגידית משום "רבולוציה" .הוא לא היווה מענה דחוף למשברים
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עסקיים (ארה"ב) ,לא היה תוצאה של לחץ ציבורי-מימשלי כמו באנגליה ,צרפת והאיחוד
האירופי ,ואף לא מענה למשבר חברתי קשה ,שערער יסודות שלטון כמו בברזיל.
הרצף ההתפתחותי כלכלי-חברתי של מדינת ישראל המפורט בפרק  ,1מספק את הרקע
להבנת רוחב ומהירות קבלתו של רעיון האחריות התאגידית .הוא מצביע על מועד היבוא של
הרעיון ,לקראת סופה של שנת  ,1998כעיתוי בו הבשילה הקרקע לתהליך הזריעה שלו .רעיון
האחריות התאגידית היווה מענה לדילמות אתן התמודד המגזר העסקי הישראלי ולדיסוננסים
המובנים בהוויה הישראלית .שדה האחריות התאגידית הלוקאלי איפשר את הרגעת את
הביקורת העצמית של המגזר העסקי הישראלי ,בשנות פריחתו ורווחיותו ברקע של פערים
חברתיים הולכים וגדלים .הוא ריכך את המעבר מהתנהלות עסקית לאומית מוכוונת ממשל,
להתנהלות ניאו-ליבראלית קפיטליסטית; איפשר שימור של ערכי הסוציאליזם ,של לכידות
וערבות הדדית כפטריוטיות לאומית בעידן של ניאו ליברליזם; גישר על חסרי הרגולציה
הישראלית ,בכל הנוגע להתנהלות תאגידים והשפעותיהם החברתיות והסביבתיות וגישר על
הפער האינהרנטי בין התרבות העסקית הגלובאלית לתרבות העסקית הישראלית ,שהיתה
צעירה בגיל ,וחסרה נורמות התנהלות ומסגרות התייחסות מבוססות.
מחוץ לגבולות השדה העסקי ,היווה שדה האחריות התאגידית מרחב מרכך לדיסוננס
המובנה בלאומיות הישראלית ,כמחבר בין שלושת מגזרי החברה הפרטי ,הציבורי והחברתי
ומספק מרחב לשיח חברתי מוביל שינוי ,מקדם לכידות חברתית וסולידריות לאומית.
מתוך ניתוח השדה הלוקאלי הישראלי ובהשוואתו לשדות אחרים ,עולה תפקידו החיוני של
ארגון מעלה לצורך יצירת השדה ולהובלתו ,כמתווך בין השדה הלוקאלי לשדה הגלובאלי.
השילוב ,שבין היות הארגון מקור ידע ,מפתח הכלים והשפה ומאתגר את סוכני השדה לפעול
על פי כלליו לבין התנהלותו המשפחתית-אנושית ,אשר קשרה אליו את הסוכנים בשדה
בקשר רגשי ,בנוסף לקשר התועלתני ,איפשר לארגון מעלה לשמר את מעמדו הגלוקאלי.
בבסיס הצלחתו של שדה האחריות התאגידית הישראלי התקיימה הגישה המשלבת ,לפיה,
אחריות תאגידית הינה תפישה עסקית תועלתנית וערכית-מוסרית ,המתקיימות בו זמנית
וללא סתירה .העדרו בישראל של דיון דיכוטומי נוקב לגבי ייעודו של התאגיד העסקי
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ומחויבותו ,אפשר לתאגידים בישראל ,הצטרפות לשדה ללא ויתור על ערכי היסוד של השדה
העסקי של רווח ותחרותיות ,תוך יישום ערכים חברתיים לתועלת החברה והסביבה.
ברמת היישום ,כתוצאה מהויתור של מגזר העסקים הישראלי על הדיון העקרוני שבין כלכלה
ריאלית ,ניאו-ליבראלית לבין כלכלה סוציאל-דמוקרטית ,נטו המנהלים הישראלים לאמץ ברצון
נוסחאות ליישום וכלים מובנים ליישום רעיון האחריות התאגידית כמו כללי הדיווח
והקריטריונים של דירוג מעלה ,ולאו דווקא ,את עקרונות התחום התהליכיים .בהתאם ,גישת
מחזיקי העניין ,ועקרון המהותיות ,המהווים עקרונות בסיסיים בגישת האחריות התאגידית,
תורגמו בישראל כקריטריונים לדיווח ,אך לא כבסיס לדיאלוג ולדיון אסטרטגי.
העדרו של הדיון העקרוני ואימוצו המהיר והרחב של רעיון האחריות התאגידית ,מבדילים את
השדה הישראלי משווקים אחרים בהם התקבל .בברזיל התפתח השדה בהדרגה ,מתוך
קהילת העסקים ,כמענה ללחץ חברתי גובר והיווה הרחבה אסטרטגית של פרויקטים
חברתיים קיימים בעיקר בתחומי הבריאות והחינוך .בארה"ב ,לעומת זאת ,נתקלו יוזמות
לגיבוש כללי דיווח וולנטרים ,בהתנגדות מבוססת על דאגה מרכזית מרגולציה שתבוא
בעתיד .בארצות אירופה כדוגמת צרפת ,שבדיה ,דנמרק והולנד התפתחה גישת האחריות
התאגידית כחלק מתרבות הציות לממשלות חזקות בגיבוש שיתופי פעולה ומענה לציפיות
הממשלתיות.
בהתקיים התנאים שפורטו לעיל ,כתנאים שאיפשרו את קליטתו והתפתחותו של שדה
האחריות התאגידית הישראלי ,מדגיש המחקר את התעוררות השדה ,השינויים והדינמיות
שלו כנעוצים בזיקה ההדוקה ,המתמשכת והרב-מימדית שבין השדה הגלובאלי לשדה
הלוקאלי .השדה הישראלי ,שאב את כוחו מתוקף המינוף והתמיכה של מערכת הקשרים בינו
לבין השדה הגלובאלי ומרכיביו ,והשינוי שחל בו השפיע וחולל שינוי בשדה הגלובאלי.
הרשת הגלובאלית העניקה לארגון מעלה ולשדה המפתח ,תמיכה ,ידע ושייכות .מבחינת
השדה המקומי ,הייתה הזיקה הגלובלית ומעורבותם האישית של הסוכנים הגלובאליים ,מנוף
הדרבון והתמרוץ לחברות הישראליות לאמץ את הגישה ולהצטרף .בו בזמן הייתה לשדה
הישראלי חשיבות אסטרטגית בשדה הגלובאלי .הרשת הגלובאלית ,הכירה בו כמקור
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השראה ומודל להתנהלות עסקית אחראית בשוק מתעורר וקטן .הוא היווה בשדה הגלובאלי,
שדה משני ,ובתנועה מעגלית ,תרם להונו התרבותי והסימבולי ויצר מתוך הייחודיות שלו,
אפקט מכפיל חיובי ,שהיה מעבר להיקפו הפיסי.
בצד הניתוח הרציונאלי של התפתחות השדה הלוקאלי ופרוט התנאים המוחשיים שאפשרו
אותו ,עולים במחקר ההיבטים הלא מוחשיים  -רגשיים ואנושיים  -אשר היוו חלק משמעותי
בתהליך היצירה וההתפתחות שלו .אלו מיוחסים למייסדי ארגון מעלה ותפקידם היזמי
ולסוכנים בשדה ,אותם אישים ,בישראל ובעולם ,אשר ההביטוס שלהם ,המפגש ביניהם
ומערכת הקשרים הבינאישיים שטוו ,היוו את התשתית והמסגרת לקיומו של השדה הלוקאלי,
ולהשפעתו המעגלית על התפתחותו הטרנספורמטיבית של רעיון האחריות התאגידית
והשדה הגלובאלי.

ניתוח המחקר מצביע ,כי תהליך הגלוקליזציה של שדה האחריות התאגידית בישראל,
שהתאפיין באימוץ וחיקוי של העקרונות והערכים האוניברסאליים של השדה הגלובאלי ,היה
כרוך בתרגום והתאמה של ערכים אלה למבנה החברתי ,תרבותי ,היסטורי ,מדיני וכלכלי של
מדינת ישראל .כתוצאה ,בניגוד להשערה הרווחת לפיה ,תהליכי הגלובליזציה מביאים
לטשטוש התרבות והערכים הלאומיים ,הרי שבהקשרו של יבוא הרעיון הגלובאלי של אחריות
תאגידית ,התחברו ערכיו הגלובאליים ,לתרבות הלאומית הישראלית ,עוררו וחיזקו את ערכי
היסוד הלאומיים ,וסיפקו ערוצי ביטוי לנאמנות הפטריוטית של הקהילה העסקית הלוקאלית.
כתוצאה ,הם הגבירו את הייחודיות והתחרותיות של המשק הישראלי בשווקים הגלובאליים
וכפי שהעיד אלן ווייט על השדה הלוקאלי הישראלי "......יחד עם רשת השדות הלוקאליים
המתעוררים בסוף המאה ה 20-ותחילת המאה הנוכחית..האיץ (השדה הישראלי –ט.א).
ברוחו ובמוטיבציה שלו את התנועה העולמית של ."CSR
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4.4

תרומת המחקר וכיווני מחקר עתידיים

המחקר מציג תרומות מחקריות במספר מישורים .במישור הראשון ,הוא מניח את היסודות
להבנת התנאים במסגרתם התפתח ועשוי להמשיך ולהתפתח תחום האחריות התאגידית
בזירה הגלובאלית ובשווקים לוקאליים ,תוך יצירת מסד להשוואה בין תקופות ,בין שווקים
מפותחים לשווקים מתעוררים ,בין סקטורים עסקיים שונים ובין דפוסי התארגנויות של שדות
ומוסדות.
במישור השני ,תורם המחקר לספרות העוסקת בגלובליזציה בכלל ובגלוקליזציה בפרט על
ידי בחינתו את האופן בו נקלט קונספט גלובאלי בשוק לוקאלי ,תוך ניתוח גורמי ההצלחה
וההשפעה .המחקר מצביע על האופנים בהם מושפע ומשתנה הקונספט הגלובלי מעצם
המפגש עם השוק הלוקאלי ,וכתוצאה בתהליך מעגלי ורב-מימדי משפיע ומחולל שינוי בשוק
הגלובאלי וחוזר חלילה .בחינת תהליך זה ,תוך הבנת תהליכי השינוי ,ומקומם של
אינדיבידואלים בו ,טרם נעשתה ,למיטב ידיעתי ,בהקשר זה.
במישור השלישי ,תורם המחקר לספרות העוסקת באחריות תאגידית בישראל .הוא מספק
פרספקטיבה רחבה תהליכית-היסטורית ,ותורם להבנת האופן בו נקלט ונטמע רעיון האחריות
התאגידית והתפתח שדה האחריות התאגידית בישראל .על בסיס מחקר זה ,יוכלו מחקרים
עתידיים לבחון את גודל השינוי שחל בשדות החופפים לשדה האחריות התאגידית ,במחקרי
עומק המתמקדים בהם ונערכים מנקודת מבט של השפעה חברתית .כמו גם ,תרחישים
פרטיים של פיתוח אחריות תאגידית על פי סקטורים ,ארגונים ספציפיים ונושאים.
במישור הרביעי ,ניתוח המקרה הישראלי כבטא-סייט של פיתוח גישת אחריות תאגידית,
מהווה מצע יישומי להבנת מודלים של התפתחות רעיונות לתפישות ,ארגונים וקואליציות
בתחומים שונים ובשווקים שונים.
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4.5

במבט (אישי) להווה ולעתיד או -אחרית דבר

מחקר זה מתייחס לתקופת השנים  1995עד  .2010שתים עשרה שנה לאחר הקמתו ,לא
קם לארגון מעלה מתחרה ישיר ,ועל אף מאבקים בו והתנגדויות כלפיו בתוך השדה ומחוצה
לו ,לא התערערה סמכותו .את הדומיננטיות הזו ניתן להסביר בגודלו הקטן של המשק
הישראלי בכלל והשדה העסקי בפרט ,גודל שאינו מאפשר תחרות רחבה ואינו מצדיק הקמת
ארגוני אחריות תאגידית נוספים .הסבר נוסף מתבסס על שימור הזיקה ההדוקה של שדה
האחריות התאגידית הישראלי ,כשדה משני בשדה האחריות התאגידית הגלובאלי ,בה
משמש ארגון מעלה כחוליית קישור חזקה ,מקובלת ומחוזקת על ידי השדה הגלובאלי
המחזקת אותו בחזרה .תוך כדי עריכת המחקר ,המשיכו ארגון מעלה ושדה האחריות
התאגידית בישראל להתמודד עם התמורות במציאות הישראלית .את נקודת הציון
משמעותית רשמה המחאה החברתית ,ביולי  ,2011אשר סחפה רבבות אזרחים לרחובות
הערים בישראל בקריאה לשינוי סדר היום הציבורי .לשבועות ספורים נדמה היה כי זועזעו
אמות הסיפים ,כי קמה בישראל תנועה אזרחית – צרכנית – חברתית המאתגרת את מוסדות
השלטון ואת המגזר העסקי להגדרה מחודשת של פני החברה בישראל ,אך מהפך זה לא
התרחש .בנוסף ,בשנים האחרונות ,נמוגו כמעט לחלוטין הישגי הסכמי אוסלו והתקווה
לכינונה של מדינה פלשתינאית לצד מדינת ישראל ,החרפת האתגרים הביטחוניים-מדיניים
בישראל ובמזרח התיכון כולו ,יחד עם התבססות ממשלת הליכוד בראשות נתניהו ,התחזקות
הייצוג הימני – דתי בכנסת ישראל ,התגברות הלגיטימציה הפנימית למפעל ההתנחלויות
ובמקביל ,החרפת הביקורת על ישראל והקריאה לחרם גלובאלי בעקרו צרכני ,תרבותי
ואקדמי ,כל אלה החזירו לסדר היום הציבורי את הדומיננטיות המדינית ביטחונית ,והובילו
לנסיגה באופטימיות האזרחית שאיפיינה את תקופת הקמת ארגון מעלה והיווצרו של השדה
הישראלי .נראה כי ארגוני החברה האזרחית בישראל אינם מצליחים להתמודד עם חזרתה
של המציאות הישנה ,ובעת כתיבת סיכום זה ,מתכנסים הוותיקים שבהם בתוך עצמם ,בעוד
מתקיימים ניסיונות רבים להתעוררות ארגונים חדשים .בתוך מציאות זו ,שדה האחריות
התאגידית הלוקאלי וארגון מעלה ממשיכים להתקיים וממשיכים לעדכן את מנעד הנושאים
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שהם מתייחסים אליו .כך לדוגמא עודכנו הקריטריונים בדירוג מעלה ,גויסו חברות חדשות
לדירוג ולשדה' ובשנה האחרונה ,בעקבות גילויי גז בישראל ,גובש תת-שדה סקטוריאלי ,לדיון
באחריות התאגידית של תאגידי גז ואנרגיה .עם זאת ,נראה כי מרכיב הלהט החלוצי ,אישי,
ורגשי ,שהיווה מרכיב משמעותי בהקמת ארגון מעלה ופיתוח מוסדותיו נעדר ,ושדה האחריות
התאגידית נמצא בשלב של בגרות והתמסדות.
בהתייחסות עתידית לשדה האחריות התאגידית בישראל ,כשדה משני של השדה העסקי
וכשדה משני בשדה האחריות התאגידית הגלובאלי .עולות מספר שאלות מהותיות :


מה מידת השפעתו של שדה האחריות התאגידית הלוקאלי לטווח הארוך ? האם התמורות
שהטביע בשוק הישראלי תשארנה רישומן ? או האם ,לאור קצב התמורות במשק הישראלי
ונטיית מנהלים ישראלים "לאמץ מהר ולזנוח מהר" – תהיה גישת האחריות התאגידית בגדר
אופנה חולפת ?



האם השדה הלוקאלי ,על מאפייניו הייחודיים ישאר כזה ,או שמא יטשטשו מאפייניו
הלוקאלים והוא יהווה חלק אינטגרלי מהשדה הגלובאלי ?



האם יטשטשו גבולות השדה הלוקאלי ותורחב חפיפתו לשדה העסקי עד שלא יהווה עוד
שדה מובחן ?



האם יכול שדה האחריות התאגידית להמשיך ולפתח כלים ומוסדות וולנטרים שהם מעבר
לדרישות החוק ,נוכח התגברות הרגולציה המתווה את פעולתם של תאגידים הן בשדה
הלוקאלי והן בגלובאלי – או שמא יהפוך השדה לזרועו הארוכה של הרגולטור ?

בספרו  The Civil Corporation: The New Economy of Corporate Citizenshipהתייחס
סיימון צדק ,לשיח האחריות התאגידית כ"דיון הציבורי השנוי במחלוקת והחשוב ביותר של
המאה ה ." 21-אני נוטה להסכים עם קביעתו של צדק ,שכן דיון זה מאגד את השאלה
הבוערת לגבי עתידו של המשטר הקפיטליסטי המודרני.
בסיומו של מחקר זה ,ברצוני להעלות את השאלה ,אשר בעיני היא החשובה ביותר  :האם
השלב הבא בהתפתחות שדה האחריות התאגידית הלוקאלי והגלובאלי יוביל לביסוסו של
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קפיטליזם אחראי ,שונה ,רב משתנים ? או אולי יתפתח שדה חדש ,מונחה על ידי אידיאלים
חדשים ?

371

372

ביבליוגרפיה
:אנגלית
Abdulai David, (2015), From charity to mutual benefit: A new and sustainable look at
CSR in Africa in: Linda O'Riordan et al. (eds), New Perspectives on Corporate Social
Responsibility, Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 427-442.
Abraham Gary A., (1987), Max Weber and the Jewish Question : A Study of the Social
Outlook of His Sociology. Ann Arbor, Michigan University Microfilm, Inc. pp.357-391,
361-367.
Aranoff, Myron J., (1993), The Origins of Israeli Political Culture, in Ehud Sprinzak and
Larry Diamond (eds.), Israeli Democracy Under Stress, Boulder, Colo.: Lynne Rienner,
pp. 47-63.
Assumpcao Marta, Jose Alvaro Moises, Teresa Sacchet and Sissel Trygstad, (2008),
CSR in two countries: Brazil and Norway, Oslo: Fafo
Banerjee Subhabrata Bobby, (2008), Corporate Social Responsibility : The Good, The
Bad and the Ugly, Critical Sociology, 34(1), pp. 57, 51-79.
Barkay Tamar, (2010), The Practice of Corporate Social Responsibility, Case-Studies
of Coca Cola in Israel, Doctoral Thesis, Tel-Aviv University.
Bates Thomas R., (1975), Gramsci and the Theory of Hegemony, Journal of the
History of Ideas, 36(2), pp. 351-366.
Benson Rodney and Erik Neveu (eds.), (2005), Bourdieu and the Journalistic Field,
Cambridge; Malden, MA : Polity Press.
Boehm Amnon, (2002), Corporate Social Responsibility: A complementary
perspective of community and corporate leaders, Business and Society
Review, 107(2), pp. 171-194.
Bourdieu Pierre , (1994), Structures, habitus, power: Basis for a theory of symbolic
power in: Dirks Nicholas B., Geoff Eley, Sherry B. Ortner (eds.),
Culture/power/history: A reader in contemporary social theory, Princeton University
Press pp. 155-199.
------------------------ (1996), The rules of art: Genesis and structure of the literary field,
Stanford University Press.
------------------------ (1996), On Television, New York: New Press.

373

------------------------ (1998), Acts of resistance: Against the tyranny of the market, New
York: New Press.
------------------------ (1998), Practical reason: On the theory of action, Stanford,
California: Stanford University Press.
------------------------ (2005), The Social Structures of the Economy, Translated by Chris
Turner, Cambridge; Malden, MA : Polity Press.
Bourdieu Pierre and Loic JD Wacquant (1992), An invitation to reflexive sociology,
University of Chicago Press.
Bourdieu Pierre and Terry Eagleton (1992), Doxa and Common Life, New Left Review,
191, pp. 111–121.
Bowen Howard and Ernest Johnson (1953), Social responsibilities of the
businessman, New York: Harper & Row.
Brown, Becky J., Mark E. Hanson, Diana M. Liverman and Robert W. Merideth Jr.,
(1987), Global sustainability: Toward definition, Environmental management, 11(6),
pp. 713-719.
Caroll Archie B., (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the
Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons (34), pp. 3948.
------------------------ (1999), Corporate social responsibility evolution of a definitional
construct, Business and society, 38(3), pp. 268-295.
Chapple Wendy and Jeremy Moon, (2005), Corporate Social Responsibility (CSR) in
Asia A Seven-Country Study of CSR Web Site Reporting, Business and society, 44(4),
pp. 415-441.
Chapple Wendy, Jeremy Moon, Rieneke Slager and Christian Herzig, (2014), The
Dynamics of Corporate Social Responsibility in Asia: A 6 Country Study, Academy of
Management Proceedings (1), pp. 1-38.
Cohen Elaine, "Community giving: Motorola Solutions Foundation reveals all", CSRReporting, 28.3.12, http://csr-reporting.blogspot.co.il/2012/03/community-givingmotorola-solutions.html
Clarence C. Walton (1967), Corporate Social Responsibilities, Wadsworth Publishing
Company.
Cramer Aron and Zachary Karabell, (2010), Sustainable Excellence: The Future of
Business in a Fast-Changing World, Rodale.
374

Cramer Jacqueline, (2006), Corporate Social Responsibility and Globalisation: An
Action Plan for Business, Copernicus Institute, University of Utrecht, Netherlands, pp.
68-86.
Davis Keith, (1960), Can business afford to ignore social responsibilities?, California
Management Review,(2), pp. 70-76
---------------- (1973), The case for and against business assumption of social
responsibilities, Academy of Management Journal (16), pp. 312-322.
Deming William Edwards, (1986), Out of the Crisis, Cambridge, MA : MIT Press.
Dezlay Yves and Bryant Garth, (2011), Corporate Law Firms, NGOS and Issues of
Legitimacy for a Global Legal Order, Fordham Law Review (80), pp. 2309-2311.
Dodd Merrick, (1932), For Whom are corporate managers trustees, Harvard Law
Review (45), pp. 1145-1163.
Elkington John, (1997), Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of Twenty-First
Century Business, Oxford, UK: Capstone Publishing.
Elkington John, Alejandro Litovsky and Charmian Love (2009), The Phoenix Economy:
50 pioneers in the business of social innovation, Volans Ventures.
Entwistle Joanne and Agnès Rocamora, (2006), The field of fashion materialized: a
study of London Fashion Week, Sociology 40(4), pp. 735-751.
Filberg Shiri, (2014), Benefits of Developing Corporate Social Responsibility (CSR) in
Israel, Toulon-Verona Conference "Excellence in Services".
http://www.toulonveronaconf.eu/papers/index.php/15tvc/article/view/80/80
Foucault Michel, (1980), Power/knowledge : selected interviews and other writings,
1972-1977, New York : Pantheon Books, 1980.
Freeman Edward, (1998), A Stakeholder Theory of Modern Corporation, in: Hartman,
Laura Pincus, Perspectives in Business Ethics, Boston: McGraw-Hill, 2005, pp. 171181.
French Derek , Stephen Mayson and Christopher Ryan, (2007), Company Law, Oxford;
New York: Oxford University Press.
Garriga Elisabet and Domenec Mele, (2004), Corporate Social Responsibility
Theories: Mapping the Territory, Journal of Business Ethics, 53(1-2), pp. 51-71
Gore Albert Jr., (2006), An Inconvenient Truth: The planetary emergency of global
warming and what we can do about it, Rodale.

375

Gould Stephen J. and Andreas F. Grein, (2009), Think glocally, act glocally: a culturecentric comment on Leung, Bhagat, Buchan, Erez and Gibson (2005), Journal of
International Business Studies, 40(2), pp. 237-254.
Granovetter Mark, (1973), The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology,
Volume 78' Issue 6 .
Gras Norman Scott Brien, (1971), Business and Capitalism: An introduction to
business history, New York: Augustus M. Kelly Publishers.
Grayson David and Jane Nelson, (2013), Corporate Responsibility Coalitions: The
past, present and future of alliances for Sustainable Capitalism, California: Greenleaf
Publishing, Stanford University Press.
Guillén Mauro F., (2001), Is globalization civilizing, destructive or feeble? A critique of
five key debates in the social science literature, Annual review of sociology, (27), pp.
235-260.
Gutiérrez Roberto and Audra Jones, (2007), Corporate social responsibility in Latin
America: An overview of its characteristics and effects on local communities, in:
Cotreras Manuel (ed.), Corporate Social Responsibility in Asia and Latin America,
Washington: Inter-American Development Bank, pp. 151-187.
Hanlon Robert James, (2011), Engineering corporate social responsibility: Elite
stakeholders, states and the resilience of neoliberalism, Contemporary Politics, 17(1),
pp. 71-87.
Harker Richard, Cheleen Mahar and Chris Wilkes (Eds.), (1990), An introduction to
the work of Pierre Bourdieu: The practice of theory, London: Macmillan.
Held David, (1999), Global transformations: Politics, economics and culture, Stanford
University Press.
Henderson David, (2001), Misguided Virtue: False Notions of Corporate Social
Responsibility, London: Institute of Economic Affairs.
Idemudia Uwafiokun, (2014), Corporate social responsibility and development in
Africa: Issues and possibilities, Geography Compass, 8(7), pp. 421-435.
Jamali Dima, (2010), The CSR of MNC subsidiaries in developing countries: Global,
local, substantive or diluted?, Journal of Business Ethics, 93(2), pp. 181-200.
----------------- (2014), Overview of Corporate Social Responsibility in the Middle East,
The World Financial Review, pp. 71-72.
Jenkins Richard, (1992), Key Sociologists: Pierre Bourdieu, London: Routledge.

376

Jindrichovska Irena and Irina Purcărea, (2011) CSR and environmental reporting in
the Czech Republic and Romania: country comparison of rules and practices,
Accounting and Management Information Systems, 10(2), pp. 202-227.
Johnson Harold L., (1971), Business in contemporary society: Framework and issues,
Belmont, California: Wadsworth.
Khondker Habibul Haque, (2004), Glocalization as globalization: Evolution of a
Sociological Concept, Bangladesh e-Journal of Sociology, 1(2), pp. 1-9 .
Kwok Leung, Rabi S. Bhagat, Nancy R. Buchan, Miriam Erez, Cristina B. Gibson,
(2005), "Culture and International Business: Recent Advances and Their Implications
for Future Research"; Journal of International Business Studies, Vol. 36, No. 4, pp.
357-378
Published
by:
Palgrave
Macmillan
Journals
Stable
http://www.jstor.org/stable/3875298
Leung K., Bhagat R., Buchan N. R., Erez M., Gibson C. B., (2011), Beyond national
culture and culture-centricism: A reply to Gould and Grein (2009). Journal of
International Business Studies, 177-181.
Li Shaomin, Marc Fetscherin, Ilan Alon, Christoph Lattemann and Kuang Yeh, (2010),
Corporate social responsibility in emerging markets, Management international
review 50(5), pp. 635-654.
Lipschutz Ronnie D. and James K. Rowe, (2005), Globalization, governmentality and
global politics: regulation for the rest of us?, Psychology Press.
Maignan Isabelle and David A. Ralston, (2002), Corporate social responsibility in
Europe and the US: Insights from businesses' self-presentations, Journal of
International Business Studies 33(3), pp. 497-514.
Mansbach Richard W. and Kirsten L. Taylor (2013), Introduction to global politics,
London ; New York: Routledge.
Marens Richard, (2008), The Hollowing out of Corporate Social Responsibility:
Abandoning a Tradition in an age of Declining Hegemony, McGeorge Law Review,
(39), pp. 851-876.
Margolis Joshua D. and James P. Walsh, (2003), Misery Loves Companies: Rethinking
Social Initiatives by Business, Administrative Science Quarterly 48(2), pp. 268–305.
McGuire Joseph, (1963), Business and society, New York: McGraw-Hill.
Muller Z. Jerry, ( 2007), The mind and the market: capitalism in Western thought,
Alfred Knopf a division of Random House, New York.

377

Netanyahu Benjamin, (1993), A place among the nations: Israel and the world, New
York : Bantam Books.
Payne Philip M., Adolph A. Berle, and Gardiner C. Means, (1933), The Modern
Corporation and Private Property.
Porter Michael E. and Mark R. Kramer, (2011), Creating shared value, Harvard
business review, 89(1/2), pp. 62-77.
Pusey Michael, (1991), Economic Rationalism in Canberra: A Nation Building State
Changes its Mind, Cambridge University Press.
Schuerkens, Ulrike (2008), Globalization and Transformations of Local socioeconomic
Practices in Global World, in: Schuerkens Ulrike (ed.), Globalization and
Transformations of Local socioeconomic Practices, New York: Routledge, pp. 1-19.
Schwartz Mark S., (2012), The state of business ethics in Israel: A light unto the
nations?, Journal of business ethics, 105(4), pp. 429-446.
Seliktar Ofira, (2009), The Israeli Economy, in: Robert O. Freedman (ed.),
Contemporary Israel – Domestic Politics, Foreign Policy, and Security Challenges,
Boulder, CO : Westview Press, pp. 159-174.
Senge Peter M., Bryan Smith, Nina Kruschwitz, Joe Laur and Sara Schley, (2008), The
necessary revolution: How individuals and organizations are working together to
create a sustainable world, New York: Doubleday.
Shamir Ronen, (2002), The Comodification of Corporate Social Responsibility : An
Israeli Test Case ,Discussion Paper No. 13-2002, The Pinhas Sapir Center for
Development Tel-Aviv University.
https://econ.tau.ac.il/sites/economy.tau.ac.il/files/media_server/Economics/Sapir/p
apers/13-02.pdf
-------------- (2004), The De-Radicalization of Corporate Social Responsibility, Critical
Sociology, 30, pp. 669-690.
-------------- (2005), Corporate social responsibility: A case of hegemony and counterhegemony, in: Boaventura de Sousa Santos and César A. Rodríguez-Garavito
(Eds.), Law and Globalization from Below, UK : Cambridge University Press.
-------------- (2008), The age of responsibilization: on market-embedded morality,
Economy and society, 37(1), pp. 1-19.
-------------- (2010), Capitalism, governance, and authority: The case of corporate
social Responsibility, Annual Review of Law and Social Science, 6, pp.531-553.

378

Shamir Ronen and Weiss Dana, (2011) Semiotics of Indicators : The Case of
Corporate Human Rights Responsibility. Tel-Aviv University, Authors draft copy.
Sitbon Ofer, (2010), Legislating Corporate Social Responsibility, The UK Company Law
Reform (1998-2006) Between Politicisation and "Economisation", Thesis submitted
for the Degree “Doctor of Philosophy”, Tel Aviv University.
Smith Adam, (1979), The Wealth of Nations, London : Penguin Books.
Stephen J. Gould and Andreas F. Grein, (2009), Think glocally, act glocally: A culturecentric comment on Leung, Bhagat, Buchan, Erez and Gibson (2005), Journal of
International Business Studies 237-254.
Stiglitz Joseph, Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi (2009), The Measurement of
Economic Performance and Social Progress Revisited - Reflections and Overview,
OFCE - Centre de recherche en économie de Sciences Po, December.
http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/1-Measurement.pdf
Swartz David, (1997), Culture and Power, Chicago : University of Chicago Press.
Visser Wayne and Nick Tolhurst (Eds.), (2010), The world guide to CSR: A country-bycountry analysis of corporate sustainability and responsibility, Greenleaf Publishing.
Webb Jen, Tony Schirato and Geoff Dovaher, (2002), Understanding Bourdieu,
London: Sage Publications.
Weber Max, (1958 ), The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism
Translated by Talcott Parsons, Dover Publications inc. Mineola, New York
Forward by : R.H.Tawney, Originally published Scribner, New York, p. 1c, 110-116
,ft.58. p.271
Weber Max, (1968), Economy and Society: An outline of Interactive Sociology, New
York : Bedminister Press.
Werther William B. and Chandler David (2006), Strategic Corporate Social
Responsibility: Stakeholders in a Global Environment, Sage Publications 2006.
Young Ricardo, (2004), Dilemmas and Advances in Corporate Social Responsibility in
Brazil: The Work of Ethos Institute, Natural Resources Forum 28, pp. 291–301
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-8947.2004.00102.x/pdf
Zadek Simon, (2004), The Path to Corporate Responsibility, Harvard Business Review,
https://hbr.org/2004/12/the-path-to-corporate-responsibility
Zeitouni Naomi and Arik Sadeh, (2014), The relationship between environmental
governance and other dimensions of corporate social responsibility, Management of
Engineering & Technology (PICMET), Portland International Conference.
379

עברית:
אבו ענבל ,)2013( ,אחריות חברתית בארגונים עסקיים – מדידת ובחינת הקשר בין מרכיבי
ליבה והיקף של אחריות חברתית ודפוסי הכלת אחריות חברתית בפירמות ציבוריות ,המרכז
הישראלי לחקר המגזר השלישי ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אבן שושן צבי ,)1963-1966( ,תולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל ,תל-אביב  :עם עובד.
אברהם-וייס שרון ורוני וינר (עורכים) ,)2010( ,אחריות חברתית של תאגידים בישראל,
הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
אדלר ,חיים וראובן כהנא ,1972 ,דימויי הייסוד ,בתוך :ש"נ אייזנשטדט ,חיים אדלר ,רבקה
בן-יוסף וראובן כהנא (עורכים) ,ישראל  -חברה מתהווה :ניתוח סוציולוגי של מקורות,
ירושלים :מאגנס ,עמ' .162-174
אדלר חיים וראובן כהנא ( ,)1972הרקע ההיסטורי לגיבוש החברה הישראלית ,בתוך :ש"נ
אייזנשטדט ,חיים אדלר ,רבקה בן-יוסף וראובן כהנא (עורכים) ,ישראל  -חברה מתהווה:
ניתוח סוציולוגי של מקורות ,ירושלים :מאגנס ,עמ' .1-158
אדלר חיים וראובן כהנא ( ,)1972המבנה המדיני והמוסדות המדיניים ,בתוך :אייזנשטדט
ואח' ,עמ' .159-375
אלוני שולמית ,)1979( ,פוליטיקה ואידיאולוגיה – דיון ,בתוך :אריאן אשר ,ישראל :דור
ההתהוות ,תל אביב :זמורה ביתן ,מודן ,עמ' .173-182
אלרואי גור )2008( ,הקשר בין הוויה של עם לתודעה של לאום ,בתוך :רוטנברג נפתלי
ואליעזר שביד(עורכים) ,לאום מלאום :עיונים בשאלות של זהות לאומית ,עם ולאומיות ,תל-
אביב  :מכון ון ליר בירושלים ; הקיבוץ המאוחד עמ' .60 – 56
בוקשפן עלי ,)2007( ,המהפכה החברתית במשפט העסקי ,המכון למחקי חקיקה ומשפט
השוואתי ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית ירושלים.
בורדייה פייר ,)2005( ,שאלות בסוציולוגיה ,תל אביב :הוצאת רסלינג.
ביכלר שמשון ויהונתן ניצן ,)2007( ,רווחי מלחמה ,דיבידנדים של שלום ,חיפה :פרדס.
בן-ישראל חדוה ,)2008( ,היהודים והלאומיות ,בתוך :רוטנברג ושביד ,עמ' .47-55
בן-מאיר דב ,)2010( ,גלותו וגאולתו של העם היהודי ,תל אביב :ידיעות אחרונות.
בן-פורת אמיר ,)2001( ,אי-שוויון חברתי בישראל ,בתוך :יער אפרים וזאב שביט (עורכים),
מגמות בחברה הישראלית ,תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה ,כרך א' ,עמ' .487-584
בן-פורת יורם ,)1989( ,המשק הישראלי  -חבלי צמיחה ,בתוך :בן-פורת יורם )עורך) ,המשק
הישראלי  -חבלי צמיחה ,תל אביב :עם עובד ,עמ' .7-28
 ------צמיחתם המשולבת של האוכלוסייה והתוצר 1922-1982 :בתוך :בן פורת ,עמ' 29-.44

380

ברגלס איתן ,)1989( ,נטל הביטחון והמשק הישראלי ,בתוך :בן-פורת ,עמ' .199-229
ברזילי גד ,)2003( ,התרבות הפוליטית המשפטית בישראל ,בתוך :בתוך :יער אפרים וזאב
שביט (עורכים) ,מגמות בחברה הישראלית ,תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה ,כרך ב' עמ'
.707-821
ברונו מיכאל ,)1989( ,זעזועים חיצוניים ותגובות פנימיות :תיפקודה המקרו-כלכלי של
ישראל 1982 – 1965 ,בתוך :בן-פורת ,עמ' .392-365
בר יוסף רבקה ושלח אילנה ,)1972( ,דפוסי הארגון הכלכלי והפעילות הכלכלית ,בתוך:
אייזנשטדט ואח' ,עמ' .377-549
ברקאי תמר ,)2008( ,אחריות חברתית של עסקים :ניאו-ליברליזם בתרגום ציוני ,תיאוריה
וביקורת ,33 ,עמ' .45-71
גבע יהודה וחביב ג'ק ,)1989( ,מערכת העברות והתחלקות ההכנסה ,בתוך :בן-פורת ,עמ'
.272-283
גדרון בנימין ,בר מיכל וכץ חגי ,)2002( ,קוים לדמותה של החברה האזרחית המאורגנת
בישראל ,סוציולוגיה ישראלית ,ד( ,)2עמ' .369-400
גדרון בנימין ואלון יעל ,)2007( ,דו"ח מסד הנתונים :דפוסים ושינויים במגזר השלישי
בישראל בעשרים השנים האחרונות ,המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי ,באר–שבע:
אוניברסיטת בן–גוריון בנגב.
גדרון בנימין ואבו ענבל ,)2014( ,עסקים חברתיים בישראל מהדרה להכלה חברתית
וכלכלית ,חיפה :אחווה.
גונן עמירם ,)2009( ,כיצד היתה תל אביב-יפו למרכז העירוני הראשי בארץ ישראל ,בתוך:
ברוך קיפניס (עורך) ,תל אביב -יפו :מפרבר גנים לעיר עולם  100 -השנים הראשונות ,חיפה:
פרדס ,עמ' .154-173
גור-זאב אילן ,)1996( ,אסכולת פרנקפורט וההיסטוריה של הפסימיזם ,ירושלים :הוצאת
ספרים ע"ש י"ל מאגנס.
גליה ריקי ,)2015( ,מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים – המקרה של בנק דיסקונט,
תל-אביב :רסלינג.
גרינברג לב ,)1993( ,פנקס חבר ההסתדרות מעל הכל ,ירושלים :נבו.
גרינברג לב ,)2001( ,כלכלה חברתית פוליטית בתוך :יער אפרים וזאב שביט (עורכים),
מגמות בחברה הישראלית ,תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה ,כרך א' ,עמ' .585-706
גליל גרשון ואפרים שטרן (עורכים) ( ,)1993-1996שמות ,עולם התנ"ך ,תל אביב :ידיעות
אחרונות ,ספרי חמד.
דורון אדם (עורך)" ,)1981( ,החלטות ועידת היסוד של אחדות העבודה" ,צופית :בית-ברל,
עמ' .103-107

381

דן הורוביץ ומשה ליסק ,)1990( ,מצוקות באוטופיה :ישראל – חברה בעומס יתר ,תל אביב:
עם עובד ,עמ' .217-219
דרומי אורי ,)2002( ,החוזה בין צה"ל לחברה הישראלית -שירות חובה ,ירושלים :המכון
הישראלי לדמוקרטיה.
הורוביץ דן ומשה ליסק ( ,)1990מצוקות באוטופיה :ישראל – חברה בעומס יתר ,תל אביב:
עם עובד.
הכהן דבורה, )2001( ,עלייה וקליטה ,בתוך :יער ושביט ,כרך א' ,עמ'.365-486 ,
הכהן דבורה (עורכת) ,)1998( ,קיבוץ גלויות :עלייה לארץ ישראל  -מיתוס ומציאות,
ירושלים :מרכז זלמן שזר.
וייטמן סשה ,)2002( ,על "ההבנה" אצל בורדייה ,סוציולוגיה ישראלית ד( ,)2עמ' .411-425
יער אפרים וזאב שביט ,)2001( ,הזהות הקולקטיבית בחברה היישובית ,בתוך :יער אפרים
וזאב שביט (עורכים) ,מגמות בחברה הישראלית ,תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה ,כרך א',
עמ' .127-230
 ------רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית :האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית,בתוך :יער ושביט ,עמ' .1-23
ישי יעל ,)2003( ,בין גיוס לפיוס :החברה האזרחית בישראל ,ירושלים :כרמל.
 ,)2008( -------חברה אזרחית בתהליכי פירוק? כמה הערות על המצב הנכחי ,חברהאזרחית ומגזר שלישי בישראל ,ב( ,)2עמ' .7-27
כ"ץ יעקב ,)1979( ,לאומיות יהודית – מסות ומחקרים ,ירושלים :הספריה הציונית על יד
ההסתדרות הציונית העולמית.
כצנלסון ברל ,)1981( ,הציונות הסוציאליסטית ,בתוך :דורון ,שם ,עמ' .90-94
לאוטרבך בני והילי קריזלר" ,(2006) ,האם אחריות חברתית משתלמת לעסקים ?" בית
הספר למנהל עסקים ,אוניברסיטת בר-אילן.
http://www.biu.ac.il/soc/sb/stfhome/lauterbah/wp/csr.pdf
לביא צבי ,)1933( ,ועדת העורכים המיתוס ומציאות ? ,קשר ,)13( ,אוניברסיטת תל-אביב,
עמ' .35 -11
לימור ניסן ,)2010( ,אחריות חברתית של עסקים :סקירה היסטורית קצרה ,בטחון סוציאלי,
יוני ( ,)83עמ' .19-80
ליסיצה סבינה ויוחנן פרס ( ,)2000עולי חבר העמים בישראל – גיבוש זהות ותהליכי
אינטגרציה ,סוציולוגיה ישראלית ,ג( ,)1עמ' .7-30
למדני ראובן )1989( ,הירידה מישראל ,בתוך :בן-פורת ,עמ' .179-198
לנדא בני ושמואל אבן ( ,)2007כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה :משמעויות אסטרטגיות,
המכון למחקרי בטחון לאומי ,מזכר  ,91עמ' .1-76
382

מאהלר רפאל ( ,)1969החולף והקיים במשנתו של ברוכוב ,בתוך :יהודה גוטהלף (עורך),
דרכה הסוציאלית של ישראל ,תל אביב :תנועת העבודה הציונית העולמית ,עמ' .27-38
מרכוזה הרברט ,)1970( ,קץ האוטופיה ,תל-אביב :עם עובד.
 ,)1978( ---------------ארוס והציביליזציה ,תל אביב :ספריית פועלים.סיטבון עופר ,מורן הררי ורונית דוניץ-קידר (עורכים) ,)2011( ,המיליארדים החסרים תכנוני
מס אגרסיביים ואחריות חברתית של תאגידים בישראל ,הקליניקה לאחריות חברתית של
תאגידים ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
סיטבון עופר ורונית דוניץ-קידר ,)2012( ,אחריות חברתית של תאגידים וחינוך משפטי וקליני:
איתגור גבולות המשפט ,המשפט ,י"ז( ,)1עמ' .297-334
סילפן אשר ,)1982( ,הוגי המארקסיזם המערבי ,תל אביב :אל"ף.
סיני רותי ( ,)2012פילנתרופיה תומכת בשינוי חברתי – מדגם השקעות חברתיות של קרן
כהנוף בישראל ,קרן כהנוף.
סלוצקי יהודה ,)2000( ,ייסוד ההסתדרות הכללית של העובדים בעבריים בארץ ישראל,
בתוך :יוסף גורני ,אבי בראלי ויצחק גרינברג (עורכים) ,מחברת עבודה לארגון עובדים :לקט
מאמרים על הסתדרות העובדים בימי היישוב והמדינה ,קרית שדה בוקר :המרכז למורשת
בן-גוריון ,עמ' .35 – 28
סמוחה סמי ,)1998( ,שסעים מעמדיים ,עדתיים ולאומיים ודמוקרטיה בישראל ,משרד
.1-24
עמ'
(,)14
אזרחות
למורי
ידיעון
החינוך:
http://www.amalnet.k12.il/meida/ezrahot/alon/aezi0017.htm#tl4
 ,)2001( --------------יחסי ערבים יהודים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,בתוך :יעראפרים וזאב שביט (עורכים) ,מגמות בחברה הישראלית ,תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה,
כרך א' ,עמ' .231-363
עוז עמוס ,)2005( ,מאבק של פיתוי ,מלחמת התרבות היא על לבה של היהודית ,בתוך:
רוביק רוזנטל (עורך) ,שורש הדברים :עיון מחודש בשאלות עם וחברה ,ירושלים :כתר ,עמ'
.15-26
עופר גור ,)1989( ,ההוצאה הציבורית האזרחית בישראל ,בתוך :בן -פורת ,עמ' 230-271
פרנקל מיכל ,)2008( ,צמיחתו של שדה
חופפים ,סוציולוגיה ישראלית ,י( ,)1עמ' .133-159

הניהול

בישראל

כדינמיקה

בשדות

פרס שמעון ,)2009( ,על בן גוריון ועל צבא העם ,בתוך :פנחס יחזקאלי (עורך) ,צה"ל צבא
העם או צבא מקצועי ,תל אביב :משרד הבטחון ההוצאה לאור ,עמ' .17-24
קוץ גדעון ,)2012( ,חדשות וקורות הימים – מחקרים בתולדות העיתונות והתקשורת העברית
והיהודית ,ספריה הציונית ,המכון לחקר העתונות והתקשורת היהודית ע"ש אנדריאה וצ'רלס
ברונפמן ,אוניברסיטת תל-אביב.
קורדובה אבי ,)2002( ,פייר בורדייה ,סוציולוגיה ישראלית ,ד( ,)2עמ' .436– 435
383

קורטן דיוויד ,)2005( ,כשהתאגידים שולטים בעולם ,תל-אביב :בבל.
קימרלינג ברוך ,)1994( ,דת ,לאומיות ודמוקרטיה בישראל ,זמנים ( ,)50-51עמ' .116-131
 ,)2004( ---------------מהגרים ,מתיישבים ,ילידים ,תל-אביב :עם עובד ועלמא.קליין מנחם ,)2005( ,איך שינתה מדינת ישראל את היהדות? ,בתוך :רוזנטל ,עמ' .27-37
רגב חיה ואביגיל אורן ,)1995( ,קיבוץ גלויות ,הקמת המדינה ושנותיה הראשונות ,מט"ח,
משרד החינוך.
רגב מוטי ,)2003( ,מבוא לתרבות ישראלית ,בתוך :יער אפרים וזאב שביט (עורכים) ,מגמות
בחברה הישראלית ,תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה ,כרך ב' ,עמ' .823-898
רהט שמואל ,)2011( ,היהדות סיפור שלא נגמר ,ירושלים :כרמל.
רוזן לאה ,)2001( ,מושג החברה האזרחית ,בתוך :יואב פלד ועדי אופיר (עורכים) ,ישראל
מחברה מגויסת לחברה אזרחית? ,ירושלים :מכון ון ליר ,עמ' .27-34
רייכל אריה ,בנימין גדרון ונורית שני-גמליאל ,(2000( ,אחריות חברתית של עסקים בישראל,
המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
רייכמן רבקה ,)2009( ,הגירה לישראל :מיפוי מגמות ומחקרים אמפיריים,1990-2006 ,
סוציולוגיה ישראלית ,י( ,)2עמ' .339-379
רם אורי ,)1999( ,בין הנשק והמשק :ישראל בעידן העול מקומי ,סוציולוגיה ישראלית ,ב(,)1
עמ' .99-146
 ,)2001( --------החברה החדשה בישראל בתחילת המאה החדשה ,בתוך :אניטה שפירא(עורכת) ,מדינה בדרך :החברה הישראלית בעשורים הראשונים ,ירושלים :מרכז זלמן שזר,
עמ' .265-294
שטרנהל זאב ,)1986( ,בניין אומה או תיקון חברה? לאומיות וסוציאליזם בתנועת העבודה
הישראלית  ,1904-1940הוצאת עם עובד ,ספריית אופקים ,עמ' .25
רוזנפלד שלום ,)1987( ,שחור על גבי לבן ,קשר ( ,)1אוניברסיטת תל-אביב ,מאי ,עמ' .1
 ,)1993( --------עתונות שיש לה מדינה ,קשר (,(13אוניברסיטת תל-אביב ,אביב ,עמ' .1-2שמחון אבי ,)2011( ,כלכלת ישראל :מהיד המנהלת ליד הנעלמה ,בן שמן :מודן.
שמיר רות ,)2012( ,מי אנחנו? זהות יהודית ,ציונות ,ישראליות ,עם ,דת ,מדינה ,תפוצה,
הרצליה :הוצאת מילוא.
שפירא יונתן ,)1969( ,המקורות הרוחניים של אבות תנועת העבודה ,בתוך :גוטהלף ,עמ'
.14-26
 ,)1979( ------------יחידות דוריות ויחסים דוריים ,בתוך :אריאן ,עמ' .145 – 140384

. ספריית הפועלים:אביב- תל, עלית ללא ממשיכים,)1984( ------------ מבט מחודש, צבא שיש לו מדינה,)2008( ,) אורן ברק ועמירם אורן (עורכים,שפר גבריאל
. כרמל: ירושלים,על יחסי התחום הבטחוני והאזרחי בישראל
)Working Papers( ניירות עבודה
Jurek Michal (2014): The Genesis and evolution of CSR Self-Regulation,
Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD) Project,
Working Paper Series No.70, http://fessud.eu/wp-content/uploads/2013/04/Thegenesis-and-evolution-of-CSR-self-regulation-with-special-reference-to-the-case-offinancial-institutions_Working-paper-70.pdf
Stiglitz Joseph, Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi, (2009), The Measurement of
Economic Performance and Social Progress Revisited - Reflections and Overview,
OFCE - Centre de Recherche en Economie de Sciences Po, December.
http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/1-Measurement.pdf
 נייר עמדה,כלכלית לייצוב המשק הישראלי- המדיניות המקרו,)2003( ,)בסט אבי (עורך-בן
.26-45
'עמ
,הישראלי לדמוקרטיה
 המכון,11- הכנס הכלכלי ה,43
http://www.idi.org.il/media/322047/pp_43.pdf
 מהשלמת הכנסה-  תוכנית מהל"ב,)2007( , מרכז המחקר והמידע של הכנסת,ישראל
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01717.pdf לתעסוקה בטוחה
:דו"חות
 אתר,2011  סקירה כלכלית – ישראל,)2011( ,)OECD( ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי
http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/111213/111213oe.pdf בנק ישראל
2010 – 2000  מגמות העוני בין השנים: סיכום עשור,) (אין תאריך,"ארגון "לתת
http://www.latet.org.il/_Uploads/134Latetpovertyreport2010.pdf
2008 , אינטל אירלנד,דו"ח אחריות תאגידית
http://www.intel.eu/content/dam/doc/report/corporate-responsibility-2008ireland-report.pdf
2008 ,דו"ח אחריות אינטל העולמית
https://www.usasean.org/sites/default/files/uploads/aboutus/csr/membersreports/Intel.pdf
2010 ,דו"ח אחריות אינטל העולמית
http://csrreportbuilder.intel.com/PDFFiles/CSR_2010_Full-Report.pdf
2009 , דו"ח אחריות תאגידית אינטל הודו
http://www.intel.com/content/dam/doc/report/corporate-responsibility-2009-indiareport.pdf
385

2006 דו"ח אחריות תאגידית אינטל העולמית
http://www.intel.la/content/dam/doc/report/corporate-responsibility-2006report.pdf
2011 דו"ח אחריות תאגידית אינטל העולמית
http://csrreportbuilder.intel.com/PDFFiles/CSR_2011_Full-Report.pdf
,דו"ח הועדה לבחינה מחודשת של מודל הדיווח על עסקי החברה בתשקיף ובנגזרותיו
,ערך
לניירות
הרשות
אתר
)'ברנע
('ועדת
,)2001(
http://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7
%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/Reports/177/Doc
uments/IsaFile_54.pdf#search=%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA
%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
, אתר הידברות,)' ('ועדת טרכטנברג,)2011( ,דו"ח הועדה לשינוי חברתי כלכלי
http://hidavrut.gov.il/sites/default/files/%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
 אתר משרד האוצר,)' ('ועדת בכר,)2004( ,דו"ח הרפורמה להגברת התחרות בשוק ההון
http://www.mof.gov.il/Committees/PreviouslyCommittees/Pages/BacharReformaCo
mmittee.aspx
,יונה למען צדק חברתי- ועדת ספיבק- דו"ח בינים,)2011( ,יונה-ועדת ספיבק
http://transportation.org.il/he/node/68
,2010  דו"ח מבקר המדינה,)2011( ,ישראל
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Doch2010/p_n
agid.pdf
 דו"ח רשות החברות הממשלתיות לשנת,רשות החברות הממשלתיות,)2001( ,ישראל
http://www.gca.gov.il/NR/RDONLYRES/F3E20B11-C078-42D0-B4DD- 2000
A201D631CA90/0/AUTHORITYREPORT_2000.PDF
, דו"חות אחריות תאגידית בישראל על פי שנים,)2015( ,Beyond Business
http://www.b-yond.biz/#!reports-published-in-israel/c1krv
 שנתון סטטיטסטי, עולים לפי תקופת עליה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,)2011( ,ישראל
http://www.cbs.gov.il/shnaton62/st04_02.pdf לישראל
, ישראל במספרים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,)2012( ,ישראל
http://www.cbs.gov.il/publications/isr_ifn_n10h.pdf
http://www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Population_2010.pdfhttp:/
/jppi.org.il/uploads/Number_of_Jews_in_the_world_with_emphasis_on_the_Unite
d_States_and_Israel_EN.pdf
, אומדני אוכלוסיה, הלשכה המרכזית לסטיטיסטיקה,)2014( ,ישראל
http://www.cbs.gov.il/shnaton65/st02_01.pdf

386

Corporate (  דו"ח הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי, הרשות לניירות ערך,)2006( ,ישראל
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_45.pdf ,) בישראלGovernance
 מסמכי: השולחן העגול, האגף לתיכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה,)2009( ,ישראל
המסגרת לכינון השיח התלת מגזרי
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Documents/docstable030209.pdf
 מסקנות הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז,)2011( ,ישראל
)' ('ועדת שישנסקי, תמצית מנהלים- בישראל
http://mof.gov.il/BudgetSite/Reform/Lists/List11/Attachments/7/managerBrief.pdf
 התכנית הלאומית לחינוך, כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל,)2005( ,ישראל
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ntfe/HdochHsofi
 מקצבאות: הבטחת הכנסה בישראל,)2011(  עמי פרנקל וברברה סבירסקי,סבירסקי שלמה
 מכון אדווה,סעד להבטחת הכנסה לקראת תכנית ויסקונסין בישראל
http://www.adva.org/uploaded/avtahat%20ahnasa%20sad%20%20%20%20to%20%
20wiskonsin.pdf
 מרכז אדווה,1998  תמונת מצב חברתית,)1998(  אתי קונור ויחזקאל ירון,סבירסקי שלמה
http://www.adva.org/uploaded/tmunat%20mazav%201998.pdf
אדווה

מרכז

,1999
חברתית
מצב
תמונת
,)1999(
----------------http://www.adva.org/uploaded/tmunat%20mazav%201999.pdf

2007-  תמונת מצב חברתית,)2008( אטיאס והאלה אבו חלא- אתי קונור,סבירסקי שלמה
http://primage.tau.ac.il/libraries/brender/booksf/2163573.pdf  מרכז אדוה,1998
, אתר מעלה,2006-2011  השוואת נתונים סטטיסטיים לאורך השנים,)2014( ,מעלה
http://www.maala.org.il/wp-content/uploads/2014/08/ystats.pdf
 ארכיון פרטי טליה אהרוני,Dunn Bob,"Report on Israel Visit" January 6 1998
Commission of the European Communities, (2000), Communication from the
Commission to the Council, The European Parliament, The Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions - Social Policy Agenda, Brussels
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0379&rid=1
The United Nations, (1987), World Commission on Environment and Development,
Our Common Future: Report, UN Documents, http://www.un-documents.net/wcedocf.htm
United Nations Global Compact, (2011), Local Network Report
https://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/2011_Annual
_Local_Network_Report.pdf

387

:דו"חות בנק ישראל
1997  דין וחשבון, בנק ישראל,)1998( ישראל
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/Doch199
7/doh97h.aspx
1998  דין וחשבון, בנק ישראל,)1999( ישראל
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/Doch199
7/doh97h.aspx
1999  דין וחשבון, בנק ישראל,)2000( ,ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch99/heb/p1.pdf
2003  דין וחשבון, בנק ישראל,)2004( ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch03/heb/summ03h.htm#part1a
2004  בנק ישראל דין וחשבון,)2005( ,ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch04/heb/p1_5.pdf
2005  דין וחשבון, בנק ישראל,)2006( ,ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch05/heb/p1.pdf
2006  דין וחשבון, בנק ישראל,)2007( ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch06/heb/p1.pdf
2008  דין וחשבון, בנק ישראל,)2009( ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch08/heb/p1.pdf
2009  דין וחשבון, בנק ישראל,)2010( ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch09/heb/p_nagid.pdf
2010  דין וחשבון, בנק ישראל,)2011( ישראל
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch10/heb/p_nagid.pdf

:פרוטוקולים
 ארכיון מעלה,1998  בספטמבר7 ,.ה.ל.ע.פרוטוקול הועדה המייעצת למ
. ארכיון מעלה,2002  אוקטובר,פרוטוקול ישיבת מנהיגות מעלה
 ארכיון מעלה,,2004  במאי4 ,פרוטוקול מפגש מנכ"ל התמ"ת רענן דינור עם מנהיגות מעלה
 ארכיון מעלה,1998  בדצמבר16 "פרוטוקול "מפגש הועדה המייעצת
28.5.2002
מיום
הכנסת
של
הכלכלה
ועדת
ישיבת
פרוטוקול
https://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx?comID=3

388

פרוטוקול "פורום מעלה" ,11.12.2005 ,ארכיון מעלה
 ,CSR LEADERS MEETING ZURICH – Executive Summary ,)2003( ,BSRארכיון פרטי טליה
אהרוני
ארכיון מעלה:
הצהרת ראשי המגזר העסקי ,)2009( ,מתוך מכתב סיכום היעדים הלאומיים6.7.2009 ,
מכון התקנים )2001( ,טיוטת התקן ת"י 18.3.2001 ,10,000
מעלה ,)2002( ,הצעה להקמה משותפת של מרכז לאחריות חברתית של עסקים ליד ביה"ס
לניהול ע"ש רקנאטי באוניברסיטת תל אביב ,מכתב מיום 19.9
מעלה ,)2003( ,התכנית האסטרטגית של מעלה לשנים 2007 -2004
מעלה ,)2004( ,טיוטת תכנית עבודה לשנת  :2005-2007פיתוח תחום ה – CSRבמגזר הערבי
בישראל
מעלה ,)2009( ,מכתב סיכום היעדים הלאומיים של הסקטור העסקי 6 ,ביולי
מעלה ,)2012( ,מספר חברות בדירוג מעלה בשנים 2012 – 2006
מצגת מנכ"לית מכון התקנים במסגרת כנס איגוד האיכות 8 ,אוקטובר  ,2002ארכיון מעלה
מעלה ,נתוני התרומות של חברות מרוויחות במדד ת"א  100לשנת , 2003ארכיון מעלה
מעלה ,סיכום דיון פורום בנושא אחריותם החברתית של עסקים בזמן הלחימה בצפון
ולאחריה ,12.9.06 ,ארכיון מעלה.
טליה אהרוני ,סיכום רשמי כנס  BSRבבוסטון ,נובמבר  ,1998ארכיון מעלה
טליה אהרוני ,מצגת סיכום לוועדה המייעצת שלב הקמת מעלה  9 ,1998-1999פברואר
 ,2000ארכיון מעלה
טליה אהרוני ,דו"ח אישי על מפגש קהיר  ,19.4.2010ארכיון פרטי טליה אהרוני
מכון דחף ,סקר עמדות מנהלים עבור מעלה ,אוקטובר  ,2001ארכיון מעלה
מעלה ,רשימת חברות הדירוג על פי סקטורים עסקיים ,ארכיון מעלה
מעלה ,שאלון לדירוג מעלה הראשון ,13.3.2003 ,ארכיון מעלה
מעלה ,תוכניות לתהליכי בחירת נושא חברתי וגיבוש מסלולי תרומה והתנדבות של החברות:
טבע ,דיסקונט ,החברה המרכזית ,סלקום ,קומברס ,שטראוס ,יוני  – 1999ספטמבר ,2003
ארכיון מעלה

389

תעודות
ישראל ( ,)2000משרד הפנים ,רשם העמותות" ,מ.ע.ל.ה – מחויבות עסקים לחברה
בישראל" (ע"ר  ,)58-032-750-0תעודה לרישומה של עמותה 18 ,בספטמבר
הודעות ופרסומים:
ישראל ,)2005) ,הבורסה לניירות ערך" ,כללי מדד מעלה" ,4.1.2005 ,ארכיון מעלה
ישראל ,)2007( ,משרד התמ"ת ,הודעה על יציאה לדרך של התכנית החדשה "אורות
לתעסוקה"http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0126CEB3-0057-43B0- 1.7.2007 ,
[ 952A-C6F5FEFDCCDF.htmתאריך גישה.]8.12.2012:
ישראל ,)2011( ,חוזר בנק ישראל ,הפיקוח על הבנקים-מדיניות והסדרה ,אל התאגידים
הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי3.10 ,
http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks
/HozSup/h2311.pdf
ישראל ,)2015( ,המפקח על הבנקים ,הוראות הדיווח לציבור :דו"ח אחריות תאגידית,
אוגוסט 2015
http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/2015/655.pdf
לתאגידים הבנקאיים,
ישראל
ישראל ,)2005( ,מכתב בנק
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/hoz_sup/H2175.pdf

5.12.2005

מעלה ,)2009( ,מסמך "היעדים הלאומיים של עסקים בישראל  ,"2009אתר מעלה,
http://www.maala.org.il/wpcontent/uploads/2015/03/%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D,%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-2009.pdf
מעלה ,)2000( ,ניוזלטר מספר  ,6ספטמבר ,ארכיון מעלה
מעלה ,)2003( ,מדריך מעלה לאחריות חברתית של עסקים ,ארכיון מעלה
מעלה ,)2009( ,לקסיקון מעלה לאחריות תאגידית מהדורת  ,2009אתר מעלה
http://www.maala.org.il/wpcontent/uploads/2014/12/%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95%D7
%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA.pdf
פלוג קרנית ,)2002( ,עליה וצמיחה? הרצאה ביום עיון מיום  ,13.5.02אתר בנק ישראל,
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/LecturesSpeechesAndPresentations
/Pages/neumim_neum093h.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
פסגות קרנות נאמנות בע"מ ,)2011( ,תשקיף קרן "פסגות מעלה" ,אתר הבורסה לניירות ערך,
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=702029

390

שיתופים( ,ללא תאריך) ,מטה תיאום בין מגזרי בזמן חירום ,אתר "שיתופים – אסטרטגיות
להשפעה חברתית"http://www.sheatufim.org.il/emergancy_roundatble.aspx ,
Reflections from BSR conference 2011: We have the Will – and the Power – to Act”,
7.11.11,
BSR
Website,
http://www.bsr.org/en/our-insights/bsr-insightarticle/reflections-from-the-bsr-conference-2011
The State of Responsible Competitiveness 2007, (2007), Accountability Website,
http://www.accountability.org/images/content/0/7/075/The&20State&20of&20Res
ponsible&20Competitiveness.pdf
הודעות לעיתונות:
הודעת "אקסלנס נשואה" לעיתונות" ,תעודת סל חדשה" :קסם מעלה" ,אפשרות לתשואה
עודפת עם אחריות חברתית"  ,8.3.2005,ארכיון מעלה
הודעת "אקסלנס נשואה" לעיתונות" ,הצלחה בהנפקת מדד מעלה" ,13.3.2005 ,ארכיון
מעלה.
הודעת הבורסה לניירות ערך לעיתונות" ,לראשונה :הבורסה מפרסמת את רשימת מניות
"מעלה" -המדד החדש לאחריות חברתית"  ,3.2.2005,ארכיון מעלה
הודעה הבורסה לניירות ערך לעיתונות" ,השקת מדד חדש לאחריות חברתית של עסקים –
"מדד ת"א מעלה" ,20.12.2004 ,ארכיון מעלה
הודעה הבורסה לניירות ערך לעיתונות" ,הבורסה מפרסמת את רשימת מניות מעלה",
 ,5.2.2005ארכיון מעלה
הודעה הבורסה לניירות ערך לעיתונות" ,הרכב מדד "מעלה" ואופן עדכונו – נוהל"
 15.5.2005ארכיון מעלה
הודעת מכון התקנים לעיתונות" ,מכון התקנים הישראלי יעניק לראשונה תו יהלום לחברות
הנושאות שבעה תווי איכות ומעלה ,אתר מכון התקנים הישראלי,3.11.2010 ,
http://www.sii.org.il/44-2960-he/SII.aspx
הודעת מעלה לעיתונות" ,דירוג מעלה לאחריות חברתית של עסקים :אלו חברות ציבוריות
הצטיינו בשנת  2002ואלו עוד לא שמעו על אחריותן כלפי החברה בה הן פועלות" ,מאי ,2003
ארכיון מעלה
הודעת מעלה לעיתונות" ,דירוג האחריות החברתית של מעלה :החברה הכלכלית לירושלים,
אלביט הדמיה רפואית ורד תקשורת מחשבים ,בראש רשימת החברות המובילות באחריות
חברתית לשנת  ,19.5.2004 ,"2003ארכיון מעלה
הודעת מעלה ו"מעלות" לעיתונות",מעלה ומעלות חברו לעדכון "מדד מעלה לאחריות
חברתית" ,8.11.2005 ,ארכיון מעלה
הודעת מעלה לעיתונות על תוצאות דירוג
/http://www.maala.org.il/en/maala-2008-index
391

,2008

יוני

,2008

אתר

מעלה,

,12.5.2010

,מעלה
אתר
,2010
דירוג
על
לעיתונות
מעלה
הודעת
http://www.maala.org.il/wp-content/uploads/2014/07/press2010.pdf

BSR Press Release, "Business for Social Responsibility to Host Sixth Annual
Conference in Boston: 'Learning from the Global Village: Corporate Responsibility
Around
the
World'",
11
November
1998
http://www.thefreelibrary.com/_/print/PrintArticle.aspx?id=53205091
ISO Press Release, "Brazil-Sweden to lead development of ISO's social responsibility
standard",
ISO
Website,
29.9.2004,
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref935
-------------------- "ISO 26000 Social Responsibility launch event", ISO Website,
2.11.2010, http://www.iso.org/sites/iso26000launch/index.html
:קטעי עיתונות
 ארכיון פרטי, מאי21 ," מאמר הפתיחה במוסף גלובס לרגל "אות גלובס,)2001( ,טליה אהרוני
טליה אהרוני
 ארכיון, לנובמבר29 ," עיתון "הארץ," "כי"ל יצאה למלחמה אישית נגדי,)2010( ,טליה אהרוני
פרטי טליה אהרוני
,25.6.14 , אתר כלכליסט," יוצאת לדרך2014 ) "תחרות המעסיק החברתי2014( ,כלכליסט
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3634420,00.html
 ארכיון מעלה,23.7.03 ," "יש לך כאן עסק עם רגשות,") מוסף "סגנון2003( ,עיתון מעריב
,2010  במרץ16 ,] ראיון אישי עם טליה אהרוני מייסדת מעלה [לא פורסם,שטאובר שוקי
ארכיון פרטי טליה אהרוני
,5.11.2000 ,YNET  אתר, יישובי פריפריה11- אושרה תוכנית הפיתוח ל,)2000( ,YNET
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-231568,00.html

[CK Staff], 2005 Global 100 results, Corporate knights- The Magazine for Clean
Capitalism, posted Junuary 22 http://www.corporateknights.com/reports/20052011-archives/2005-global-100-results-11064106 /
Friedman Milton, (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase its
Profits, The New York Times Magazine, September 13.
Friedman Thomas, (2009), The Price is not Right, The New York Times, March 31

392

ISO News, (2004) “ISO to go ahead with guidelines for social responsibility, ISO
Website,
June
29
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref924
Lopez, Adrien, (2009), 20 years on from Exxon Valdez: what progress for corporate
responsibility?,
Ethical
Corporation,
March
27
http://www.ethicalcorp.com/communications-reporting/20-years-exxon-valdezwhat-progress-corporate-responsibility?destination=node/36160
Worth Jess, (2007), People versus Corporations, The New Internationalist Magazine,
December (407), http://newint.org/features/2007/12/01/history/
: תקנים ותקנות, מדדים,דירוגים
 אתר מעלה,2006-2010  דירוגי מעלה בשנים,מעלה
 אתר הבורסה לני"ע,מעלה- מדד ת"א,)2005( ,מעלה
http://www.tase.co.il/Heb/MarketData/Indices/Additional/Pages/IndexAboutSRI.asp
x?Action=2&addTab=&IndexId=150
 קוים מנחים לניהול אחריות חברתית- הקוד לניהול חברתי בעסקים,)2004( ,מעלה
 אתר מעלה, דצמבר,בפירמה
, מערכות ניהול אחריות חברתית-10000  ת"י,)2013( ,מכון התקנים הישראלי
http://www.sii.org.il/64-he/SII.aspx
The Aspen Institute, (2011), Beyond Grey Pinstripes 2011-2012 Top 100 MBA
Programs, The Aspen Institute Website
http://www.aspeninstitute.org/publications/beyond-grey-pinstripes-2011-2012-top100-mba-programs
Dow Jones Sustainability World Index (1999), http://www.sustainability-indices.com/
FTSE4Good Index (2001), http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good
ISO 26000 - Social responsibility, (2010), ISO Website,
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
MacGillivary Alex, John Sabapathy and Simon Zadek, (2003) Responsible
Competitiveness Index, Accountability ; The Copenhagen Centre
OECD Guidelines for Multinational Enterprises Responsible Business Conduct
Matters , (N.D.), http://mneguidelines.oecd.org/MNEguidelines_RBCmatters.pdf

393

חוקים ,החלטות ממשלה והצעות חוק:
ישראל ,הממשלה הזמנית ,)1948( ,מגילת העצמאות ,העיתון רשמי ,מס'  ,1ה' באייר
ישראל,
כנסת
אתר
אביב,
תל
במאי,
14
תש"ח,
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/megilat.htm
ישראל ,כנסת ישראל ,חוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949-אתר
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns1_education.pdf

כנסת

ישראל

 ----חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט ,1949-אתר משרד הכלכלה,http://www.moital.gov.il/NR/exeres/DD4FDFBE-F1E5-4248-B9C6FDB9163D4FAC.htm
אתר
תשי"ח,1958-
הסעד,
שירותי
חוק
----https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns3_welfare.pdf

כנסת

ישראל

תשמ"א,1980-
הכנסה,
הבטחת
חוק
----http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/079_001.htm

אתר

"נבו",

התשמ"ז,1987-
מינימום,
שכר
חוק
----http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm

אתר

"נבו",

 ----חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm

תשנ"ה,1995-

אתר
תשנ"ט,1999-
החברות,
חוק
----http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/139_002.htm#Seif11

אתר

"נבו",

"נבו"

,

 ----חוק המדיניות הכלכלית בשנת הכספים ( 2004תיקוני חקיקה) ,התשס"ד –  ,2004אתר"נבו"http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_241.htm ,
 ----החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוניחקיקה) ,התשס”ה ,2005-אתר כנסת ישראל,
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
(תיקון
החברות
חוק
----http://law.huji.ac.il/upload/496_3_1.pdf

מס'

,)16

התשע"א–,2011

 ----הצעת חוק לטיפוח אתיקה בארגונים ,התשס"ד ,2004-הכנסת השישה-עשר,http://www.vmanagement.co.il/law.asp
ישראל ,ראש הממשלה ,פקודת צבא הגנה לישראל ,מס' 4לשנת תש"ח –  ,1948אתר נבו,
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P199_002.htm
ישראל ,החלטת ממשלה מס'  1877מיום  ,1.7.2007תכנית "אורות לתעסוקה" -שילוב
מקבלי גמלאות בעבודה ,אתר משרד ראש הממשלה
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des1877.aspx

394

1

 ----החלטת ממשלה מס'  ,3190יחסי הממשלה ,החברה האזרחית והמגזר העסקי ,התורםהממשלה,
ראש
משרד
אתר
,24.2.2008
ציבוריות,
מטרות
להשגת
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2008/Pages/des3190.aspx
ישראל ,הרשות לניירות ערך ,רשות ניירות ערך תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים
ומיידיים) (תיקון) ,התשס"ט :2009-טיוטת תיקון תקנות ניירות ערך להערות הציבור ,אתר
הרשות לניירות ערךhttp://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_3607.pdf ,
ישראל ,שר האוצר ,תקנות ניירות־ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-אתר
הרשות לניירות ערך http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_3287.pdf
ישראל ,שר האוצר ,תקנות ניירות־ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשס"ג-
ועוד"
"דינים
אתר
,2002
http://www.dinimveod.co.il/hashavimcmsfiles/Pdf/kt6200.pdf
ישראל ,מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ,רשות המיסים בישראל ,מדריך למילוי בקשה
להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה) פטור והקלות במיסוי
מקרקעין (סעיף ( 61ד) לחוק מיסוי מקרקעין) ,אתר רשות המיסים
https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/guides/malkarbakasha.pdf
אתרי אינטרנט:
אתר איגוד האיכות הישראלי http://www.isq.org.il
אתר ארגון "מידות"http://www.midot.org.il/english ,
אתר ארגון מעלה www.maala.org.il
אתר ארגון "צופן" http://www.tsofen.org/?page_id=2&lang=en
אתר ארגון "קו משווה" /http://www.kavmashve.org.il
אתר המרכז לאחריות תאגידית ,בית הספר לניהול המסלול האקדמי ,המכללה למנהל
http://csr.colman.ac.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA
אתר הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה/http://www.diversityisrael.org.il ,
אתר הפורום הכלכלי העולמי (http://www.weforum.org/ ,)World Economic Forum
אתר "הרוח הישראלית"/http://www.spiritofisrael.org.il:
אתר חברת -BDOזיו האפטhttp://www.bdo.co.il :
אתר חברת  Delloiteישראל:
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/aa/cr/index.htm
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http://www.greeneye.co.il :GreenEye אתר חברת
http://www.kpmg.co.il/acisrael/AboutUs.asp :KPMG Israel אתר חברת
https://www.pwc.com/il/en/consulting/sustainability. html :PWC אתר חברת
http://www.yedid.org.il/english "אתר עמותת "ידיד
http://my.calcalist.co.il/employer אתר כלכליסט
http://www.sii.org.il/14-he/SII.aspx ,אתר מכון התקנים הישראלי
/http://reut-institute.org "אתר מכון "ראות
http://www.maala.org.il אתר מעלה
,חשבון אפרתי-אתר משרד רואי
http://www.efraty.com/cm/site/efraty/page.asp?pid=4939
/http://www.matanisrael.org.il "אתר "מתן
,http://www.aisrael.org/?CategoryID=1304 ,"אתר עמותת "נגישות ישראל
אתר פרס ישראל
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PrasIsrael/Tashsaz/DovLautman/cv.ht
.]23.6.2015 :  [תאריך גישהm
:"2000 אתר "ציונות
http://www.zionut2000.org.il/site/front/showcategory.aspx?ItemId=18
/http://www.fishman.co.il/service-category/community אתר קבוצת פישמן
/http://www.strauss-group.com/community-investment אתר קבוצת שטראוס
http://www.fishman.co.il/service,הכחול

הריבוע

אתר

,אחראית

פישמן
צרכנות

קבוצת

של
הפייסבוק
דף
/category/community

 תוכנית לקידום:""חכמים בריבוע
http://www.coop.co.il/sqare.asp

ABIS - The Academy of Business in Society - ABIS Global Website http://www.abisglobal.org/
AccountAbility Website http://www.accountability.org/
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Agenda – Israeli Center for Strategic Communication Website
http://agenda.anu.org.il/english/
BSR Website www.BSR.ORG
Cranfield University, School of Management Website
http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p1436/People/Faculty/Academic-FacultyListing-A-Z/Last-Name-G/DavidnbspGraysonnbsp [Accessed: 15.3.2014].
CSR Europe Website: http://www.csreurope.org/history
EIRIS, Empowering Responsible Investments Website, http://www.eiris.org/,
European Commission Website http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainablebusiness/corporate-social-responsibility/index_en.htm
Ford Foundation Website http://www.fordfoundation.org
The Guardian Sustainable Business Website:
http://www.theguardian.com/uk/sustainable-business
General Electric Website http://www.ge.com/about-us/ecomagination
Global Trade Negations Home Page – Center for International Development at
Harvard University
http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/washington.htmlU [Accessed: 20.8.2013].
GreenBiz Website http://www.greenbiz.com /
The Guardian Sustainable Business Network Website
https://register.theguardian.com/sustainable-business
Herzog, Fox & Neeman Law Office http://www.hfn.co.il/practice/environmentclimate-change/main
International Monetary Fund Website http://www.imf.org/external/data.htm
Israel Bonds Website http://www.israelbonds.com/Learn/History.aspx
The Israel Center for Social and Economic Progress (ICSEP) Website
http://icsep.org.il/en/commentary/full/milton-friedman-and-israel
Joel Makower Website http://www.makower.com/about
Johannesburg Stock Exchange Website https://www.jse.co.za/

397

Kahanoff Foundation Website http://www.kahanoff.com/about/intro.php
Mansour Group Website http://www.mansourgroup.com/
Media CSR Forum Website:
http://mediacsrforum.org/downloads.php?organisation=24 [Accessed:].
Miya – Arison Group Website http://www.miya-water.com/our-experience/asiaand-europe/madhya-pradesh-region [Accessed: 21.7.15].
Northwestern Kellogg, School of Management
http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/directory/messick_david_m.aspx
"Schar Mitzvah" – The Israel Bar Association Pro Bono Program, Israel Bar
Association Website, http://www.israelbar.org.il/english.asp
Shibolet & co. Law Firm http://www.shibolet.com/practice-area/environmentcleantech-and-climate-change/
School of sustainability, IDC Herzliya,
http://portal.idc.ac.il/en/schools/sustainability/homepage/pages/homepage.aspx
Social Venture Network Website, www.svn.org
Schwab
Foundation
for
http://www.schwabfound.org

Social

Entrepreneurship

Website

Toulouse Business School ,http://www.tbs-education.fr/fr/professeursrecherche/professeurs/professeurs-permanents-affilies/joly-carlos
United Nations Website http://www.un.org/
United Nations Global Compact Website
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html
UNITED WAY Website http://worldwide.unitedway.org
USA Guardian Sustainable Business Website:
http://www.theguardian.com/us/sustainable-business.
Walmart Website, http://corporate.walmart.com/global-responsibility/ethicalsourcing/standards-for-suppliers
:ארכיון פרטי
 בינואר6 , מוגש לקרן כהנוב וקרן פורד, בישראל – סיכום ביקור בוב דאןBSR ,טליה אהרוני
1998
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 BSR ----בישראל – ראשי פרקים לתכנית 26 ,בפברואר  ,1998מתוך ארכיון פרטי טליהאהרוני.
סדר יום "ועידת היובל" ( 13-14 ,)Jubilee Business Summitאוקטובר 1998
תוכנית "הקתדרה" -סדרת הרצאות בנושאי אחריות תאגידית ,)2012-2013( ,בית הספר
לניהול המכללה למנהל
ראיונות:
בוקשפן עלי ,משפטן מומחה לדיני תאגידים ,ראיון אישי 28 ,בינואר 2014
בורק יעקב ,יושב ראש מעלה בשנים  ,2004-2008ראיון אישי 3 ,בנובמבר 2014
גדרון בנימין ,ראש המרכז לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן-גוריון בשנים 1997-
 ,2009ראיון אישי 1 ,בדצמבר 2013
הראל בן-זאב רונית ,סמנכ"לית הבורסה לניירות ערך בשנים  ,1994-2010ראיון אישי1 ,
באוקטובר .2014
הרצוג שירה ,מנכ"לית קרן כהנוף בשנים  ,1988-2013ראיון אישי 13 ,באוקטובר 2013
לימור ניסן ,יושב ראש מעלה בשנים  ,2000-2003ראיון אישי 1 ,בדצמבר 2014
מאור גליה ,מנכ"לית בנק לאומי בשנים  ,1995-2012ראיון אישי 7 ,באוקטובר 2014
מהדב מומו ,מנכ"ל מעלה משנת  ,2010ראיון אישי 21 ,בספטמבר 2014
מנוחין יונתן ,מנהל מחלקת האחריות התאגידית והדיווח ב ,BDO -ראיון אישי 16 ,בינואר
2014
פלוצקר סבר ,עורך ופרשן כלכלי בעיתון "ידיעות אחרונות" ,ראיון אישי 9 ,דצמבר 2014
פתיר זיוה ,מנכ"לית מכון התקנים בשנים  ,1988-2008ראיון אישי 27 ,באוקטובר 2013
שטראוס עפרה ,יושבת ראש קבוצת שטראוס ,ראיון אישי 7 ,בינואר 2015
שטראוס רעיה ,מבעלי קבוצת שטראוס ,ראיון אישי 10 ,בדצמבר 2013
שלו גבריאלה ,משפטנית מומחית לדיני חברות ,ראיון אישי 8 ,בפברואר 2014
שמיר רונן ,סוציולוג ,ראיון אישי 21 ,בינואר 2015
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שקד שירלי ,רואת חשבון ,חברת המחלקה המקצועית ב  BDOבשנים  ,2000-2001מנהלת
תחום דיווח ובקרה במעלה בשנים  , 2002-2006ראיון אישי 23 ,באוקטובר 2013
 ,Back Aronמנהל ההשקעות של קרן פורד בישראל ,ראיון אישי 8 ,בספטמבר 2014
 ,Dunn Robertנשיא ארגון  ,BSRראיון אישי  25בספטמבר 2014
 ,Elkington Johnמייסד ארגון  ,Sustainabilityראיון אישי 24 ,במאי 2013
 ,Grayson Davidממקימי הארגון הבריטי  ,Business in the Community – BITCראיון אישי,
 17במרץ 2014
 ,Kramer Aaronסגן נשיא ארגון  ,BSRראיון אישי 21 ,במאי 2013
 ,(Chef de mission RSE Direction Dévelopement durable ,Mazeau Pierreראיון
אישי 10 ,בדצמבר 2014
 ,White Allenממייסדי ה ,GRI -ראיון אישי 23 ,במאי 2013
כתבות טלויזיה:
לבן,
"זהב
(,)2004
עובדה,
https://vimeo.com/36272133

עבודה

שחורה",

ערוץ

,2

,9.6.2004

מילונים ואינציקלופדיות:
אבן-שושן אברהם ,)1998( ,המלון העברי המרוכז ,ירושלים :קרית ספר
האנציקלופדיה העברית ,)1988( ,כרך י' ,ירושלים :החברה להוצאת אנציקלופדיות
)Oxford Dictionary (Electronic Resource
http://www.oed.com/search?searchType=dictionary&q=Exile&_searchBtn=Se
arch
מקורות תנ"כים:
משנה תורה לרמב"ם ,ספר זרעים ,הלכות מתנות עניים ,פרק ז'
ספר שמות ,פרקים כ"ב ,כ"ד-כ"ו
ספר במדבר ,פרק י"ח
ספר דברים ,פרקים י"ד ,כ"ו
ספר ויקרא ,פרק כ"ה
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ספר ירמיהו ,פרק כ"ב
ספר ישעיהו ,פרק נ"ד
ספר משלי ,פרקים י"ב ,ל"א

תרשימים
 .1יבוא רעיון האחריות התאגידית והתפתחות שדה לוקלי

עמ' 170

 .2שדה לוקלי – אזרחות כפולה – מבנה ההון

עמ' 171

 .3אחריות תאגידית כזירת חפיפה עם שדות שכנים

עמ' 295

 .4לוקלי – גלובלי  -מערכת היחסים בין השדות

עמ' 309

 .5כלים ,מוסדות ונושאים בשדה הלוקלי

עמ' 342
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נספחים :
פרק  1התפתחות תחום האחריות התאגידית בעולם
נספח CSR Leaders – Zurich Meeting, Executive Summary – 1
פרק  2דמותה של מדינת ישראל
נספח  – 2עליה לישראל לפי תקופות
נספח  – 3אוכלוסיית ישראל לפי קבוצות
נספח  – 4התפלגות ארגוני חברה אזרחית על פי תחומי פעולה
פרק  3מרכזי –אחריות תאגידית בישראל
נספח  - 5מעלה – תעודת רישום עמותה
נספח  - Robert Dunn – 6דוח סיכום ביקור היתכנות בישראל 6.1.1998
נספח  – 7סיכום ביקור –  Dunnדוח טליה אהרוני לשירה הרצוג ינואר 1998
נספח  – 8תכנית ראשונית להקמת ארגון ,טליה אהרוני 26.2.1998
נספח  – 9פרוטוקול מפגש  1הועדה המייעצת 7.9.1998
נספח  – 10כנסי מעלה – פירוט
נספח  – 11פורומים מעלה – פירוט
נספח  – 12שאלון דירוג מעלה 2003
נספח  – 13הודעה לעתונות דירוג מעלה 2003
נספח  – 14מעלה תכנית אסטרטגית 2005 – 2002
נספח  – 15הודעה לעתונות ,שר התעשייה ,המסחר והתעסוקה שיתוף פעולה עם מעלה
נספח  – 16הצעה להקמת מרכז אקדמי אונ .תל-אביב
נספח  – 17תכנית ה"קתדרה לאחריות תאגידית" המכללה למנהל
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נספח  – 1סיכום מפגש מנהלי ארגונים ,ציריך 2003

404

405

406

407

408

409

410

411

נספח  – 2גלי עליה לישראל

מספר העולים

מספר העולים
בממוצע לשנה
(באלפים)

1948 – 2002

2,930

54

1948 – 1951

687

196

180

1951 – 1960

294

33

18

1961 – 1967

289

41

17

1968 – 1979

405

34

9

1980 – 1989

154

15

4

1990 – 1999

956

96

18

2000 – 2002

137

46

7

התקופה

)באלפים(

אוכלוסייה בסוף השנה
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מספר עולים ל1,000-
תושבים לשנה *

נספח 3

שנה

סך כולל (אלפים)

יהודים

ערבים

אחרים

1948

872.7

716.7

156.0

..

1957

1,976.0

1,762.8

213.2

..

1958

2,031.7

1,810.2

221.5

..

אוכלוסיית

1959

2,088.7

1,858.8

229.9

..

קבוצות אוכלוסיה עד 2010

1960

2,150.4

1,911.3

239.1

..

1970

3,022.1

2,582.0

440.1

1975

3,493.2

2,959.4

533.7

..

1980

3,921.7

3,282.7

638.9

..

1985

4,266.2

3,517.2

749.0

..

1990

4,821.7

3,946.7

875.0

..

1995

5,612.3

4,522.3

1,004.9

85.1

2000

6,369.3

4,955.4

1,188.7

225.2

2005

6,990.7

5,313.8

1,377.1

299.9

2010

7,695.1

5,802.9

1,573.8

318.4

821

(על בסיס מפקד

מקור  :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה http://www.cbs.gov.il/applic/gr_maagar.cgi
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ישראל

לפי

821)2009

נספח 4

414

נספח  – 5תעודת רישום מעלה

415

נספח – 6דוח רוברט דאן – סיכום ביקור היתכנות
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נספח 12
שאלון דירוג מעלה
 13במרץ 2003
לכבוד
סמנכ"ל כספים
____________________

הנדון:

דירוג מ.ע.ל.ה .לאחריות חברתית

מעורבות עסקים בפעילות חברתית הפכה בשנים האחרונות לכלי ניהולי המיושם בעסקים רבים.
בדרך זו עסקים לוקחים חלק בשיפור החברה בה הם פועלים מחד ,וממצים את היתרונות העסקיים
הגלומים במעורבות חברתית ,מאידך.
בעקבות תיקון תקנה  10לתקנות ניירות ערך  -דוחות תקופתיים ומידיים ,לפיו דוח הדירקטוריון יכלול
גם פרטים בדבר תרומות התאגיד ,ארגון מ.ע.ל.ה – מחויבות עסקים לחברה בישראל  -יפרסם השנה
לראשונה בעיתוני "הארץ" ו"גלובס" דירוג של הפעילות החברתית והתרומות של החברות הציבוריות
הנכללות במדד ת"א  100של הבורסה בתל אביב" .דירוג מ.ע.ל.ה" יתבסס על הדוחות הכספיים של
החברות ועל תשובותיכם לשאלון המצורף .הדירוג ,אשר יפורסם בתחילת אפריל  2003ב"גלובס"
וב"הארץ" ,יספק לציבור בישראל מידע על מידת האחריות החברתית של אותן חברות.
בכדי לעזור לנו לדרג באופן נכון ומדויק את חברתך ,נודה לך על מילוי השאלון הקצר המצ"ב ושליחתו
חזרה ,לא יאוחר מיום  20במרץ  2003למ.ע.ל.ה  -מחויבות עסקים לחברה בישראל ,קהילת ונציה
 ,10ת"א  ,69400או באמצעות פקס מספר .6496829-03

בברכה,

טליה אהרוני ,מנכ"ל
מ.ע.ל.ה – מחויבות עסקים לחברה בישראל
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שאלון ל"דירוג מ.ע.ל.ה"

א.

מהו הסכום שהחברה תרמה בשנת  ,2002לפי הפירוט שלהלן:
 .1תרומה כספית – בש"ח _______________
 .2תרומה בשווה כסף (עלות מוצרים/שירותים שנתרמו ו/או עלות זמן התנדבות בקהילה) – בש"ח
_______________

ב.

לחברות בהן הרווח לפני מס מהווה פחות מ 5%-ממחזור המכירות -

מהו מחזור המכירות בדוחות הכספיים של החברה לשנת  2002בש"ח
_______________
לחברות בהן הרווח לפני מס מהווה  5%או יותר ממחזור המכירות -
מהו הרווח לפני מס בדוחות הכספיים של החברה לשנת  2002בש"ח
_______________

ג.

האם עובדי הפירמה מתנדבים בפעילות חברתית?
כן/לא (יש להקיף בעיגול)

אם כן – יש לתאר בא יזו פעילות ,ולפרט כמה עובדים ,כמה שעות בשבוע והאם ההתנדבות היא על
חשבון הפירמה או העובדים.
_____________________________________________________________________

ד.

האם קיים בחברה אחראי על תחום האחריות החברתית?
כן/לא (יש להקיף בעיגול)
אם כן – יש לפרט את שמו ,דרגתו (לרבות האם הוא חלק מההנהלה הבכירה) ואחוז המשרה המוקדש
לנושא זה.

ה.

האם יש לחברה מדיניות /אסטרטגיה חברתית כתובה?
כן/לא (יש להקיף בעיגול)
אם כן – יש לצרף את המסמך הרלבנטי.
אם כן – פרט/י מהם המנגנונים להבטחת היישום בפועל של מדיניות זו?
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ו.

האם יש לחברה אישור על עמידה בתקן  ISO 14001בנושא ניהול סביבתי?
כן/לא (יש להקיף בעיגול)
אם כן – יש לצרף העתק מאישור זה.

ז.

האם יש לחברה אישור על עמידה בתקן  ISO 9000בנושא ניהול איכות?
כן/לא (יש להקיף בעיגול)
אם כן – יש לצרף העתק מאישור זה.

ח.

האם יש לחברה אישור על עמידה בתקן בתקן ישראלי  4481או בתקן  ISO 18000בנושא ניהול
בטיחות וגהות בתעסוקה?
כן/לא (יש להקיף בעיגול)
אם כן – יש לצרף העתק מאישור זה.
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נספח 13
הודעה לעתונות דירוג מעלה 2003

מאי 2003
דירוג מ.ע.ל.ה לאחריות חברתית של עסקים
אילו חברות ציבוריות הצטיינו בשנת  2002ואילו עוד לא שמעו על אחריותן כלפי
החברה בה הן פועלות
שנת  2002הייתה השנה השניה בה חברות ציבוריות נדרשו ,בהתאם לתקנות ניירות ערך ,לדווח בדוח
הדירקטוריון על תרומותיהן .האם זה מתפקידם של עסקים בכלל ,וחברות ציבוריות בפרט ,לתרום
למטרות חברתיות? האם ערכה של התרומה רב יותר כשהיא נעשית בסתר או כשהיא מדווחת לציבור?
האם עסקים צריכים להשקיע משאבים בפיתוח מדיניות בנושאים חברתיים? התשובות לשאלות אלו
ונוספות אינן ברורות מאליהן ,אולם נראה כי בשנים האחרונות הן מעסיקות יותר ויותר את קהילת
העסקים ואת הציבור בכללותו .יותר ויותר עסקים מבינים היום שאחריות חברתית של עסקים היא חלק
מתרבות עסקית מודרנית .היא מאפשרת לעסקים להצליח יותר ,להתקיים ,ולוודא שיהיה להם לאן לצמוח
בעתיד .עסקים טובים עושים בחברה טובה ויציבה .בישראל ,כמו בעולם ,העסקים מתחילים להפנים שכדי
שיהיה למי למכור ,מה למכור ואת מי להעסיק הם צריכים להשקיע בשיפור התשתית שבתוכה הם פועלים.
התשתית הזו היא החברה והסביבה הישראלית.

תקנות ניירות ערך בנושא תרומות דורשות מהחברות הציבוריות לפרט לא רק את היקף התרומות אלא גם
את מדיניות התאגיד בנושא התרומות והשתלבותה של מדיניות זו בעסקי התאגיד .לדרישה זו היגיון עסקי
רב ,שכן כאשר התרומות והמעורבות החברתית מתוכננות בראייה אסטרטגית ומנוהלות באופן מקצועי ,הן
מביאות תועלת לא רק לקהילה הנהנית מהן ,אלא גם לעסק עצמו :הן משפרות את המוניטין של הפירמה
ו של מותגיה ,מחזקות את נאמנות הלקוחות ואת גאוות היחידה של העובדים ומאפשרות לפירמה להבין
ולהכיר טוב יותר את ציבור לקוחותיה וכלל מחזיקי העניין שלה .ליותר משליש מהחברות שנכללו השנה
בדירוג מ.ע.ל.ה( .המוצג להלן) יש מדיניות חברתית כתובה .נתון זה משקף את המודעות הצומחת בשנים
האחרונות בקרב הקהילה העסקית לרעיון של השקעה חברתית ,המתבטא במעבר מתרומה כתגובה
לבקשות לתרומה יזומה ומתוכננת בהתאם למדיניות החברתית הכוללת של הפירמה.

אולם ,התפיסה של אחריות חברתית אינה מדברת רק על תרומות .אחריות חברתית היא בראש ובראשונה
ניהול מהלך העסקים הרגיל של הפירמה מתוך אחריות חברתית  -כלפי העובדים ,הלקוחות ,הספקים,
הקהילה והסביבה .זו הסיבה שדירוג מ.ע.ל.ה .המוצג להלן מציג גם נתונים בדבר עמידת החברות בתקנים
בנושאי איכות הסביבה ,בטיחות וגהות בתעסוקה וניהול איכות.

דירוג מ.ע.ל.ה ,המתפרסם השנה לראשונה בעיתונים "הארץ" ו"גלובס" מציג נתונים בדבר חברות
ציבוריות הנכללות במדד ת"א  100של הבורסה בתל אביב .כאמור ,החברות הציבוריות נדרשות לפרסם
בדוח הדירקטוריון נתונים כספיים על היקף התרומות שלהן .דירוג מעלה מציג לצד נתונים אלו גם סקירה
של פרמטרים נוספים המעידים על מידת האחריות החברתית של הפירמה ,ובהם – קיומה של מדיניות
חברתית כתובה ,התנדבות עובדים ,קיומו של אחראי על הנושא החברתי בפירמה ועמידה בתקנים
המעידים על יישום אחריות חברתית במהלך העסקים השוטף.
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כל החברות הציבוריות הנכללות במדד ת"א  100נתבקשו למלא שאלונים בדבר מידת האחריות החברתית
שלהן ,החברות אשר מילאו את השאלונים נכללו בדירוג מ.ע.ל.ה ,המתבסס על הצהרות החברות
בשאלונים ועל דוחותיהן הכספיים .לצד דירוג מ.ע.ל.ה .מוצגים גם נתוני התרומות של כלל החברות
הכלולות במדד ת"א  ,100כפי שהם עולים מדוחות הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברות.

כמעט כל החברות הנכללות בדירוג אשר יש להן מדיניות חברתית כתובה ,מלוות את התרומות הכספיות
שלהן גם במעורבות פעילה של ההנהלה והעובדים – הן מקיימות פעילות של התנדבות עובדים וממנות
אחראי בפירמה לנושאים של אחריות חברתית .והן לא לבד – שותפות לנורמה המתגבשת הזו גם חברות
שעדיין לא ניסחו בכתב את המדיניות החברתית שלהן – כ 70% -מהחברות הנכללות בדירוג מ.ע.ל.ה
מקיימות פעילות של התנדבות עובדים ,וכ 75% -מהחברות הנכללות בדירוג מ.ע.ל.ה מינו אחראי בפירמה
לנושאים של אחריות חברתית.

הקריטריון המקובל בעולם לבחינת תרומות של חברות הוא יחס התרומות מהרווח ולכן נתוני התרומות
של החברות מוצגים הן בסכום הכספי והן כאחוז מהרווח לפני מיסים .היחס המקובל בעולם כיחס
המשקף אחריות חברתית הוא תרומה מינמלית של חצי אחוז מהרווח .מעניין לראות שכחצי אחוז מהרווח
( )0.48%הוא גם הממוצע המשוקלל לשנת  2002של תרומות החברות המרוויחות הכלולות במדד ת"א .100
השוואת התרומות כאחוז מהרווח אינה רלבנטית לחברות מפסידות ולכן נתוני התרומות של חברות
מפסידות מוצגים כאחוז ממחזור ההכנסות .השוואת התרומה לרווח יוצרת עיוות כאשר הרווח נמוך ,כך
לדוגמא כמעט כל תרומה של חברה המרוויחה כ 1,000 -שקלים תהווה אחוז עצום מרווחיה ,ולכן נתוני
התרומות של חברות שהרוויחו מעט (חברות אלו הוגדרו כחברות בהן הרווח לפני מיסים קטן מחמישה
אחוזים ממחזור ההכנסות) מוצגים גם הם כאחוז ממחזור ההכנסות.

הדירוג נערך על ידי מ.ע.ל.ה – מחויבות עסקים לחברה בישראל .מ.ע.ל.ה הוא ארגון עמיתים ללא מטרות
רווח ,המהווה מקור מקצועי לעסקים בישראל בפיתוח ויישום אסטרטגיות של מחויבות חברתית,
התורמות להצלחתם העסקית ולשיפור פניה של החברה בישראל.

טליה אהרוני ,מנכ"ל מ.ע.ל.ה ,אומרת כי במ.ע.ל.ה מקווים שלמרות ,ואולי בגלל ,הזמנים הקשים שעוברים
על המשק הישראלי ,יותר עסקים יגלו את הפוטנציאל העסקי והסיפוק הערכי הטמונים בנקיטת אחריות
חברתית ויצטרפו למעגל העסקים שכבר תורמים ועושים לשיפור פניה של החברה בה העסקים פועלים ובה
כולנו חיים.

לפרטים נוספים :
רו"ח שירלי שקד מנהלת תחום דיווח ובקרה ,מ.ע.ל.ה
טליה אהרוני  ,מנכ"ל מ.ע.ל.ה 6482579 03
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נספח 14
תכנית אסטרטגית

מ.ע.ל.ה– .מחויבות עסקים לחברה בישראל

2005 - 2002

תכנית אסטרטגית  2002-עד 2005

תמצית מנהלים
מ.ע.ל.ה הוקמה והחלה לפעול בסוף שנת  .1998מבחינה כרונולוגית מדובר במאה הקודמת,
למעשה ב...אלף הקודם .אבל כאשר בוחנים את קפיצת הדרך הגדולה שעשה המגזר העסקי
בישראל בכל הנוגע לחשיבה חברתית ,ואת המעמד וההשפעה שהצלחנו ליצור תוך זמן קצר
כל כך  -מסתבר שבאמת עברנו לעידן חדש ,וכיום ,בתחילת שנות ה

 ,2000 -ההכרה

בחשיבות המעורבות החברתית של המגזר העסקי היא בבחינת מובן מאליו.
מטרת הפעילות של מ.ע.ל.ה היא להעמיק את ההכרה הזו ,לשכלל את הכלים למימושה
ולהדק את הקשר בין העסקים לסביבתם ,בין חברה במובן "פירמה"

לחברה במובן קהילה.

הנחת היסוד היא שהקשר הזה טוב ,חשוב ומועיל לשני הצדדים באותה מידה .במלים
אחרות :מעורבות חברתית ותרומה לקהילה הן כיום לא רק בגדר תקינות פוליטית אלא חלק
בלתי נפרד מתרבות ניהול מתקדמת ומאסטרטגיה עסקית נבונה.
מעורבות כזו נדרשת היום יותר ויותר גם כדי לצמצם את הפער החברתי הגדול הקיים בארץ,
וגם כתוצאה מחשיפת המגזר העסקי בישראל לתהליך מואץ של גלובליזציה וכניסת חברות
רב-לאומיות לשוק המקומי .חברות אלה מביאות עמן

 ,ברוב המקרים  ,פילוסופיה עסקית

המתייחסת לחברה ולקהילה כאל משאב שיש לטפחו ולהשקיע בו ,תוך התחשבות בצרכיו
וברצונותיו.
לקראת סיום השנה השלישית לקיומו ,ערך ארגון מ.ע.ל.ה – .מחויבות עסקים לחברה
בישראל ניתוח מעמיק אשר בחן את מטרות הארגון הראשוניות ,הישגיו ,אתגריו  ,הזירה בה
הוא פועל ומטרותיו העתידיות .ניתוח זה ,שבחן את רקורד העבר ,תנאי ההווה וציפיות
העתיד הוא הבסיס לתכנית אסטרטגית לארגון ל 3 -השנים הבאות.
מ.ע.ל.ה פועלת כגוף מדרבן ומחנך ,אשר מסייע לקהילת העסקים לשפר את הישגיה
באמצעות מעורבות חברתית המשתלבת בפעילות העסקית .זאת תוך שיתוף פעולה הדוק
עם מגוון רחב של קהלים :המגזר העסקי ,הממשל ומקבלי ההחלטות ,השלטון המקומי,
המגזר השלישי ,האקדמיה ,התקשורת והציבור הרחב.
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השותפות עם ( BSR - BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITYלהלן  ,)BSR -הארגון האמריקאי,
המאגד כיום  1,500חברות בהיקף עסקים של יותר מטריליון דולר ,ומערך הקשרים עם
ארגונים אירופיים מובילים ,מאפשרים לנו להביא למגזר העסקי בישראל את המידע והכלים
העדכניים ביותר הקיימים כיום בעולם בתחום המעורבות החברתית של גופים עסקיים .
התפתחות התחום בישראל של מעורבות עסקים בחברה ,התפתחות מ.ע.ל.ה .כמותג מוביל
בשוק זה ,הרצון להבטיח את הרלוונטיות של פעילות הארגון ובו בזמן הצורך להבטיח את
עצמאותו המקצועית והכלכלית – הם העומדים בבסיס התכנית.
מ.ע.ל.ה .של  2002יהיה ארגון שונה מזה של  1998בשני היבטים מרכזיים :
א .בצד שימור מטרתו הראשונית של הארגון – קידום מודעות ,הדרכה והפצת הגישה של
אחריות חברתית של עסקים  -יפותח מסלול של הענקת שירותים וכלים מקצועיים כמענה
לצרכיהם של אותם עסקים המעורבים בחברה ומאמצים את הגישה העסקית של אחריות
והשקעה חברתית.
פעילות המקור של מ.ע.ל.ה .דהיינו הפצת העקרון ,גיבוש תכניות עתידיות ,מחקר ,חינוך
והדרכה כלליים ימשיכו להתקיים על בסיס מענקים של קרנות (בדרך כלל זרות)
המשקיעות בארגוני תשתית של חברה אזרחית והובלת שינוי חברתי.
ב.

מתוך מטרה לערב את קהילת העסקים הלכה למעשה בדרכה של מ.ע.ל.ה .יהפוך
הארגון להיות ארגון "עמיתים" .העמיתים יהיו אותם עסקים ישראלים המזדהים עם
מטרות מעלה ורואים בארגון מקור מקצועי וערכי .עסקים אלו ישקיעו סכום שנתי קבוע
במ.ע.ל.ה.

שיהווה

בסיס

כלכלי

ישראלי

לפעילות

הארגון.

בראש העמיתים תעמוד קבוצת מנהיגות שתמנה  10-12חברות שתהינה מחויבות
להובלת התחום עם מעלה .חברות אלו ישקיעו כ 12,000 -דולר לשנה במ.ע.ל.ה ,תוך
מחויבות להשקעה של  3שנים .קבוצת המנהיגות תהנה מזהות חזקה עם מ.ע.ל.ה: .
לוגו חברי הקבוצה יופיע על פרסומי הארגון ,מ.ע.ל.ה .תציע לחברות המעונינות מצגת
לדירקטוריון או ההנהלה הבכירה ובשנת הפעילות הראשונה ,תוביל קבוצת המנהיגות
את הועידה השנתית "עסקים וחברה" (אוקטובר .)2001

פעילות ארגון העמיתים תמומן מדמי העמית ,השקעת קבוצת המנהיגות ומכירת שירותי
הייעוץ וכלי ההדרכה ותאפשר קיום שוטף ועצמאי של הארגון.
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למ.ע.ל.ה , 2002 .יהיו איפא שני צירי פעילות מרכזיים:
ציר א' – ציר הפעילות הרעיונית – הפצת העיקרון של מחויבות עסקים לחברה ,הצגת מגוון
התחומים הכלולים במחויבות זו (איכות סביבה ,פיתוח קהילתי ,זכויות אדם ואזרח ,שיווק
וצרכנות ,בקרה ודיווח ,אתיקה ,סביבת עבודה) ,הרחבת מעגלי העסקים המעורבים ,חינוך
,מודעות ושדולה לקהילת העסקים כולה  ,למעצבי המדיניות ,לארגונים חברתיים  ,לתקשורת
ולציבור הרחב .בציר זה תהיה מעלה ערוכה לתת מידע כללי וללא תשלום ,לכל עסק מעונין,
ללא קשר לגודלו .מ.ע.ל.ה .תפתח כלים וערוצים שיפנו לקהלים רחבים ויאפשרו הכרת
התחום ומגמותיו כגון  :אתר אינטרנט ,המשך ושכלול העמוד הקבוע בגלובס ,אות גלובס,
ועידה שנתית ,ימי עיון על פי נושאים וסקטורים וכיו"ב .הפעילות הרעיונית תמשיך להיות
ממומנת ממענקי קרנות.
ציר ב' – ארגון העמיתים – ארגון של העסקים המשוכנעים ,המעונינים להצטרף להובלת
הנושא .עסקים אשר פעולתם בתחום מציבה אותם כמנהיגים .עסקים אלו אשר באופן טבעי
יהיו מקרב החברות היותר גדולות במשק ,יהיו בגדר מעגל היעד הראשון של מ.ע.ל.ה ..עבור
אלו תפתח מעלה שירותים ומוצרים מקצועיים שיאפשרו קידום פעילותם .על ארגון העמיתים
להיות עצמאי כלכלית כאשר הכנסותיו יגיעו מדמי העמית ,ותשלום עבור מוצרים ושירותים.
שינוי מהותי זה בפעילות מ.ע.ל.ה .מוביל לשינוי מבני כולל :
 הרחבת התשתית הארגונית של מ.ע.ל.ה .על ידי הוספת  2אנשים בכירים ,בעלי ניסיון
עסקי מוכח וגישה חברתית שיאפשרו הרחבת מעגל הייעוץ לעסקים ופיתוח שירותים
מתאימים.
 שינוי המבנה הציבורי של מ.ע.ל.ה .כך שלארגון תהיה מועצת מנהלים מעורבת ,פעילה
ואחראית אליה ידווח מנכ"ל הארגון.
 גיבוש מבנה משפטי -מיסויי שיאפשר :
המשך קבלת מענקי קרנות זרות לתחום החינוך
הכרה לצורך מס בהשקעת קבוצת המנהיגות (האם הכרחי ?)
הכנסות ממכירת שירותים ומוצרים
הכנסות מדמי עמיתים
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מ.ע.ל.ה– .

החזון

מ.ע.ל.ה .שואפת להיות הארגון המקצועי של העסקים בישראל
שיש להם עניין לשפר את פני החברה והסביבה בישראל.
עבור עסקים אלו תהיה מ.ע.ל.ה .המקור המקצועי המרכזי
בכל הקשור בשילוב ערכיות בעסקים.

-

מ.ע.ל.ה .המשימה

להיות הגורם המקצועי המוביל ,המסייע לעסקים בישראל ,לפתח
וליישם גישה אסטרטגית עסקית של מחויבות חברתית ,התורמת
להצלחתם העסקית ולשיפור פניה של החברה בישראל.
קהלי היעד
 .1עסקים גדולים (מעל  50מליון  $מחזור ומעל  200עובדים).
 .2חברות רב-לאומיות הפועלות בישראל וחברות ב BSR -האמריקאי.
 .3עסקים שללא קשר לגודלם עשויים להיות מובילים אסטרטגיים בתחומם.
 .4ארגוני-גג עסקיים.

פירוט צירי הפעילות
ציר א' – הפעילות הרעיונית :












פיתוח אתר אינטרנט ואחזקתו
פיתוח והרחבת מדור גלובס "עסקים וחברה"
המשך מפעל "אות גלובס ע"ש חיים בר און עסקים וחברה"
ייזום הועידה השנתית
השתתפות באירועים ציבוריים המקדמים את נושא המחויבות החברתית
פרסום תרחישים מובילים
פיתוח תחומים
תיעוד
פיתוח ,הדרכה והפצה של התו החברתי
המשך ניולטר מ.ע.ל.ה.
קורס מנהלי קשרי קהילה
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" מצפן חברתי" – ייזום שולחנות עגולים עסקים ,ממשלה ,ארגונים להעלאת נושאים ודיון
בקידומם.
 עריכת מחקרים וסקרי מגמות
 פיתוח קשרים בינלאומיים עם ארגונים בעלי סדר יום משותף
 יחסי ציבור ותקשורת

ציר ב' – ארגון העמיתים – מציע לחבריו :
 מידע וידע שוטפים וממוקדים על נושאים  ,תרחישים ומגמות בתחום
 רשת קשרים בישראל ובעולם
 ייעוץ מקצועי
 הדרכה
 פתרון בעיות ומשברים
 מחקר וסקרים
 כנסים וימי עיון
 השמת כח אדם
 הכשרה מקצועית
 פרסומים מקצועיים
 סיורי שטח
 מפגשים וקבוצות עבודה
 מיפוי ותיעוד
 שותפויות וקונסורציומים
לעמיתים במ.ע.ל.ה: .





שותפות אקטיבית לשינוי פני החברה בישראל !
ערך מוסף ניהולי – מקצועי
ערך מוסף כלכלי
ערך מוסף תדמיתי

ניתוח SWOT
חוזקות/עוצמות STRENGTH
 .1הראשוניות והייחודיות של מ.ע.ל.ה בהצגת הגישה של מחויבות עסקים למען הקהילה
כגישה כוללת וכחלק מהתרבות העסקית של הפירמה.
 .2השותפות עם  BSRהאמריקאי המאפשרת למ.ע.ל.ה בסיס ידע ,ניסיון מצטבר ,תמיכה
מקצועית ,הכרה וקשרים בינלאומים.
 .3השקעה ראשונית והמחויבות המתמשכת של קרן כהנוב שמשמשת עד היום משקיע
אסטרטגי בצד השקעה משמעותית של קרן פורד.
 .4הרקע האישי של טליה אהרוני ועירית תמיר הינו מהתחום העסקי ,זאת בניגוד לשאר
האירגונים בהם המנהלים הינם מהתחום החברתי.
 .5מ.ע.ל.ה הפכה למותג – ראה נספח מס' 2
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.6

כלים שפותחו ע"י מ.ע.ל.ה כדוגמת  -אות גלובס ,עמוד שבועי בגלובס ,רבעון מ.ע.ל.ה
(מוניטור) ,פורום מנהלי קשרי קהילה ,קורס מנהלי קשרי קהילה ,סדנאות ומסלולי
ייעוץ והדרכה לעסקים.

מספר ומעמד החברות שמ.ע.ל.ה נמצאת בקשר הדוק איתן לרבות רשימת התפוצה.
.7
ראה נספח מס' .3
שותפויות אסטרטגיות – ראה נספח מס' .4
.8
חולשות WEEKNESSES
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הראשוניות למרות יתרונה מהווה חיסרון מאחר ומ.ע.ל.ה יוצרת את השוק בו היא
פועלת.
העובדה שהמסרים של מ.ע.ל.ה קשים להבנה .הם מייצגים תפיסה ערכית כוללת ולא
מרשמים ברורים לייזום פרויקטים.
העדר מסורת ותרבות עסקית בישראל של .CORPORATE CITIZENSHIP
התשתית הארגונית – העובדה שמ.ע.ל.ה אינה ארגון חברים והינה ארגון קטן עם
מיעוט כוח אדם.
חוסר יכולת "לתפור" פתרון ספציפי לכל חברה.
העדר משאבים (הכנסות) מובטחים לעתיד.
גישה בסיסית ישראלית של רתיעה מעירוב תרומה עם תועלות עסקיות.

הזדמנויות OPPORTUNITIES
.1

מגמה עולמית של התחזקות הפרמטר החברתי – ראה נספח מס' .5

.2
.3

מ.ע.ל.ה יכולה להמשיך ו"להוביל את השוק" ולהפוך ל"מנהיגת השוק".
השוק מתפתח בהיבט החברתי ,ישנה דרישה לתחום וניתן אף להשפיע על כיווני
התפתחותו.
ביקוש לייעוץ וכלים מקצועיים.

.4

איומים
.1
.2
.3
.4

THREATS

פרמטר החברתי אינו בראש סדרי העדיפויות של המנהל הישראלי.
אירגונים משיקים אשר נותנים פתרונות ישימים ומיידיים על חשבון התהליך והתכנון
לטווח ארוך.
מאחר ומ.ע.ל.ה מציגה תפיסה כוללת ,היא עלולה להיתפס כפחות רלוונטיות
ופחות מעשית – מציגה גישה ניהולית ולא פרויקטים בשטח.
השוק קטן וקיימים בלבול וחפיפה במסרים ,בייחודיות ובמעורבות המנהלים
העסקיים.

גורמי מפתח להצלחה
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" .1עליית מדרגה" בהעמקת המודעות ליצירת תרבות עסקית ערכית בפירמה ולקשר
שבין השקעה חברתית ותוצאות עסקיות.
 .2מימון.
 .3צוות מקצועי והתמחות – העמקת והרחבת הצוות המקצועי של מ.ע.ל.ה ובכך הקטנת
התלות באיש המפתח – טלי אהרוני ויכולת הרחבת "התורה".
 .4שייכות – מנהלי חברות ובעלי חברות יגיעו להבנה שמ.ע.ל.ה הוא הארגון שלהם ,וייקחו
חלק באחריות הניהולית והביצועית.
 .5בניית דירקטוריון "חזק" -הכולל גופי עסקים אסטרטגיים ,שיאפשר הן מטריה ניהולית
ועזרה בקביעת מדיניות שוטפת והן השגת מקורות מימון ויצירת קשרים " /פתיחת
דלתות".
 .6סל מוצרים רחב שייתן מענה לצורכי השוק.
המבנה הארגוני
המבנה הארגוני המוסדי יהיה פועל יוצא של המבנה המשפטי של הארגון .ברור כי ישמרו
מוסדות הארגון הנדרשים על פי חוק רשם העמותות  :מייסדים ,ועד מנהל ,אסיפה כללית
וועדת ביקורת.
הארגון עצמו ישמור על מתכונת התשתית המצומצמת והלא הירארכית .כאשר לצוות המוביל
יתוסף תפקיד נוסף של מנהל/ת לקוחות גם הם מרקע של ייעוץ עסקי/שיווקי/תקשורתי
ומנהל/ת פרויקטים.
בשיא השינוי  – 2002ימנה איפא צוות מ.ע.ל.ה המצומצם  6איש :


טליה אהרוני – אסטרטגיה כוללת ,התוויית מדיניות ,ניהול כולל של קשרי הארגון

בארץ ובחו"ל ,גיוס משאבים ,ייעוץ.


עירית תמיר – ניהול שוטף של הארגון ,הצוות וארגון העמיתים ,ניהול-על של

פרויקטים מיוחדים ,ייעוץ והפעלת מערכי ההדרכה.


מנהל/ת עמיתים – קשרי עמיתים – עבודה שוטפת מול לקוחות ספציפיים בייעוץ

והפעלת תוכניות


מנהל/ת פרויקטים – הפקת וניהול הפרויקטים המיוחדים של מ.ע.ל.ה : .פורום ,קורס,

ועידה ,סדנאות ,ימי עיון כיו"ב.


מנהל/ת ידע והפקות – ניהול הידע בתחום ממקורות המידע שמ מ.ע.ל.ה ,.הפעלת

אתר האינטרנט ,תחקיר וגיבוש החומרים לפרסומי מ.ע.ל.ה .השונים.


מזכירות ואדמיניסטרציה
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במקביל ימשיך הצוות המורחב לשמור את מתכונתו כצוות מנהלי תחומים עצמאיים
התורמים מניסיונם ,וכישוריהם לפיתוח תכניות ספציפיות בתמורה לתשלום על פי שעות
ייעוץ .התחומים :


איכות סביבה



סביבת עבודה



מעקב  ,בקרה ודיווח חברתי (כולל תו חברתי)

תחומים אחרים יתווספו בהתאם לדרישת השוק והחלטות הארגון .תחום שפוטנציאל פעילותו
יעלה ויתרחב עשוי להשתלב באורח אינטגרלי בצוות המצומצם.
מועצת מנהלים ( – )BOARDכחלק מהפיכת מ.ע.ל.ה .לארגון עמיתים והדגשת מקצועיותו
ואמינותו ,יורכב בורד שימנה את מנהלי חברות המנהיגות ומתוכו יבחר יו"ר .הבורד יבחן את
מדיניות הארגון ,ניהולו המקצועי והכספי ,ייצג אותו ויהיה אחראי  ACCOUNTABLEלתפקודו
הכולל.
הבורד עם כינונו ,יחליף את הועדה המייעצת ומתכונת פעילותה.
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נספח 15
הודעה לעתונות ,שר התמ"ת שיתוף פעולה עם מעלה

הודעות לעתונות  -פברואר 2005
בחברה אולמרט :אני רואה חשיבות רבה במעורבותה של קהילת העסקים
הישראליתׁ27/2
אולמרט :אני רואה חשיבות רבה במעורבותה של קהילת העסקים בחברה הישראלית ,לטובת איכות החיים
בחברה בה אנו חיים
אולמרט :אחריות חברתית של עסקים מניבה תשואות גם לעסק ,גם לקהילה וגם לסביבה
אני רואה חשיבות רבה במעורבותה של קהילת העסקים בחברה הישראלית ,לטובת איכות החיים בחברה בה
אנו חיים – כך כתב מ"מ רוה"מ ושר התמ"ת ,אהוד אולמרט ,בפניה למגזר העסקי הישראלי.
השר אולמרט ציין בפנייתו כי התפתחויות חברתיות ופוליטיות בעולם המערבי ובישראל הביאו לצורך להגדיר
מחדש את מערכת היחסים בין ממשלה -כלכלה -חברה ,על רקע צמצום מעורבות ממשלות בתקציבי רווחה
וגידול הצרכים החברתיים .אחת הדרכים להתמודדות עם שינויים אלו היא באמצעות גישת אחריות חברתית של
עסקים ,הגורסת שאחריות חברתית מוטלת לא רק על ממשלות ,אלא גם על גופים עסקיים.
השר אולמרט הדגיש כי מעורבותם של הארגונים העסקיים בקהילה ותרומתם לה הינה השקעה אסטרטגית.
מעורבות כזאת תורמת לא רק לקהילה אלא אף לארגונים העסקיים עצמם!
עוד ציין השר אולמרט כי אחריות חברתית של עסקים מניבה תשואות גם לעסק ,גם לקהילה וגם לסביבה:
משפרת את הקשר עם לקוחות ,ספקים ורשויות ומחזקת את המוניטין שלו ,מחזקת את נאמנות העובדים
ומגבירה האטרקטיביות למשקיעים.
קביעה זו נתמכת בנתונים מחברות שונות בעולם המלמדים על גידול בהיקף העסקים המיישמים עקרונות של
אחריות חברתית בפעילותם העסקית ,ועל הגידול בחשיבות שמייחס הציבור לשיקולי המעורבות באחריות
חברתית של עסקים על העדפות הצריכה שלו.
יצויין כי משרד התמ"ת יחד עם מ.ע.ל.ה נרתמו לקידום פעילות חשובה זו ליצירת והגברת מודעות הדדית
לחשיבות פיתוח הקשר בין המגזר העסקי לקהילה ,על רקע נסיונה ותרומתה של מ.ע.ל.ה ,ארגון הגג של
עסקים המקדמים אחריות חברתית בישראל ,לפיתוח הנושא ,שלאחרונה אף השיקה את מדד מ.ע.ל .ה
לאחריות חברתית בבורסה.
במסגרת עבודת מטה הנעשית בימים אלו במינהל תכנון מחקר וכלכלה נבנית תכנית עבודה המציבה יעדים
כמותיים לפ יתוח הקשרים בין עסקים לבין פעילויות בקהילה ובחברה ,הגדלת מספר העסקים שיתחילו
במעורבות כזו לצד העמקת הפעילות והרחבת התחומים שהיא מטפלת בהם בקרב העסקים השונים.
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נספח  - 16הצעה להקמת מרכז אקדמי
 19ספטמבר 2002

סודי  /אישי  /לא להפצה
מ.ע.ל.ה  -המרכז לאחריות חברתית של עסקים בבית הספר לניהול ע"ש
רקנאטי באוניברסיטת תל-אביב
או  :המרכז לאחריות חברתית של עסקים ליד ביה"ס לניהול… מייסודה של
מ.ע.ל.ה
רקע :
בעולם כולו קמים ומתבססים ארגוני-גג של עסקים העוסקים בתפקיד החברתי של עסקים
תוך קידום תועלתם העיסקית בצד הצבת מענה לצרכים חברתיים וסביבתיים גדלים
ומתפתחים .ארגונים אלו עוסקים במיגוון תחומים  :פיתוח מנהיגות ,גיבוש בסיסי ידע ומידע,
פיתוח כלים ,הגות ,שדולה ,הדרכה ,ייעוץ והכשרה.
בד בבד עם התפתחות המעורבות החברתית של עסקים מתפתחות מערכות יחסים הדוקות
בין מגזרי החברה השונים  :ממשלה – עסקים – ארגונים חברתיים – אקדמיה.
בתי ספר למינהל עסקים החלו לכלול הבטים שונים של התחום במערכת הלימודים שלהם,
חלקם כחלק אינטגרלי מהלימודים האקדמים ואחרים במסגרת לימודי הכשרה והעשרה
למנהלים.
לתחום האחריות החברתית העסקית הבטים רבים ומגוונים המשיקים לכל תחומי הניהול.
ישראל פועלת מ.ע.ל.ה מזה כ 4-שנים לקידום נושא האחריות החברתית של עסקים
 CORPORATE CITIZENSHIPאו .CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
מ.ע.ל.ה – מחויבות עסקים לחברה בישראל ,הינו ארגון ללא מטרות רווח אשר מטרתו לדרבן
עסקים בישראל לאמץ גישה אסטרטגית ניהולית דל אחריות חברתית המועילה לקידום
המטרות העיסקיות בצד שיפור פני החברה והסביבה בישראל .בשנות קיומה הראשונות
עסקה מעלה בייחוד בקידום הנושא ,הגברת המודעות ורתימת עסקים למעגל העסקים
המחויבים חברתית.
עם התפתחות התחום והיווצרותו של "שוק" בו פעילות חברות עסקיות ,ארגונים חברתיים
וקרנות פיתחה מ.ע.ל.ה תכנית הכשרה מקצועית "קורס להכשרת מנהלי קשרי קהילה
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עסקיים" (בשיתוף עם משרד רו"ח זיו & האפט) ,ושורת מפגשים מקצועיים להעשרה
מקצועית של העוסקים בתחום.
במקביל ,ייסד הארגון קבוצת מנהיגות בה חברות  12חברות מובילות במשק .מנהלי
החברות מהווים את ועדת ההיגוי של הארגון המתווה את דרכו העתידית.

התבגרות השוק בישראל ,ריבוי מספר העסקים המעורבים והצורך בהכשרה ,מחקר ופיתוח
כלים בצד – התפתחות השוק בעולמי ותהליכי הגלובליזציה ,מהווים בסיס להצעה זו
במסגרתה יקימו ביה"ס לניהול ע"ש רקנאטי וארגון מ.ע.ל.ה .מרכז לאחריות חברתית של
עסקים ליד ביה"ס.
המבנה המוצע להלן – מהווה מודל ראשוני מסוגו .בבסיסו עומד מבנה דומה וייחודי שהוקם
בארה"ב

THE CENTER FOR CORPORATE CITIZENSHIP AT BOSTON
COLLEGE.
קונספט :
מרכז מייסודו של ביה"ס לניהול וארגון מ.ע.ל.ה – יהווה מסגרת אקדמית – עסקית –
יישומית ,לפיתוח תחום האחריות החברתית של עסקים.
יש לבחון העתיד שיתוף פעולה עם תחומי אקדמיה נוספים (סוציולוגיה וכו')
תפקידי המרכז :
בהיותו בין-ארגוני יהיו למרכז  2תפקידים מרכזיים :
 .1חינוכי – הפצת התורה
 .2אוטורטיבי  -העמקת הידע כמוביל התחום בישראל
המרכז יקיים ,יעסוק ויהווה :
-

מחקר יישומי ואקדמי
ארגון חברים (עסקים)
העצמת עסקים בתחום
פיתוח מנהיגות אקדמית ועסקית
מוניטורינג של מגמות עולמיות וישראליות
דיאלוג בין עסקים – אקדמיה וארגונים חברתיים
הכשרה מקצועית (קורסים ,ימי עיון ,סדנאות) – לימודי תעודה
מסגרת אקדמית – דוקטוראט
הוצאה לאור – פירסומים אקדמים ועסקיים
כנס שנתי

צוות :
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צוות המרכז ישלב את מרכיביו דהיינו צוות מ.ע.ל.ה ,אשר יעבור למסגרת המרכז וצוות
אקדמי.
צוות מ.ע.ל.ה מונה  6איש מועסקים במשרה מלאה ו 2 -מנהלי תחומים
 ACCOUNTABILITYואיכות סביבה עצמאיים.
תקציב :
קשה בשלב זה להציג אומדן תקציבי .
במרכז בבוסטון קולג' מחולק התקציב ל: 3 -
 1/3דמי חבר של עסקים  ,ייעוץ ומכירת שרותים וחסויות לעסקים
 1/3מענקי קרנות חברתיות
 1/3מענקי מחקר ותקציב אקדמי והכנסות ממחקרים

המרכז עומד להקים חברה רשומה (למטרות רווח) שתהווה מסגרת לפעילות הייעוץ העסקי.
בישראל ,ניתן לשאוף לחלוקה תקציבית דומה אולם ברור שהגדרת התקציב תבנה רק לאחר
גיבוש תוכנית עסקית ותוכנית עבודה מלאה.
מבנה המרכז :
 יוקם בורד שיכלול את נציגי ביה"ס לניהול ,נציגי מ.ע.ל.ה ,חברי המנהיגות העסקית שלמ.ע.ל.ה.
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נספח 17
תכנית הקתדרה לאחריות תאגידית  ,המכללה למנהל

המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר לניהול

המרכז לאחריות תאגידית

ביה"ס למנע"ס משיק סדרת הרצאות :
" סוגיות באחריות תאגידית  -תחומי ההשפעה של המגזר העסקי בישראל
ובעולם "
בית הספר למינהל עסקים ישיק בשנה"ל תשע"ב סדרת הרצאות נבחרות בנושאי אחריות תאגידית.
סדרת ההרצאות שנועדה להוות במה לרעיונות והחלפת דעות תארח מרצים מובילים ביניהם מנהיגים
עסקיים ,ראשי ארגונים חברתיים ,ומעצבי מדיניות ורגולציה .הסדרה תתקיים בהובלת הגב' טליה
אהרוני שייסדה וניהלה את ארגון "מעלה" ,וכחלק מפעילות "המרכז לאחריות תאגידית" בניהולה של
עמירה דותן.
מטרת הסדרה להציג וללבן את הסוגיות והנושאים המזדמנים לפתחו של המגזר העסקי  ,לספק
הבנה רחבה לזירת העסקים הבינלאומית ובדרך זו להכשיר את מנהלי העתיד להנהגת ארגונים
בעולם של שינוי ותמורות.
מרצי הסדרה נבחרו בקפידה כדי להציג קשת רחבה של דעות ,גישות ותובנות לגבי התנהלות עסקית
ברקע של המחאה החברתית בישראל ,המשברים הכלכליים ,השינויים במאזן הכוחות העולמי ,חילופי
המשטרים ,התחזקות כוחם של ארגונים אזרחיים והעלייה בציפיות צרכנים ומשקיעים .בין המרצים :
איש העסקים,הסופר ופעיל חברתי יעקב בורק ,יזם ההי-טק ,מייסד כרומטיס והפעיל החברתי אורני
פטרושקה ,סמנכלי"ת בכירה של בטר פלייס זיוה פתיר ,יו"ר אוסם-נסטלה דן פופר ,הפרשן והעורך
הכלכלי הראשי של ידיעות אחרונות סבר פלוצקר ,מנכ"ל משרד האוצר לשעבר ירום אריאב ,שותף
מנהל משרד גורניצקי עו"ד מוריאל מטלון ,המשנה ליועץ המשפטי לשעבר עו"ד דידי לחמן מסר,
הסוציולוג פרופ' רונן שמיר ונוספים.
(רצ"ב רשימה מפורטת של המרצים ונושאי ההרצאות).
סדרת ההרצאות הינה חלק מחזונו של בית הספר הגדול בישראל למינהל עסקים ,להיות מוביל את
תחום "האחריות התאגידית – אחריות חברתית סביבתית בעסקים" .חזון זה ,המובל מזה שנתיים על
ידי פרופ' עדי ערמוני ,דיקאן בית הספר ,בא לידי ביטוי במספר מישורים ,ובראשם ,ייסוד "המרכז
לאחריות חברתית תאגידית" בבית הספר לפני כשנתיים ,בראשו עומדת היום תת אלוף (מיל ).ח"כ
לשעבר ,עמירה דותן ,העומדת גם בראש מכון הגישור הפועל במסלול האקדמי .בבסיסו של חזון זה
קיימת ההבנה כי נושא האחריות התאגידית הוא קריטי להכשרתם של מנהלי העתיד ,היות והוא
קשור קשר הדוק לליבת העסקים של החברות המובילות ,וכי ניהול אחראי נחשב למרכיב חיוני בניהול
סיכונים ,חדשנות ופיתוח עסקי של כל חברה עסקית .נושא זה אף תפס תאוצה ,ונלמד כיום בבתי
ספר המובילים בעולם למינהל עסקים ,דוגמת הרווארד ,ייל ואחרים.
בשנתיים האחרונות הוטמע הנושא בבית הספר ,בין היתר על ידי היצע של מגוון קורסים בתחומי
האחריות החברתית ,אתיקה ,ממשל תאגידי ,אחריות סביבתית ,השקעות אתיות ,קיימות וכד'.
מקצועות האתיקה והאחריות החברתית אף הוכנסו ללימודי החובה לתואר ראשון ושני .בנוסף,
הוקמה ועדה מייעצת ללימודי אחריות חברתית ,בהשתתפות אנשי אקדמיה ,יועצים מקצועיים ואנשי
החברה האזרחית.
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לדברי פרופ' עדי ערמוני ,דיקאן בית הספר" :אנו רואים עצמנו מחויבים לחלוטין ,להעמיד לרשות
הסטודנטים והבוגרים כלים יישומיים ותיאורטיים להבנת המגמות הבולטות והחשובות בעולם
העסקים המודרני ,ובכלל זה הבנת נושא שהולך וכובש את עולם העסקים הבינלאומי  -אחריות
חברתית תאגידית .תחום זה חייב להיות מוטמע במנהלי העתיד ,מפני שהמעשה הניהולי המודרני,
טומן בחובו גם תכנים של אחריות חברתית .ביה"ס למנע"ס נטל על עצמו משימה יוקרתית זו של
הכשרת מנהלים בתחום האחריות החברתית התאגידית ,לא רק מתוך רצון לחדש ולגוון ,אלא בעיקר
מתוך תפישת עולם רחבה הגורסת שראוי להעניק למנהלי העתיד של עולם העסקים כלי חדשני נוסף
בתוך ארגז הכלים שעמו הם יוצאים לחיים האמתיים".
סדרת ההרצאות הינה כאמור ,נדבך נוסף ביישום חזון בית הספר .ההרצאות יינתנו במסגרת לימודי
הליבה של הסטודנטים לתואר שני.
לדברי עמירה דותן ,ראש המרכז לאחריות חברתית תאגידית בביה"ס למנע"ס" :סדרת ההרצאות
נועדה להכשיר את הסטודנטים הלומדים בביה"ס למנע"ס בידע ,בכלים ובמיומנויות להבנה וניתוח
האתגרים המורכבים העומדים לפניהם .הרעיון הוא להעניק לסטודנטים את הפן האקטיבי ,לצד
הלימוד התיאורטי ,כך שהם יהיו מעורבים בתהליכים עצמם .מטרתנו היא להטמיע את עקרונות
האחריות החברתית התאגידית ותפישת הקיימות בקרב הסטודנטים ,הבוגרים והסגל ,באמצעות
כלים אקדמיים יישומיים ,ולהשפיע על השיח הציבורי ,האקדמי והעסקי .מעבר לכך ,אנו באים לעודד
סטודנטים ,בוגרים וסגל לנקוט עמדה בסוגיות האחריות החברתית ,להטמיע בקרבם ידע וערכים
ולספק כלים להבנה וניתוח החברה על כל מגזריה".

סמסטר א'
מפגש

הרצאה

מרצה

נושא

13.11.2011 .1

09:30

יעקב בורק – איש עסקים ,סופר ,יו"ר
מידות.
עו"ד דידי לחמן מסר

על שוויוניות ואחריות
עולם חדש של עסקים והשקעות

09:30

סבר פלוצקר -פרשן ועורך כלכלי ראשי
ידיעות אחרונות
אורני פטרושקה  -יזם ואיש היי-טק ,מייסד
חברת כרומטיס ופעיל חברתי
זיוה פתיר – סגנית נשיא ,גלובל

כלכלה ומחאה חברתית בראי
התקשורת
"איך דברים שלומדים בגן משפיעים על
הצלחת סטארט-אפים"?
בטר-פלייס – מודל עסקי לקיימות

11:00
4.12.2011 .2

11:00
18.12.2011 .3

09:30

לתקינה,איכות סביבה,איכות ובטיחות בטר-
פלייס .לשעבר מנכל"ית מכון התקנים
הישראלי וסגנית נשיא ארגון התקינה
הבינלאומי

8.1.2012 .4

11:00

עו"ד מוריאל מטלון  -השותף המנהל –
גורניצקי ושו"ת עורכי דין

09:30

ירום אריאב – לשעבר מנכ"ל משרד
האוצר
דן פרופר – יו"ר אוסם

09:30

פרופ' רונן שמיר – סוציולוגיה
אוניברסיטת תל-אביב

11:00
22.1.2012 .5
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בין חבות משפטית לחבות ציבורית –
הזיקה ההדדית שבין עולם המשפט
לאחריות תאגידית
צדק חברתי כמנוף לצמיחה
ניהול ,אחריות ,ציפיות – זירת העסקים
בישראל
"קפיטליזם מוסרי ?"

סמסטר ב'
מפגש

הרצאה

מרצה

נושא

18.3.2012 .6

09:30

הרצאת פתיחה – אלונה שפר-קארו
מנכל המשרד להגנת הסביבה
דן פרופר

גם הסביבה דורשת צדק

11:00
1.4.2012 .7

ניהול ,אחריות ,עסקים בישראל

09:30
11:00

22.4.2012 .8

09:30

רענן דינור – מנכ"ל משרד רה"מ
לשעבר
חנוך ברקת – קרן דואליס

09:30

רחל ליאל – מנכל"ית הקרן החדשה
לישראל
מוחמד דראושה – מנכ"ל משותף,
יוזמות קרן אברהם
 – David Graysonראש המרכז
לאחריות תאגידית באוניברסיטת
קרנפילד ,אנגליה

11:00
13.5.2012 .9

11:00
3.6.2012 .10

09:30
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שיח בינ-מגזרי בישראל – האם אפשרי
?
עסקים חברתיים – השקעה והחזר
לצידה
ארגונים חברתיים ועסקים – אש ומים ?
המגזר הערבי כחלק מקהילת העסקים
השראלית
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ראיונות*
גלובאלי :
.1

Aaron Back

Aron Cramer .2
Robert Dunn .3
John Elkington .4
David Grayson .5
Shira Herzog .6
Pierre Mazeau .7
Allen White .8
ישראל :
 .9ד"ר עלי בוקשפן
 .10יעקב בורק
 .11פרופ' בני גדרון
 .12רונית הראל בן-זאב
 .13ד"ר ניסן לימור
 .14גליה מאור
 .15מומו מהדב
 .16ד"ר יונתן מנוחין
 .17סבר פלוצקר
 .18זיוה פתיר
 .19עפרה שטראוס
 .20רעיה שטראוס בן-דרור
 .21פרופ' גבריאלה שלו
 .22פרופ' רונן שמיר
 .23רו"ח שירלי שקד
 מתומלל ומתוקצר
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ראיונות גלובאלים – שאלון כללי :
נוסח  20 :מאי 2013
אישי ,כללי  ,עולמי


איך הגעת לתחום ? תאר המפגש הראשון



למה רצית להיות שותף לנושא ?



למה חושב שרעיון האחריות התאגידית "תפס" ?



מי היו מקדמי הרעיון ?



מי היו המתנגדים ?  -אפיזודות ספציפיות של התנגדות



מתחרים ?
ישראל



האם הייתה חשיבה אסטרטגית בבסיס ההיענות של  BSRלפניה של קרן כהנוב ?
) (Aron Cramer; Bob Dunn
למה החליטו לתמוך במעלה ? ) ;(David Grayson; Aron Cramer; Bob Dunn



מה עניין בפניה שלי ? ))Allen White ; John Elkington



איך רואים את מעלה בזירה הגלובאלית ?



בהשוואה לארגונים בני אותו גיל  -שוני בהתפתחות ?



ייחודי למעלה ?



השפעות פוליטיות ?



רמת עניין בישראל ?
נוספים :



גרייסון ונלסון מדברים על תנועה עולמית – האמנם ארגוני האחריות התאגידית מהווים
תנועה גלובאלית ?



האם  CRחלק מהשתלטות תרבות עסקים אמריקאית ?



האם  CRמהווה מענה לביקורת– ריסון עצמי ?
צפי עתידי לגבי התחום :



לאן הולכים ?



השפעות המשברים ,המחאה החברתית



לאן צריכים ללכת ?
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ראיונות ישראל – שאלון מנחה
נוסח מאי 2013
אישי ,כללי ,עולמי :


איך הגעת לתחום ? תאר מפגש ראשון



למה רצית להיות שותף לנושא ?

התחום בישראל


מה להערכתך רמת המעורבות החברתית והאחריות של עסקים בישראל ?



למה חושב שרעיון האחריות התאגידית "תפס" ?



האם המעבר ממשק סוציאליסטי למשק ניאו-ליבראלי קידם את התחום או היווה חסם ?



האם אפשר לציין את החלשות המדינה כאחד הגורמים להתפתחות התחום בישראל ?



מי קידם הרעיון (רואי חשבון,יועצים,מעלה,מתן ,ציונות  ,2000תקשורת ,אקדמיה)



מי היו המתנגדים  -אפיזודות ספציפיות של התנגדות



מתחרים ?



איזה מאפיינים ייחודיים לאחריות התאגידית הישראלית ?

ארגון מעלה


האם מעלה שרתה את החברה ? או את העסקים ?



האם מעלה השפיעה על סדר היום הציבורי במדינת ישראל ?



מדוע אי-אפשר לכלול "קידום שלום" כאחריות תאגידית ?



מידת ההשפעה על סקטורים אחרים :
מגזר שלישי ,ממשלה ,אקדמיה ,תקשורת



השפעת דירוג מעלה



מדוע לא הצליח מדד מעלה ? שוק ההון ?



האם הצבור /צרכנים מתייחסים לאחריות תאגידים של חברות ספציפיות ?



במונחים של הצלחה וכשלון – מה ההצלחה הגדולה ביותר ? מה חסר ? איפה נכשל ?

צפי עתידי


בשנים האחרונות ניכרת יותר רגולציה של "אחריות תאגידית" (חובת מחזור ,דיווח
סביבתי וחברתי ,מימשל תאגידי וכיוב) – האם יש עתיד לתחום שהוא בעיקרו וולנטרי ?



השפעת המחאה החברתית



עתיד התחום ? מה כיווני הפיתוח העתידיים ?
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ראיון עם Dr. Aaron Back
 8ספטמבר  ,2014ניו יורק

בעת הקמת מעלה מנהל תוכנית ישראל ב"קרן פורד"  .בהמשך מנהל Ford Israel Fund
הפגישה שלנו התקיימה כשבועיים לאחר פטירתה של שירה הרצוג ויום לפני אירוע לזכרה בטורונטו,
קנדה.











איך הגעת לתחום ? מפגש ראשון
הגעתי לתחום לא בהקשר של ישראל .לא יכול לשחזר מתי בדיוק נעשיתי מודע אבל שמעתי
בעבר כחלק מהעניין שלי ב .Social Critical Movements -באורח מסודר יותר נחשפתי באמצע
שנות ה, 1995- 90-כשהגעתי לקרן פורד .קרן מגוונת שעוסקת בהרבה מאוד תחומים .זה החלק
הנהדר בעבודה בארגון גדול כמו פורד  .הקרן מדרבנת את עובדיה לחלוק ידע בתחומים שונים
ולאו דווקא בתחומי עיסוקם ומעבר לאזורים גיאוגרפים .הקרן אז הייתה חדשנית ונחשבה לאחת
מהראשוניות ,המנהיגות והמובילות בהשקעה בפיתוח  .CSRשמעתי הרבה פרטים ועברתי מידע
כללי להבנה ספציפית יותר לגבי התפתחות התחום .בגישתי לגבי השקעות הקרן בישראל ,רציתי
להביא לישראל מימון לפיתוח חברתי חדש יותר .עבור הארגונים החברתיים בישראל ,שימשתי
כעיניים ואוזניים לתופעות חדשות גלובאליות ,אם בתחום זכויות האדם או אחרות שהתפתחו אז
בארה"ב .
בישראל אז היו ההתפתחות באיחור של כעשור או שניים .בתרגום התופעות האמריקאיות
לנתוניה.
ההתייחסות לאחריות תאגידית הייתה יוצאת דופן .הפעילות השגרתית הייתה מימון של זכויות
אדם ,צדק חברתי ,ארגונים ערביים ולא פעילות בזירת העסקים .זיהיתי בתחום שדה חשוב.
למה רצית להיות שותף לנושא
"את (ט.א ).ושירה (הרצוג)" .כששירה פנתה אלי הייתי רק שנתיים בקרן וזיהיתי בתחום תחום
חשוב .פנייתה התחברה לתובנות שהיו לי מחברי בקרן .נראה היה לי תחום חשוב שייצור שינוי.
בקרן פורד –
 oמי קידם הרעיון – מישל קאהן מאוד תמכה ( MICHELLE KAHANEהיתה מנהלת תחום
אחריות תאגידית בקרן פורד ותומכת ב)BSR -
 oמה היה אינטרס הקרן ? – לא היה אינטרס של הקרן .הקרן נתנה גב ותמיכה לאנשים
להשקיע במה שהאמינו בו .היה אינטרס אישי .רציתי למצוא דרכים לחבר בין הקהילה
העסקית לשלום וצדק חברתי .זה היה מנותק מהעניין הרגיל בו עסקתי
 oמי היו המתנגדים  -לא היו מתנגדים .קרן פורד היא ארגון מאוד מבוזר שנתן תמיכה
לעבודת האנשים.
 oהתנגדות בקרן החדשה לישראל ?  -לא מודע להתנגדות כזו .תורמי הקרן החדשה
בארה"ב אינם רדיקאלים ורוצים בהתפתחות ישראל .אם  NIFהייתה אומרת שכדאי ונכון
היו מאשרים תרומה.
שירה הרצוג בראיון שערכתי אתה אמרה שמטרת כהנוף היתה לייצר ארגון תשתית שיגדיל
את הפילנתרופיה ויחזק את הארגונים החברתיים ...לי היו מטרות שונות .אני רציתי התנהלות
ולא פילנתרופיה...
למה היה קשה לגייס תרומות בארהב ? – מוזר לי שמעלה לא הצליחה לגייס בארה"ב .הייתי
מצפה שתצליח .מאידך ,הפסיכולוגיה של המממנים האמריקאים היא "האישה משדרות" ולא
עסקים .ארגוני  CSRבארה"ב נתמכים על ידי קרנות יהודיות ולכן הייתי מצפה שיתמכו במעלה.
מאידך ,במידה רבה מסכים עם הגישה לפיה המגזר העסקי הישראלי היה צריך להיות אחראי
למימון ולכן חושב שהחלטת קרנות כמו "קרן קרב" שלא לתמוך נכונה.
474










יחס החברה האזרחית בישראל למעלה – אני לא זוכר ויכוחים עם ארגוני החברה האזרחית.
לעולם לא אמרו לי ישירות שאני טועה בהשקעה במעלה .כן הייתה סקפטיות" .עד כמה השינוי
במגזר העסקי באמת עמוק"" .אולי מדובר בפעילות יחסי ציבור בלבד"" .עדיף שעסקים יסתכלו
על ההתנהגות שלהם לפני שבאים להשקיע בחברה" .מסכים שהייתה השפעה לא ישירה על
החברה האזרחית .חושב שיתכן שעסקים חששו להיות מזוהים עם ארגוני הקרן החדשה ושתי"ל
מחשש שיחשפו פוליטית.
(בתגובה לדברים שלי חושב שיהיה מעניין לבדוק איך התפתחות מעלה השפיעה על החברה
האזרחית בישראל)
בפרספקטיבה של זמן  -האם יש לך ביקורת על מעלה ? למשל זכויות אדם ואזרח  ,שלום –
האם היה צריך להיות ברור יותר ? בתיק ההשקעות שלי מעלה הייתה יוצאת דופן Floating
 .Bodyניסיתי למצוא דרכים לחבר -לא בטוח שהצלחתי .חשבתי שהיה צריך להביא את קהילת
העסקים ל . CSR -לחנך ולדחוף יותר להיות מעורבים .ציפיתי לא רק לפילנתרופיה תאגידית ,אלא
גם להיות מתקדמים בסביבת העבודה ,מעסיקים טובים ,מעורבות בקהילות המקומיות ,עיסוק ב-
 Living Wage, Progressive Policyדרגה גבוהה יותר של מודעות סביבתית .זה לא נראה
הפוקוס אז .המגזר העסקי לא ממש התעניין בזכויות אדם .אני כן מעריך את העובדה שאנשי
עסקים היום מנסים למצוא מסגרת עסקית לשלום.
האם  CRחלק מהשתלטות תרבות עסקים אמריקאית ? – האנשים שפונים ל  BSRהם יצירים
של הקפיטליזם ,מרוכזים יותר בשוק הגלובלי ומבינים שצריכים לדאוג לטובת הילידים
... .Indigenous Peopleאני מבין את הביקורת על המודל האמריקאי אבל לא חושב שמדובר
בהשתלטות...
האם רואה בתחום מענה לביקורת על תאגידים ? במידה מסוימת .הביקורת על עסקים במיוחד
בתחום זכויות אדם מגיעה מהזירה הבינלאומית
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ראיון Aron Cramer
Amsterdam ,during the GRI Conference 21.5.2013
בעת הקמת מעלה היה סגן נשיא  ,BSRמנהל תחום זכויות אדם ואזרח ,בהמשך  :מנהל BSR
באירופה היום נשיא BSR

מפגש ראשון שלו עם התחום  :למדתי ועסקתי בעיתונות אחר כך משפטים והסמכה לעו״ד .עבדתי
 5שנים כעו״ד והחלטתי שלא להמשיך במשפטים .חיפשתי אופציות חדשות שמעתי על .BSR
השילוב בין אידאליזם ופרקטיות  Idealism & Practicalityשל תחום האחריות התאגידית
 COREשל עשיית  BSRמשך אותי והתאים לי.

ב-

הצטרפתי ל  BSRכסגנו של דאן .גויסתי כדי להקים התמחות בעסקים וזכויות אדם human rights
באותו זמן  BSRהתנהלו על פי נושאים  . issuesבהתחלה זכויות אדם וסביבה
בהמשך אחרי כ 5 -שנים בשנת ,2000 -הצטרפה אליהם בחורה נוספת שזו הייתה התמחותה
"משפטים וזכויות אדם" ואני פניתי לתחומים אחרים.
פעילות גלובאלית :
 2000בשנת התמניתי לאחראי על הפעילות הגלובאלית של  BSRבאירופה ודרום-מזרח אסיה.
עוד קודם בשנים  1997-9התחילה תשומת לב של הארגון מחוץ לארה״ב ,קודם כל עם הצטרפות
חברות בהתחלה אנגליות כמו  :של  , BP ,BT,יוניליבר,ו. Shell -במקביל ,בוב דאן התחיל למשוך
תשומת לב של ארגונים חדשים כמו  :מעלה  ,אימפרסה ,אתוס ,פיליפינים ,שהתחילו לפעול מחוץ
לארהב ונוצר קשר עם .CSR Europe
למעשה זו הייתה התפתחות טבעית ,כיון שהתכנית של זכויות אדם ושרשרת אספקה ,עסקה הרבה
בזירה הגלובאלית והתחילה את הפעילות הבינלאומית  :אינדונזיה ,תאילנד ,סין ,הונג קונג.
בשנת  2000שלחנו עובד לפתוח משרד ראשון מחוץ לארה"ב בהונג קונג ..במקביל עלה נושא
שרשרת האספקה כנושא מרכזי עבור חברות כמו SHELL,NIKE
באותה שנה נפגשנו בציריך להקמת רשת עולמית להרחבת הקונספט – זה לא היה רעיון מטורף של
אמריקאים בקליפורניה !
ב – 2002 -יצאתי עצמי לפתוח את המשרד של  BSRבאירופה ,בפריז.
באנגליה הקימו את  Prince of Wales Business Leaders Forumכארגון בינלאומי
-

חייב לתת קרדיט לבוב דאן שחשב שחיוני ביותר להקים רשת של ארגונים סביב העולם
שתאפשר להפוך את הרעיונות האלו לבני קיימא בסיטואציה ובקונטקסט של הכלכלה הישראלית,
הברזילאית ..etc

היה חשוב שזה יראה לא כרעיון מטורף של יזמים אמריקאים חשבו עליו באיזה נופש בצפון
קליפורניה ,אלא משהו שיראה רלוונטי לעסקים בכל מקום בו פעלו.
כך שמעלה בפני עצמה כמו רוב הארגונים היה לה משהו משמעותי ,אך עיקר המשמעות הייתה
בקונטקסט העולמי.
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זה היה פוקוס משמעותי של  BSRבמשך כמה שנים לתמוך ולקדם בארגונים בכל מקום ברחבי
העולם.
עבדו קרוב עם מעלה ,אתוס ,.CSR E ,אימפרסה  ,באמרידס ,בפיליפינים
השקעה של  BSRביצירת רשת עולמית
זה היה באמת חשוב בכוונה של במטרה של הכלכלה העולמית
The purpose of Global Economyבלתי אפשרי מבלי לעבוד עם רשת גלובלית
אי אפשר לקדם כלכלה עולמית והשפעותיה בלי לעבוד עם שותפים מקומיים וגלובאלים.
בתשובה להפצת התרבות האמריקאית וריכוך הביקורת על עסקים :
מבין את סיבת הטענה אך חושב בפרוש שההיפך הוא הנכון :
הייתה תנועה חזקה לקדם את מה ה"וושינגטון קונצנזוס" בשנות ה 90 -
דמוקרטיה של השוק Market Democracys will provide all of the answers that the world
needed in order to build broader prosperity for more people
חושב ש  CRהתפתח כקונספט "מענה"  APARTכיון שהרבה אנשים גרסו ששווקים חופשיים
שיפעלו ללא תשומת לב לגבי השפעתם הרחבה יותר על העולם מייצרת ערך מצד אחד אך גם הרבה
נזק מאידך.
אז אם נחזור ל 1990-כאשר כלכלה עולמית תפסה תאוצה ,אחריות תאגידית צמחה כמענה לתפישה
הושינגטונית הנ"ל שהייתה המחשה של התפישה הפופולארית של מה הוא קפיטליזם אמריקאי הוא.
אינו רואה זאת כך ,חושב שהיו אנשים שבאורח ציני ראו פה הזדמנות לנגן על דאגות של אנשים.
יתכן שהיא נותנת ביטוי לחששות של אנשים.
העובדה היא שהאנשים שהיו מעורבים ופעילים בעסקי ה  ,CSRהייתה להם תפישה שונה לגבי
העולם.
הם חשב ו שצריך להתייחס להתחממות גלובאלית .שזכויות אדם הם נושא  ISSUEשל עסקים
,ששרשרות אספקה יכולות לספק ג'ובס ופרוספריטי וצמיחה שאם לא יעשה מאמץ חזק לוודא
שהעובדים בהם מקבלים יחס הולם יהיו בהחלט בעיות.
אלה היו הנושאים שחסידי השוק החופשי גרסו שהם יפטרו בעצמם בעוד שחסידי האחריות
התאגידית  -לא חשבו ש  business as usualיביא לתוצאות המתבקשות .וכי נדרשת מערכת
איזונים.
המשמעות של הרשת :
תמיכה בהקמת ארגונים  :מעלה ,אימפרסה ,אתוס ערב הסעודית ,ברזיל.
התנגדויות :
עוד ב 1996-7 -פנינו לטויוטה כדי שיצטרפו ל  . BSRהם לקחו משרד עו"ד בוושינגטון לבדוק את
הארגון .מסקנתם היתה ש :״ BSRמהווה איום לסחר בינלאומי״ BSR THREAT TO GLOBAL
 .COMMERCEהסיבה  -תפישת מיליון פרידמן – עוסקים בפעילות שאינה מייצרת ערך לבעלי
המניות.
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התפישה הזו התמוטטה בין  1995ל  2000בעקבות המשברים של  Shellבניגריה ,נייקי והנושא של
מזון מהונדס  -נושא הזרעים של  3Mהעלה הרבה שאלות והרבה מחאה .התחילו שאלות של
הציבור ,על שרשרת הספקה גלובאלית ,מזון מהונדס במיוחד באירופה .התעוררה המחאה אנטי
גלובליזציה  ,האינטרנט .השיא היה הפגנות  2000בסיאטל ב  .WTOכל זה שינה את ה landscape
של התנהלות עסקית.
הצטרפות חברות קטנות אידאליסטיות כמו בן & ג'ריס –Patagonia , ,קידמו דרכים אחרות לעשות
עסקים תוך תשומת לב לסביבה ולזכויות אדם ואזרח.

תחרות :
בשנות ה 90 -היו הרבה ארגונים שקידמו את הרעינות הבסיסיים הנ"ל :
בארה"ב הכי משמעותי היה  BSRאבל מחוץ לארה"ב – היו הרבה ארגונים :
באנגליה  ; PRINCE OF WALES Business Leaders Forum :בג'נבה  WBCSD :והתארגנות
יחידים להקמת ה ( Social Venture Network -למעשה מהם קם .)BSR
אלו השנים בהם קמה מעלה ,הארגון בפיליפינים ,אימפרסה ,אתום CSR EUROPE ,אז למעשה
קמו הרבה ארגונים שחשבו איך לעשות עסקים בדרכים אחרות.

ישראל  :המצב הפוליטי בוודאות השפיע על התפישה של מעלה.
חושב שהסיטואציה של מעלה מאוד מעניינת.מחד המצב הפוליטי  :ב 20-השנה של התעוררות ה
 CSRראינו את הסכם אוסלו מצד אחד ואת האביב הערבי והכאוס בסוריה מצד שני.
ההיבט האחד היה מקור להרבה אופטימיות והנאום של פרס ב 1998 -בבוסטון לגבי  -סחר בין
ישראל לפלשתינאים כמקדם פריחה ופרוספריטי ושלום והחזון הזה לצערנו לא הבשיל.
היום האביב הערבי מחד מהווה מקור אופטימיות מאידך ,העלה הרבה טיראנים לעמדות כוח והגביר
את הכאוס .זה מדאיג כי עלול להתפתח להתקפה נוספת.
ישראל באזור  -אזור הכי קשה בעולם .לא יכולה לקיים סחר עם שכנות ,אין משאבים
מאידך מאוד מעיינת כמו סינגפור שהאמריקאים מעריצים  :יציבות  ,כלכלה מעניינת  ,חדשנות,
דינמיות ,צמיחה ופריחה באזור קשה ,יזמות .הדילמה הזו בין הצלחה יוצאת דופן לבין פעילות באזור
הכי קשה בעולם .מייצגת את "איך לעשות עסקים באזורים הכי קשים בעולם" ו-ואיך חדשנות מקדמת
גם פריחה כלכלית וגם  .CSRאנחנו מסתכלים על איך עובדים ואיך מחדשים
כך שקשה לענות על מה ישראל מייצגת .אם משווה לברזיל  -כלכלה מתעוררת ,גודל עצום ,המון
אנשים ,הרבה משאבי טבע ,בסביבה פוליטית יחסית יציבות  -לישראל אין את כל זה .והרבה מנהלים
ואנשי עסקים בארה"ב מסתכלים על התנאים של ישראל ומנסים ללמוד איך לחדש,
מעניין מכל  :איך פועלות חברות באזורים מאתגרים – זה חלק גדול מהעבודה שלנו.
למשל :אנחנו עובדים עם חברת מכרות קנדית גדולה על גיבוש מערכת "ריפוי" Remedyשל זכויות
אדם במענה לאירועים נוראים שאירעו באזורי מכרות שלהם בפפואה ניו גיני .בפפואה אין ארגוני
חברה אזרחית  ,ממשלה מאוד חלשה – זה מאוד קשה.
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היום בהשוואה לשנות ה:90-
ב -1998 -הכנס שלנו בבוסטון – עסק באחריות תאגידית בזירה הגלובאלית  .את הבאת את שמעון
פרס .בנוסף אליו היו  2מנהיגים עסקיים  ,חלוצים  :יו"ר  ;British Petroleumמנכ"ל Novo Nordisk
מדנמרק  .אלה היו מנהיגים בעלי השראה שלכל אחד מהם היה משהו אחר לומר על למה CSR
חשוב .זו היתה השראה לאמריקאים בקהל.
הזמנים השתנו  .גל הארגונים אינו חזק כפי שהיה
בעבר המשימות היו שינוי סדר היום של עסקים .יצירת agenda
היום התפקיד שונה  -לא לשנות סדר יום ,אלא לייצר פעילות משותפת שיש לה אימפקט-פרקטיקות.
החברות ברחבי העולם הצליחו ובכך יישמו את מה שלשמו הוקמנו  :לשנות את הדרך בה עסקים
מסתכלים על השפעותיהם לקחת בחשבון את השפעת עסקים על העולם הרחב יותר.
האתגר של כל העסקים היום  ,לא חשוב היכן הם  -הוא  -התרגום לפעולות פרקטיות . -
התפקיד שלנו מאוד חשוב אבל יש הרבה מאוד ארגונים אחרים שיכולים לסייע בכך.
כיון שמדובר הרבה יותר באסטרטגיה עסקית ,אינטגרציה לבורד ויעילות אנרגיה
זו סיטואציה שונה ולא מבוטלת מהסיטואציה של הארגונים החלוצים.

נקודה חשובה נוספת  :גם אם האתגרים שונים ממה שהיו כשמעלה או  BSRהתחילו ,חשוב מאוד
שיהיו ארגונים שממשיכים לאתגר עסקים ולהיות במרכז הדיון כמי שמבינים עסקים .המיקום הזה
חשוב אבל הספציפיקציות של איך ומה עושים  -משני.
יש הרבה כמאוד ארגונים חדשים  ,אחרים  :״אפשר להיות האדם הראשון על הירח רק פעם אחת״
הארגונים צריכים לאתגר את העסקים ולהבין לא רק לבקר .זה לא בהכרח  win/winאלא ויתורים
ופתרונות וטרייד-אופס ,על מה מוותרים .לא התבגרות ולא תהליך של "גילוי" שמאפיין התבגרות.
אלא תהליך יומיומי של לעשות החלטות וזה תהליך לא פשוט.פחות רומנטי  -יותר אימפקט

תנועה חברתית ? לא היתה תנועה חברתית  -התארגנות מקצוענים לא  grass rootחברתי
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ראיון Robert Dunn
ניו יורק 25.9.14
לשעבר  ,טרום ובעת הקמת מעלה נשיא ארגון  BSRהאמריקאי .קודם לכן ,סגן נשיא קשרי חוץ
וקהילה של תאגיד  Levi'sוהיום ,מנכ"ל קרן פילנתרופית  Synergosבבעלות משפחת רוקפלר
 איך הגעת לתחום ? הייתי בליויס ,סגן נשיא מנהל קשרי קהילה ,הרגשתי שיש מקום לייצר
מעגל רחב יותר.


חשבתי שחברות אמריקאיות גדולות בהיותן בבעלות משפחות יכולות להוות מעבדות לגישות
חדשות .עוד מעבודתי עם הנשיא קרטר ,הייתי מודע לקוצר ידה של הרגולציה .רגולציה אף פעם
לא עובדת מספיק .החלטתי להביא לוושינגטון מנהיגים עסקיים שעושים זאת בחברות שלהם
שיציגו את ה .Self Regulation -מעורבות של רגולציה עצמית ומדיניות ציבורית בעקבותיה נעלה
לכולם את הרף )(BAR



מה עמד מאחרי החלטת  /BSRהחלטה אישית ? להיכנס לישראל ?



שירה (הרצוג) הגיעה אלי  -זוכר פגישה עם שירה שהתלבטה אם יש הגיון ב CSR -בישראל .זוכר
את כנס  BSRאליו הגעתי כשליחת שירה לגבש דיעה .הסכים לנסוע לישראל לנתח ולהעריך את
המצב .אמר שיזדקק לעזרה בישראל כדי להפגש ולדבר עם קבוצות  cross sectionחברה
אזרחית ,ממשלה לא רק חברות .שירה מיד המליצה עלי (ט.א .).התרשמותו הייתה שהזמן
בהחלט מתאים ויהיה חשוב לקחת מישהו שיוביל.
וארגונים אחרים ? חשב שכדי ש  CSRיעשה  IMPACTהוא חייב להיות גלובלי ופרוש בכל מקום.
ולכן השקיע זמן בגירוי ודרבון קבוצות בדרום אמריקה  ,UK ,קנדה לשתף פעולה ולהקים
ארגונים.



מי קידם הרעיון ב –BSR -זה היה אישי או ארגוני ? זה היה  PERSONAL DRIVEלא ביקשתי
אישור מהבורד שלי .:



כמה שנים קודם לכן קיבלתי מלגה מקרן קורת Koret Fellowship for unaffiliated Jews
למנהיגים יהודיים שאינם .affiliated
אני משער שקיבלתי את המלגה כיון שהיה ידוע שאני מקורב לרוברט האס ומשער שהפדרציה
של סן פרנציסקו ביקשה בדרך הזו להגיע להאס בהיותו ממשפחה מאוד פילנתרופית שהיתה
מעורבת בישראל בעוד שאני לא היה מעורב .חיפשתי דרך להיות מעורב בישראל לא בדרך
המסורתית .רציתי לתת משהו חזרה והרגשתי שרעיון ה CSR -מהווה דרך נכונה עבורי להחזיר
את ההשקעה של קורת בי .זה היה ביקור מאוד "חזק"  .powerfulחזרתי נלהב בתחושה שיש לי
הזדמנות ודרך נאותה להיות אחראי ולתת חזרה לישראל בדרך שמתאימה לי (לא מסורתית).
וכך גם לכבד את האמון של קרן קורת בי.
אני משער שהייתי מגיע לנושא גם בדרכים אחרות וגם אם היו פונים אלי לגבי אזור אחר בעולם
(אלא אם כן היה נוראי) כנראה שהייתי מסכים....
לגבי בברזיל – עודד )(Oded Grashowהגיע אלי ,כאשר קיבל את .Eisenhower Fellowship
הוא הגיע פעם אחת ואחר כך חזר עם קבוצה של אנשי עסקים ברזילאים לאחד הכנסים של .BSR
לא לגמרי זוכר איך נפגשנו אבל זוכר שמאוד התרשמתי .נסעתי לברזיל והוזמנתי ארוחת ערב
בביתו של יו"ר ( NATURAחברת קוסמטיקה ברזילאית שנחשבת מנהיגה בתחום)
מתי הבאת את הרעיון הגלובאלי לבורד שלך ? אני ידעתי שחברות אמריקאיות הן גלובליות
ויש נושאים שהן צריכות להתייחס אליהם מעבר לגבולות ארה"ב .זה בודאי השפיע עלי לגבי
שיתוף פעולה וסיוע למדינות אחרות .....
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בנוסף BSR ,כארגון רצו חברים  membersממדינות שהן מחוץ לארה"ב .הצטרפו מספר קטן של
חברות.



מפגש ציריך לגיבוש רשת ארגונים גלובאלית  -לנגד עיני עמד המודל של מועדון המיילים
 - StarAllianceחברות תעופה שמתחרות ביניהן משתפות פעולה לטובת הנוסע .גישת תחרות
מחד וקוד שרינג מאידך .בהתאם שאפתי לבנות רשת של ארגונים ברחבי העולם בתקווה שנוכל
לייצר  allianceשל ארגונים ממדינות אחרות .רציתי לבדוק אם אפשר לייצר קהילה ? אם ניתן
לבנות בסיס מחקרי משותף שישרת את כולם ?



קהילה לצורך מחקר ,לימוד להובלת שינוי .חשבתי שמקסימום "נגבש ,ו אם לא יצליח לפחות
נייצר  .Social Capitalאם כן יצליח ,נייצר "שדה" .ניסינו לראות את כולם כשותפים ,אבל לא כולם
היו מוכנים .חלק היו ארגונים מאוד צעירים בתחילת דרכם ,עצבניים  ,שברירים .....מרגיש
שהייתה לו כוונה וחזון אבל הזמן עוד לא היה בשל.
אני חושב ש  BSRכארגון לא היה מספיק דומיננטי במפגש .היו שם מנהיגי ארגונים כמו רוברט
דיוויס  ,IBLFסיימון צדק  Accountabilityואחרים שנאבקו על ההובלה .היום הייתי נוהג אחרת.
צריך היה לייצר אמינות לתחום.
מזכיר את הנציג מדרום אפריקה .התלהבתי ונסעתי לראות אם אני יכול לעזור לו .פתאום זה לא
היה רק אירופה וארה"ב אלא קבוצה באוסטרליה ,דרום אפריקה ,ברזיל וזה היה מלהיב.
האם היתה התנגדות בתוך הבורד לישראל – ממש לא .שום דבר .הם הבינו שיש יתרון לייצר
תנועה .כשהתחלנו את  BSRאנשים לא הבינו על מה מדובר וכשהבינו חשבו שזה נושא יפה אבל
לא חלק מהביזנס .במשך הזמן הבינו שזה חלק מהצלחה עסקית .בהתחלה היינו צריכים לבנות
את האמינות של .BSR



האם  CRחלק מהשתלטות תרבות עסקים אמריקאית ? לא! ידעתי שהחברות האמריקאיות הן
חברות גלובליות וחשבתי שהן צריכות לשרת חברות  societiesבהתחלה בתחומי זכויות האזרח
ושרשרת אספקה.



במענה לביקורת על התחום – חושב שכלכלת שוק חופשי היא חלק בלתי נפרד מדמוקרטיה
וחברות דמוקרטיות .מערכת מאזנת לאי-שויון ואימפקט מזיק .יש שחושבים שהיא גורמת יותר
נזק מטוב .יתכן שיש מערכת מאוזנת יותר של סחר שתעבוד טוב יותר .אבל כל עוד זו לא
נמצאה ,יש הגיון לדאוג ,שהמערכת הקיימת תטיב עם יותר אנשים .נראה לי שהקפיטליזם יישאר
להרבה זמן ולכן יש לדאוג שיהיה כמה שיותר טוב.



היזמים שגדלו בשנות ה 60-והקימו את ה"בוטיקים" של חברות אחראיות .חשבו שאפשר להקים
עסקים שיעשו טוב .מקימי  BSRכמו בן & ג'ריס ,ראו בתחום דרך לנהל עסקים ללא .abuse



הבורד אמר  :אסור לנו להיות ארגון שמייצג מיצריי נרות וסוכריות .פנו אלי בגין עבודתי בליויס
כדי שאגייס חברות גדולות.



קיבלנו מענק מה  EPA -Environment Protection Agency -לעבודה עם ג'נרל מוטורס על זיהום
אויר .התוצאה הייתה העלאת הסטנדרט לכל  26,000מפיצי  GMבארה"ב בלבד .עשינו משהו
שיבטיח שהאוויר והמים יהיו נקיים יותר .אז מה האלטרנטיבה – עסקים לא אחראים ? virtue
has its own reward



כמה מאתנו מאמינים שאפשר להטיב אנשים ועסקים .במסגרת המערכת הקיימת.
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מה היה מיוחד אז בישראל ?– הרושם שלי שבהתחלה ראו בישראל את התחום כפילנתרופיה.
בהגדרה צרה .ולא כהבנה שמדובר במדיניות ויישום .פגשתי אנשים בישראל שעשו ,למעשה
יישמו אך לא הכירו את הטרמינולוגיה .היו רגישים לגבי הדרך בה העסיקו או שאפו להיות אתים.



התפתחות מעלה ביחס לארגונים אחרים– בישראל הצלחה משמעותית לא עבד כך לכולם.



רגולציה מתגברת ? תמיד חשבתי שחברות גדולות יכולות להוות מעבדות .אני זוכר שבארה"ב
כאשר הנושא של איזון משפחה-עבודה הפך לנושא של פולמוס ציבורי ,הצלחנו להביא לוושינגטון
חברות שיישמו מדיניות מתקדמת והם יכלו לשבת עם פוליטיקאים ולהציג להם מה עובד ומה לא
ומה אפשרי .לא מכיר שום דוגמא שבה הדברים עובדים באורח מעולה/הכי טוב .ולכן אוהב את
המצב בו מדיניות ציבורית מעלה את הרף לכולם .ולכן חברות מנהיגות יכולות לשרטט מה פרקטי
,כמו מה רצוי ,לאן לשאוף .אם יש משטר רגולטיבי שעונה על רוב מה שזקוק לתשומת לב ,ויש
מגזר עסקי פורח ועסקים ויזמים חדשים זה נפלא .זה לא המצב במרבית המקומות .ברוב
המקומות המגמה היא פחות רגולציה ופחות סטנדרטים .זה רק כשיש מחזיקי עניין חזקים
שלוחצים שקרנות הפנסיה מתייחסות לנושאים האלה .זה מאכזב....



למה האקדמיה הצטרפה מאוחר ? חושב שאין מספיק מחקר ..כשהייתי ב BSR -חשבתי שחלק
מהמחקר האקדמי הוא פאתטי .לא היו הרבה אנשים בהארורד שלקחו את הנושא ברצינות והעלו
רעיונות קריאטיבים לפתרון בעיות או יצרו מסגרת לנושא.



2יש לכך סיבות מרכזיות :

-

  CSRנוגע למגוון תחומים ונושאים  .Cross Sectorהאקדמיה היא עדיין יחידנית ואם אין לךבסיס כלכלי מזוהה לא תפנה לתחום .לאקדמיה קשה לחצות קוים ולפעול  .Cross sectorהיא
פועלת על פי דיסציפלינות .בתי הספר לניהול מדגיש hoניהול מוניטין .מקבלים תמיכה מהחברות
הגדולות ואלו לא ראו את  CSRכהכרחי.
המרצים במינהל עסקים בונים את המוניטין שלהם על ידי כתיבת ספרים עבי כרס ,נתינת שרותי
ייעוץ לחברות גדולות וקבלת תמיכה למחקר שלהם מחברות גדולות .עדיין לא רואים אחריות
תאגידית כנושא מושך וחברות לא תומכות בתחום .מנהלים רואים עצמם כחייבים לרצות בעלי
עניין .הם מנהיגים "עדרים" .האס ,בדקו מענק לברקלי ע"ש וולטר האס .לחברה ולמשפחה
מחויבות גבוהה לאחריות תאגידית .התבקשתי לבחון אם קרן האס תיתן מענק גבוה לקידום CSR
– האם יהיה שימוש נכון בתרומה .נפגשתי עם הפקולטה אשר רצתה שליטה במענק ויכולת
תמרון  .הדיקאן אמר שאינו יכול להבטיח לי שאם אקים קרן ישתמשו בזה כראוי – האס החליטו
לא לתת את התמיכה.

-

 CRהוא "ילד חורג" במינהל עסקים .במינהל עסקים מלמדים מימון  ,שיווק,אני עושה פרויקט ב"סינרגוס" עבור בלומברג – פיתוח תכנית  Executive MBAלעיתונאים
כלכליים בדרום אפריקה ובניגריה .בית ספר לתקשורת ומנהל עסקים .לא קל לפתח את הנושא.

-

מרבית האנשים שצמחו להיות מנהלים בכירים מרגישים שהם צריכים לרצות קבוצה מצומצמת
של מחזיקי עניין ולא לוקחים בחשבון אחריות תאגידית בקבלת החלטות רציניות .פול פולמן
(מנכ"ל יוניליבר) ומנכלית פפסי ודנונה הם אולי ממש מנהיגים– אי אפשר למנות  10איש רציניים.
עד שלא יראו את המנהלים הצעירים ,המוערצים עושים זאת  ,לא יחקו אותם.
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מהוגי הדעות המובילים של תחום האחריות התאגידית .מייסד ויו"ר ארגון  ;Sustainabilityמייסד ויו"ר
 Volansארגון למטרות רווח המשלב יזמות חברתית-סביבתית עם יעוץ אסטרטגי והגות
איך הגיע לתחום :
ילדות כבייביבומר  :גדלתי בשנות ה  60-70כאשר הסביבה נעשתה ערך
כילד נסעתי ברחבי העולם מה שהיווה הכנה להסתכלות על העולם הרחב בשלב מוקדם
ב 1968 -למדתי שנה א' כלכלה  -עזבתי כי מצאתי שזה לא רלוונטי לעולם הרחב
עברתי לסוציולוגיה ופסיכולוגיה
כעבור שנתיים עשיתי תואר שני ב UCL -ב  City planning-בלונדון
מעולם לא עסקתי בתחום המובהק שלמדתי בUCL -
העבודה הראשונה שעשיתי כשיצאתי מהאוניברסיטה הייתה מחקר על השפעות אקלימיות במצרים
וסינגפור
כשאני מסתכל אחורה  -השילוב של הלימודים  :מדעי החברה ,מדעי הסביבה ,תכנון עירוני היוו את
הבסיס להמשגה של הTriple Bottom Line -
החינוך שלי הכין אותי והיתה לי הסתכלות הרבה יותר רחבה משל אחרים.

מעולם לא הייתי עובד של  /NGOתמיד עבדתי אתם כחבר ועד מנהל ונתתי ייעוץ ל  NGOאבל
הרגשתי שעסקים הם מרכזיים יותר
ב  -1978פתחתי את Environmental Data Services
והייתי  5שנים עורך של המגזין הסביבתי  Ends Reportזה היה פרסום אירופאי ,סביבתי על
התנהלות חברות – היה המגזין הראשון שהתחיל לבקר ולאתגר עסקים
הקמתי חברת ייעוץ שסייעה לחברות בתחומי הבריאות והסביבה,

חברות בתחילה לא היו מוכנות לדבר אתי ,עם מי שנתפס כאקטיביסט סביבתי ,לקח  9חודשים
לפתוח את הדלת הראשונה אבל אז זה הלך מאוד מהר .עזרנו לחברות לנסח את המדיניות
הסביבתית שלהם (שלב ראשוני) במיוחד בסביבה.

ב 1987 -הקמתי את  – Sustainabilityכשאנשים עוד לא ידעו לאיית את המילה...דגש על פיתוח בר
קיימא .כחברה למטרות רווח ,מונעת במשימה סביבתית. .
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הקונספט של קיימות  Sustainabilityבמובן הרחב לא היה מפותח ,לקח  3-4שנים ללמד חברות
לאיית את מילה
מטרה אישית  -תמיד להסתכל לעתיד ולחפש את הדבר הבא ,לנסות ולהתנסות Pioneering
לפני  5שנים הקמתי את  Volansלמטרות רווח,יותר סיכונים,משימה חברתית
The B Corporation

למה רעיון האחריות התאגידית תפס ???
הרעיון תפס  ,כתוצאה של לחץ חיצוני,שהגלובליזציה הביאה לפתחן של חברות .נושאים שהן לא ידעו
איך להתמודד אתם  .יש ל  NGOהרבה כח כדי להגביר את התהודה של המידייה .הם הצליחו
להעלות נושאים שחברות לא ידעו להתמודד אתם.

בעיות ואסונות כמו אקסון וולדז ,של בניגריה ,בופאל ,נייקי –
יצרו לחץ והניעו את הרגולציה .חברות נאלצו לדווח לממשלות

הפוקוס על דיווח כתוצאה מהקמת ה  GRIאפשר לתאגידים להתחיל לחשוב.מהתחלה על ההתנהלות
שלו.
למשל ב MONSANTO 1990 -חברת הכימיקלים הואשמה בזיהום בארהב
ארגון בולונה (דומה גרינפיס)  north kהתקיף אותם .הם החליטו לדווח והיו החברה הראשונה
שפרסמה דוח עם  .Auditלא היה להם מה להפסיד

רואה תהליך של  - Shifting of generationsנכנסו מנהלים צעירים התחילו לגבש social enterprises

מה דחף ?
חושב שיש כאן תופעת העדר .אנחנו נוטים ללכת אחרי .ה  GRIאשר ניצל את הטבע העסקי לתחרות
! דירוגים  ,דיווחים ומדדיםבעולם הפיננסי  -ההשפעה נמוכה (מתנגדים) אנשי כספים  ,ארגוני עובדים  -היו סקפטיים ,נשמע
להם מוזר
מתנגדים נוספים הם כל תומכי מילטון פרידמן במיוחד בארהב.
וארגונים שהאשימו את העסקים ב  - Greenwashהם האמינו שאחריות חברתית זה ״ לובריקנט
חברתי״ שירדים את הציבור
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מה דחף אותו לסייע למעלה ? ולמה מסרב להגיע לישראל ?
סייעתי לך אישית  ,שוחחנו כי אנחנו ידידים.
ל א הגעתי למעלה .הייתי סקפטי בגלל ההתייחסות בישראל למיעוט הערבי .אני חושב שישראל
מעדיפה לחסל את התרבות הערבית בדיוק כמו שהאמריקאים הכחידו את האינדיאנית .והאוסטרלים
את האוברגינים
בהינתן המצב הזה חשבתי ועדיין חושב שארגון אחריות תאגידית הוא "ליפסטיק על חזיר"

לגבי העתיד :
אני לא חוזה שינוי במבנים של חברות.

יש שינויים שלא ניתן לחזות כמו התחממות גלובלית  -ארועים גרועים שאם קשורים למדיניות
מערבית
עשויה לקום פעילות של אזרחים שלא תהיה קשורה למדינות שלהם

ב 1990עשיתי עבודה למגזין  tomorrowעל קואליציות .אנחנו רואים כבר קואליציות נושאיות :
יש קואליציות של מים ,התחממות וכו

אני לא מתעניין יותר ב CSR
מעוניין במסגרות כמו  WBCSD ,WEF ,SKOLL ,TEDשיש להם השפעה על מדיניות ציבורית,
שמושפעות מיזמים ומקבלות מהם השראה

ספקני לגבי שינוי בכלכלה העולמית .קודם תהיה קטסטרופה ואחר כך עושר חדש

485

ראיון עם

David Grayson

באמצעות 17.3.2014 SKYPE

כיום פרופ' לאחריות תאגידית ומנהל מרכז  Doughtyלאחריות תאגידית בבית הספר למנהל עסקים
באוניברסיטת קראנפילד .יזם חברתי ,לשעבר יו"ר הארגון הבריטי .BITC822
David Grayson, C.B.E. , director of the Centre for Corporate Responsibility at Cranfield
University UK.
הכרות ראשונה עם התחום :
בשנת  1977-8עשה תואר שני בבריסל בפוליטיקה וכלכלה של הקהילה האירופית( .אחרי תואר ראשון
בקמברידג') .רוב המרצים לא היו אקדמאים אלא בעלי תפקידים באיחוד האירופי .אחד מהם שהשפיע
עליו במיוחד והיה בתפקיד משמעותי הנחה אותו בכתיבת עבודה על התעשיות הנחלשות אשר יאלצו
להשתנות כדי לשרוד ולפנות לקרנות.
בסוף אותה שנה התקבל לעבודה ב Procter & Gamble -בצפון אנגליה  New Castleבשיווק .הבנתי שאני
חי באזור בו מתקיימים אותם אירועים שכתבתי עליהם בבריסל :אזור של מכרות פחם ותעשיית כימיקלים.
התחלתי בזמני החופשי לראיין בעלי פקידים בממשל המקומי ,בפוליטיקה המקומית וראיתי שיש מעט
מאוד חשיבה לגבי ה שינויים העתידיים ומה עשוי למלא את מקומם של התעשיות הנכחדות האלו....
מאיפה יגיעו משרות חדשות ....
מצאתי עצמי מתעניין יותר בשאלות האלה מאשר במשרה שלי  .יחד עם חבר התפטרנו מפרוקטר
והקימנו מיזם בהתחלה בהתנדבות ואח"כ בסוף  1980כארגון. .823 Project North East – NON PROFIT -
אני מגדיר את הארגון כ - Project Learning -ייזום פרויקטים ניסיוניים שיהוו מודלים ויעוררו חשיבה
חדשה בכל הנוגע לפיתוח כישורים עסקיים במיוחד לצעירים ,להטות משאבים של סקטורים אחרים
(ציבורי וחברתי) ועסקים קיימים ,כדי עודד ולסייע לצעירים לפתח עסקים משלהם .הצלחנו ועבדנו עם
חברות אנגליות גדולות ושכנענו אותם להשקיע ולקחת תפקיד חברתי .הארגון קיים גם היום.
למה רעיון האחריות התאגידית הצליח ?
אני לא מסכים עם ההגדרה – "מאוד הצליח"
בספר הראשון שלי  Everybody's Business – Global Forces for Change :משנת 2001
אני מונה  4סיבות מרכזיות שרלוונטיות גם היום:
.1

.2
.3
.4

המהפכה הטכנולוגית  ,התקשורתית .המידיה החברתית ,הכל גלוי  The Naked Companyניתן לקבל
נתונים על תנאי עבודה בויאטנאם ,קמבודיה או בכל מקום וגם היכולת לעשות עסקים במחוזות חדשים
ורחוקים ,כמו חפירה במים עמוקים
מהפיכת השווקים – תהליכי ההפרטה ,הגלובליזציה ,והליברליזציה גדול כוחן של החברות הגלובליות
שהביא להפגנות בסיאטל ,דאבוס
משבר הקיימות הגלובלי – העדר משאבים ,מים ,זיהום אויר,
מהפיכת הערכים – אבדן הכבוד והאמון המוחלט ברשויות למשטר ,לכנסיה ,מוסדות בריאות ,בעלי
תפקידים וכו' התעוררות ביקורת ,ציניות ,דרישה להוכחה ,לאמון

אלו היו ה – ""the underlying Forces
""Socialization of Ideas

ולאלו מצטרפים אותם פילוסופים ,מבקרי התאגידים וה-

מתנגדים :
[ http://www.bitc.org.uk/about-us 822תאריך גישה ]17.3.2014 :
[ http://www.pne.org 823תאריך גישה ]17.3.2014 :
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בצד ימין של המפה – אסכולת כלכלת השוק החופשי  :אוהדי מילטון פרידמן שרואים את האחריות
ה חברתית של עסקים שמסיתה תשומת לב וחושבים שעסקים צריכים להרוויח במסגרת כללי המשחק
הנתונים – הם לא עונים על השאלה מהם כללי המשחק היום?
בצד השמאלי  -דייויד קורטן או נעמי קליין – שטוענים שעסקים בינלאומיים צברו יותר מדי כח  ,ולפיהם
אחריות תאגידית היא "הפרעה"  ,טקטיקה פוליטית להפנות את תשומת הלב מהנזקים שעסקים גורמים,
יש צורך לרסן אותם.
ובאמצע – רוברט רייך ,מי שהיה שר העבודה בממשל קלינטון בספרו  Super Capitalismשקורא ללכת
לכיוון של רגולציה חזקה יותר.
חושב שמ 2008 -נעה המטוטלת מרגולציה מאוד קלה לכיוון של רגולציה חזקה יותר .וחלק מכך היא
תוצאת המשבר שהביאה לעלייה בחשיבותן של ממשלות .ביחוד ההבנה שאנחנו זקוקים לממשלות כשיש
משבר.
למה ישראל?
מבדיל בין האינטרס והעזרה של  BSRלזה של אנגליה לגבי  BSRעבדו הקשרים החזקים בין ארה"ב
לישראל והעובדה ש BSR -רצו להתרחב לזירה הבינלאומית כמו שעזרו לאימפרסה והמשיכו לפתוח
שלוחות בינלאומיות
באנגליה – יש להפריד בין  Business in The Community – BITCהארגון הבריטי לביני אישית
הזמן שהשקעתי בסיוע למעלה ,ביקורים והרצאות ,היה אינטרס ועניין אישי שלי .קודם כל מענה לרצון
שלנו (מעלה ט.א ).ללמוד ולשתף פעולה – את זה הייתי עושה עבור כל מקום אחר בו היה רצון .שנית,
הייתי מעורב בישראל ב NGO -שסייע לצעירים ישראלים יוצאי צבא ועולים חדשים לפתח עסקים קטנים
שלהם .קרן קיפ (קרן סיוע ליזמות ועסקים קטנים)– הלורד ( David Zieffמבעלי מרקס & ספנסר) ביקש
ממני עוד ב 1992 -לסייע .הגעתי לישראל פעם ראשונה אז ואחר כך ב,1995 -וב -1999 -ואז גם
השתתפתי והרצתי באירועי מעלה.
לגבי  BITCבין השנים  1999ל 2000 -היה בלבול מסוים לגבי תפקידם בחיזוק ארגונים בעולם.
השתתפתי בדיונים בבורד שעסקו בשאלה של "איך להציב מענה לנסיך מווילס" ואם לעזור להקמת
ארגונים במזרח אירופה אחרי נפילת החומה ובריה"מ .לבסוף ,האמינו שישי לעזור אבל יש עוד הרבה
עבודה באנגליה עצמה.
התרשמות אישית – מעלה ,ישראל – ישראל מדינה קטנה ,עם קהילה עסקית מאוד מקושרת.
תחושה של צורך לעבוד יחד על נושאים בגלל תחושת האיום.
ריכוז של אליטה עסקית בתל-אביב גורם לכך שגם חברות טכנולוגיה מהצפון מרגישות צורך בקשר לתל-
אביב ומעלה ענתה על הצורך הזה של תמיכה וקישור לאליטה התל-אביבית  Galvanizeוהקפיצה את
התחום עבורם.
עתיד -חברות ענק כמו יוניליבר בוחנות היטב לאן הולכות .יש התרכזות בנושאים ספציפיים .חושב
שנראה יותר קואליציות על פי נושאים ומחזיקי עניין.
עדיין יש מקום לקואליציות המקומיות BITC .למשל מושרש בקהילת העסקים הבריטית .חלק מהן עם
שורשים חזקים וימשיכו למלא תפקיד מרכזי.
יש כמה קואליציות בינלאומיות גדולות כמו WBCSD, UNGLOBAL COMPACT ,WEF
תגובה ל-יוזמת אנשי העסקים בדאבוס,
נותן כדוגמא את ה URBAN FOUNDATION OF SOUTH AFRICA -שהפעילו לחץ על המפלגה לשחרר את
נלסון מנדלה.
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ראיון עם שירה הרצוג – מנכלי"ת קרן כהנוף
תל-אביב 16 ,אוקטובר 2013
המשקיעה המייסדת במעלה ,חיה בטורונטו קנדה



איך הגעת לתחום ?
זה היה תהליך משותף עם ג'ים ( Jim Humeנשיא קרן כהנוף) .ג'ים היה יותר מקורב
לעולם העסקי .בתחילת שנות ה 90 -קרן כהנוף נכנסה לישראל בהשקעה עסקית
ובמקביל התחלנו תהליך של חיפוש רעיונות לתשתיות חברתיות חסרות .חיפשנו
בישראל מהלכים ,ליצירת תשתית אסטרטגית של המגזר השלישי והחברה האזרחית
כולל הרחבת הפילנתרופיה .זה היה תהליך מקביל למה שהקרן עשתה בפיתוח תשתיות
בקנדה .עלה חזק הצורך ב .R&D -היה רצון לבנות תשתיות שיחזקו גנרית את המגזר
של הנון-פרופיט.
בשיחות עם מושיק תאומים (גיתם ( BBDOעלו  2נושאים מרכזיים :
 .1ניצול ספורט ככלי חינוכי (היווה בסיס לפרויקט "מפעלות")
 .2יצירת מעורבות חברתית של עולם העסקים – היווה בסיס לגיבוש פרויקט "ישראל
 – 2000לחברה ישראלית טובה יותר"
שני רעיונות שיביאו לניצול טוב יותר של משאבים חברתיים.
הקרן שאפה לעודד חדשנות ,פיילוטים ,לקדם מחקר ופיתוח .הסתכלנו על מה חסר
במגזר העסקי שיעשה אותו בשל יותר ומעורב יותר.



מפגש ראשון (איפה פגשה את בוב דאן)
בצפון אמריקה  CSRכבר לא היה נושא כל כך חדש Corporate Philanthropy .היה
נושא מבוסס ומוכר BSR .כארגון  ,למיטב זכרוני ,היה ארגון צעיר ויחיד יחסית .חושבת
שפגשה את בוב דאן בCouncil on Foundations -



בספר "מדגם פעילות הקרן" מצוינים  4תחומי פעילות (מרכז טאוב  : )16קידום
זכויות אדם ואזרח ,חיזוק החברה הערבית ,פיתוח תשתיות של המגזר השלישי,
הגדלת מקורות הפילנתרופיה הישראלית  +יוזמות חינוכיות .לאן משייכת את
מעלה?
לסעיפים  3ו ,4-פיתוח תשתיות של המגזר השלישי והגדלת מקורות הפילנתרופיה
הישראלית .תפישה לפיה הגדלת מקורות פילנתרופיים מנותבים מהמגזר העסקי תביא
לחיזוק המגזר השלישי.



במעלה  -בדיעבד עברנו מאוד מהר מהפילנתרופיה למגוון נושאים ולעיסוק
בהתנהלות אחראית – האם יצר התנגדויות בקרב הבורד של הקרן
ההתנגדויות ?
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? מה היו

במידה מסוימת עלתה השאלה "למה לנו לעזור למגזר העסקי" .היינו צריכים להסביר את
ההבדלים בין ישראל למקומות אחרים בעולם ולוודא שתמיכת הקרן היא ליצירת
התשתית לתהליך שימשך ויועבר למגזר העסקי הישראלי.
בתהליך השכנוע הראנו כי גם הארגון האמריקאי  BSRזכה ל .GRANTS -והצגנו את
התוכניות האסטרטגיות של מעלה .זה לא היה מובן מאליו.
בחשיבה הראשונית המעבר מהשיח על פילנתרופיה עסקית לאחריות תאגידית הוא
הטייה של הרעיון הראשוני אבל הוא חלק מההתפתחות בכל העולם והוא נכון.


למה חושבת שרעיון האחריות התאגידית "תפס" בעולם  /בישראל ?
השיח בעולם העסקי הישראלי לא היה קורה ללא מעלה .העובדה שהוא קרה היא
מבורכת מבחינה אזרחית ,חברתית ,ארגונית .היכולת של המגזר העסקי לתקשר עם
המגזר השלישי.
מה שהיה חשוב לבורד של הקרן ,זה שהמגזר העסקי הישראלי ייקח אחריות וזה קרה.



למה להערכתך  BSRהחליטו לסייע לישראל בהקמת מעלה ? מה היה האינטרס ?
חושבת שהעיקר היה ההיבט האישי של בוב דאן.
ישראל גם עברה תהליך של מעבר מאוד מעניין ועיקרו הדרגולציה של שוק ההון ,הסכמי
אוסלו – זו היתה מעין מעבדה....
"כל אחד רצה חלק מה "ACTION-וזו הייתה הדרך שלהם (של )BSR
גם קרן כהנוף עוד ב 92-93 -החליטה על השקעה עסקית בישראל .כך שכאשר הוחלט
על הקמת מעלה ,כבר הייתה לקרן ראייה של שני העולמות החברתי והעסקי .הקרן כבר
ישבה על התפר בין המגזרים ועשתה את ההחלטה מתוך נוכחות ישראלית.



נושאים  :זכויות אדם ואזרח ? הסכסוך ? התערבות בתכנים קונקרטים (מסמך
תיקוני שמיר עמ'  )34צה"ל רפא"ל  ,כמי שחיה בשני העולמות איך רואה ?
בתשובה לציטוט של ג'ון אלקינגטון לפיו לא תתכן אחריות תאגידית כובשת.
הבעיה קיימת וחייבים להתמודד אתה .צריך להמשיך ולחזק את המשילות ,והערכים
הדמוקר טיים במדינת ישראל .בעקרון  ,אישית ,מסכימה מאוד עם דעתו אבל אם לא
נעשה דבר עד שיסתיים הכיבוש – מה יישאר לנו כאן ? מעלה נקטה בגישה הפרגמטית
לשמה הוקמה.
הנושאים שמעלה נדרשה להם היו ישראלים או עם משמעות ישראלית .למשל :
בהבטי סביבה – הנושא של שטחי צה"ל .עיירות פיתוח ואוכלוסיות נחשלות  ,תעשייה
מסובסדת.



האם אפשר לראות בהירתמות עסקים לתחום תנועה חברתית (כסביבתית)? לא !
התנועה הסביבתית פעלה כלפי חוץ .כאן הפעילות היא פנימית בתוך המגזר העסקי עם
השפעות חיצוניות .עסקים אומרים " :צריכים לשנות את ההתנהלות שלנו"
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האם מעלה חלק מתנועה עולמית ? כל מי שהיה מעורב במעלה היה ישראלי והנושאים
היו ישראלים.



ביקורת על מעלה – נקיטת עמדה למשל בנושאי זכויות אדם ואזרח – האם חושבת
שמעלה הייתה צריכה להיות לוחמנית יותר ? עיסוק בנושאים אלו היה עושה את
מעלה ארגון אחר ,מתייג את זה אחרת ,מציב את מעלה בשמאל הפוליטי .אילו היה קיים
היה צריך להיות תוצאה של ספין-אופ של מעלה אבל עצמאי .ובודאי שלא היה משרת את
המטרות הראשוניות.



האם השקעה משתלמת ?
מבחינת הקרן בהחלט .נתנו סיוע להקמת גוף משמעותי ששינה את השיח .המגזר
העסקי החליט ששווה לו להמשיך .הקובע הוא מבחן התוצאה.
אילולא מעלה היה פיגור גדול בעולם העסקי הישראלי .אין צ'מפיונס ישראלים גדולים כמו
ג'ף סקול או בן & ג'ריס....
אם יעקב בורק לא היה יו"ר ,יתכן שלא היה למעלה את האומץ הארגוני הנדרש
לעשות את השינוי והארגון לא היה ממשיך להתקיים  .בורק הוא צ'מפיון,
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ראיון עם Pierre Mazeau
באמצעות 10.12.2014 Skype
EDF CSR manager / Chef de mission RSE
Sustainable Development Département / Direction Développement durable
איך הגעת לתחום ?
 משנת  1981היתי בתפקידי  HRב EDF -חברת החשמל של צרפת. EDFהיתה אז בבעלות הממשלה .היום רק  85%ממשלתי והיא נסחרת בבורסה.
בשנת  2001כשהייתי מנהל  , HRקיבלנו  Green Paperמה  EUעל  CSRוהחלטנו להקים צוות
אשר יעקב אחרי הנחיות ה European Commission -ויגיב להמלצות שלהם .הייתי חבר הצוות .זו
הייתה הכניסה שלי לתחום.
המעורבות שלי בתחום היתה במקביל ויחד עם התפתחות התחום בצרפת והרתמות  EDFלקידומו.

-

-

-

-

מתי הוצג הקונספט של ( CSRאחריות תאגידית) בצרפת ?
 מאוחר יחסית .וכתוצאה ויחד עם הצעדים של ה.EU -ב 2004 -הקימו ב EU -פורום של מחזיקי עניין ,אך הוא נכשל ולא התקדם ואז החליטו להשיק את
.ISO26000.
 במקביל ,התחלתי בתקופה הזו להתעניין בנושא אישית וגם  EDFכחברה החלה להתעניין.ואז גיליתי את ה ,GRI -את ה ISO -בהמשך ,ובסוף את הגלובל קומפקט.
באותה שנה  ,2004עזבתי לגמרי את ה  HRועברתי לעסוק במשרה מלאה ב CSR -ב.EDF-
ה , EU -בהמשך לפעולתם מה , 2004-פרסמו מסמך עמדה ובו הנחיות איך לקדם מודעות לנושא
האחריות התאגידית ומה אירופה צריכה לעשות כדי להתקדם .בתגובה ה( NGO -ארגונים ללא
מטרות רווח) Non Governmental Organizationsטענו ושכנעו להציע חוק שיחייב דיו דליגנס של
קיימות על ידי חברות.
היו הרבה דיונים בצרפת .הקימו ב 2009 -את ה .ORSE –Observetoire Societal -פורום הגות
( ( Think Tankשל מגוון מחזיקי עניין  :חברות ,איגודי עובדים ,משקיעים – הם עדיין עובדים.
824
במישור הגלובאלי הצטרפתי ל  GRIבהתחלה לקבוצת עבודה ואחר כך כחבר המועצה.
במישור האירופאי ב 2011 -היה נייר העמדה האחרון ועכשיו הוקם פורום לחשיבה על אסטרטגיה של
 CSRלשנים  .2015-2019חברים בו  500איש.
ב 2013 -החליטה ממשלת צרפת להקים את ה-
 : CSR Platform National Sur La Arreseמסגרת של  60ארגונים 5 ,קבוצות של מחזיקי עניין.
בהתחלה הייתי מעורב כמומחה מקצועי ,בהמשך ייצגתי בשולחן את הגלובל קומפקט והיום אני נציג
לאומי.
התהליך מסובך ויש הרבה ויכוחים למשל על זכויות אדם.
במרץ  2014נדחתה הצעת החוק של הארגונים לחייב את הדיווח ברגולציה .אך עכשיו (סוף )2014
הוא אמור להכנס לתוקף .הרעיון הוא שזה לא יהיה תהליך וולנטרי אלא מחויב על פי חוק.
במישור הלוקאלי בצרפת – האם רעיון האחריות התאגידית התפתח מהמגזר העסקי ?
לא מהמגזר העסקי .הרעיון התחיל להתפתח ממוסדות המגזר הציבורי לא מהפרטי .תפקיד המגזר
הציבורי בצרפת חשוב ומרכזי .הפלטפורמה של  2013התחילה ממחזיקי העניין (ארגונים חברתיים,
משקיעים ,ארגוני עובדים) עם קישור ישיר לראש הממשלה.
)What were the ideas that enabled it? (Socialist approach? Privatization? Etc

/http://www.orse.org 824
http://www.csreurope.org/orse-observatoire-sur-la-responsabilit%C3%A9-soci%C3%A9taledes-entreprises
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ל א הפרטה אלא לחץ של מחזיקי העניין ובמיוחד משקיעים .מחזיקי העניין דורשים יותר ולכן העסקים
נענים באורח וולנטרי
In comparing to the Global Scene (GRI; ISO26000) What would you mark as
the leading issues that are related to CSR in France (environment; Human
)Rights; Employees; etc.
 תעסוקה ,זכויות אדם וסביבה .יש שיתוף פעולה בין החברות העסקיות וארגוני העובדים .סביבנושא מאוד חשוב פריס תארח בספטמבר את ה 21COP
 ב 2005 -נחתם הסכם  CSRעם ארגוני העובדים The International Framework forUnions
?Would you say that CSR in France is well embedded
בהחלט מתקדם :
ב 2001 -נחקק החוק הראשון לדיווח חובה  -בהתחלה רק לחברות ציבוריות
יש הרבה ( SMEארגונים קטנים ובינוניים) שמצטרפים להתהליך דרך שרשרת האספקה של
החברות הגדולות שדורשות מהם לחתום .אפשר לעניין עסקים קטנים ובינוניים רק אם מועיל
להם .הארגונים החברתיים רוצים הקטנת השפעות על הסביבה והחברה.
ב EDF -ספקים מתחייבים לעקוב אחר  10הכללים של הGlobal Compact -
תרומה לקהילה לא נחשבת בצרפת כחלק מ . CSR -ל EDF -יש קרן אבל היא לא חלק מה CSR
מה הקטליזטור המשמעותי ביותר עבור עסקים להיות אחראים תאגידית ?
הלחץ הגדול בא מכיוון המשקיעים הSocially Responsible Investors and Rating -
 Agenciesהם הקטליזאטורים
How many CR, business lead coalitions are there in France today? Is there any
?similar to BSR in the US or BITC or Ethos
 יש את  C3Dקואליציה של מנהלי אחריות תאגידית של החברות הגדולות לפיתוח בר-קיימא .זהארגון מקצועי שמקדם Sustainable Development
 יש גם את Committee 21רשת של רשויות מקומיות לפיתוח בר קיימאIt seems that International Coalitions like ISO 26000, Global Compact, GRI, are
? well accepted in France – Can you explain that
 היום יש התאמת דרישות בין אירופה לצרפת. צרפת היא הרשת השניה בגודלה בעולם של הגלובל קומפקט חברים בה  1000תאגידים .וגםבהקשר של  ISO26000יש הרבה מאוד יוזמות.
 יש הרבה קואליציות בצרפת אך הן של תעשיה מסוימת או לנושא מסוים וחלקן מחוברותלקואליציות בינלאומיות.
 למשל  EDFעובדים עם  BSRעל  Better Coalותהליכי בקרה במכרות הפחם .יש הרבהקבוצות עבודה של French Business Associations
 גם  CSR EUROPEמאוד חזקים ונמצאים בקשר ישירWould you say that CSR has it's own specific terminology in French or is it
?mainly English based
 יש מונחים ושפה אבל הם יוצרים הרבה בלבול .לדוגמא "חברה"  Societyזה גם יחסי תעשיה-ולכן משתמשים רק
קהילה  Responsibilite Societal :עבר גם מ  Socialל society
באותיות . RSE
היה גם קושי לתרגם partipronoums – stakeholders
ו Accountability -ל  Redesiabilitesאבל התרגום לא מוצלח
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Is CSR embedded in French Academic Institutions? Is it part of Business
?Studies
יש קורסים מקצועיים אבל הם לא ממש חלק מלימודי מנהל עסקים .זו התמחות ספציפית.
אני מלמד ניהול אחריות תאגידית באוניברסיטת Creta /
יש מעט תפקידים למנהלי אחריות תאגידית .בחברות יש צוותים קטנים לנושא והרבה
פעמים לוקחים מנהלים מתוך החברה .הרבה מאוד מתלמדים.
?Do French Investors and Consumers review CSR performance of companies
?Are they influenced in their consumer decisions
בייחוד משקיעים .הצרכנים פחות .הם יותר מעוניינים במחיר .לפעמים עוסקים בנושא כמו
שמן הדקל אבל אז זה בא ממניע שיווקי.
האם העתונות הצרפתית מתייחסת לאחריות תאגידית ? יש עיתונות מתמחה אבל העיתונות
הכללית לא ממש מתעניינת בנושא.
? How do you see the state of CR in France in the future
המשבר הכלכלי הפריע ועצר את התקדמות התחום  .הבעיה המרכזית היא תעסוקה .יש למעלה
מ 10% -אבטלה.
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ראיון עם Allen White

Amsterdam, GRI conference ,23 May 2013

Vice President and Senior Fellow, Tellus Institute825; and Co-founder and
former CEO, GRI-Global Reporting Initiative. His work with corporations,
governments, multilaterals and NGOs on a broad range of corporate
responsibility issues spans more than 20 years

איך הגעת לתחום ?  -בתחילת שנות ה  ,80הייתי אקדמאי למדתי גיאוגרפיה (תחום לא שגרתי
לאמריקאים) ומכאן התחברתי לסביבה ,בהקשר של הגנה על הסביבה – הדעה הרווחת אז הייתה
שהתשובה להגנה על הסביבה היא בממשלות :הן תעברנה חוקים ,יאכפו רגולציה והכל יהיה בסדר.
בפועל – הכל לא היה בסדר !.
מכיון שראיתי שהממשלות לא מצליחות ,חיפשתי את מקור הבעיה  -עסקים ! וראיתי את הנושאים
והבעיות שמעוררים מוצרים ,תהליכי ייצור ,ניהול וכך הגעתי לעיסוק בתאגידים כפוקוס של עבודתי.
בסוף שנות ה  80-90׳התחלתי לחשוב איזו ״שפה״ תדבר אל החברות ,המנהלים בהקשר של
ממשל תאגידי .מה יעשה "שכל" עסקיWhat will make sense for business .
הפתרון שראיתי היה :מדידה ואינדיקטורים  ,מהו הפרפורמנס ? ייצור מערכות שיטתיות systems
ואיך לייצר שפה אחידה שתאפשר להבין מה רואים  .accountabilityכדי שמה שחברות עושות –
יהיה גלוי.
ומכאן נולד ה . GRI
בתחילת  2003עזבתי את ה  - GRIראיתי שהם תופסים וחשובים אך לא מספיקים כדי להוביל שינוי
משמעותי בעסקים ואז הצטרפתי ל Tellus-ובהמשך יזמתי את תכנית "."Corporation 2020

למה הנושא התקבל ?
 CSRהתחיל כרעיון תגובתי במדינות המערביות ,כפילנתרופיה ,והספיק בהתחלה.
בשנות ה 90-התעוררו בעיות מטרידות מאוד שהיו תוצאת פעילות עסקית :אסון בופאל  ,ואלדז -עלו
נושאים של בטיחות ובריאות במפעלים .ואז התברר ש"״לעשות טוב״ זה לא רק לתת כסף לפרויקטים
ברמת הקהילה .צריך לעשות הרבה יותר מזה.
החלה להיווצר תרבות של אחריות ,המשיכו הפרויקטים הקהילתיים אבל קרה משהו הרבה יותר גדול
אחריות עסקית הוגדרה מחדש ובכל שנה במהלך שנות ה 90 -חלה התרחבות הנושאים שהתייחסו
אליהם  :שכר בסיסי ,מדיניות חברתית ,פליטות גזי חממה
Tellus Institute, a Boston-based non-profit organization, hosts Corporation 20/20 and serves 825
as its fiscal agent
http://www.corporation2020.org/overview_people.htm
.
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קבלה והתנגדות – שונה בין מדינות
בברזיל למשל לא היה ממש דיבייט כיון שהייתה תרבות ומסורת של פרויקטים חברתיים .היה יותר
לחץ חברתי,התרבות השתנתה  ,והפרויקטים הורחבו לבריאות וחינוך ונעשו יותר אסטרטגים אבל לא
הייתה התנגדות.
בארה"ב לעומת זאת ,היתה דאגה מרכזית מרגולציה שתבוא בעתיד" :אם "נאמר כן" דיווח  ,למדידת
גזי חממה ,להגברת בריאות ובטיחות – "כן" באורח וולנטארי זה בסדר אבל אם זה יגביר רגולציה –
זה כבר דבר אחר"...
באירופה יש תרבות של ציות לממשלות -רגילים לרגולציה וממשלה חזקה .אין תביעות ,אין השקעה
של מיליוני דולרים בלובי ,הממשלה מורה ועושים  :שבדיה,דנמרק ,צרפת ,הולנד -דרך חלקה יותר,
הרבה יותר שיתוף פעולה .ל  CSRהייתה באירופה דרך הרבה יותר קלה.
שם בין אם זה חברות או  – NGOלא משנה העיקר שהדברים יקרו JUST DO IT :
(טליה  :בישראל יודעים שתהיה רגולציה אבל מעדיפם לחכות לרגע האחרון)
בסין – עדיין תפיסה חדשה לחלוטין
כך שזה בהחלט מושפע ומותנה תרבות .מקסיקו מקבל פנים אחרות

איך מסביר את התלהבות של  BSRלסייע למעלה ?
בסוף שנות ה BSR, 90 -פיתח אמביציה גלובלית.
המשמעות עבור ( BSRוזה התעצם מאוחר יותר) היתה לייצר ארגונים דומים Look alike
organization.
היה להם כבר קשר לאמריקה הלטינית
אני לא חושב שזה היה מהלך אידיאליסטי של חברי  BSRאלא  ambition driven qualityתחושה
של עושים מהו חשוב וצריך שותפים כולל ישראל ברחבי העולם WIN-WIN SITUATION

למה ישראל ?
לא מומחה לפוליטיקה ישראלית אבל האימפקט בישראל הרבה יותר גדול מהגודל של המדינה ומכאן
החשיבות .ישראל היא האב של חדשנות ,ביו -טכנולוגיה ,תרופות ,טכנולוגיה ,חקלאות ,הייטק ,מקור
השראה ,נוכחות משמעותית .להטמעת  CSRשם יש השפעה מעבר לגבולות של ישראל.

האם  CSRהיא תנועה חברתית ?
קואליציות של עסקים היו מאז ומתמיד .מאז שהיו עסקים כמו לשכות המסחר (אז שמשו להיפך
מאחריות תאגידית) .
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מציע לשנות השאלה  :האם הקואליציות היו מענה לתנועה חברתית ? או האם סייעו לקדם ולעצב
תנועה ?
אני חושב שבתחילה זו הייתה האפשרות הראשונה – מענה להתארגנות חברתית .עסקים ראו
שמשהו קורה ,רצו להבין יותר ,ללמוד .ואז ארגונים כמו לשכת המסחר של ארה"ב ,ועידת הנשיאים,
ועידת הנשיאים של קנדה ,תעשיית הכימיקלים הגרמנית ארגונים קיימים ופעילים היו חייבים צריכים
להגיב – אחרת היו נשארים מאחור – כלומר ארגונים קיימים אימצו אג׳נדה של . CSR
התעשייה הכימית אימצה את ה...Responsible Care -מחויבות לכללים לניהול חומרים רעילים
ומסוכנים ,השפעה על קהילות .החליטו להצטרף  ,להגיב בגדר  :״מוטב שנצטרף לשולחן מאשר
שנהיה חלק מהתפריט״

הארגונים החדשים כמו מעלה הם יזמים חברתיים .הוקמו על ידי אנשים שזיהו הזדמנות" ,לא נסמוך
על הארגונים הותיקים אלא נקים משהו שממש מתמקד בתאגידים ואחריות תאגידית".
החדשנות .מגיעה מ  social enterprisesשהם מונעי שליחות .המצטרפים מושכים קדימה ומאיצים
את ההתפתחות .האפקטיביות שלהם נבעה מיכולת ההפצה והרתימה המעגלית
קרו דברים בשנות ה  90חלק מהיזמים חשבו שהם יכולים להעלות אצבע לאויר ולחוש ולהנשא על
גלי הרוחות ....אחרים כמו  :מעלה ,אתוס ,אימפרסה הצטרפו באורח ממוקד יותר .
מה שהתחיל כתנועה מאוד איטית קיבל תאוצה של תנועת  CSRעל ידי הרוח והמוטיבציה של
הארגונים ממוקדי המטרה.

הארגונים הקיימים היום ימשיכו כי יש בשוק ביקוש לשירותים" .אנחנו הבאנו את רוח הדברים והיום
בונים מודלים ליישום וכלים"
השיחות המהותיות לא מתקיימות היום בארגונים
הם ימשיכו להגיב פחות ליזום ולאתגר את החברים שלהם
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ד"ר עלי בוקשפן
 ,28.1.2014תל-אביב
מרצה לדיני חוזים ועסקים במרכז הבינתחומי  ,IDCראש תחום אתיקה בוועדה הציבורית דירוג מעלה


איך הגעת לתחום ?

אני עוסק בדיני חוזים ודיני חברות -המשפט המסחרי .קשור להיסטוריה שלי – שומר צעיר ,א"ד
גורדון ,נח"ל – שרות צבאי; דוקטורט בהרווארד דיני חברות אצל בבצו'ק – הדוקטוראט עסק
בפירמידות.
תחושה ו קרבה לתחום הסולידריות והמעורבות החברתית .הרגשתי שהתחום אינו שלם – כיון שעוסק
יותר מדי בנוחיות ,בהגנה על האינטרסים של בעלי המניות .את ההתמחות עשיתי אצל מאיר שמגר
(נשיא בית המשפט העליון  1995 – 1983ט.א).שתמיד שילב עקרונות הומניסטים בדיני חוזים.
שמגר הרחיב עק רונות והכניס לתוך דיני החוזים ערכים של סולידריות לא רק הדרך המנוכרת אלא
סינתזה בין כל הדברים :אמון ,תום הלב ותקנות הציבור .ראיתי שנכון יותר לנתח את הנושאים
והחוזים לא כמו העולם הישן של הדוקטורט .אלא שהתמורות החוץ משפטיות מתכתבות עם
הנושאים שעוסק בהם אקדמית  :הסקנדלים התאגידים ,אתיקה בעסקים
לא יכולתי לקבל את הגישה שהתאגידים הם רק ממקסמי תועלת והמנהלים רק רוצים לעשות לכיסם
– לא הסתדר לי עם תמונת העולם שלי ועם תמונת המציאות כפי שאני תופס אותה
הדרך האישית שלי הכניסה אותי אקדמית לדבר ולכתוב על הנושאים האלה.
פ גשתי את מעלה וחשבתי "הינה עוד נקודה לחבור אליה גם לתרום וגם להתרם ממנה"
קשה להצביע על יום מסוים אבל בעיקר דחף פנימי שהתחיל מהמקום של האחריות והאינטרס
האנושי .לא מחשבה שבאה ממקום של אלטרואיזם.
חושב שגם המחשבה הקיצוניות הסוציאליסטית של השומר הצעיר – אינה נכונה .יש לקדם שילוב :
כל אדם וגוף שיעבוד מתוך מה שמייצר עבורו יותר עושר ואושר .אבל גם וגם...
 התנגדות  :הקהילה הקלאסית המשפטית האקדמאית – הסתכלה בהתחלה בציניות
סיים דוקטורט ב 1996 -גם בהרווארד גם בבצוק היה מאוד בעד מקסום רווחים אבל כן התייחס
לכשלי השוק ויצא בקריאה ליתר מעורבות אמנם לא במונחים חברתיים אלא כלכליים
גם הוא היה בעיני קיצוני בשעתו  :הבון טון של קפיטליזם – רוב האנשים שמלמדים ,גדלו על זה,
קשה להם ללמד את זה לצאת מזה.
בהתחלה ראו אותי כ"קוריוז" .אם מישהו כבר עסק בנושאים האלו הוא היה מפסיכולוגיה ,סוציולוגיה
לא משפט וכלכלה .מאז  1996המגמה היא הרבה יותר דיאלוג עם התחום הזה -השיח בתוך דיני
חוזים וחברות חדש יחסית
היום יש עדיין התנגדויות ,קבעונות קונספטואלים
מעלה פעלה לתוך המיליה העסקי  ,בשפתו שלו  ,לא ממקום של היפכה מסתברה...
לא ממקום של התנצחות והורדות ידיים אלא משהו אינטגרטיבי.
 היום חושב כשמלמדים
בדיני חוזים  2עקרונות :
תום הלב ותקנת הציבור – אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך
אהרן ברק  :כשיש כבר חוזה צריך להתקיים " :אדם לאדם – אדם"
לא לבטל את טובתך ....אלא גישה אנושית .בעבר הסתכלו עליהם כעל משהו מנוגד
 2התקנות האלה – דיברו אליו.
 תרומות – הזן הקדום של אחריות חברתית
תכלית החברה ,סעיף  11לחוק החברות – מנוסח עדיין בלשון קפיטליסטית ,בתי משפט נותנים לו
ממשמעות חברתית אבל אני לא חושב שזה קו פרשת המים.
פסק דין של שמגר וברק פנידר נגד קסטרו  -שנים קודם שמגר תובע שם דרישת תום לב של רוכש
דירה...
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שמגר כורך את זה בפסק הדין ואומר שזה חלק ממהמגמה המודרנית הליך מתפתח – למען
הציבור...
פרוקצ'ה – סינטזה של יעילות


הפרקטיקה המשפטית היום :

מבחינה רטורית המהפכה הזו בודאי נכנסה אליהם .גם בקורסים של דירקטורים נושאי משרה
השיח קיים .רואים את זה בחקיקות ,בהתייחסות לחשיפה המשפטית .לדאבוני עדיין שיח מהפה
לחוץ .פעם היה בשולי הדברים היום במרכז הדברים.
איכות סביבה ,הדאגה למוסר ,צרכנים ,לקוחות ,ספקים ,בעלי אגרות חוב ,חוק הריכוזיות – הגבלים
עסקיים – גם אם לא מתייחסים לתרבות עסקית ,יש גם מחויבות אישית .מבינים שהתפישה הניהולית
היא תפישה אינטגרטיבית.
הרגולציה מחייבת עסקים להתחשב יותר ויותר בכלל מחזיקי העניין – תפישת עומק שמשתנה
במשפט .לכן משרדי עו"ד כמו הרצוג פוקס נאמן הרחיבו למחלקות לא רק תאגידים אלא איכות
סביבה.
המחוקק בא ומזכיר להם את המחויבויות.בסופו של יום מבינים
כרגע מתנהלים יותר ברמה של לסגור פרצות וניהול סיכונים...כרגע בעיקר ברמת הבלימה .הערכות
לחוק החדש לאיכות סביבה אבל אי אפשר להתעלם  -משהו פה משתנה במשפט .יש ממש מהפיכה
חברתית במשפט העסקי – אנשים עוד לא מספיק מבינים אותה ,לא מספיק מדברים אותה ,אולי עדיין
מתנגדים.
נראה לי מצב של WIN WIN
רואה את התמונה שמשהו חדש מתפתח ומתקיים
 -FORBESעתון מאוד קפיטליסטי  -לפני כשנתיים כתבת שער Corporate Revolution:
מהי פונקציית המטרה כשהולכים לנהל חברה ? השאת רווח -נכון אבל של מי ? מטרה עמוקה יותר
ארוכת טווח .בעלי המניות במקום ראשון אבל לא בצורה שהיא על חשבון אחרים כיון שאחרת יבוא
כבומרנג – ראה סאב -פריים
 רגולציה :
 3שחקנים מרכזיים :
התאגיד  ,הרגולטור (מאיים או מתמרץ  ,פולשני או גזר ) ,האזרחים
לפעמים הולכים רחוק מדי זו מטוטלת
 הוכחה לשינוי :
  20תיקונים לחוק החברות מאז נחקק התיקון האחרון עוסק בשכר בכירים בית משפט מחלקה כלכליתעלתה הצעת חוק לדיווח של "תאגידים צרכניים" גם אם חברה פרטית – למשטר אותה
האם הדיווחים אמינים ? עפר סיטבון – בדקו מציאות מול דיווח (אגד) כרגע לא ממש .נראה שיש
פער גדול והאדם הקטן לא יכול לשפוט.
משתנה ממדינה למדינה – למשל באנגליה (סטארבקס) הרגולטור לא חייב להתערב כי הציבור אומר
את דברו .זה לא יעשה  -הנורמה החברתית גוברת
בישראל :
הנורמה הציבורית אינה מספיק חזקה ולכן צריך את המחוקק
גם כשיש נורמות  -לתאגידים יש יכולת ספיגה ויכולת ספין – סומכים על הכותרת של מחר שתבוא
ותוריד את הלחץ החברתי של אתמול
יתכן שהרגולטור פעיל מדי אבל זה קורה כשהצבור לא משמיע קולו
את הרגולטור צריך כשיש כשל שוק
על זה בנה מדד מעלה
בישראל אין עוד את האיזון בין  3הרגליים
הרגולציה כרגע קצת מחמיצה את הטעם הטוב של הוולונטריות
התרבות של אי תשלום מיסים....להבדיל מהעלמת מיסים
מה מותר ומה אסור מוסרית ?
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החוק לא מבחין
בכל העולם יש משפטיזציית יתר ,מעבר מכשלים לרגולציית יתר
הרגולציה מנטרלת ראייה הוליסטית יותר.

דירוג מעלה
בראשית הדרך כלי מעולה לשינוי .דרך רכה לשיפור התנהלות תאגידים
הצעת החוק לאתיקה בתאגידים – לא התקדמה .דיברו גם עם ציפי לבני כשהייתה שרת המשפטים.
אבל כשמעלה אימצה כהצעה בדירוג – כולם אמצו עדיין לא חלק מהתרבות ההטמעתית.
הקפיצה – יצירת תרבות השיח והשותפות עם המגזר העסקי "נתקע" בעקבות אירועי המחאה
תאגידים שמדורגים גבוה לא מזוהים עם איכפתיות\למשל הנושא של השקעת תאגידים בהקטנת נטל
המס שלהם – יוצר דיסוננס
חושב שהדרוג קפא על שמריו .חושב שחייב לעבור שידרוג ולהיות אותנתי.
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ראיון עם יעקב בורק
 3.11.2014תל-אביב
בעבר ממיסדי וראשי קהילת הון הסיכון בישראל ,כיום ,סופר והמו"ל של כתב העת הדיגיטלי
"אלכסון"  .יו"ר מעלה בין השנים  ,2007 – 2003עד  2003יו"ר המנהיגות העסקית.



מפגש ראשון עם התחום – בשיחה אתך .לא חושב שהיה לי איזה שהוא נסיון קודם .לא הייתי
מודע לנושא הזה קודם .לא יכול לשחזר את השיחה ,אבל אז הייתי מאוד פעיל מבחינה עסקית
והמימד החברתי היה חבוי שם .הרעיון שעסק יכול גם לגלות אחריות חברתית תוך כדי העשייה
שלו מבלי לפגוע במטרות העסקיות ואולי אפילו לשפר אותם נשמע מקסים .גם חלק גדול
מהעבודה שלנו ,בודאי שבגיוס המשקיעים  ,היה לו מימד חברתי .הכל היה בחו"ל וזה בטח לא
היה לגמרי חדש בצד הערכי .ראיתי משקיעים פרטיים שראו אפילו בהשקעה אצלינו ,בשלבים
המוקדמים של אוורגרין מעין תרומה חברתית .הם לא חשבו שהכסף הזה יחזור אליהם .לי לא
היה ניסיון קודם בהשקעות .השקעה בישראל כציונות .הם עשו את זה מכל מיני סיבות אבל אני
לא יכול להתעלם מהמימד הזה בהקמה של אוורגרין.



כיצד רואה את הגורמים להקמת מעלה:



אני חושב שזה היה ענין של יזמות אישית .אבל כל נושא הבועה והגלובליזציה השפיע על היזמות
האישית .הגורמים מסביב מרחפים ויש ניצוץ אחד שמאחד אותם .אני חושב שבנושאים חברתיים
זה העניין .יש הבשלה של תנאים מסוימים ויש אדם אחד שרואה את זה לפני האחרים והוא
עושה את זה .בשבילי זו היתה יזמות שלך יותר מכל דבר אחר.
מי קידם ,שותפים  /תומכים? – בשלב בראשון יגאל גוזמן ז"ל (השותף המנהל של  ,)BDOרעיה
שטראוס – הכל ברמה האישית .לא זוכר אבל היתה קבוצה שאת גיבשת.



מתנגדים ? התנגדויות – יש התנגדות בוטה שזה דבר אחד ויש התנגדות שהיא דרך סירוב או
אי נכונות לקחת חלק בעניין ויש גם התנגדות שהיא אדישות .אני לא באמת זוכר ,אבל ממה
שזוכר חושב שהיה קשה מאוד לגייס את העסקים הגדולים עד שהצגנו את המדד והצענו פרס
למי שהיה בפנים ועונש למי שהיה בחוץ .זה לא נושא טבעי לעסק.



קרה כל כך הרבה מאז .בשבילי זו היתה כניסה ראשונה לעולם החברתי בצורה משמעותית .ללא
ספק.



מה היו ה"אירועים" /כלים החשובים ביותר של מעלה -אבני דרך משמעותיים  :היו לנו
הכנסים .ואות גלובס ,והמדד שאינם רחוקים לשניהם יש את אופי הדירוג והתחרות .המדד – הוא
ציון דרך .זה היה הדבר הכי קרוב לשפה שעסקים רגילים בה .דרך לתפוס את תשומת ליבם



כשלון  -בתקופה שלנו לא היה אירוע של כשלון .אבל לא היו יותר עסקים שהיו מעורבים או יותר
כספים שזרמו לארגון או למדד .לא רואה בזה כשלון.
אני  :חוסר היכולת שלנו להשפיע על שוק ההון? לייצר מודעות צרכנים ? לדעתי ,הייתי מקדם
את זה יותר .הייתי הרוס מזה שהמדד הזה לא היכה את השוק והסיבה היתה שכי"ל לא היתה
חלק ממנו .היום הייתי בונה את זה אחרת .נוצר מצב שחברה שהייתה מזהמת וכו' הצליחה
להגדיל את הערך שלה ,היא הייתה בתל-אביב  100ולא במדד וזה חרץ את גורל המדד .היו לנו
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תעודות סל היו לנו כלים ופלטפורמה אבל אי אפשר היה להתעלם מזה שעשה פחות טוב מת"א
 100ולבוא ולהגיד "תקנה משהו נחות" .זה הסיפור.
האם מעלה משרתת את החברה ? או את העסקים ? – מעלה שרתה את החברה .היא
ביקשה מעסקים לקחת את החברה בשיקולים שלהם .בודאי שאת החברה .היא עזרה לעסקים
להבין את הממדים החברתיים של העשייה שלהם אבל לא שרתה אותם (אולי כמוצר לואי).



לא חושב שהייתה השפעה ניכרת על ארגוני החברה האזרחית .אפשר בקלות לנתח מי בא
לכנס של מעלה ולראות את אופי המבקרים .התבשמנו מאנשי העסקים והעמותות היו רע הכרחי.



את ארגון מידות – בתקופה שהובלתי אותו ,שנה אחרי שהוקם ,הבטחון בלהוביל אותו היה
בהשראת מעלה .אתגרים ,תכנית העבודה ,הושפעו .הבטחון הזה בא לי ממעלה.
האם חושב שרעיון האחריות התאגידית "תפס"? – חושב שעסקים הרבה יותר קרובים
לאנשים ממה שחושבים .בסופו של דבר גם בחברות הגדולות יש דמויות של אנשים שמעצבים
את החברות .בהתחלה מנהל שיורש דמות של חברה אבל בהמשך מעצב אותה .חושב שזה כמו
גל .אנשים יש ביניהם דמיון גדול .יש חברות כאלה ויש כאלה .יש מנהלים שמאמינים באמת
ובתמים ויש צינים .זה נושא שהוא מספיק ערכי כדי שישקף מערכת ערכים מאוד אישית של מי
שמנהיג חברה .חושב שבסופו של דבר זה תלוי מנהל .יש  DNAלחברות ,יש תרבות ארגונית
שהיא מעוצבת על ידי המנהלים הקודמים אבל המנהלים העכשווים מעצבים ומוסיפים .אם קוק
ירצה שאפל תהיה חברה אחרת היא תהיה כזו .להיות אחראי חברתית זה לא נגד הכפופים לך
זה הולך נגד מי שבראש הפירמידה.



בשאלה שלך מסתתרת הנחה שאינה קיימת .נושא אחריות חברתית לא יהיה מקובל על
כולם .הרעיון שאפל החברתית תהיה מקובלת על כל בעלי המניות שלה אינו סביר כי אנשים
מגוונים .מקבל את הגיוון האנושי ומכבד אותו.



למה לא שינה עמדות צרכנים כלפי חברות עסקיות ? מחאה חברתית ?



השפעה על הממשלה ? לא חושב שמאוד .בשבילי המכה הגדולה של החודשים האחרונים שלא
הצלחנו לייצר מצב שינתן יתרון ב46 -א למי שיש אות מידות .מי שהתנגד זה הארגונים
החברתיים .זו היתה הזדמנות הסטורית .זה נורא.



האם מעלה השפיעה – בגדול כן .מדד מעלה יצר סדר יום .המודעות והשיח .הדיונים בבורד
בחברות הגדולות .לא יודע אם השפיע עליהם להיות יותר אחראים אבל השפיע על השיח בודאי
שדרך הכלים שיצרנו להשוואה ..קורה משהו בתהליך .מתמסד שינוי .כן יש השפעה .השיח
מייצר מהות ומעשה .לא חושב שמעלה עשתה מהפיכה אבל בהחלט השפיעה.



אם היית חוזר אחורה – את מעלה בודאי הייתי עושה (את מידות לא) השפה של עסקים מאוד
קלה לי של מידות לא .מעלה היה כיף מהרבה מובנים.
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ראיון עם פרופסור בני גדרון,
 1דצמבר  ,2013המכללה למנהל  ,ראשון לציון
חוקר ומרצה ,מגזר שלישי ועסקים חברתיים
לשעבר ראש המרכז לחקר המגזר השלישי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב :



איך הגעת לתחום ? המפגש הראשון היה בשנת  .1999הייתי עדיין איש סגל במחלקה לעבודה
סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפני שעברתי לבית הספר לניהול .הקמתי את המרכז
לחקר המגזר השלישי כמרכז אקדמי לניהול מחקרים וכנסים בינלאומיים בישראל ובחו"ל .בן
השאר בחנו מקורות מימון של עולם העמותות .היו לי מחשבות על בית הספר לניהול ורצון לשתף
אתם פעולה .הכרתי היטב את ד"ר אריה רייכל .בעקבות שיחה עם שירה הרצוג שסיפרה על
הקמת מעלה ,חשבתי יחד עם אריה לבחון עבור מעלה את המודעות למימון ארגונים בקרב
עסקים .אמר שזה נושא שעשוי לענין אותו וכך הדברים התגלגלו



למה רצית להיות שותף לנושא ? בתפקידי במרכז לחקר המגזר השלישי רציתי לפרוץ לתחומים
חדשים .למשל עשינו מחקר על קרנות .אם מסתכל אחורה כנראה רציתי לפרוץ לתחום החדש
הזה של אחריות תאגידית .רציתי לפרוץ את רוחב היריעה של המגזר השלישי על היבטיו השונים
לאן מגיע למי נוגע.



בשלב הראשון – ראינו אחריות תאגידית כרעיון למימון נוסף כחלק ממערך המימון של עמותות
בשלב השני – גם כביטוי לאכפתיות של העולם העסקי
למה חושב שרעיון האחריות התאגידית "תפס" ?



חושב שבישראל אחת הסיבות היא החלל שנוצר כתוצאה ממדיניות ההפרטה של המדינה
והצורך למלא את החלל הזה .הייתה מודעות גדלה והולכת של המגזר העסקי לקשר שבין מצב
העסקים למצב החברה .במקומות שבהם החברה והקהילה לוקים ,גם אין מקום למגזר העסקי
(הכיוון התועלתני) נוצר גם קשר ישיר של עמותות עם העולם העסקי כמקור ומשאב לכסף מחד
וליכולות ,יעוץ בניהול ומתנדבים .המגזר השלישי ראה כאן הזדמנות .זה היה מן מפגש
אינטרסים.
מי קידם הרעיון בישראל ? לא חושב שיכול לענות על השאלה .זוכר ששירה וקרן כהנוב דחפו
את הנושא .מבן שני המגזרים (עסקי ושלישי) לא יודע מי היה אקטיבי יותר



מי היו המתנגדים ? -לגבי ההתנגדויות יכול לומר בברור .הייתה הסתייגות של ה"טהרנים" ראו
"צל הרים כהרים" אמרו "עכשיו הגישה העסקית תשתלט לנו על העמותות" בכינוסים ,בשיחות
וגם בכתובים הועלתה הטענה שפתיחת השערים למעורבות עסקים תביא לאבדן ערכים ולאבדן
הצביון של עמותות שתאבדנה את הגישה החברתית שלהן ותצטרכנה להתנהל כמו עסקים.
לעומת זאת היו גם אנשים מקרב העמותות שחשבו שזו דווקא מגמה רצויה וחיובית ,שזה לא
יזיק לעמותות לחשוב בצורה רציונאלית והחיבור הזה דווקא יועיל.



השפעות פוליטיות על התחום ? לא נראה לי שזה סוג של נושא שיש בו אידיאולוגית היבטים
פוליטיים .לא עניין של שמאל וימין ,קפיטליזם וסוציאליזם – לא חושב .לא בא לכדי ביטוי בארץ
בין המפלגות .גם בועדות הציבוריות כמו ועדת גלנור שהקמנו וועדת ארידור בסוף שנות ה90 -
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תחילת שנות ה 2000 -חשבו על התופעה הזו בצורה חיובית  .הפרק שעוסק בעסקים כתוב
בצורה חיובית ולא היו בו הסתייגויות.826

מעלה


ארגון דואלי – בהשוואה לארגונים אחרים בני אותו גיל ? שוני בהתפתחות ? ייחודי למעלה ?



הרחבת הנושאים ממעורבות חברתית לאחריות תאגידית



אי אפשר להשוות את מעלה לעמותות אחרות שנוסדו באותו זמן.
חושב שבתקופה ההיא שהמדינה לאט לאט מצמצמת את מעורבותה וזה מאוד בולט בישראל
ותחומים רבים נשארים כחללים .קמים הרבה ארגונים שמנסים לייצר מציאות חדשה .כך רואה
את מעלה .קם רעיון שצריך לקבל יישום בשטח ויצר יש מאין .לא היה שום דבר דומה לזה קודם.
כי המושג של אחריות תאגידית לא היה קיים .היה צריך למלא את התפקיד הזה תוכן .הדבר
היחיד שהיה בארץ היה להסתכל החוצה ולראות מה יש שם .זה היה ארגון חלוצי שעשה משהו
חדש .בהקשר הזה משווה את מעלה למרכז שניהל שגם לקח תחום תוכן חדש ויצר מציאות
חדשה סביבו .התקופה הייתה מתאימה לסוג כזה של יזמות .ואם יש יזמת כמוך.שלקחה את זה
ועשתה עם זה מה שעשתה ..התוצאות מדברות בעד עצמן .אם לא היה יזם כזה לא היה קורה
או היה קורה אחרת לגמרי או יותר קטן .התחברו כאן מקום (לנושא) ,קונקסט ויזם.
השפעה על המגזר השלישי והחברה האזרחית ?



מניח שהשפיעה אבל לא יכול להגיד בברור עד כמה ובאילה צורות .לא יודע אם נעשה על זה
מחקר .מחשיב מאוד את ההתמקצעות של התחום .כהישג של מעלה .היה בכנס מונטיפיורי
הציגו תמונה של מונטיפיורי אחרי הרעש הגדול בצפת  1839יושב עם אשתו יהודית ליד שולחן
מחוץ לחדר תור ארוך והראשון בתור מושיט כף יד לנדבה .הגיב לתמונה "היום אנחנו במדינת
רווחה ולא רואים תמונות כאלה ולפילנתרופיה יש תפקיד אחר" באנלוגיה  -החשיבות של
ההתמקצעות של המגזר העסקי והקשר שלו עם הקהילה מאוד מאוד חשוב ולא נתון יותר
לגחמות של מישהו שמחליט אישית למי נותן ..וזה נראה לו התפקיד הכי חשוב של מעלה
שהנושא של הקשר עם הקהילה התמקצע .בודאי שיש עוד הרבה מה לעשות.
האם הקשר וההתמקצעות השפיעו על המגזר השלישי – בודאי .אין לו נתונים מדויקים ,אבל
בעקבות ההתמקצעות של העולם העסקי העמותות התיישרו.
השפעה על סדר היום הפוליטי/ציבורי



העובדה שהנהגת מעלה כללה אנשי עסקים מובילים בעלי פרסטיזה בציבור ובעלי שיח עם
מנהיגי המדינה נתנה נקודת זינוק להעלות נושאים חשובים לחברה בפורומים שבהם מקבלים
החלטות .זה לא היה קורה אם לא היה פורום של אנשי עסקים במתעניין בחברה כפורום
מגובש.כשאדם בודד מדבר זו לא אותה השפעה כמו קבוצה כזו שמדברת עם מקבלי החלטות
במדינה .זו החשיבות של מעלה שיצרה את הפורום הזה.
ביקורת – אני מאמין גדול בתפקיד הספציפי של כל מגזר והתפקידים הייחודיים שלו .כשעסקים
מתעסקים בחברה זה מצוין אבל יש לזה גבולות .אי אפשר לצפות מעסקים לנהל את החברה או
לפתור את הבעיות בצורה עסקית .אפשר לשלב פעולה עם גורמים חברתיים אבל עד גבול
מסוים .לכן  -מי שמצפה מהמגזר העסקי להפוך את עורו ולהיות עוד יותר חברתי – לא מציאותי.
אני מתנגד לרעיון שהמגזר העסקי והמגזר השלישי צריכים להיות קרובים יותר ולשתף פעולה.
אם יש דיאלוג מפרה בין המגזרים ,כשכל אחד עצמאי ,וכל אחד מכיר ומוקיר את הייחוד של

 826ודוח ועדת גלנור לקביעת מדיניות במגזר השלישי .2008.חברי הועדה  :יצחק גלנור ,אופיר כץ,
ניסן ,רחל ליאל
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זולתו ויודע למה לצפות ולמה לא לצפות  -זה הבסיס לשתוף פעולה .הממשלה צריכה למשול
והמגזר העסקי צריך לעשות עסקים ולהרוויח כסף ואם לא יעשה את זה החברה תתמוטט.



האם ארגוני האחריות התאגידית מהווים תנועה עולמית ?
אנחנו משייכים את המושג תנועה חברתית לגראס רוט תנועה של אנשים שמאסו בגוף מסוים או
התנהלות מסוימת .אם משתחרר מהתפישה הזו ויכול לקבל גם קואליציה של ארגונים אז למה
לא ? היה כאן רעיון חדש שהיה צריך להיות מופץ  .והתפיסה המקדימה לרעיון האחריות
התאגידית היא זו של מילטון פרידמן .הרעיון החדש אינו מופץ במוסדות פוליטיים הוא מופץ בין
עסקים .אז אם הדרך להפיץ אותו היא בהטמעה אני לא מתנגד להגדרה של "תנועה" אבל לא
תנועה של אנשים אלא של ארגונים.
התפתחות השדה  :אין ספק שמעלה הקימה את השדה בישראל.
המושג של אחריות תאגידית נוצר בקונטקסט מסוים של פוסט פרידמן ובעשור הקרוב ישנה את
צביונו .אם פרידמן הייתה גישה  , 1אזי אחריות תאגידית גרסה כי לעסקים יש תפקיד והפעילות
החברתית היתה מחוץ לעשייה העסקית -.סוג של פילנתרופיה.
צופה שבעשור הבא תהיה התמודדות עם  SHARED VALUEונראה את הכנסת המשמעויות
החברתיות לתוך המסגרת העסקית .יהיה יותר לחץ על המגזר העסקי שיצור שינוי והרחבה של
השדה ושינוי במושג של אחריות תאגידית .המודל העסקי המשולב.
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ראיון עם רונית הראל בן-זאב
 1אוקטובר  2014משרדי  S&Pרמת-גן ,ישראל

מנכלי"ת  Standard & Poor's Maalotישראל מ,2011 -
עד  2011סמנכ"לית בכירה ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה לניירות ערך בתל-אביב .שותפה לכינון
מדד מעלה בבורסה.



מפגש ראשון עם התחום



הפעם הראשונה שהפוקוס שלי הופנה לנושא ,מעבר לקריאה מדי פעם בעתונות ,היה דרך מעלה
כשפניתם אלי לגבי מדד מעלה ואז התחלתי להיכנס לזה .אז זה עלה כנושא מרכזי.
למה רצית להיות שותפה לנושא



כל נושא התרומה לקהילה ופעילות קהילתית ,יחסי עבודה ,התנהלות חברות – כל אחד מהנושאים
האלה מאוד דיבר אלי וכל דרך שתורמת לשיפור הרמה נראתה לי מאוד מאוד חשובה .המסגרת
הכללית התרומה שלה לחברה ולחברות עצמם היא קריטית.
זו גם הייתה הסתכלות חברתית כללית וגם נגע במקום אישי.
מי היו המתנגדים  -אפיזודות ספציפיות של התנגדות
זה היה קשה בדרך שבה רצינו זה מדד חריג והיה צריך להצדיק את ההחלטה מבחינה כלכלית".
באותה תקופה היה לי חופש פעולה אישי וגם רתמתי את דרור לנושא .827וסם ברונפלד כמנכל הבורסה
מאוד תמך.
היה שלב בדירקטוריון ששאלו " "מה המטרה של המדד?" .זה היה המדד היחידי שהיה מעורב בו גוף
חיצוני ..הקריטריונים לא היו לגמרי חד משמעיים" .אם מעלה עושה עבודה טובה בסינון החברות -אז
בסדר ;ואם העבודה לא בסדר אז אנחנו לוקחים חברות ומדרגים בלי שיש לנו אמירה בנושא".
אנחנו היינו רגילים לעבוד על פי מדדים כמותיים מאוד ברורים כמו שווי שוק .כאן היה משהו איכותי.
אני חושבת שבתקופה אחרת במבנה אנושי אחר זה לא היה עובר ,למרות שהמנהלים הבאים נהנו
מהחשיפה של המדד.
מנהלים אחרים היו שואלים את היעוץ המשפטי היו מציגים את הסיכונים וזה לא היה הולך.
התרשמנו ממך ,מבורק (יעקב בורק יו"ר מעלה ט.א).ואז לקחנו והרצנו את זה.



בבורסה ביוהנסבורג לקחו חברה חיצונית כמו ה FTSE4GOOD -והיא עשתה את הקריטריונים .כאן לא
היה דבר כזה ,לקחנו גוף חיצוני שבנה קריטריונים חריגים לא מדידים ומכאן נבע הקושי .כולם שאלו
"מה יצא לנו מזה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה ?"
היתה גם התנגדות קשה מחברות שלא יצאו טוב בדירוג...
אנחנו חשבנו שזה ישרת גם את המשקיעים וגם את החברות
דירוג ומדד מעלה  :האם מוצרים של אחריות תאגידית ,של שוק ההון ,או תקשורתיים ? למה המדד
לא מצליח ?

בפועל הדירוג היה מוצר תקשורתי .הוא לא היה מוצר של שוק ההון .יכול להיות שהיינו צריכים לעשות יותר
מחקרים .במבחן התוצאה המדד לא ענה על הציפיות שתלו בו .אולי הקריטריונים היו נכונים אבל לא היתה
בתמהיל מספיק חשיבה וראייה של שוק ההון .בפועל לא הייתה השפעה על שוק ההון ועל המשקיעים.
למרות שממשל תאגידי הוא מרכיב קריטי"
 827דרור שליט ז"ל – היה ממלא מקום מנכ"ל הבורסה ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת המסחר
והמסלקות
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מבחינת הבורסה זה לא היה בפוקוס .ומותו של דרור (שליט) השפיע .לא התענינו .דרור היה שחקן נשמה.
הנושא הזה היה חשוב לו.
 עמדת הרשות לניירות ערך ,הבורסה ? – האם השפיע על שוק ההון ?
בגדול לא השפיע על שוק ההון .לצערי .אני חושבת שהמשקיעים לא ייחסו לזה חשיבות .יש מאמר על
השקעות ירוקות – אני תוהה אם המשקיעים בארץ היו מתייחסים לזה.
 רגולציה  -האם מעלה השפיעה על הרגולציה ?
 .תמיד הרגולטור הושפע ממעלה .טרי 828היה מחובר לבורסה .היתה לזה השפעה אבל לדעתי רוב
השינוי ברגולציה בא מחו"ל .יכול להיות שזה היה שילוב של כמה דברים.
זה לא השפיע על שוק ההון .זה לא השפיע על המשקיעים .למרות שממשל תאגידי זה קריטי.


האם הדירוג משקף התנהלות חברות ?
כן בהחלט .ככל שהתקדם ,ראיתי גם בבורסה ,שחברות שהתעוררו בהן בעיות במימשל התאגידי שלהן
 גם האחריות התאגידית שלהן הייתה גרועה .ראיתי מתאם משמעותי בין החברות שתרמו לביןהביצועים שלהם .זה היה מאוד בולט .ככל שחברה תורמת יותר ומתנהלת אחראית יותר הביצועים שלה
טובים יותר .לא עשיתי על זה מחקר ולא בדקתי את זה כמותית אבל היתה קורולציה ברורה .כמו
חברות שיש להן יותר דיברסיפיקיישן נוטות לתת תשומת לב גבוהה גם לדברים אחרים .אחרי המשבר,
התברר כי בחלק מהחברות שנאלצו להגיע להסדרים הייתה בעיה אמיתית במימשל התאגידי שלהן גם
קודם.
חברות כמו .....דלק ואידיבי למרות שהיו מוקפות בסוללות עורכי דין שדואגים כביכול שיפעלו על פי
הספר ....לא היה ממשל תאגידי.
היתה שם אולי תרומה לקהילה....אבל ההתנהלות הייתה בעיתית.

אנחנו ( )SPבודקים גם מימשל תאגידי וגם התנהלות סביבתית .רוב החברות שהן בביצועי חסר היו חברות
שנדרשו להגיע להסדרי חובות .במרבית החברות שהביצועים המימשליים והסביבתיים טובים – אין
הסדרים.
זה בהחלט נכנס .יש סט ארוך של שאלות בנושאים האלה.


למה לא שינה עמדות משקיעים ?

כי אולי לא הראינו מספיק את הקשר .אולי הקריטריונים היו מאוד נכונים אבל לא היתה בתמהיל מספיק
חשיבה וראייה של שוק ההון .השוק בישראל הוא לא סלקטיבי .בשפל הוא ככה בגאות קונים הכל .לא
ראיתי משקיע שאומר פה "הממשל התאגידי לא טוב" ,תשובה לא חבר באף אחד מהדירקטוריונים שלו...


אחריות תאגידית בעולם

אני חושבת שהייתה תקופה שזה היה מאוד במרכז ומעניין .היו כנסים ,הביאו את ה  ,FTSE4GOODהמשבר
הסיט את תשומת הלב להישרדות.
אני חושבת שזה לובש צורה שונה כל פעם .זה מאוד התפתח והשתנה בהתאם לנסיבות.
אחרי המשבר מימשל תאגידי עוד יותר התייצב כנושא משמעותי.
אנחנו ב  SPהכנסנו את זה לכל המדדים .מעודדים את כל המשרדים לעשות דברים .מתסכלים על מימשל
תאגידי וסביבה מאוד.

 828משה טרי ,יו"ר הרשות לניירות ערך 2002-2008

506

בארץ אין בכלל מודעות של משקיעים וגם המחאה לא נותבה לנושאים של מודעות חברתית.



ביקורת על התחום

שיינין (יעקב שיינין ט.א 829).תמיד אמר שחברות לא צריכות לתרום.
זה כמו שאמרנו ב עולם אידיאלי הביקורת נכונה .אבל החיים הם לא שחור לבן .זה איפה שהוא באמצע.
החקיקה אף פעם לא מצליחה להדביק הכל .זה נותן איזה איזון.
מאמינה שיש חברות שמאמינות שזה נכון להתנהל ככה .זה מאוד עניין של המנהל .זה יורד מלמעלה.
עפרה (שטראוס ט.א ).למשל ,חשבה שזה מאוד נכון.
התחום של סביבה ומימשל תאגידי הם קריטיים .הקטע של תרומה לקהילה הוא קטע שחלק עושים אותו
מתוך יחסי ציבור יותר וחלק אמיתי.
אנחנו תורמים לילדים בסיכון ,ילדים חולים ,מחלות....תורמים מעט לכל עמותה.
תורמים בין  500ל 1000-שקל ,קונים כרטיסים לאירועים ונותנים לעובדים .יש לנו תקציב של כמה אלפי
שקלים .פעם היינו תורמים למעלה ...הייתה תרומה שביטלתי כי לא היה טעם .מעלות היתה מאוד
מעורבת ...לא יכולתי להצדיק את זה בדוחות הכספיים כי אף אחד בחול לא מבין את זה.
) SPנכנסו ב ,2008 -אני נכנסתי ב)2011 -

829

ד"ר יעקב שיינין ,מרצה לכלכלה ,בעל חברת הייעוץ הכלכלי "מודלים כלכליים"
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ראיון עם ד"ר ניסן לימור יו"ר מעלה בין השנים 2003 – 2000
 1דצמבר  , 2014תל-אביב

מרצה וחוקר בתחומי  :חברה אזרחית ,מגזר שלישי ,מדיניות ציבורית ,אסטרטגיה ,כלכלה,
ניהול ,פילנתרופיה ,משפט ורגולציה של ארגונים ללא כוונת רווח



איך הגעת לתחום ? מפגש ראשון  -למה רצית להיות שותף לנושא
הנושא של הצד החברתי העסיק אותי הרבה זמן .עניין אותי להסתכל על המכלול .אני לא בא
מרקע עסקי למרות שהתואר השני שלי הוא מינהל עסקים .הייתי חשב של משרד העבודה
והרווחה בשנת  1977ואחר כך ,ניהלתי את נושא ההכשרה המקצועית .אני מכיר את עולם
הכלכלה .קיימתי הרבה שיחות עם שירה הרצוג ,שעוררו אותי לחשוב על החיבורים בין הכלכלה
והחברה( .במשרד העבודה החיבור היה מאוד חזק  :יגאל אלון ,ברעם).



למה חושב שרעיון האחריות התאגידית "תפס"
לא לגמרי מסכים עם האמירה שרעיון אחריות תאגידית יובא מבחוץ .חושב שאנשי העליות אמנם
רצ ו לעשות כסף אבל האמינו באמת ובתמים שאנחנו בונים פה איזו חברה חדשה .היו אז ערכים,
לצערי היום חלק גדול מהם נשכחו .בשנות ה 50-החזון של פיתוח מפעלים היה שילוב של פיתוח
כלכלי עם ערכי הציונות .האנשים שנמנו על הקבוצה הזו ,היו אנשים שורשיים שליוו את המדינה
שנים קודם.
ההמשגה של הדברים והמסגרת המושגית – הגיעו מבחוץ .העובדה שהראשונים שהצטרפו
למעלה ראו את מדינת ישראל לא כמכונת כסף אלא כמדינה שיש לה יעוד הרבה מעבר לזה .זו
ההצלחה של מעלה לחבר בין הדברים.



השפעות פוליטיות על התחום ? לא חושב שהייתה השפעה פוליטית .הייתה יותר השפעה של
אנשי עסקים שהאמינו במה שהם עושים .במשך השנים סטייה ,איבוד כיוון.

מעלה


ארגון דואלי –הדואליות של מעלה הייתה אז זרה למציאות הישראלית אבל זה מה שסייע
להעלות את הנושא של אחריות תאגידית לסדר היום.
המעבר לארגון חברים הוא ההצלחה  :כשנכנסתי למעלה ,כולם ישבו על הגדר ,המעבר שהיה,
העובדה שיכולתי לזוז הצידה ולהעביר את המפתחות (לבורק) מצביעים על השינוי.
החוויה הזו של הוצאת פנקסי הצ'קים ולקיחת האחריות של העסקים .השילוב בין לא כסף לבד
וערכים הוא היה החוזק המרכזי .לפני מעלה זה לא היה ,גם אם היה קיים אצל אנשים
אינדיבידואלים ,זה לא היה כמושג על סדר היום .מעלה הפכה את זה להיות למטבע לשון.



מניעי הקרנות  :ארון בק ושירה הרצוג ,באו מרקע שונה .ארון מהעולם האמריקאי ,התאגידי,
קרן פורד נוסדה מתוך תאגיד .שירה – חיזוק המגזר השלישי .בהתאם מטרת קרן כהנוב היתה
הרחבת מקורות פילנתרופיים ;וקרן פורד – ניהול אחראי ,גיוון ,זכויות ,סביבה
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האם מעלה חלק מתנועה חברתית /עולמית ? לא חושב שתנועה אבל אי אפשר להתעלם
ממקום העסקים בחברה המודרנית .זו לא משוואה שאפשר לבדוק מה משפיע יותר .לא חושב
שיש דיסוננס......



האם אחריות תאגידית חלק מחיפוש הזהות האזרחית של המגזר העסקי ? לא בטוח.
סולידריות נעלמה .יש התפוררות ערכים ,השתלטות המשיחיות וכלכלת השוק .המהפך של 77
הכניס פנימה את תפיסת העולם הקפיטליסטית .יש משיחיות.
אנחנו משנים את ההיסטוריה על בסיסה הוקמה המדינה .הערכים עליהם קמה המדינה נשחקו
לגמרי .במצב הזה "אם אפשר לעשות כסף למה לא ?"
התפיסה הניאו-ליברלית מפרקת את האחריות החברתית .האחריות היא כלפי הפרט לא כלפי
המדינה או החברה.



פילנתרופיה  :אז – גם אנשי כלכלה היו מוכנים לתרום ולעשות.
היום חברות חוששות לצעוד קדימה ולהיות מזוהות – חוששות להיפגע( .רמי לוי ,ערבים ,מחאה)
"קבוצת יכולים-עושים" באים כאנשים פרטיים ולא כתאגידים .הכניסה לתחום ההשקעה
החברתית היא תוצאה של רצון לקדם ערך.
השפעה על סדר היום הפוליטי/ציבורי –חושב שהשפיעה מאוד .הדרישה לאחריות חברתית של
עסקים ,מדיניות ממשלתית .של שיתוף עסקים באחריות של כלל החברה.לא היה קורה היום.
חושב שהיום מעלה לא הייתה מצליחה לעשות את מה שעשתה ב.98 -



רגולציה  :מחזורים של כ 20 -שנה.
בשנות ה 90 -הממשלה יצאה בכללים וחוקים של ניהול תקין וכדומה
היום תחילת הידברות של הממשלה מול המגזר השלישי – השולחן העגול 2 .מדינות בעולם עשו
שולחנות עגולים  :אירלנד וישראל .באירלנד הכל התמוטט במשבר  .2008בישראל נשאר ,אבל
לא ממש מתפקד .בכל מקום הבינו שההדברות צריכה להיות עם החברה ולא עם עסקים.



למה נכשל ראיון תו התקן ? אף אחד לא רוצה לקבל ציון  .99מינוס לא טוב  .יש בעיה בתפישה.
אי אפשר להביא כל כך הרבה אלמנטים לציון אחד .לדעתי תו התקן נתפס כבלתי אפשרי
למדידה וההכללה פוגעת.



המגזר השלישי :
המגזר השלישי בישראל אינו אסטרטגי .לא מגיע מוכן ,אין תכנון טווח ארוך .המגזר משלם יותר
מיסים ממה משקבל מהמדינה
ענייים בישראל – הופקדו בראשות העמותות בלבד – לא הממשלה.
סעיף  46וכדומה – תולדות פוליטיות .ועדות שעסקו בנושאי מיסוי לא התייחסו באורח רציני
לנושא של הקלות מס ועידוד פילנתרופיה.
באנגליה ומדינות אחרות מוצאים אנשי ציבור מהרמה הראשונה שמייצגים ארגוני המגזר
קולה של החברה חלש ,אינו נשמע ואינו מיוצג
בממשלה ניאו-ליברלית אין זיקה ועניין .הצד החברתי שולי לחלוטין.
לארגונים חברתיים קשה לעשות את הצעד מהצד הצועק ,השדולתי לצד הפרקטי של העשייה.
לחברה האזרחית הישראלית פרגמנטציה עצומה – אין מכנה משותף ואין יוקרה בפעילות
ומעורבות בארגון אזרחי .אין חיבורים בין הארגונים.
חוק האגודות העותומאניות הוא חוק העמותות מ ,49 -מטשטש את זהות העמותות בכוונה.
בהתחלה רצו לקרוא לזה "חוק האגודות הציבוריות" – קמו ארגונים ממשלתיים כמו קרן ליבי,
קק"ל ,קומבינציות שלא היו במקומות אחרים .אין במדינות אחרות דבר כזה של עמותות בבעלות
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ממשלתית .בבר יטניה ,מותר לממשלה להקים גוף כזה אבל היא אמורה לצאת ממנו ולהעביר
הלאה .אצלנו מרבית השחיתויות בכיוונים האלה כמו קרן מחקרים ,עמותות עירוניות וכיוב.


השפעה על המגזר השלישי והחברה האזרחית ?– ארגוני המגזר השלישי אף פעם לא הבינו
את מעלה .היו שואלים אותי " :למה אני לא מפנה אליהם פילנתרופים" .זו לא היתה המטרה.
המגזר לא הבין מה עומד לפניו ולכן גם לא יצר קשר ישיר עם מעלה .אני לא עשיתי את זה כדי
למנוע קונפליקטים .האנשים שישבו במעלה לא היו צריכים מתווך ,היה להם מספיק קשר לעולם
השלישי .המגזר לא בדיוק מבין איך המערכת הזו עובדת .לא יודע לפנות ,לא יודע להציג את
עצמו.
הקורס של מעלה לימד את הארגונים לייצר את הקשר .למשל אדם טבע ודין – למד שיכול לקבל
אבל גם לתת .הם לא באו ואמרו תנו לי כסף .הם המשיכו לבקר את החברות אך גם מצאו אפיק
ללמד את העסקים ולהרחיב את השפעתם.
החברה האזרחית בישראל קולה חלש ולא נשמע ואין מי שייצג אותה באורח ממשי
הייתה הבלחה קצרה בתקופת רבין .במישור הפוליטי המצב קשה ,בצד הפוליטי הטרוף המשיחי
והביטחון גוברים ובצד העסקי אם החברה ) )societyכל כך חלשה – אז למה שעסקים ידאגו לה.
טרגדיית ההמונים !



מודעות צרכנית
מעלה לא התכוונה לייצר מודעות צרכנית .אין לנו גם מודעות לשוק ההון .הענין של חברות
שמודדות עצמן באמות מידה חברתיות – לא קיימת.נעלמו גם עמודי הבורסה מהעיתונות.
הציבור לא מעוניין בזה.



אקדמיה
יש השפעה של התחום על האקדמיה .המושגים עולים בארץ או מחול .אבל בגדול היא לא מכירה
בחשיבות התחום .קיימים שעורים במנהל עסקים ,משום שהנושא על סדר היום אך לא נתפס
כחלק מהרווח.
זה לא היה מגיע לאקדמיה בכלל אם לא היה על סדר היום .בין אם מצוי באורח אמיתי או
כסיסמאות – יש את מעגלי ההשפעה.
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ראיון עם גליה מאור – לשעבר מנכלי"ת בנק לאומי
 7אוקטובר  2014תל-אביב
איך הגעת לתחום ?
-

קשה לי לנקוט במועד מסוים .זוכרת שזה לא היה מיד כשנכנסתי לתפקיד ב . 1995-זה לא
היה בין המשימות הראשוניות שהגדרתי ,אלא מעט מאוחר יותר .כשאתה נכנס לארגון ,אתה
קודם כל בודק איפה הוא נמצא ולאן הולך ,הנושא הזה לא היה על האג'נדה.

-

ב 1996 -נחשפתי לעבודה של גיתם עם איגוד הבנקים ,עבדנו שנה במסגרת האיגוד ואז
הצטרפתי כיו"ר אגודת הידידים של ה"מועצה לילד החוסה" .בערך באותו זמן התחלתי לעסוק
בחזון הבנק .במקביל את (ט.א).הופעת ויזמת והצגת את מעלה .ההרתמות לנושא היתה
שילוב ,תוצאה של תובנות פנימיות ותמריצים חיצוניים כמו מעלה .

למה רצית להיות שותפה לנושא ? האם דרייב אישי או עסקי ?


 2המישורים ,המניע הוא משולב הפעילות החברתית העסקית והאישית :.הגעתי למסקנה
שאם אני חושבת על המקום של הבנק בהקשר של אחריות תאגידית (אז לא קראו לזה
אחריות תאגידית אלא אחריות חברתית יותר מאוחר היה  )upgradingאני לא יכולה לעסוק
בנושא ברמה התאגידית אם אתה לא נותן דוגמא אישית ומחובר לזה אישית .אז לקחתי על
עצמי למרות לוח הזמנים הצפוף ,גם את "הילד החוסה" (היום "ילדים בסיכוי")–תפיסת
העולם שלי –מעורבות אישית.



בפועל יש  3מרכיבים  :אישי ,עסקי והטריגרים החיצוניים .מי קידם את הרעיון.



יש עוד נקודה וכאן התרומה המשמעותית של מה שאת (ט.א ).עשית :



אני חשבתי ש"עושים דברים לא צריך לדבר על זה"" .עשה אל תדווח" אבל אז באו אלי
אנשים מבפנים ואמרו .1" :את תורמת מהזמן שלך,אם לא ניתן לזה ביטוי חיצוני לא נעמיד
את הבנק במקום שהחלטת שהוא יהיה -סימולטנית בצד העסקי ובצד החברתי.ו .2 -אם רוצה
לחולל שינוי צריכה לומר "אני שם" .



"את יצרת את הטריגר המצוין החיצוני של דירוגים ובנצמרקינג וקורסים שמהווים שילוב של
אלמנטים ומאפשרים השוואה -שמראים איפה אנחנו עומדים"...אתה רוצה בכל דירוג להיות
בסדר.



"המראית חשובה לא פחות מהעשייה".

מי היו המתנגדים  -אפיזודות ספציפיות של התנגדות :
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היו הרבה מאוד התנגדויות ,מאוד חזקות .כשזה על אש קטנה  ,זה לא נושא נדון ולא
מתנגדים .אבל ברגע שהופך למהותי .ואומרת זה חלק מהנושאים ,מהחזון שלי ,עם זה אני
משיגה את המטרות שלי" .אני מקבל מהקהילה אז צריך להחזיר לקהילה.מי קהל היעד שלנו
? לתרומה ?



" קהל היעד שלנו כל עם ישראל אז אני צריכה להציג סטנדרטים ,התנהגות שהיא לא רק
לשורה התחתונה ,כללי אתיקה ומחויבות מאוד ברורים ,ונתינה ספציפית לכל מיני קבוצות.
יוצאת מנקודת הנחה שאם תעשי טוב הכל יהיה יותר טוב לא רק אלטרואיסטי.



מנהלים ארגונים תוך כדי דיון .כשמדובר על קונספטים זה יותר קל ,כשמגיעים למעשה יותר
מורכב .אומרת  :אקטין את הדיבידנד לבעלי המניות ואתן יותר בתרומה .אז יש התנגדות ויש
מי שאומר " מי שמך".



היום הדברים כל כך מובנים ......איך עושים את זה ? ניתן ללקוחות שלנו את ההרגשה שהם
במרכז וניתן את השרות הכי טוב ואת הרזולוציה שלא מקבלים בשום מקום אחר .נעשה את
זה לא רק בשרות הבנקאי אלא ניתן ההרגשה שבאתם למקום מיוחד.



המעבר הזה מתפישת השורה התחתונה הוא בעצם מעבר מהשיקול של הטווח הקצר לטווח
הארוך .ואם אתה עושה את זה כמו שאתה משקיע בסניפים – זה מעורר דיון מהי טובת
החברה ? כמה משקיע בתרומות הלבל הכי נמוך ? ? איזה אחוז מהרווח ?



היו שאלות מעניינות .היה מי שאמר – הביאו אותך כדי להאדיר את השורה התחתונה .....זה
דיון שראו אותו אחר כך גם בעתונות .למשל ב ,IDB -מי שם אותך......

תיאוריות התפתחות התחום  :תרבות אמריקאית ,מענה ציני ,ביקורת מימין ,משמאל – מה
עמדתך?....


יש כאן שאלה של מידתיות .כמה חברה עסקית צריכה לעשות .הצבתם לנו משימה רחבה :
החל מדייברסיטי ועד סכום הכסף הנתרם .הדירוגים מחדדים את השאלה " :באיזה תחומים
אני רוצה להיות" ".המסקנה שלי הייתה שאני רוצה להיות שם"!.



זה לא רק שזה לא סותר את מטרות החברה אלא יוצר ארגון שהוא טוב יותר .כי החשיבה של
העובדים והמנהלים היא אחרת .זה חלק משיקולי הטווח הארוך  -אתה לא יכול שלא להיות
שם"....



.כארגון גדול אתה לא יכול להתעלם מהצרכים שקיימים .ואם הממשלה לא עושה – אתה
צריך לעשות.



מאוחר יותר זה הפך לאופנה ואז באו אמירות אחרות  :קודם למה נותנים ואחר כך למה כל
כך מעט .הסתדרתי עם הקונפליקטים האלה והיו קונפליקטים.

היום  :התקדמות התחום בישראל ? האם תפס ? בהשוואה לעולם
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ככל שהקונספט התפתח יותר  ..היה תהליך אינטראקטיבי .אנחנו הבנו טוב יותר שזה מקום
שאנחנו צריכים להיות בו  ,אתם (מעלה) תרמתם לזה מאוד וגם המגמות החיצוניות.



היום אני כמעט לא מבינה איך אפשר היה בלי זה דירוג ומדד מעלה

בלאומי – האם סייע ? הרחבת שיח ? או עוד נושא מכביד שצריך לנהל ? מה היו הקולות
בדירקטוריון ? בהנהלה ?


הקמנו תהליך מאוד מובנה שהתייחס לכלי המדידה שאתם הכנסתם ..ההתייחסות למעלה
היתה אוקיי אנחנו רוצים להיות שם וגם כלפי הקהילה העסקית  ,מסתכלים עלינו.



אני הקמתי מנגנון שאפשר לי לראות באופן ברור אם אני נמצאת באיזה שהוא נושא במקום
קצת פחות טוב ...בנינו מנגנון מאוד ברור ,עם  KPIמאוד ברורים ,שיפור ,מעקב אחר
ההתקדמות איתור ,סיכונים .המדדים של אחריות תאגידית נכנסו לכלי המדידה שלנו כמו כל
פעילות עסקית כמו ביקורת חיצונית ,כמו כל דבר ,זה חלק מהענין.



האינטרפרטציה היתה שאתה לא נמדד רק על זה שאתה נותן כסף .ולכן מדדנו נושאים כמו
התנדבות ,כמה אנשים נוספו למהלכים ,שזה היה מאוד מאוד חשוב .לימים נוספו /הוספתם,
גם כחלק מטרנד בינלאומי ,נושאים נוספים שחלקם היו מטופלים אבל לא בצורה כל כך
ברורה .כמו למשל החוק להעסקת מוגבלים .בבנק לאומי זה תמיד היה בקריטריונים
הפנימיים שלנו .אני חשבתי שזה צריך להיות .בבנקאות לא היה צריך לטפל בעניני נשים כי
הייתי שם ולא היה מחסום.

אני מאמין ניהולי :


אני חושבת שאת יוצרת ארגון טוב יותר כשאת חורטת על הדגל את הדברים האלה (אחריות
תאגידית) שאני רוצה לעשות .אני רואה את זה בהרבה ארגונים בהם אני נמצאת .מה בעצם
ההקשרים של המעורבות החברתית ומה זה עושה .מנהל שעומד על במה ואומר " :זה כוכב
הצפון שלי.לשם אני רוצה להגיע ואני רוצה לעשות את זה אתכם ואני אתן לכם את הכלים
לזה" .זה מייצר מערכת יחסים אחרת עם קהל הלקוחות הפוטנציאלי שלך ,זה יביא לכך
שתחיה במדינה יותר טובה ,אלו דברים שמדברים לעובדים ואם אתה עושה את זה נכון זה
יוצר סביבת עבודה טובה יותר.



מקנה חשיבות לסדר ולנקיון ולסטנדרטיזציה של האחריות התאגידית .אחר כך יש את כל
השאר.



מעלה קיבלה הכרה כי היו מנגנונים
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קטעים של תסכול ? (ניצולי השואה ....מיזם התרומות באינטרנט)


איזה תגובות קיבלנו ,זה היה מדהים..אבל זה לא שונה מעשייה עסקית ? אותו הדבר יש
סיכונים צריך מאוד לדבר על המידתיות .ועל השואה  -ההחלטה לתת מאה מליון שקל הייתה
של הדירקטוריון כדי להוציא ואתנו מהדיון כי זה נושא כל כך טעון בישראל.



אתה לא יכול לתת סכומים שלא מגיעים כי אתה אמון על האינטרסים של בעלי המניות .ואם
התפיסה שלך אומרת שבמקומות מסוימים אתה מוותר כי אתה אומר  :חלק מהעשייה שלי
אני רואה כנתינה לקבוצות מסוימות ואני רואה אותה כהשקעה לטווח הארוך ,אז ניתן יותר.



הפרויקט המדהים ההוא (קידום ארגונים ברשתות חברתיות)היה מתסכל ברמות .זה תסכל
אותי יותר מניצולי השואה .שם אתה נותן כסף – זה אף פעם לא מספיק .אבל יצרנו מיזם
שנותן אפשרות לארגונים כמו ל"צער בעלי חיים " שאף פעם לא יכול להיחשף והיו פה דברים
יפים כאלה...אבל בסדר" .מי שמפחד מחום שלא יכנס למטבח"...



מתייחסת לזה כמו אל כל יוזמה עסקית.זה נכון לכל תחומי החיים..

הרגולטור  :האם יישאר מקום לתחום כוולנטרי ?
-

הרגולציה תכניס חברות מסוימות פנימה ,מאידך עלולה להוריד את הרף.היא מטפלת בכשלי
שוק ויוצרת סטנדרטים של מינימום.
חושבת שמוקדם מדי לשאול את השאלה .יש לנו כאן נושא שעשוי להתפתח ,זו שאלה טובה
לגבי רגולציה בכלל .האם הרגולציה תורמת .איפה נכנסת הרגולציה ? או כשיש טיפול
בכספם של אחרים או כשלי שוק .האם יש כשלי שוק או לא ? האם יוריד את רמת המעורבות
או יעלה אותה ? הרגולציה לא כל כך מפותחת.

האם השפיע על שוק ההון ?
-

שוק ההון ,נזיל ,בנוי על נכנס ויוצא ,טווח קצר.המוטיבציה ללכת בכיוון האחריות עלולה לקלקל
את הישגי ויעדי הטווח הקצר.

-

חלק גדול מהנסחרות בשוק ההון נמצאות בתחום .אבחנה בין גדולות לקטנות ובינוניות.
מחייב טיפול ייעודי בסגמנט נוסף של חברות.אולי זה היה מוקדם מדי.......

למה המדד לא מצליח ? למה לא שינה עמדות משקיעים ?
-

משקיעים מוסדיים לא השקיעו במדד  -לא ראו את הערך בשורה התחתונה.

-

הגוף המשקיע רוצה לראות  ECFשל פעילות מסוימת .זה מרוחק יותר.

-

כאן רק רגולציה עשויה להשפיע ולעשות עבודה טובה !

514

בהשוואה לעולם
-

בעולם יש רגולציה שמחייבת תמיכה בקהילה ,בארהב יש מודעות מאוד גבוהה לפילנתרופיה.
אבל התרומה צריכה לשרת את כלל האוכלסיה ולכן תורמים לקבוצות כנסיה וכיוב .מצייתים
לרגולציה .אין זהות אינטרסים .למי את תורמת ? בישראל אתה תורם לעצמך ...בתחושה.

-

באחריות תאגידית ,ככל שהרחבנו את הקוד האתי חייבנו בגישת המעטפת את כל השלוחות
לעשות את אותו הדבר .זה היה יותר קשה.

-

כללית  -זה לא היה נושא על סדר היום של תחום הבנקאות העולמי.

-

בקונטקסט של המקרו כלכלה התחילו כן לדבר על ההפגנות ,על המחאה אבל לא ישירות על
 .CRזה כן היה על סדר היום בכנסי דאבוס .זה מדהים לראות איך הג'ארגון של קיימות
התפתח.

פעילות חברתית אישית :
אונ .פתוחה – ועדת הכספים
יו"ר חוג ידידי שיבא
רונלד כהן Social Impact
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ראיון  ,מומו מהדב
תל-אביב 21.9.14

מנכ"ל ארגון מעלה משנת  , 2010קודם לכן משנה למייסדת
לפני מעלה מקים ומנהל הסניף העירוני של החברה להגנת הטבע בתל-אביב



איך הגעת לתחום ? מפגש ראשון
בציר הפורמלי עירית תמיר (יזמית חברתית היתה סמנכלי"ת מעלה בין השנים 2004 – 1999
ט.א ).שהכירה א ותי וידעה שאני עוזב את החברה להגנת הטבע וידעה שאת מחפשת סגן
שידכה ...בציר האישי אני מבין היום שבהתפתחות האישית שלי התעניתי והתמחיתי בהובלת
תהליכי שינוי במימד הציבורי לא בתוך ארגון .עשיתי למעשה  2מסלולים כולם הסתובבו סביב
מדיניות והיבטים של חדשנות .1 :למידת נושאים חברתיים –סביבתיים ,סביב מדיניות .בפלורנטין
(שכונה מתחדשת בתל-אביב ט.א ).אמרו לי "דבר עם התושבים הוותיקים" ואני לא קיבלתי את
זה ואחכ כשעברתי לחברה להגנת הטבע ושם הדגש היה הנושא הסביבתי ,אמרתי להם אם
אתם מחפשים מישהו לענייני טבע זה לא אני .אבל אם מדברים על תהליכי עיר והתחדשות
וסביבה אורבנית ,קיימות ,אלה כיוונים שאני שם ,זה בדיוק אותו כיוון כשאתה בונה מנהיגות
מקומית ומחבר אותה לסדר יום רחב יותר של קיימות .זה לא לגייס את הציבור שיקבל את
העמדות שלנו .זה היה הציר האחד .הציר ה .2-בהתחלה עבדתי בפלורנטין מתוך העירייה.
חשבתי שצריך יותר אקטיביזם ,אבל חיפשתי את הציר שהוא לא לעומתי :בסדר יום משותף ,דו-
מגזרי בעיקר משרד הפנים ,מנהל התכנון ולא רק העירייה .נרתעתי מהלוחמניות והלעומתיות של
"החברה להגנת הטבע" שאמרה " :אנחנו נלחם ,נהיה סמן קיצוני ואז התכנית תהיה משהו
בא מצע" .חתרתי לעצב מודל חדש של תכנית יותר מאוזנת ,לאזן להגיע למשהו שאנחנו שותפים
לו .שפה ,תכנית חדשה וגם עם מי אתה עובד.
מעלה הייתה השלמת כל המעגל הזה בצורה מדהימה .1 .לעבוד עם העסקים ולהשלים את
המהלך התלת-מגזרי בגישה משתפת שמחפשת ליצור ,כמו המגה-קומיוניטי  .2השפה החדשה
שלוקחת את הקיימות החברתית ,סביבתית ומדברת על תפקיד מחודש לכל אחד מהמגזרים.
התהליך הזה השלים לי מעגל מרתק .ב 3-השנים האחרונות כל הפעילות הזו התחברה .הרגשתי
איך הדברים האלה שהיו מחוברים אבל לא מחוברים  -התחברו

בישראל


חושב שרעיון האחריות התאגידית "תפס" – כן תפס .הפסקתי להתלהב ממה שקורה בחו"ל.
תמיד חוזרים לאותה קבוצה .צריך להפריד בין המולטי שקורים בהם דברים מעניינים ואלה שלא.
אפשר לעשות הקבלה לישראל .גם כאן אפשר לשרטט את אלה שעושים דברים אפילו יותר
נועזים .למשל הדוח האחרון של שטראוס .אסטרטגיית הקיימות של שטראוס היא בליגה
העולמית .סביב שטראוס יש עוד חברות  .בהקשר הזה ישראל מעניינת .לחברות הישראליות יש
סיטואציה הפוכה .החברות הישראליות מדווחות ומתקשרות פחות משעושות .המפגש הבא שלנו
הוא בנושא של  well beingשל עובדים ,עושים דברים מאוד מעניינים אבל לא כותבים יפה .אותו
הדבר בהיבט הסביבתי .מציין את  :חברת "השמירה" ,בנק הפועלים ,ניהול קפדני של סביבת
עבודה ,מוצרים שעדיין לא בליבה אבל חלקם נכנסים ,שיכון ובינוי עשה מהלכים מעניינים.
תפישת הקיימות של עובדים  ,יוניליוור מהעולם וישראל ,בנק לאומי בדוח הלקוח במרכז תהליך
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דיאלוג שעשו ,מכתשים דוגמא מדהימה חווה חקלאית ראשונה באשדוד .אוטנטיות..טבע,פרטנר
הוגנות ושרות,


מי קידם חושב שארגוני ציונות  2000אולי מתן במידה מסוימת .היום התחרות העקרית של
מעלה היא הזילות המסוימת של התחום למשל תחרות המעסיק החברתי שלקחה את הידע של
מעלה והפריטה של הנושא הזה לתחומים שכל אחד מהם התקדם למשל קידום התעסוקה,
ארגוני קידום .התחום הסביבתי  .הפריטה היא נכונה.קהילת היועצים היה לה תפקיד קריטי.
 , BDOעברי ,איליין ,שירלי כל אחד זורק רעיונות וזה חוזר למכלול .המחאה החברתית עשתה
שינוי מאוד משמעותי וקידמה שיח ואפילו אווירת משבר שהכרחית לקידום.



המחאה – קרוסלה  :מי שכבר עשה אפילו אם היתה תקופת התכנסות אחרי התקופה העמיק .מי
שלא טיפל ברח .מי שלא נמצא עליה קשה לו לעלות.



אלמנט מעכב – אי התחרות .העובדה שהחברות לא נדרשות להמציא מחדש את הערך שלהן
ללקוח או למחזיקי עניין אחרים .או אומרים תוך יומיים המתחרים יכולים לחקות אותנו זה מקשה
על פיתוח דברים .הסתכלות קצרת טווח ...בהשוואה לעולם .יוניליוור צריכה להיכנס לשווקים
חדשים ,אין לה סיכוי להיכנס להודו עם המודל של העולם המערבי .הכפלת מחזור חציית
השפעה סביבתית – מודל חסכני .מפרט דוגמא של מוצרים להגיינה נשית.



סשין הגיינה נשית  :בהודו לא יותר מ10%-משתמשים במוצרי הגיינה נשית .קודם כל העלות
והאישה שקונה תעדיף מוצרים למשפחה ולילדים .2 .יש פה הבט תרבותי ,קונות המכולת
השכונתית ,המוכר הוא גבר ,זה לא נעים ,לא מתאים .יזם חברתי פיתח מכונה ביתית מסיבי
צמחים ,פיתח רשת נשים שקונה את המכונה ומשווקת לנשים בכפר....



מי היו המתנגדים  -אפיזודות ספציפיות של התנגדות :הציניות הישראלית ,העדר תחרות
אמיתית ,ריכוזיות ,רואים את זה ב.SRI -לא היה המנוף....קבוצה שלמה של עסקים ומנהיגים
שלא רצו שינוי .שוק קטן.
ארגוני עובדים לא הפריעו ולא עזרו.
חושב שארגוני חברה אזרחית היו יותר שותפים ופתוחים
הממשלה יחסית התחברה....



האקדמיה הייתה גורם מעכב .גישה מיושנת.



העתונות הייתה מאוד אמביוולנטית והיום היא גורם מעכב .או מחבקת (מעסיק חברתי) או
שוחטת.

מעלה


במונחים של הצלחה וכשלון – מה ההצלחה הגדולה ביותר ההצלחה הגדולה ביותר לייצר
ביקוש לאחריות תאגידית בקרב החברות



מה היו ה"אירועים" כלים החשובים ביותר של מעלה ?
o

הדירוג דרמטי ,דירוג ומדד מעלה  ,מדד מעלה  /תל-אביב 25

o

רשת העמיתים כולל החיבור הרגשי .גם הבניה של רשת מנהלי אחריות תאגידית עם
הקורס ,הרשת שלהם  ,העבודה שהפכו להיות נציגים של התחום בתוך החברות .וגם
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המנכלים – הרישתיות .גם האותות היו משמעותיים ,אות גלובס ,אות הגיוון רואים איך
זה מניע ,התרגשות .היכולת של מעלה לעבוד תלת-מגזרי .אבל בייחוד הדירוג
והרשתיות....


התקן –חושב שכן מבסס נקודת ערך לחברות תעשיתיות שיש להם מכניזם של התמודדות עם
תקן ומשתמשות בו להשלמת סדרת תקנים וקבלת תקן יהלום .חושב שהתקן משלים רצף עבור
חברות שיש להם תהליכים מובנים לעבודה על תקנים .כמו הדרוג שמשלים דיווח ,התקן היה
יכולה להשלים...לרפאל מחלקה שלמה שעובדת מול מכון התקנים .אבל הוא הרבה יותר כבד,
יכולת העדכון לשו יותר איטית.....נולד בחטא ! מהלך בעייתי .ללא סטנדרטים ראויים של דיאלוג.
היה נכון לשלב אותו ברצף התפתחות



כשלונות  :לא הצלחנו להעביר אחריות תאגידית לחלק של אסטרטגיה עסקית .הציר הרגשי
בעייתי קצת.



אתגרים  :הכשרת המנכלים הבאים בעייתית .החזקנו אותם בדרך מסוימת היה האלמנט
הרגשי .חשבתי שיבוא דור חדש של מנכלים .זה קורה אבל לא מספיק .הרב-תחומיות והעובדה
שהתחום מתחבר לכל כך הרבה דברים בעייתית" ...זה לא אחריות חברתית אני עושה את זה
 "...ערוב בין ציות ,לניהול כללי ,למשאבי אנוש .אני רואה נזק במכלול .מצד שני אם אין מכלול אז
מה כן .....



למשל נושא הגיוון קמו ארגונים ופורום הגיוון .מופיע בדירוג אבל אין מה לארגן קבוצות עבודה
וכו' .היום ההתלהבות הראשונית פגה ,כל מפגשי הלמידה והארגונים החדשים מוצאים עצמם
מתוסכלים ,לא יודעים לאן ללכת ,מבקשים ממעלה לחזור להנהיג את התחום לראייה כוללת .אות
הגיוון ,הפריטה לשרשרת אספקה ורכש .אם יש את מעלה כמקום מרכז ,הידע הknow how -
הובלת תהליכי שינוי נושאיים בתוך הארגונים עם הרגש של המכלול .גם הניסיון של
 .sustainable innovationרצו מסגרת קטנה אבל לא יותר מדי .מאמין שיחזור.
עשו תהליך של התכנסות ופרידה מ"עמיתי לוגו" .אבחנה בין מי באמת זז קדימה .הנטייה של
הממוצע הלא קיים בין הקבוצה המתקדמת לקבוצה המזדנבת .כאלו שלכאורה היו בפנים אבל
לא באמת.
האם מעלה משרתת את החברה ? או את העסקים ? – חושב שעבר הרבה שלבים .מעלה
משרתת את החברה וחותרת לשרת אותה .זו הצהרת הכוונות שלנו .אבל קהל הלקוחות של
הארגון הם העסקים .זה מה שמבדיל את מעלה מארגונים מייצגים כמו התאחדות התעשיינים.
מחזיקים תפיסה חברתית אבל מסתכלים עליה מנקודת מבט עסקית.





אסור להיות במקום שקובע סטנדרטים שעסקים לא יכולים לעמוד בהם.
יש חזון ומשימה  sense of purposeיותר גדול.
למה לא שינה עמדות צרכנים כלפי חברות עסקיות ? מחאה חברתית ? חושב שנושא המחיר
הוא עולמי .לאורך כל הדרך קהל היעד של מעלה היו העסקים .לא דיברנו ולא יכולים לדבר עם
הצבור הרחב .אם חוזרים אחורה לחסמים – השותפים שזקוקים להם כדי להשפיע על הצרכן :
תקשורת ,אקדמיה וכו' לא מספיק חזקים .אם בוחנים איפה מעלה השקיעה ,הצוות ,הכסף ,סגנון
עבודה – אין יכולת להשקיע בצרכן.
גרייסון ונלסון מדברים על תנועה עולמית – האמנם ? חושב שהתנועה היא תנועת הקיימות
,קופנה גן ,ריו ,אבל לא אחריות תאגידית .יותר נכון לדבר על רשת שמגיבה אבל לא תנועה .אין
הרבה דוגמאות של שותפויות כמו קוקה קולה גרינפיס.
צריך לעבוד גם עם ממשלה וגם עם חברה אזרחית כדי לייצר ערך לאחריות חברתית .חזרה
ליסודות בגרסה עדכנית.
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 – WBCSDמנסים לעבוד כתנועה .יש יעדים עולמיים תגידו כמה הולכים להפחית



מהו לדעתך ההון (הקפיטל) של שדה האחריות התאגידית – יש עוצמה עצומה ברשת .התחילו
לעבוד על אנרגיה הגיעו מהעולם .יש תמיכה הדדית .הגלובל קומפקט נותן קונטקסט מרכז.



הגלובל קומפקט – כישלון .גובים כסף ,מנסים להכנס לעוד תחומים ועוד קבוצות עבודה.
הרשת האזורית יחסית עובדת .ספרד ואיטליה הכי גדולות .אין תוכן מקצועי כמו דרוג מעלה ,
מציגים אירועים.
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ראיון ד"ר יונתן מנוחין
תל-אביב16.1.2014 ,

מנהל קבוצת קיימות ואחריות תאגידית  BDOישראל .מנהל אקדמי של קורס מנהלי אחריות תאגידית
 BDOמעלה ,ושל הקורס למנהלי אתיקה בארגונים  – BDOשבי"ל .מרצה בתחום האתיקה והאחריותהתאגידית באקדמיה.



איך הגעת לתחום ? מפגש ראשון

הגעתי לתחום דרך עסוק בתחום האתיקה העסקית וההכרות עם ד"ר אבשלום אדם (מרצה לאתיקה
בעסקים ,יועץ לפיתוח תכניות אתיקהט.א. ).עשיתי דוקטורט באסטרטגיה עסקית .בדקתי תהליכי
קבלת החלטות בארגונים ,ניהול סיכונים ,בניית אסטרטגיות ,שותפויות ולפני כן עסקתי בייעוץ ארגוני.
בעקבות הדוקטורט פנה אלי אבשלום אדם והציע לי להיות יועץ בתחום האתיקה בארגונים.
זה היה בשנת  , 2004שמעתי על מעלה והגעתי למפגש יועצים במעלה( .כיועץ אתיקה שותף של
אבשלום אדם ט.א).
עד  2006היית יועץ אתיקה  :עבדתי עם הרשות לני"ע ,עיריית בת-ים ,עיריית חולון
אני רואה אחריות תאגידית ואתיקה כשני צדדים של אותו מטבע לא שונים
בקיץ  2006ישבתי עם איריס אלדר (יועצת במחלקה המקצועית ב )BDO -דיברתי אתה על שיתוף
פעולה של שילוב אתיקה במחלקה המקצועית של BDO

כמה חודשים אחר כך הוזמנתי ל BDO -לשחר זיו (שותף) והציעו לי לנהל את המחלקה.
שאלתי את איריס למה הציעו לי ? אמרה שראתה בי יחיד שמבין באמת במה מדובר.
כששחר זיו הציע לי את התפקיד לאחר שניר זכלינסקי עזב ,אמרתי לו שאיני מכיר את התחום –
אמר לי "תלמד.".....


למה רצית להיות שותף לנושא

התחלתי ללמוד את התחום וראיתי שהוא מתחבר נפלא לדוקטורט שלי .באוניברסיטה העברית
חקרתי את התחום של "יכולות צמיחה של ארגונים"  – Dynamic Capabilitiesאיך רעיונות עולים
ומתערים בארגונים .נושא הדוקטורט שלי עסק בשאלה הזו  ":איך ראיונות עולים ,צומחים ומתפתחים
בתאגידים" .ראיתי שתחום האחריות התאגידית .הוא למעשה אפליקציה של הדוקטורט שלי.
כשעשיתי דוקטורט ב Warrick University -הייתה שם יחידה אסטרטגית שבראשה עמד המנחה שלי
והיא נקראה " , "Corporate Citizenship Unitהמנחה שלי היה ראש התחום אבל זה נראה לי כל כך
הזוי שלא הטרחתי עצמי להבין במה מדובר.
התחלתי ללמוד את הנושא .קראתי את הפרק הראשון ב"אנציקלופדיה לאחריות תאגידית" .כתבתי
המון כדי להבין איך עולם התוכן של אסטרטגיה עסקית משתלב בתחום הזה.


למה חושב שרעיון האחריות התאגידית "תפס"
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אני חושב שהתחום תפס ונמצא על השולחן.
לתאגידים יש בעיה בין הרווח לטוח קצר לטווח הארוך .כולם מבינים שזה פער בלתי נתפס וצריך גם
וגם .למנהלים בישראל יש המון כח ,יותר מדי כח .הם רואים את הארגון באורח חד-מימדי דרך
עיניהם .בארגונים יש הרבה כוחות ואילוצים .יש צורך לייצר לארגונים תשתית . DNA ,דווקא בגלל
שיש שכבת מנהלים שעוברים ממקום למקום והורסים ...אחריות תאגידית היא צורך שהגיע מלמטה
של ארגונים לספק להם יציבות  ,מעין הגנה מהמנהלים והשינוי התכוף שלהם .התחום מייצג יציבות
עבור ארגונים תוך התחשבות באילוצים .בארגונים יש הרבה כוחות מנוגדים .האחריות התאגידית
מספקת את הכיוון של התחשבות במחזיקי עניין – לכן הנושא תפס.
עברנו מהר מדי מסוציאליזם לקפיטליזם חזירי –אחריות תאגידית מרככת ,נותנת איזון לתחושת
האי-נוחות.
 מי קידם הרעיון
בלי מעלה התחום לא היה קיים .מעלה הוא הגורם המרכזי ,ממתג הרעיון ומנחיל הידע בנושא.
הציגה תפישת עולם ניהולית של התחום .בלעדי מעלה הנושא לא היה מתקדם.
לי באופן אישי יש סלידה מקשרי קהילה  .מעלה באה ואמרה זה הרבה מעבר .בלי מעלה התחום היה
נשאר כקשרי קהילה ותמונות מרגשות.
סיפקה תפישת עולם סדורה .למשל הקוד לניהול חברתי – עד היום מצטט ממנו .צריך לעדכן אבל
בסיס מעולה.
מעט חברות הצטרפו מתוך הבנה אמיתית שמדובר בכלי לשינוי .הרוב מתוך כבוד ושיתוף פעולה עם
מגמה חדשה.
היו כמה  HEROESכמה ארגונים שלשיטתם קידמו את הנושא  :בנק הפועלים ,שטראוס שנתנו את
הטון ,כרמל אוליפינים – נטמן זרע – ככה נוצרת מהפיכה .עכשיו רואים את המהפיכה.
 מתחרים אחרים  -לא ממש היו  :פריפריאלים  :אחר כך הצטרף מכון התקנים עם התקן וליעד
אורתר עם תרגום ה G3 -לעברית.


כניסת  -BDOכשנכנסת ל  BDOהיה איזה הסבר למה נכנסו לנושא ? הסטוריה ?



ב  BDOניר זכלינסקי היה מונע על ידי אופורטוניזם של פיתוח ומיתוג אישי .היה חלק מהמחלקה
המקצועית ,לא מרכז רווח אלא השקעה לא היה אמור לייצר הכנסות ..בזכות העיסוק בנושא הביא
לקוחות כמו שטראוס ואריסון וזכה לקבל תפקיד אצל שרי אריסון.
ברגע שעזב התחילו הלחצים המטורפים לייצר רווח.
מי היו המתנגדים  -אפיזודות ספציפיות של התנגדות -כשניר יצא נוצרה ב BDO -מערכת לחצים
על מחליפתו איריס אלדר .בתחילת הדרך היתה התנגדות חזקה של מנהלי הכספים  ,יועצים
משפטיים ורואי חשבון "משרתי האדונים" נותני שירותים שמצדיקים עוולות.
אבל לא היו ממש מתנגדים.
יש התנגדות פסיבית כמו אי התמיכה של המדינה .ויש התנגדות מעצם האדישות של חלק
מהחברות או "סנוביזם" של אחרות שלא הכילו על עצמן .לא הבינו שזה כלי לשינוי אמיתי.
יש מעט ארגונים צדקנים בהם יש התנגדות אקטיבית .אם זה לא  100%אז לא שווה (תמי זילברג)
האכזבה הכי גדולה שלי היא מהחברה האזרחית – קודם כל לא החילו על עצמם ולא הבינו שיש כאן
כלי שיוצר שינוי ערכי מתוך כבוד ושיתוף פעולה..


מה היו ה"אירועים" כלים החשובים ביותר של מעלה –



התקן  26000ו -תי  – 1000הייתי חבר הועדה הבינלאומית וחבר הועדה הישראלית עד שתמי
זילברג (חברת הועדה) איימה שתגיש בג'צ נגד מכון התקנים...היא קידמה פיתוח מדריכים לתקן
 :דיווח ומחזיקי עניין  .אביגדור זוננשיין הטיל זאת עלי– תמי טענה כי איני יכול להיות חבר ועדה
אם אני כותב מדריכים .זו היתה הסיבה הרשמית .הסיבה האמיתית היתה שהתחילה לכתוב דוח
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לחברת "מלח הארץ".החברה הראתה אותו למנהל האחריות התאגידית של גוף גדול שפסל אותו
ואמר "זה לא דוח" – "אם אתם רוצים דוח לכו לעבוד עם יונתן"
האם התקן תפס לדעתך ? חברות מתייחסות ?
יש  3-4חברות שיש להן את התקן הישראלי .צריך היה אותו מול ה ( G3.1מסגרת דיוח של ה-
 GRIט.א ).מה זה אומר ביחידות השונות ? איך נראה ביחידות שונות של תאגיד ? חברות
שמיישמות ( G4מסגרת דיווח עדכנית ט.א ).לא זקוקות כיון ש G4 -מדבר בשפה שבודקת אם
התהליך קיים ומה התוצאות שלו .יש ארגונים שחיים על תקנים – להם זה חיוני ,יותר נוח להשיט
בארגון תהליכי עבודה דרך תקן מאשר דרך מנהל אחריות תאגידית  :חברות נשק ,רפאל,
פלסטיק ,כימיקלים ,ציוד מחשבים .מנכ"ל יכול להגיד אני מיישם את התקן ואז הכל מתבצע...


דירוג מעלה  -האם הדירוג והתקן מתחרים ?
הרבה יותר חברות מתייחסות לדירוג מעלה .ארגונים נכנסים ל  BDOלעבודה בתחום כדי להיות
בדירוג .התקן הוא מסמך נפלא אבל נתון להרבה פרשנויות .במכון התקנים אין מספיק מקצועיות
להבין או לשפוט את היישום.



עמדות צרכנים -הנושא לא הוטמע בקרב הציבור .התחום אמנם מגיע מלמטה ,גם מנהלים לא
ממש מעורבים .חברות הרוויחו ביושר את חוסר האמון .החשיבה לא ממש הוטמעה בארגונים,
אין שינוי מערכתי ,אנחנו עדיין בשלהי המהפיכה ,יותר תשומת לב.
שכר הבכירים – הוא דוגמא בולטת לחסר .בבנק הפועלים –  10מליון שח למנכל ופיטורי 700
עובדים.



בהשוואה לעולם


אין אצלנו רגולציה מפותחת ובלי רגולציה כשהכל וולנטרי – המצב לא רע.



קיימת בעיה בקיומם של יועצים שרלטנים.



הדוחות "שלנו" (בישראל) טובים ביחס לחברות מקבילות בעולם .אין במה להתבייש.

הרגולציה משנה את כללי המשחק – המפקח על הבנקים – מקפיץ את התחום כשיש
רגולציה .אני מסתכל בקנאה על צרפת ,אנגליה ,דרום אפריקה ,ברזיל ,הודו – בהן יש רגולציה
שמחייבת דיווח


צפי  :אופטימיות – החזרת הכח לעובדים ,התאגדות עובדים
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ראיון עם סבר פלוצקר
תל-אביב:9.12.14 ,
פרשן והעורך הכלכלי הראשי "ידיעות אחרונות"



איך הגעת לתחום ? מפגש ראשון – בזכותך .עד שלא פגשתי אותך לא ידעתי .היה לי מעט
מושג כללי לגבי אחריות חברתית ,הניסיון שהיה לי הוא בעיקר בתחום שנקרא פעם "דמוקרטיה
תעשייתית" .ב"על המשמר"
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שיחקנו הרבה עם הנושא הזה ,ראיינתי אנשים ,קראתי ספרים,

איך אנחנו מכניסים נציגים של עובדים לדירקטוריונים של חברות ? ,איך הופכים את החברות לא
רק לבעלי עניין אלא לבעלי אחזקה ? ,יותר העובדים ,פחות לקוחות ,וספקים .זה מה שהעסיק
אותי .כשהעניין של דמוקרטיה תעשייתית באמצע שנות ה 90 -ירד מעל הפרק ,התרחקתי
מהנושאים האלו ועד שלא פגשתי אותך ונסעתי לבוסטון 831לא הייתי חשוף לנושא.


מה משך אותך שם ? (בוסטון) משכה אותי ראיית תאגיד כיחידה יצרנית שמושפעת וצריכה
להתקשר לא רק למקסום רווח לבעלי המניות ,אלא לאנשים סביבה,כיחידה במבנה חברתי כללי
של חברה אנושית .יש לה בעלים ,עובדים ,לקוחות ,נושים ,סביבה ,קהילה וכו וכו .תפיסה מאוד
מעניינת של תאגיד שלא נמצאת בספרי הכלכלה .עד היום לא מכיר  ,אין הרבה מאמרים ,איך
לבנות חברה עסקית שלא ממקסמת פונקציות מטרה אחרות כמו שימור הסביבה .תרומה
לקהילה ,שכר הוגן לעובדים .הרבה דברים מוצגים היום כאילוצים ולא כמטרות .ניתוח רב-ייעודי
זה מושך אותי עד היום .יותר התיאוריה מאשר הצד הפרקטי .התיאוריה החדשנית .היה משהו
חדשני בעיני שעד היום נשאר חדשני.



עד המשבר ב 2008-9 -היתה התקדמות מאוד גדולה בנושא הזה .למרות שהיה מאכזב שנושאי
סביבה ועובדים נתפשו כציניים ,משהו שצריך להתחשב בו במקום משהו שצריך לשאוף אליו .זה
אבל הלך והתרחב ותפס יותר ויותר תאגידים .שחשבו שמאוד חשוב להם לפרסם דוחות של
אחריות תאגידית .הדגש בישיבות דירקטוריונים היה שצריך לעשות את זה לא כי זה טוב לעצמו
אלא כי זה טוב לבעלי המניות .אבל במשבר הנושא די נדחק לקרן זווית כיון שצפו ועלו הנושאים
של בעלי המניות שהפסידו כסף ,בעלי אגח"ים ,נושים שמפסידים ,נושא הכסף חזר להיות מאוד
מאוד מרכזי בשיח .לא אוהב את המילה שיח – בדעת הקהל .בארה"ב חברות שפיטרו עובדים
לא סבלו מירידה במוניטין ,תקשורת גרועה או ירידה במניות ,אלא אפילו להיפך – התייעלות.
נושאים קהילתיים וסביבתיים הפכו שוליים.



דגש חזק על רגולציה כספית ,רגולציה אחרת מאוד נחלשה.

ישראל

 830על המשמר – עיתון יומי שהיה ביטאון תנועת "השומר הצעיר" , 1943–1995וקידם את ערכיה  :ציונות,
סולידריות ואחוות עמים.
 831הוזמן על ידי (ט.א ).לכנס  BSRבבוסטון בנובמבר  .1998ראה פרק  4עמ
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מי היו המתנגדים  -אפיזודות ספציפיות של התנגדות – היו מתנגדים משני המחנות  :העולם
העסקי השמרני שעדיין דבק בתפישה של מיקסום הרווח ארוך הטווח של בעלי המניות כנקודת
מוצא .עד היום לא נבנה מודל אחר שיהיה מקובל בעולם האקדמי ובעולם המעשי .מצד שני
השמאל הקיצוני ,גם הוא שלל .מי שחושב שצריך להעלות על בריקדות ,ולמחוק תאגידים
ולהעביר שלטון לוועדות של פועלים וחיילים – מן הסתם זה לא נראה לו .מי שחושב שקובה היא
דגם נשאף – לא יכול לקבל את זה.

שינוי בתקשורת ?
העיתון שלי היום יותר פתוח ממה שהיה אז.
בגדול התפישה אז הייתה שהשרות החברתי היחידי שהעיתון יכול לעשות אותו טוב זה לחשוף את
מה שקורה במדינה .ויש בזה משהו (כמו "נטפים" השקייה להמונים) .התקשורת תפקידה הכלכלי-
חברתי לחשוף דברים שתאגידים וממשלות עושים .אפשר להגיד "אנחנו כבר לא צריכים לעשות
כלום ,אנחנו חברתיים מעצם התיפקוד שלנו" .אני לא יודע איך בדיוק למקד את זה .השאלה היותר
מעניינת היא מה המקום שהעיתונות נותנת לדיווחים על אחריות תאגידית .את העיתונים עושים
עיתונאים .יש כאלה שתפישת עולמם היא שמרנית קלאסית והם לא אוהבים את הגישה הזו .ויש
חלק ,של העיתונאים הצעירים במיוחד ,הם חדורי רוח מהפכנית וזה שוב לא נראה להם כי זה לא
מהפכני מספיק .אין כיסוי מספיק לנושאים האלה .גם בעולם .עתון כמו הגארדיאן שעומד במרכז נותן
לזה כיסוי יותר גדול אבל זה יוצא דופן .אפילו בניו יורק טיימס לא נותנים לזה מקום כי שם מסתכלים
על הרעות של עולם התאגידים ואומרים – אז מה אם הוא מדווח ? כמו המרקסיסטים :השיטה הזו
כולה רקובה אז זה פלסתר לריקבון.
הזירה הגלובאלית


מעלה בזירה הגלובאלית – מה ההשערה שלך למה החליטו לתמוך ? למה שיתפו...



האם הייתה חשיבה אסטרטגית בבסיס ההיענות של  BSRלפניה של קרן כהנוב ?
 בזכותך .אנשים עושים את זה .מאוד התרשמו ממך .זה לא גורם מבוטל .אתה רואה מישהושמקדם את הנושא ,יודע איך ולמה .חוץ מזה ישראל מושכת אנשים ,נחשבת עדיין מעבדה
לנושאים שונים .וגם העבר הסוציאליסטי של ישראל ,שיחק תפקיד מסוים ישראל עד לפני שנים
לא רבות הייתה משק מעורב שיש בו בעלות פרטית ,בעלות ממשלתית ובעלות הסתדרותית .זה
מתכון יוצא דופן שלא היה במדינות מערביות אחרות.זה אחד המאפיינים של הכלכלה
הישראלית .הקפיטליזם הישראלי לא נחשב חזירי ,דורסני .עדיין מושפע מערכי מייסדי המדינה,
הקיבוצים ,חברת העובדים .סוציאל –דמוקרטי .זה עמד באותן שנים ברקע והייתה תחושה שזה
אכן יאיץ את התהליך הזה בישראל.
אלי הורוביץ גילם את הדיסוננס הזה .בא מרקע של עולים בעלי נטיות סוציאליסטיות חזקות והוא
עצמו עמד בראש תאגיד קפיטלסיטי מובהק והיה בדיסוננס .אנשים כמו יעקב לוינסון ,עמירם סיון
ורבים אחרים .אפילו ראשי ההי-טק הישראלי הנוכחי שורשיהם שם .ילדיהם מושפעים לא מעט
מבית סבא לא מבית אבא ......כשמסתכלים על המחאה החברתית הם לא "ילדי סטאלין" ,הם
"נכדי סטאלין" .מושפעים מהרעיונות של מקימי המדינה .לצערי לא נעשה שום מחקר סוציולוגי
ולא נאספו חומרים על המחאה ואנשיה .זה בא לכדי ביטוי בסיסמה הסופית של המחאה של
שינוי סדרי עדיפויות..... .
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השפעות פוליטיות ? נושאים פוליטיים – קצת במפלגת העבודה נכנסו אנשים חדשים ,לפיד קצת
ניכס לעצמו .חושב שטרכטנברג הרג את זה .הדוח שלו לקח  2-3הטבות למשפחה עם  2ילדים
קטנים....הבן שלי קיבל מתנה של  2000שקל בחודש.



הוא איש של טפולים בשוליים לא איש של שינוי סדרי עדיפויות.
לצערי על קובעי מדיניות והרגולטור התחום לא השפיע .הרגולטור בישראל גוף מכושף שחי תחת
כישוף ששמו – תחרות בלתי מרוסנת  ,אטום לתוצאות של רגולציה על סביבה ועובדים .מה
שמעניין אותו שהמוצר או השרות יהיו זולים .לא מסתכלים על השלכות הרגולציה על הריקמה
החברתית ,עובדים .מעוניין שייוצר הכל בזול.



גם החברה בישראל .הפכו את עניין המחיר לחזות הכל .לא שואלים אם התאגיד .פרסומות של
חברת חשמל המחיר לא משחק ולכן מראים ומציגים את העובדים שלהם .הסופרמרקטים – רק
המחיר קובע .לא מדברים על עובדים ,ניקיון" ,אצלנו הכי זול"......תוצרת מזוהמת וכו' לא משנה.



החברה האזרחית גם היא לוקה בכישוף יוקר המחייה .לא הצליחה לייצר סדר יום אלא רק שיח
המחיר.



לא בטוח שמה שאומרים גם עושים .חלק גדול מהציבור לא נגרר אחרי המחיר .אבל זו תשובה
רצויה.



גם התכניות ברדיו ובטלוויזיה כל הזמן מדברות על מחיר .זה לא קיים באף מדינה.בנק ישראל
טוען כי המדינה אולי ב 10% -יותר יקרה ממה שצריכה להיות.

מעלה


האם מעלה שרתה את החברה ? או את העסקים ?
חושב שארגון מעלה שירת את החברה בישראל .לא את העסקים...
שירת את החברה ,לא חושב שחברות שהשתמשו בזה סוג של העמדת פנים צינית .חושב
שבאמת השקיעו ורצו ,זיכרונות של רוב האנשים שיושבים בדירקטוריונים של החברות ואולי
ריצו את הילדים שלהם .עובדה שקבלו גיבוי של הדירקטוריונים שלהם לעשות את זה .לא
בטוח שהיום היו מקבלים .אם בנק בפועלים הולך לפעילות כזו מיד צועקים על העמלות.



במונחים של הצלחה וכשלון – מה ההצלחה הגדולה ביותר ? מה חסר ? איפה נכשל ?
עד  2007-8הצליחה להכניס את התפיסה של אחריות תאגידית .מה שנשאר זו תפישת המימשל
התאגידי .זה כן נשאר .יש היו דגש הרבה יותר גדול על מימשל תאגידי תקין אבל זה לא חזות
הכל .זה בסך הכל מבטיח זכויות לבעלי מניות המיעוט אבל זה לא מספיק .יש מקום לחדש את
התנופה בגדול.
היום אין להט .בלי להט אי אפשר.
"דברי חכמים נשמעים בלהט".....
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( )TMBשל  - ISOארגון התקינה העולמי
Former CEO of SII – Standards Institution of Israel and ISO Chair of TMB- Technical
Management Board and Vice President Technical
הראיון נערך ביפו 27.10.2013



איך הגעת לתחום ? למה רצית להיות שותפה לנושא ?
קיבלתי יום אחד טלפון מרן כהן (שר התמ"ת) שיש קבוצת חברי כנסת שרוצה להגיש הצעת חוק לפיה
תוענק הנחה במיסוי לחברות בעלות אחריות חברתית .הוא כשר לא יכול להעביר התקנה ללא
קריטריונים ברורים .לכן ,רוצה שאכין תקן .השבתי לו " :תקינה לא מתאימה לזה תקינה זה "מוחשי"
" TANGIBLEאחשוב" .חיפשתי ומצאתי כל מיני קריטריונים של ארגונים – לא תקנים .אחרי שבוע
חזרתי אליו ואמרתי "תשלח אותם אלי אני אמצא דרך" .שלח אלי את דליה רבין ,אורי סביר ויורי
שטרן – השדולה האזרחית .אמרתי להם " :אין סיכוי שאצליח אבל בואו נחשוב".
התייעצתי עם כמה אנשים .רעיה שטראוס לקחה אותי לעודד טירה (אז נשיא התאחדות התעשיינים)
("רעיה תמכה בבחירת עודד וחשבה שהיא יכולה לגייס אותו")  .טירה אמר שאין סיכוי שיסכימו לפני
שיהיה תקן עולמי לאחריות חברתית.
הבנתי שאין לי סיכוי להזיז את זה בדרכים המקובלות.
על פי חוק התקנים  ,אין מגבלה להכין טיוטת הצעת תקן ורק אז להביאה לדיון בועדת התקינה
לכשתקום .כמנכ"לית המכון השתמשתי בזכות הזו רק פעם אחת  -לתקן החברתי .באותו זמן,
אביגדור זוננשיין מי שהיה מנהל המרכז למצוינות ואיכות בתקופת רבין פוטר על ידי איווט ליברמן
שנכנס לתפקידו כמנכל משרד רה"מ (נתניהו) .לקחתי אותו להיות מנהל אגף איש פרויקטים מיוחדים.
הפתרון היה להרכיב קבוצה שתכתוב תקן חברתי כקבוצה של מנכלית המכון.
"מה זה תקן חברתי ?" "ניקח את מה שיש לנו בהיבט של ניהול איכות (אביגדור) ,איכות סביבה,
בטיחות ,נוסיף "דברים יפים" כמו אתיקה ,שיויון הזדמנויות וכו .נעשה "פריש מיש" ויהיה לנו תקן.
בפועל התהליך הראשוני נמשך מיולי פחות משנה וכלל מספר פגישות של ועדת המומחים ועבודה
מאומצת על גיבוש טיוטות התקן הישראלי לאחריות חברתית ומעורבות בקהילה.
התאחדות התעשיינים התנגדה מיום א' " :אנחנו מכירים את הסיפור ,קודם תהיה טיוטה ופתאום זה
יהיה תקן מחייב .זה לא ישאר וולנטרי"" .ישבנו בקבוצה הזו והמצאנו את התקן .הרעיון  :קודם כל
נמציא ונכתוב ,נציג כהצעת תקן ובסוף תהיה גם ועדה .עד סוף התהליך זו הייתה "הצעת תקן"" .זה
היה התקן היחיד שנכתב אצלי בחדר" [.".על פי חוק התקנים  ,אין מגבלה להכין טיוטת הצעת

תקן ורק אז להביאה לדיון בועדת התקינה לכשתקום .השתמשתי זכות זו רק פעם אחת לתקן
החברתי]

זיקה גלובאלית


הייתי כבר כארבע שנים בתפקיד המנכל במכון התקנים הישראלי ,נבחרתי למועצה של  ISOוכחברה
בה הצעתי את הטיוטה שגיבשנו בארץ ,כהצעה לתקן בינלאומי .ובמסגרת הזו חשבתי שיטפלו בנושא.
אמרתי "יש לי טיוטה" .העליתי את הטיוטה מתורגמת לאנגלית לאתר המכון הישראלי .כמו "אש
בשדה קוצים" התחילה התעניינות מטורפת ממכון התקנים האמריקאי ,הספרדי מכל העולם .אף פעם
526

אף אחד לא חשב לעשות תקן על זה" .איזה רעיון מעניין" .התוצאה הכינה Council Resolution
שיאמצו את הנושא .זו הועדה הכי חשובה של  ISOכמו דירקטוריון .יש כל מיני ועדות  :ועדה שנקראת
 COPULCOועדת צרכנים אליה זה היה מתאים ....יש ועדת TMB – Technical Management Board
שזו הועדה החשובה ביותר שקובעת את התכנים המרכזיים .יש ועדה שקשורה ב- Certification-
 CASCOויש ועדה שעוסקת בפיננסים.

 ISOהוא ארגון בינלאומי שפועל כיום בכ 170-מדינות .מתנהל כמו האו" ם מפעיל עשרות אלפי
אנשים עם כ 100 -איש בהנהלה בג'נבה.
העליתי את זה ב – COUNCIL -זה לא התקבל כל כך טוב .מה שהמועצה עשתה זה לקחת את זה
ולהעביר ל COPULCO -ארגון המדיניות הצרכנית שהיה אמור להמליץ למועצה אם לעשות תקן
אחריות חברתית .המשמעות היתה כמו להחליט להרוג את זה .כיון של COPULCO -אין סמכות לכתוב
תקנים אלא רק לנסח מדיניות .מה שאומר שאם היו מחליטים לעשות תקן יצטרכו להחזיר את זה ל
 .TMBכלומר "דחייה אלגנטית" .ועם זאת ההישג הגדול היה שלא דחו על הסף .בקופולקו הקימו
ועדה לנושא שהייתה צריכה לעבוד  6חודשים .המזל היה שבראש הועדה עמד איש מדהים, Dan ,
 Gagnieאז סגן נשיא לקיימות של קונצרן  ALCANשבהמשך קיבל תפקיד משמעותי בממשלת קוויבק.
גנייה ,אמר ש"הוא יכול להרוג את הרעיון ב 6 -חודשים ...אך נדרשו לו  18חודש לייצר קונצנזוס
לחזור עם המלצה לעשות את זה.
במקביל ,נבחרתי בדרך לא דרך להיות יו"ר ה .TMB -ידעו שאני זו שעומדת מאחרי התקן.
הייתי האישה הראשונה בתפקיד  ,הישראלית הראשונה בתפקיד.

תהליך הבחירה היה מורכב .נבחרתי בזכות תמיכתו של מכון התקנים הפלסטינאי.והמכון הקנדי
בראשו כיהן הנכד של אל-חוסיני .הבחירה לוותה ב"מחיאות כפייים" .כיהנה  2קדנציות מ 2003 -
בארגנטינה עד . 2007הפכה למספר  2ב iso-ויו"ר ה .TMB -יו"ר הועדה השניה בחשיבותה ,יו"ר
הועדה האסטרטגית,

מנהל המכון הגרמני שייצג את התעשייה התנגד מאוד לתקן החברתי .אך כשהמועצה חזרה עם
ההמלצה של דן גנייה לעשות תקן זה הגיע ל TMB-ואני כבר הייתי יור הועדה ויכולתי להעביר את
זה .אם לא – זה לא היה עובר .אף אחד לא רצה את זה .עד היום התקן נחשב לבייבי שלי.

ערכנו סדרה של סמינרים .יום אחד קיבלתי טלפון מחנן אכסף או אלישע ינאי .שנשיא מוטורולה
התקשר אליו "אם הוא מכיר איזה זיוה פתיר הזויה" .עשינו שגיאה שכללנו "תאגדות העובדים.
פתרתי את זה בסוף על ידי שכתבתי בתקן ש"הכל לפי דרישות החוק" .לא רציתי שבגלל זה התקן
הזה יתקע.

הייתה ישיבה ראשונה של  .TMBהחלטנו לנטרל את ועדת התקינה .היה ברור שאם תתקיים ועדה
רגילה לא נצליח .החלטנו להפוך את זה מועדה רגילה לועדת משנה של ה .TMB -ואז נביא להחלטה
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כשזה "אפוי ומבושל" .ההחלטה " :מקימים ועדה שהיא  Working Groupשל ה  .TMBנזמין את
המדינות להשתתף כך שכל מדינה תשלח עד  6אנשים 2 :.מגזר עסקי 2 ,NGO 2 ,ארגוני עובדים2 ,
ממשלה .נייצר מערך הוריזנטלי בו קודם כל יתקיימו פגישות של כל נציגי העובדים מכל העולם
וכו'.....רק בסוף נשלח למדינות להצבעה .החלטה מיוחדת ומורכבת.

בנוסף ,פנינו ל CIDA -קרן שבדית וביקשנו מהם לממן את השתתפות המדינות המתפתחות .הרעיון
היה שבעזרת זה נביא את המדינות המתפתחות לשולחן (בהשראת נעמי קלין) .עוד החלטנו
שלוועדה יהיו  2יור"ים אחד ממדינה מתפתחת ואחד ממדינה מפותחת ,אחד גבר ואחד אישה .היה
לובי חזק לגבי מי יהיה יו"ר הועדה  :גרמנים עם תאילנדים ,יפנים עם מדינה באפריקה .אני נתתי
לברזילאים עם השבדים .שבדית מסקנסקה חברת הבניה השבדית המעניינת בעולם וחברת נייר
מברזיל.

אז הייתה הישיבה הראשונה של ה TMB -בשבדיה וסמינר הכנה  :ארגנו מישראל משלחת נכבדת
ובה נציגי  :התעשינים  ,האגודה לאתיקה ,מכון התקנים והממשלה (רעיה ,תמי זילברג כעתונאית,
יהודה פורת מוטורולה ,יהודה ארד מטבע  ,מישהו מ"שביל" ,ויאן מתרכובות ברום) .פתאום השיח
השתנה .לשבדיה הזמנתי את יו"ר  UNEPוזכינו לחיבוק של האו"ם .זה היה מיצוב שונה לחלוטין של
איזו.
נציגי התעשיי נים התנגדו לתקינה ישראלית מקורית בתחום זה וגם ליזמות יתר של הישראלים .חלקם
נתמכו על חברות האם שלהן כמו מוטורולה .בישיבות שלאחר מכן  ,נשלחו נציגים בכירים מהתעשייה
בכל העולם  ,כדי לשמור את צעדי  ,שלא נגזים בתקן.

קבלתי כבוד גדול על ההצלחה .קראתי לזה מ HIGH TEC-ל ISO . HIGH TOUCH -היה באופוריה.
כולם אמרו שיהרגו את הועדה .לעומת זאת ,התקשורת אהבה את זה ISO ,הולך למקום חדש ,חושב
על נושאים חברתיים ,הוסיפו קיימות ,בטיחות בדרכים ,רוחני יותר.

הבחירה שלי לקדנציה השנייה הייתה קלה וטבעית .אבל תהליך התקינה של התקן היה ארוך
ומסובך .הסינים התנגדו .הרבה אינטראקציות – היה צריך לקחת  3שנים לקח  .8הסתיים בקונצנזוס.
בפתיחת התקן כתוב שאסור לו לשמש לצרכי התעדה .אם היה באיזו  26000נושא הסמכה הוא לא
היה עובר .המצאתי מילה  – ATISTATIONטסטמוניאל – "העדה" מעיד על עצמך....
"מבחינתי לא חשוב מה כתוב נהיה מסמך שלפיו יותר ויותר חברות עובדות".

" אין ספק שזה היה פועל יוצא של התקן הישראלי .כולם רצו להרוג את זה ואמרו שלא מתאים
לתקינה .אבל מצאנו פתרונות כמו זכות וטו ל ".ILO

התקן עשה המון דברים טובים .הייזום היה מצוין הייצור – נוראי .ההישג הגדול הוא עצם קיומו ומה
שלא יהיה יש לזה קרדיט לישראל.

528

הייתי מאוד מבוקשת להרצאות בעולם על התקן החברתי .הוא כלל את הכל .הבעיה היתה שכלל
יותר מדי והיה מאוד קשה לעבוד אתו .היווה בסיס למדיניות של המון חברות בעולם וזה מרגש .אפילו
הסינים שלא הצליחו למנוע אותו ולקחו אותו על עצמם.

התקן ככלי השתלבות בעולם גלובאלי
התקינה הבינלאומית מהווה את הצד החיובי של הגלובליזציה  ,הסרת המגבלות האל-מכסיות מאידך
ויצירת כלי חברתי נוסף לסחר בינלאומי אתי ומתקדם היו מילות המפתח" .הארגון מזוהה עם
הגלובליזציה ורוצה להצטייר באור חיובי ,אמוץ התקן איפשר חשיפה ל 148 -מדינות בעולם (חברות
 , )ISOבחלק הזה – יש תערובת של התייחסות לתקנים שונים ושל נושאי התקן עצמו.
ISOכבר אז פרסם מספר תקנים רלבנטיים כמו תקן לניהול איכות  ,9000 ISOתקן לניהול סביבה
 ,, 14000 ISOתקנים אלה כבר אומצו על ידי רב מדינות העולם והארגונים שקיימו אותם ביצעו
פעולות רבות  ,בניגוד למסמכים רבים אחרים  ,שאפשרו . , GreenWashing
הפלטפורמה הנפלאה של חיבור לרב מדינות העולם  ,בצד חיבור לעולם העסקי ועולם העמותות ,
ייצר מאיץ לאימוץ התקן החדש.
התקן הישראלי
כשהצגתי את רעיון התקן בכנס של מעלה זה כבר היה חודשים אחרי הפנייה של רן כהן אלי  .הפניה
כולה היתה בהקשר של חקיקה .ואז כשהייתה טיוטה אפשרי היה להציג את הרעיון.
התקן הישראלי שנכתב אצלי בחדר  ,היה ניצול של פרצה בחוק .מאוד כעסו עלי .הבד האדום היה
תקן ISO9000

לדברי יואל וייל בועדת הכספים – מאשרת שלא עבדו אז בעולם על טיוטת תקן.
"עודד עם הפניציה שלו חשש שלא יוכל למכור למשרד הבטחון כי ידרשו ממנו תקן"
העיסוק הזה לא עזר לי בבחירה שלי למנכל מכון התקנים בהמשך.

האם יש חברות ישראליות שיש להן  ? ISO26000היו 10
לא הצלחה גדולה מ 3-סיבות :
 .1עזבתי את המכון ונציג התעשיינים שהחליף אותי התנגד
 .2צרכנים לא מעריכים ולא דורשים
למה לא מענין צרכנים ?
היה צפוי שהציבור יעדיף מוצר עם תקן .בסקרי צרכנים מעידים  70%שיעדיפו מוצר עם תקן .בפועל
האחוזים הרבה יותר נמוכים .תחום יחיד שבו תו תקן גורם לקבלת החלטה – הוא כל מה שקשור
לילדים .הורות – חסר תקדים לעומת העולם.
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תופס תאוצה בתחומים מצומצמים כמו ניסויים בבעלי חיים ,נישות של אקטיביסטים .בוחרים נישות
מהתחום הרחב .אתה יכול להעסיק ילדים אבל אם אתה לא עושה ניסויים בבע"ח – אתה בסדר.

תאגידים בעולם
באורח אבסורדי .מי שמקדם הכי הרבה נושאים חברתיים היום – הם התאגידים .בתנאי עבודה,
יהלומי מריבה .דווקא אלה שנתפסים כגרועים.
הצרכן הבודד לא שם לב – הארגון כן .בארץ – המחיר הוא הקובע.
בתוך התאגידים חל שינוי ענק .השינוי הכי גדול חל בתחום הסביבה .דברים שלא היו בכלל רלוונטים
נעשו פתאום קריטיים :תביעת רגל פחמנית ,תחבורה ,התייעלות אנרגטית ,שימוש במקורות ,חומרים,
זו תערובת של התאמה לדרישות החוק פלוס הרבה מאוד מעבר .לא מדברת על בטר פלייס שעשתה
דברים שעושות חברות בנות  30במקרה הטוב.
בחלק מהמקרים זה גרינווש – טויוטה( .פריאוס לעומת מכוניות שצורכות הרבה יותר דלק)

תחומי בטיחות עוצמה גדולה בגלל חקיקה ותביעות.
דברים אחרים כמו אתיקה ,התעשייה הבטחונית המון ניירת ואדמיניסטרציה אבל לא נקלט כניהול וכו.
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ראיון עופרה שטראוס ,יו"ר קבוצת שטראוס ,יו"ר מעלה 2010-2013
7.1.2015
משרדי שטראוס פתח-תקווה
מתי ,איך לראשונה נחשפת לתחום ?
"לא יכולה לציין ארוע מסוים .גישת האחריות התאגידית היתה נחלת החברות הגדולות במשק
הישראלי מיום הקמתן .זו הדרך בה הן התפתחו וצמחו ".לא רואה את זה כמשהו ראשוני – תמיד
היה שם.
לא רואה באחריות תאגידית שדה נפרד ממה שהארגונים העסקיים עושים גם ככה .בהתפתחות
ארגונית ,צריך לעתים לשים פוקוס על דיסיפלינות.
זה נותן הזדמנות ""להאיר" ) (HIGHLIGHTמיגוון השפעות של העסק :העסקה  ,משאבי אנוש,
התייחסות אנושית לעובדים – זה תמיד היה שם .זה שם עוד "עדשה" ,עם השנים מעבר לעדשה הזו
מגיעים כל מיני הדגשים אחרים כמו הנחיות רגולטיביות .הרגולציה מתייחסת לארועים ודברים
שעושים ומחליטים שהם דורשים אחידות ואכיפה מכיון שאו שנעשו לא טוב ,או בגלל התפתחויות
גלובאליות ואז אתה "מופצץ".....זהו "פירמוט" שונה  :שיחה ,שפה חדשה ,העלאת דברים ,נועד
לאפשר דיבור בשפה אחידה .האחדה (לא נעשה אחיד).האחדה לשיח עם הממשלה.לדיווח באותה
שפה ,מאפשר לך אפילו להעלות את השווי שלך.
אחריות תאגידית לקחה הרבה דברים שעשינו בעבר ושמה אותם בקונטקסט חדש .זה over
 whelmingכי זה המון נושאים ודברים .זה ה .governance -כשאתה מדבר על המשילות שלך יש
בה הרבה אספקטים .בהתחלה הייתה עמידה בסטנדרטים מקובלים.
עבור חברות מאוד קטנות,עצם עמידתן בחוק זה כבר אחריות תאגידית.
אלו המשקפיים שהיו לי על העולם העסקי מהיום הראשון ולכן שטראוס ככה גדלה .זה היה קל לאמץ
את זה מההתחלה לא היה צריך להפריד בין החברה לאחריות התאגידית.
השורשים הציונים ,המעבר ממשק סוציאליסטי לניאו-ליבראלי
אנחנו באמצע .אנחנו בתהליך היברידי .אותן תשתיות של הקמת המדינה נשארו היום .זה תהליך
אבולוציוני ,זה לא שנעלם הסוציאליזם והגיע קפיטליזם .הצבא  ,צבא שכולם מתגייסים אליו לצבא
העם ,אין בתי ספר פרטיים ,גם ההשכלה הגבוהה היא לא פרטית ,התשתיות – רפואה ציבורית לא
השתנה .הבסיס קיים ועובדים על התיקון .כשאתה עושה משהו פרטי אתה מרגיש מחוץ לסיסטם.
העסקים גדלו בתוך זה .מראש היה מקום ליזמות לצד  -ארגוני הענק בבעלות חברת העובדים.
הממשלה הפריטה( .החברה לישראל) .ההפרטה הזו עדיין בתהליך .רואים את הבעלות הממשלתית
עדיין משפיעה על העולם העסקי.
החברות העסקיות הן חלק מהחברה .אנחנו עסקים "ישראלים" .ישראלים אוהבים להיות פה ,קרוב
להורים ,לגדל את הילדים .הקטע של משפחה – רווחה – זה לקוח מפעם .מה זה הטיולים האלה
שכולם עושים ? בעולם לא מבינים את הדבר הזה בכלל.
כל קונפליקט פנימי של המדינה בא לידי ביטוי בחברות.
עכשיו זה יוקר המחיה ,עניים ועשירים – זה נושאים שמעסיקים את כל העולם .אבל אנחנו קבוץ והכל
מקבל מימד אישי......
כשמסתכלת על הדרך שעברנו – קהילת העסקים הישראלית וכיו"ר מעלה – האם התחום הוטמע
בהשוואה לעולם ?
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נעשתה כברת דרך בגלל המיקס והמעבר מעסקים בבעלות הממשלה לעסקים פרטיים .אבל לוקח
זמן עד שיש הטמעה מלאה .בודאי שיש פער מכיוון שבישראל עוד לא עברו מספיק שנים כדי
שהדיסציפלינות האלה יוכלו להתפתח.
בשוק הישראלי נכנסו מ 95 -חברות רב לאומיות והחברות הישראליות החלו לעשות עסקים ולהירכש.
חברות רב לאומיות הפכו לבעלים של הרבה חברות ואני חושבת שהבעלות מאוד משפיעה .בתל-
אביב  , 25חלופת הבעלות לא יצרה בינתיים הנהלות שיש להן אורך נשימה כדי לייצר תרבות
ארגונית.
ארגון מעלה – שרת את הקהילה העסקית או כלל החברה בישראל ?
השאלה לא רלוונטית .אין הפרדה .בכל תחום פועלים  3המגזרים .העסק הוא המדינה והמגזר
השלישי גם .כשאני פוקחת עיניים אני חושבת  3מגזרים.
מעלה הגיעה "  10דקות לפני"  ,בעקבות האירועים בשנות ה ,90 -היה חיפוש לשפה .ארגון מעלה
לא הקים חברות ,אלא יצר את התשתית שאפשרה לדברים לקרות .מצד אחד אתה  NGOשנותן ידע ,
ברגע שזה קרה אתה יכול להיות ארגון חברים.
עם ההתפתחות יש מקום לכל דיסציפלינה לחוד לחדש .המגזר השלישי בקום המדינה נתן למדינה
שירותים (הסוכנות) .גם היום אני עדיין מופתעת .זה מדהים עד כמה מהמימון של עמותות מגיע
מהמדינה .בהתחלה המגזר השלישי היה ממש מדינה .היום מוגדר בנפרד.
המגזר השלישי והמגזר העסקי אינם מנותקים מהמדינה .הרי בתחילת הדרך ההסתדרות והממשלה
היו הבעלים של החברות הכלכליות ואז נוצר מגזר עסקי פרטי .הנושא של אחריות תאגידית הוא עוד
דרך לממשק בין המגזר השלישי למגזר העסקי .נותן לגיטימציה לממשקים ולעבודה המשותפת.
השולחן העגול – שיח בינמגזרי ?
אי אפשר לקפוץ ,אי אפשר שמה שקרה ב 200-שנה יקרה ב60 -
 -Governanceזה השלב הראשון .אצלינו מערכות המימשל צעירות .זה הפער בייננו לבין העולם.
(לפלשתינאים ולאפריקאים אין מערכות מימשל ולכן אינם יכולים אפשר לבנות מדינה) .כשהעולם
רואה בזה  benefitאז חברות מאמצות את זה יותר מהר .וה  nice to have-הזה הופך לחובה.
עשרים שנה קדימה אף אחד לא זוכר ....רואים את זה במכרזים ...זה לא ....nice to have
ברגע שיש תחושה ל 3-המגזרים שאם כל אחד מהם עושה דברים במדויק יש השקה .זה בכל דבר.
ברגע שהמדינה מגיעה למסקנה שנכון לעודד העסקת ערבים זה נעשה -למשל תעסוקת ערבים –
החברות כבר מוכנות לזה .אם המדינה מייחסת לזה חשיבות זה יקרה .בכל תחום המגזר העסקי
מעורב  .אין תחום שזה לא נוגע לו.
בכל מקום בעולם שאני מסתובבת יש עיגום כוחות סביב נושא .למשל קידום נשים או מים .זה יכול
להיות אותו עסק בכמה מקומות אבל יושבים  NGOSועסקים וממשלות .זה תהליך אבולוציוני .טיימינג
זה הרבה אבל אתה צריך להיות מוכן.
למשל בהיבט של מיגוון  – Diversityמיגדר זה נושא עולמי והאו"ם עוסק בו .אבל במישור הלוקאלי
זה מיעוטים .לכל נושא יש תפישה גלובאלית ושפה גלובאלית ויש לו מאפיינים מקומיים .למשל מים –
לכולם חשוב מים .אבל בכל שוק יש משמעות אחרת.
באירופה – ארגוני העובדים הם שחקן משמעותי.
אקטיביזם צרכני
במחאה חברתית יש הרבה כאב וכעס וקריאה .התפקיד אחר כך של הממשל והרגולציה לעשות לזה
תיקון .אין ברירה בלי רגולציה שהיא תמיד כואבת .לא חושבת שעסקים שישרדו הם אלו שיענו רק על
נושא המחיר ורק על המחאה .מי שישרדו הם אלו שיש להם ממשל בכלל .צריך להסתכל על
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קומפוזיציה שלמה .ברגע שארגון/חברה נעשה יותר גדול הוא כבר לא יכול לעבוד אחרת .הצרכן
הישראלי לא שונה.
יוקר המחייה הוא אולי הנושא הכי כואב כאן במדינה וזהו נושא תשתיתי  .החליפו ממשלה על זה .גם
עכשיו הממשלה תיפול על זה ,אם לא יפתרו את נושא הדיור שוב יהיו בחירות : .דיור ,חינוך ,יוקר
המחייה  .לממשלה קל יותר להפיל את זה עלינו העסקים כדי לטשטש את הבעיה המרכזית
הצרכן הישראלי לא שונה מהאמריקאי או האירופאי .בכל העולם המחיר חשוב".הכח בידי הלקוח".
הביקורת על התחום
הבעיה שלי עם אחריות תאגידית זו ההתייחסות הנפרדת ל .20% -במהות של עסקים זה אחריות.
העסקה ,אנשים ,זה לא צדקה – צדקה עושים אחרים .אחריות תאגידית זה כל מה שאנחנו עושים.
ההנחה היא שאתה עושה את הדברים האלה כי זה טוב .להוריד את הרע להוסיף את הטוב.
מגזר השלישי
במגזר השלישי יש  2חלקים " :המצליפים" והשני אלו שעובדים עם עסקים ומלמדים איך לעשות את
הדברים .כשאתה מתפתח כעסק אתה חייב להפריד בין השניים .אני לא יכולה להיות שקופה ונינוחה
לפעול אם חוששת כל הזמן מההצלפה .זה בסדר אבל לא עבורי .תמיד יש דיאלוג .אנחנו לא יכולים
שיהיה לנו כל הידע בכל המגזרים .ואנחנו זקוקים למגזר השלישי הזה שיביא לנו ידע וילמד אותנו.
פילנתרופיה – מתפתחת פילנתרופיה כשמתחילים לעשות אקזיטים לממש אקוויטי .גם בעולם
מתחילות תרומות בודדים אחרי שמכרו חברות .עד אז אין אנשים עשירים ..כל ההון מושקע בביזנס.
לכן זה רק עכשיו מתחיל .תרומות עסקים – אין כלים בארץ .כל הצד המיסויי והסכומים הגדולים -.זה
יקרה בשלב הבא .זה אבולוציוני ..היום אין לזה לגיטימציה.
קודם כסף מבחוץ עוד עשר שנים תהיה לגיטימציה .
אקדמיה -המעורבות המוגבלת של עסקים באקדמיה – כי אי-אפשר לעשות הכל .מדינה צעירה,
מגזר עסקי צעיר .התורמים באקדמיה הם יותר בודדים ולא חברות .אני מדברת על האקדמיה בכלל
ולא רק על התחום (אחריות תאגידית) האקדמיה גם שמרה על עצמה .היה חשש מהכתמה של
העולם האקדמי.
השקעה בקהילה – האם יש טרייד אופ בין תחומי האחריות התאגידית לתרומה בקהילה – לא
משנה כמה כסף נשים בתרומות (אפשר לבנות בנינים..לא משנה מה) זה לא דומה לאימפקט של
ההתנהלות האחראית שלנו .אז התרומה היא עלה התאנה .לא משנה מה ההשקעה היא הרבה
הרבה יותר גדולה בהתנהלות.
הפלשתינאים – ( BTIחברה ב).BTI -
יש מחקרים על אזורי קונפליקט .זה לא בקטע של לחץ על הממשלה אלא זה שאנשי עסקים משני
הצדדים מתחילים לייצר דיאלוג ומייצרים תשתית שמטרתה לעזור לצד המדיני ולתת תמיכה
למנהיגים .מקפידים על עסקי בלבד .הדיאלוג הוא בין אנשי עסקים .מכין תשתית למדינה.
יש תקדימים ,באירלנד ואנגליה.בקפריסין תורכיה ויוון
זה חלק מהבנה עסקית מאוד עמוקה שפתרון הקונפליקט הוא הזדמנות עסקית אדירה.
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 832קבוצת BTI -יוזמה א-פוליטית של ישראלים ופלסטינים ,אשר מאמינים בדחיפותו של פתרון שתי
מדינות לשני העמים לסכסוך. BTI .כוללת יותר מ 300-אנשי עסקים ישראלים ופלסטינים ,המייצגים
נתח משמעותי של התוצר המקומי הגולמי של ישראל והרשות הפלסטינית[ .תאריך גישה ]6.6.2015 :
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ראיון עם רעיה שטראוס :
 10דצמבר  ,2013רמת גן
מבעלי קבוצת שטראוס ,בעלת חברת השקעות ,משקיעה ויזמית חברתית ,לשעבר חברת הועדה
המייעצת וחברת הועד המנהל ,מעלה
כללי עולמי אישי


איך הגעת לתחום ? מפגש ראשון



עופרה (שטראוס ט.א ).הפגישה בינינו ,הייתי אחראית על תחום התרומות בשטראוס .לא חשבתי
אז שצריך אסטרטגיה .הבנתי ממך שתרומות צריכות רציונאל ואסטרטגיה .פתחת לי את העולם
הזה גם במהלך של נסיעה משותפת לכנס  BSRבחול .נכבשתי.הבנתי איך העולם העסקי מתנהל.
איך העולם מתנהל .אבל לא חשבתי שכל התרומות צריכות להיות לתועלת החברה .חשבתי
שתרומה זה "חסד".
האם חושבת שהרעיון תפס ? אם כן למה ?



זה היה שינוי פרדיגמה .אבל היה לי ברור שגם צריכה להשאיר קופה של חסד .הבנתי לאן העולם
הולך.
מי קידם הרעיון ? – מעלה ,הצטרפתי למעלה בשל חשיבות הארגון והחלטתי לתמוך ב"אומץ
שלך" ראיתי את תפקידי בנתינת גיבוי אישי לך כדי שתוכלי להתמודד עם ההתנגדויות" ,תמכתי
בך כדי שיהיה לך אומץ ללכת עוד" .כדי שיהיה "אומץ" ו"נחישות" .לא להיכנע להיות אתך" .בואי
נע שה כנס לבד" "קבלת פנים" "אני הגיבוי שלך" ראיתי בזה הגשמה אישית .הכנסים הגדולים
האלה עם שמעון פרס ראיתי בהם הגשמה אישית שלי .או הדוח החברתי הראשון בארץ עשינו
את זה ביחד.



מי היו המתנגדים ?  -אפיזודות ספציפיות של התנגדות  :פגשתי את יוסי רוזן (מנכ"ל "החברה
לישראל" ט.א ,).כל מה שקרה להם – לא היה קורה ,אם היו עושים את זה אז .כי"ל .חברי
הועדה המייעצת נעלמו כי סתם רצו להיות חברים בלי להבין,לא הבינו במה מדובר .הם היו
רגילים לבוא לממשלה לבכות ולסדר עניינים .אז היה הון שלטון ...אז השפיעו על הממשלה .אז
הממשלה לא זזה בלי לשאול את העשירים.לא היו שום חסמים ,התקשורת לא בדקה ,לא היו
מחוברים לעולם לא הייתה תחרות .היו סובסידיות .היו רגילים לבכות לממשלה .הם לא הבינו את
משמעות הסביבה ,השפכים .למזלי לא הייתי שם .ההליכה ביחד להתאחדות התעשיינים ,ישראל
יפה ,נתנו כוכבי יופי לתחנות דלק מזהמות .הבנתי ויצאתי מישראל יפה ,קודם הייתי שופטת שם.
אף אחד לא רצה להקשיב ולהעלות דרגה דרך השותפויות .עכשיו הם בוכים.



היה דור של מנהלים בכירים שלא הבינו על מה מדובר (איכות סביבה) מנכל .....לא הבין למה
צריך להשקיע באיכות סביבה או למה לא מכור פג תוקף .אנשי כספים שלא הבינו .היום למד .לא
למדו את זה באוניברסיטה.

מעלה


הציגה אלטרנטיבה אסטרטגית ,לימדה לייצר שותפויות .היינו אי-בודד: .שינתה את השיח
בקרב עסקים



מתחרים ? לא ממש .היה שם הרבה אגו .אהובה (ינאי מתן טא) עשתה עבודה מקצועית ויכלה
להשלים אבל לא היתה מוכנה .רוני דואק (ציונות  –)2000לא היו אופציה....אצלי זה עניין של
חושים .הלכתי לבדוק ללמוד .רציתי לעשות שיתופי פעולה גם עם ישראל יפה.
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מבחינה עסקית ,בשבילי מעלה הייתה המקום המתאים כארגון עם קשרים וזיקה בינלאומיים
וגודל משמעותי – מתאים לשטראוס.



האם מעלה שרתה את החברה ? או את העסקים ?



לא רואה בזה עידוד הפילנתרופיה .זו הייתה השקעה בעסקים .שביעות רצון של עובדים – ערך
עסקי טהור ,חיזוק המותג והשקעה חברתית ראיתי את זה באופן מובהק .זו לא פילנתרופיה.
בסיכומו של דבר מעלה שינתה את החברה בישראל אבל אחרי  15שנה לא מספיק .אבל בלי
מעלה היינו במקום עוד הרבה יותר גרוע .בנסיבות האלה של תקציב מוגבל ומעט אנשים
שנרתמו – עשינו הרבה אבל לא מספיק .לא היו אנשים ש"התאבדו" בשביל מעלה .לא קיבלת
מספיק גיבוי בשטח .בורק עזר לך הרבה מלמעלה אבל לא בשינוי בתעשייה .לעשות את זה
תכלס .הגדולים איפה הם ? שטראוס ,כיל  ,טבע.IDB ,



פילנתרופיה  -דווקא בנושא פילנתרופיה אנחנו רחוקים מהישג .הסכומים מביישים .הסכומים
המושקעים היום נמוכים .דוביק (לאוטמן) הכריח יותר מאשר שכנע .השתמש בכח פוליטי שלו.
(אי אפשר היה להגיד לו לא בגלל המחלה וחתן פרס ישראל) .אני תורמת אישית יותר מחברת
שטראוס .זו בושה.



כישלון – לא דיברנו מספיק על הנ"ל.המנכלים לא מספיק התגייסו ,היום הייתי עושה קורסים
למנכלים .הם לא נסעו לא למדו לא שמעו וזלזלו בי....שלחו דרגי ניהול נמוכים .היינו צריכים
להביא יותר מנהלים בכירים מחול כדי לייצר שינוי אצל המנהלים הבכירים של החברות הגדולות.
היינו צריכים להתאמץ לעשות שינוי אצל גד סומך למשל.לך היה קשה עם ההתנגדויות אבל
כשאתה בא עם רעיון חדש תמיד מתנגדים.



דירוג ומדד מעלה  ,מדד מעלה  /תל-אביב  – 25מדד מעלה גבוה עכשיו מתל אביב  – 25זו
הגשמה !



השפעה על מגזר שלישי  -מעלה שינתה את השיח .לא חושבת ששינתה את השיח בארגונים
החברתיים  ,לא מספיק .בעצם לא יודעת( .מידות לא הובילה למקום נכון דירקטוריון מפואר אבל
לא נכון הם מפריעים).
הזירה הגלובאלית



מעלה בזירה הגלובאלית – מה ההשערה שלך למה החליטו לתמוך ? ישראל היא בלב של
יהודים ולא יה ודים .סמכו עליך .על הרצינות והיושרה שלך .מעלה עשתה את ישראל תחרותית .
ללא מעלה ישראל לא הייתה תחרותית .יש כאן אליטה שאין במקומות אחרים.



במונחים של הצלחה וכשלון – היום מעלה נכשלת .לא התחברה למחאה החברתית ,לא ניצלה
את המשבר ולא מתייחסת לענף המזון והבריאות .מעלה הייתה צריכה להיות יותר הומאנית
ויותר אוטנטית למדינה .דווקא לגבי ערבים לא חושבת שצריך להתייחס.
רואה את ההשקעה שלה במעלה כהשקעה משתלמת וגאה בה.
כועסת שויתרה בקלות על המקום שלה בקבלת הוקרה .זה חוסר צדק בהיותה האדם הפרטי
שהשקיע כל כך הרבה.
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ראיון עם פרופ' גבריאלה שלו
אבן-יהודה 8.2.2014
דיקן הפקולטה למשפטים ונשיאת המועצה האקדמית העליונה בקרייה האקדמית אונו ,שגרירת
ישראל באו"ם  .2010 – 2008בעבר פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ,
ורקטור הקריה האקדמית אונו .כיהנה ומכהנת בדירקטוריונים של החברות המובילות במשק
הישראלי ,ביניהן  :חברת חשמל ,כי"ל ,בנק לאומי ,טבע  .חברת הועדה הציבורית לדירוג מעלה.


איך הגעת לתחום ? מפגש ראשון
זה היה בזכותך .הזמנתם אותי להצטרף לועדה הציבורית של דירוג מעלה  .2005יחד עם ארנה
(לין) אני מוכרחה לומר שלמרות שהייתי כבר אז למעלה מחצי יובל בדירקטוריונים של החברות
הגדולות במשק ,הנושא כמעט ולא היה מוכר לי .התחלתי את דרכי כדירקטורית בחברת חשמל
באמצע שנות ה 90-וזה סיפור מעניין של העצמה נשית כאשר שדולת הנשים פנתה לבג"צ כאשר
החליטו למנות  2דירקטורים גברים .מחברת חשמל נסללה דרכי לדירקטוריונים נוספים .היה
מקום שיהיה דיון בנושאים של אחריות תאגידית אקולוגיה וכדומה אבל הנושא כמעט ולא נידון.
דנו בנושאים של רכישות.
עוד קודם הייתי בדירקטוריון של בנק הפועלים – שנות ה 80 -גם שם הנושא לא נדון
העשייה הציבורית שלי החוץ-אקדמית הראשונה הייתה כאשר הייתי ב 1992-בוועדה ליישום
הרפורמה במערכת הציבורית.
החשיפה שלי לנושא של אחריות תאגידית הייתה דרך מעלה



במהלך השנים התרחב רעיון האחריות החברתית של עסקים לתפישה כללית
חברתית,סביבתית,אתית – "אחריות תאגידית"  -למה חושבת שרעיון האחריות התאגידית
"תפס" בעולם בכלל ובישראל בפרט ? מי היו המתנגדים לרעיון ? ומה לדעתך היו
סיבותיהם ?
השפעת אחריות תאגידית על המערכת המשפטית
בתשובה לשאלה לגבי תפישת בוקשפאן על "המהפכה החברתית במשפט" בה הוא מתייחס
לזרם חדש בדיני החוזים אשר השתלט על תפיסות היסוד של "עסקים חופשיים" והחדיר לדיני
החוזים ערכים של סולידריות ,שיתוף פעולה ומעורבות אישית .מגמה זו הביאה לזניחת החופש
החוזי המוחלט והעניקה משקל למוסריות ,שיקולים של הגינות ,מוסר וצדק :
בהקשר הזה צריך לתת את הקרדיט לברק( .אהרן ברק נשיא בית המשפט העליון -1995
 2006ט.א).
במחצית המאה ה 20-בעולם המערבי התפתחו דוקטרינות חברתיות שונות של סולידריות ,תום
לב ,התחשבות בזולת ,ערכים אתיים של לא אדם לאדם זאב ....כשאדם עושה חוזה חייב לחשוב
על האינטרסים של עצמו .אבל לא יכול לחשוב רק על האינטרסים שלו אלא גם של הזולת .בסופו
של דבר כשאתה מקדם ערכים כאלה וחושב על מה הצד השני רוצה – טוב גם לך ,איזון של
האינטרסים של שני הצדדים חוזה ששני הצדדים מרוצים ממנו חוזה הרבה יותר טוב .גם
הפמיניזם שהוא תיאוריה הרבה יותר רכה.
אני נחשבת דוגלת בחופש החוזים .דיני החוזים הם אלה בהם יש חופש וליברליזם ונסיון
להסכמות.
אומרת לסטודנטים  :התחום החוזי הוא התחום היחיד במשפט בו אדם יכול לבוא ולבטא את
חופש הרצון שלו .בכל התחומים האחרים של המשפט מתערבים לנו...את זה הכניס ברק דרך
כלי תום הלב שנכנס למשפט שלנו ב 1973 -לפני  40שנה .תום לב – לא כמו שהיה פעם,
להחזיק את הקלפים קרוב ללב ,ברק הכניס דרך תום הלב את הערכים גם למשפט הפרטי "
כבוד האדם ,התחשבות בזולת ,התנהגות נאותה ומתחשבת גם בצרכים האישיים ,חברתיים
וכלכליים של הצד השני .אני מסבירה את דיני החוזים כדינים של חופש ומצוינות .ברק קרא לזה
החלחול של המשפט הציבורי למשפט הפרטי  :שוויון .כשמדברים על שוויון מדברים על הרשות
הציבורית (כניסת ערבים לחוף ים) ,ברק אמר שיש להחיל את הכלל גם על המשפט הפרטי – אני
לגמרי לא בטוחה .עכשיו ראיתי שיש נסיגה מזה .למשל האם מותר להפלות בכניסה למועדונים
פרטיים.
הנטייה במשפט היא מטוטלת מאז שברק פרש מבית המשפט העליון ( 8שנים) יש חזרה
לשמרנות .לא לכפות על אנשים וגופים פרטיים ערכים של המשפט הציבורי .זה כמובן לא נכון
כשמדברים על אחריות תאגידית שהיא חלה על גופים ציבוריים.
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סעיף  11לחוק החברות – אני יכולה לומר בוודאות כשמדובר על הבנק מדובר על כלל מחזיקי
העניין ה : Stakeholders -העובדים ,הספקים הכלל .זה לא שייך לחברה פרטית.
הרבה פעמים מתבלבלים .לגבי הבנק – שוכחים שהבנק צריך להרוויח כסף .למה הוא קיים ? רק
כדי לקים את הרגולציה ? לדאוג לציבור ? או גם להשיא רווחים.
בגלל הרגולציה יש בעיה .אם משקיעים כל כך הרבה כסף בדרגה לציבור לא לזהם ,אתיקה ,כל
הנושאים שאת אמונה עליהם לא נשאר כסף .....
זה נכון לגבי המטוטלת – כדי להטמיע יש ללכת לקיצון.
למדתי במעלה – בסופו של דבר זה פועל לטובת התאגיד .גוף שמתחשב בנושאי האחריות
התאגידית הוא בסופו של דבר ישיא יותר רווחים כי הציבור יטה יותר להפקיד בו כספים .

 האם משפיע על השיח של עורכי הדין המסחריים ?– עורכי הדין המובילים העסקיים שאני
מכירה .הם המובילים דואגים יותר לאינטרסים הצרים של הלקוחות שלהם ולא לאינטרס
הציבור ..הם רואים עצמם כפרטיים לגמרי.מוריאל מטלון לקח על עצמו את יוניסף .הדור שלי אלי
זוהר ,רמי כספי ,פיני רובין ,זה עניין דורי  -אבל עורכי הדין הצעירים בגיל של הילדים שלנו – אני
רואה וראיתי בארה"ב .עורכי הדין הכי טובים ,בוגרי האוניברסיטאות הכי טובות ,הולכים ל-
 ,LEGAL AIDלעמותות ,אקולוגיה ,אחריות סביבתית רואה את זה גם בארץ .השיח הזה הוא בינ-
דורי .אני לא רואה את זה כל כך בדור שלנו ששמה עורכי הדין דואגים יותר לאינטרסים הצרים
של הלקוחות שלהם ולא רואים עצמם מופקדים על אינטרס הצבור.
.
 נושא התרומות – כששרי אריסון מקיימת גופים ,או לאומי תורם לגופים כאלה או אחרים או נוחי
דנקנר – הציבור אומר "אתה תורם את הכסף שלנו".....חוזרים לראות שיש רתיעה מהתרומה
גם בישיבה האחרונה של "אות מידות" – יש רתיעה של גופים מלהראות שהם תורמים .בגלל
המחאה החברתית" .תורמים  -תודה רבה אבל אולי קודם כל תורידו את מחיר הקוטג'"


בהשוואה לעולם – התיקונים של ברק האם ייחודיים לישראל ? הגישה המשפטית כבר לא
נסמכת על המשפט הבריטי .היום יש חוק החברות שברק היה אחד האדריכלים שלו שנת .2000
אנחנו היום הולכים יותר בכיוון של המשפט האירופאי ,הגרמני ,הצרפתי .ברק הוא הרוח הכי
הומנית וחברתית שצמחה .המאבק בינו לבין פרידמן שמתגאה שהכניס  2שופטים לעליון  :מלצר
ודנציגר ואסתי חיות – מהמגזר הפרטי – אל תכניס את ערכי המשפט הציבורי למשפט הפרטי.
תן לאנשים לפעול על פי ערכי השוק .נגד האקטיביזם השיפוטי .להכניס את עקרונות תום הלב
והסולידריות למשפט הפרטי .אפרופים.....היום נסיגה ונטייה שמרנית שאומרת שאם יש חוזה יש
ללכת לפיו ולא להטיל על הצדדים דברים שהם לא התכוונו להם כשחתמו עליו.



דירקטוריונים  -האם שינוי אמיתי ? ניהול סיכונים או שילוב ערכים ?
חושבת שיש שינוי מהותי .רואה כאן על פני השנים הרבה יותר מודעות גם בגלל רגולציה ,
הוראות שאי אפשר להתחמק מהן שמחייבות אחריות תאגידית .בטבע יותר ,חברה רב לאומית.
רגולציה  -ההתעוררות של אחריות תאגידית היא זו שהביאה להנחיות רגולטיביות יותר
מחמירות .הוראות המפקח על הבנקים ,הביטוח תמיד מפגר אחרי – מעלה וגופים דומים נשאו
את הלפיד הזה קדימה למשל דירוג מעלה מחייב חברות לעשות



השוליים האלה הולכים ומצטמצמים – אם לפני  20שנה השאיפה הייתה רק לרווח .חברת
חשמל ,גם גוף מזהם ,יש בו נפוטיזם ,כמעט לא מקיים אף אחד מהערכים היפים האלה של
אחריות תאגידית .מצד שני חברה מאוד יעילה ,משכורות מנופחות – זו בעיה .המתח הזה – אם
יחליטו להתנהג על פי אחריות תאגידית אולי החברה תתמוטט כמו בקליפורניה .שוכחים מה
החברה צריכה לעשות בבנק ,בטבע – צריכה לתת תרופות במחיר סביר לצרכן ולא רק להימנע
מ ........בפרוש רואה את התעוררות של התחום הזה שלא היה קיים – בשני העשורים
האחרונים.
האו"ם והגלובל קומפקט – האם היה חלק מהשיח כשגרירה ?
באו"ם  99%מהעבודה היא העבודה הפוליטית –דיפלומטית .רק כשאת הגעת עם הקבוצה
נחשפתי לנושא הגלובל קומפקט ולראשונה נהניתי להיות חלק מעשייה חיובית  ,מובילה שלא
מבקרים אותה.
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ראיון עם פרופ' רונן שמיר תל-אביב
תל-אביב21.1.2015 ,
סוציולוג ,בעבר ראש החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל-אביב ,החוקר הראשון בתחום
האחריות החברתית של עסקים בישראל וארגון מעלה
מציין כי עצם הפנייה שלי אליו לראיין אותו – עולה בקנה אחד עם התפיסה הסוציולוגית שלו.

איך הגעת לתחום ? –המסע האינטלקטואלי שלי הוא אקלקטי .לא הקדשתי את חיי לנושא אחד
אלא אם נושא מעניין אותי אני חוקר אותו שנה או חמש והולך הלאה.
הייתי בסיום פרויקט גדול של כתיבת ספר "משפט השלום העברי – מערכת בוררויות של שנות
העשרים" .אני סוציולוג של משפט .בדיעבד אני מבין שעברתי להתעסק בנושא של רגולציה רכה – כך
שזה לא רחוק  ..בדיעבד רוב המאמרים שעל  CSRהם על ההיבטים המשפטיים.
נתקלתי בזה ,בתחום האחריות התאגידית במקרה .יש לי אנקדוטה.
נסעתי לאנשהו ובדיוטי פרי בבן-גוריון קניתי משהו של לנקום (לא זוכר מה ולמי) כששילמתי (הייתי
בתקופה של סיום פרויקט גדול האנטנות שלי היו פתוחות) .היה מצורף כרטיס פלסטיק קטן מהודר
שהיה כתוב עליו ש 2%-מהמחיר ששילמתי יעבור ליוניצ'ף עם הלוגו של לנקום והלוגו של יוניצף.
מאותו רגע ,נתקלתי בזה כמה פעמים .בשבועות שבאו אחרי הגיעו לי מכל מיני מקומות  -החיבור
שבין עולם מסחרי ל .Doing Good -לפני  30שנה כשרצו לפרסם מוצר צילמו זוג בשקיעה לא חשבו
על יוניצף .השאלה הסוציולוגית שניסחחתי לעצמי הייתה " :נניח שזה למטרות יחסי ציבור .נניח
שיוניצף לא מעניין את לנקום – אבל למה הם עושים את זה ?"" .למה הם חושבים שהחיבור הוא
חיבור שעבוד או צריך לעבוד" .זו השאלה הראשונה שהתחלתי לשאול את עצמי .לא היו לי מושגים
של  Social Responsibilityאו  Soft Regulationומכיוון שאני חנון שאוהב ללמוד התחלתי לחפש.
הגעתי אליך מוקדם מאוד .שנת  . 1999מישהו אמר לי יש בארץ ארגון ,שמעתי על ארגון  ,התחלתי
להסתכל .אמרתי "או – ארגון חברה אזרחית" ,מעניין אותי איך זה קורה .זיהיתי אותך כי את היית
מעלה וקבעתי אתך כי זו דרכי.
הייתי בשלב שקראתי מספיק ואמרתי "אם אני עושה מחקר ואני פיסית בישראל אני צריך לבדוק מה
קורה פה" .אחר כך הייתי בתורכיה – בדקתי שם.
המאמר הראשון  Mind the Gapפורסם ב 2005 -בכתב עת שנקרא  Symbolic Interactionשאין לו
כל קשר ל  .CSRאין בו שמות כי הוא לא קשור ל CSR -הוא מדבר על סוציולוגיה  ,חושב סוציולוגית.
הוא אקדמי צרוף ולכן בעילום שם.
הוא בגישה אנתרופולוגית של בורדייה.
הרגשתי שבשלב מסוים הייתי צריך להרגיע אותך .אני בכלל בא מהעולם של סוציולוגיה ולא עוסק
בשיפוטים .צריך להבין תופעה ולא בודק במונחים של אפקטיביות .המבט האנתרופולוגי היה לי חשוב
כדי להבין איך נוצר שדה ,המשאבים ,שומרי השערים.
השאלות שאחר כך עלו – היו משניות
השאלה המרכזית הייתה "איך נוצר שדה?" .זה טבעי לי ,זה חלק מהסוציולוגיה שלי .השאלה שלי
היא רטרוספקטיבית.
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ברמה של תיאוריה סוציולוגית – השדה ששמו  CSRהוא בכלל חלק משדה עוד יותר רחב שהייתי
קורא לו "שדה של ניהול סיכונים" והוא חלק מהיקום החברתי של המודרניות המאוחרת .ניהול
סיכונים היא פרדיגמה שמאגדת אותנו מרמת הפרט ועד הרמה המערכתית.
אז למה זה טוב – זה הופך להיות מובן מאליו ....אפשר להתחיל לפרק – כי אחרים עושים את זה .זה
ניהול סיכונים .הארגונים המדינתיים ,ארגוני החברה האזרחית ....
למעשה אני משתמש בשדה לא במובן הבורדייני אלא של " – Foucaultמיסטם" )– (Mystem
גלקסיה/מערכת .שדות של  CSRנדרשים לניהול סיכונים .בשנה האחרונה חבר בוועדה ציבורית
שעוסקת במניעת סרטן.
הגישה שלי שאנשים לא יודעים מה הם עושים והמציאות מתנהלת מאחרי גבם.
התנגדויות  :אני לא זוכר שזיהיתי התנגדויות .עניין אותי מאוד איך בונים שדה ,איך מגייסים
שחקנים,
הייתה לך בבחירות שלך הבנה אינטואיטיבית אם לא יותר מזה שאת הולכת על קו דק בשדה שיש
לחלק אותו בין ארגונים מכילים לבין ארגונים לעומתיים .סוכני  CSRשעובדים בדרך של גיוס לבין
סוכנים שזורקים אבנים ....קו דק שצריך כל הזמן לפטרל אותו.
אם מדברים במסגרת של כלכלה פוליטית הכול מתנהל
הייתה שם פוזיציה ,לא הכשרתם  CSR officersהכשרתם מנהלי קשרי קהילה.
המשגה מחודשת של הפילנתרופיה הקלאסית לבין מודל של ניהול סיכונים.
הפוזיציות הארגוניות  -זה עלה מאוד חזק מהראיונות אתם .האם הן קציני ציות אומפתחות גני
שעשועים?...
דירוג מעלה  -כבר לא הייתי שם בשלב של המעבר לדירוג .השגתי את מה שרציתי ועברתי הלאה.
היום מעבר של תחום לניהול סיכונים – איבד את הרגש שלו  :כתבתי מאמר מאוד מורכב שהולך
מאוד רחוק עם הרעיון שהעלת .הוא צמח מתוך סדנא שהייתי שותף לה בבית הספר למשפטים ב
 NYUבו אנחנו מנתחים את הרעיון שהקשר בין הגלובל קומפקט ל GRI -מהווה מעבר לניהול סיכונים.
אנחנו מנתחים את המעבר לסטנדרטיזציה של מדדים .ומעלים טענה שהמדדים כבר לא מגינים על
"זכויות אדם" אלא על "תאגידים שמפירים זכויות אדם".
-

האופן שבו התחום מפריד בין אחריות מדינה לאחריות שוק.
התרחקות מהמהות לכיוון פרוצדורה.

איזה אינטרס היה ל BSRלעזור להקמת ארגון בישראל ? היום אין ארגון כמעט שאפשר לחשוב עליו
שאין לו אינטרס לעסוק ב  .networkingאם  BSRיכול לשלוח זרועות לארגונים ואזורים אחרים בעולם
מה זה רע ? זה עוזר ל -ללקוחות שלך....
התחום באקדמיה – מה שקורה באקדמיה שהקשר של  CSRבמיוחד בבתי הספר של מנהל עסקים
זה חלק מהשדה זה לא חיצוני לו .כי האקדמיה נהנית מהרישות ,הכנסים ,מודלים ,מחקר.
אי אפשר להבין  CSRמבלי להבין איזו הצלחה זו אקדמית ,במיוחד בבתי הספר למנהל עסקים
ומשפטים .לגבי ישראל זה נכון בכל תחום.
בעולם יש פיצוץ של כתבי עת ,התמחות ,כנסים – זה ריטואל מאוד חשוב בשדה ,זה מייצר רשתות,
זה תחום שהוא תת-תחום לגיטימי בבתי הספר למנהל עסקים ואי אפשר להבין את כל זה מבלי
להבין את התפוצצות הכתיבה בתחום הרגולציה .יש המון כתיבה.
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כל האינדיקטורים – רגולציה וקיימות ,הרבה לא יכנו את זה  CSRברמה של פרקטיקות קונקרטיות
אבל יעסקו ב-איך אוכפים על עסקים רגולציה של זכויות אדם ,סביבה וכיוב.
כן רואה את הפעילות האקדמית המחקרים סביב  CSRכקיימת CSR .לא יכול להתפתח ללא פעילות
אקדמית .המאמרים והמחקרים הם לא חיצוניים לשדה הם חלק ממה שעושה אותו.
האימפקט של מעלה .האם מעלה השפיעה יותר על עסקים ,המגזר החברתי – שאלה מצוינת.
הייתה לך שאלה ראשונית שאת מתקשה להשמיע את הקול שלך .את יכולה לבצע לגבי עצמך את
ההרחקה ברגע שאת מבינה שהיית שחקנית קריטית בעיתוי קריטי שהגעת עם משאבים מסוימים
סימבולים ואחרים...
העובדה שהייתה לך גישה "דלת" לעופרה שטראוס מצד אחד ול  BSRמצד שני...
את מדברת עם חוכמולוג כמוני .אני לא יודע מה זה אימפקט ואיך מודדים אימפקט .השאלה שלך
מעניינת כי היא מגלמת הבנה שזה עובד לכמה כיוונים  ..האזרחי ,המדינה ,
נוספים :
מונח של – MANGO
אדם טבע ודין – ארגון לעומתי שהיה "סוכן חשאי" של המשרד להגנת הסביבה שלא היו לו
המשאבים ולכן עשה למעשה אאוטסורסינג של פעולת ההוקעה והאכיפה לארגון
לארגוני מדינה מסיביות פוליטיות נוח שארגונים חברתיים יעשו את העבודה ..
אלו המודלים של המשילות החדשה(....רשות ניירות ערך – דירוג מעלה)
המתח הזה הוא חלק ממה שבונה את השדה
המחאה החברתית – הייתי ציניקן ביחס למה שנקרא מחאה חברתית .חשבתי שזו גחמת קיץ
שהתאימה להרבה אג'נדות.
הרמה הכללית של המעורבות הפוליטית של האזרח הישראלי היא למטה מכל סטנדרט של האזרח
האירופאי .זה היה ספין ברמה של ריאליטי של ערוץ  .2בכל פה זה צעצוע .יהודים נגד ערבים....
על מה נלחמו אגודות הסטודנטים כל השנים ? על המחירים בקפיטריות
אני כאן לא מדבר כמומחה אלא כזקן ממורמר....
מעורבות פוליטית של עסקים :ספציפית לישראל יש לנו בעיה ייחודית .כמעט אין עסקים ישראלים
שלא מעורבים בדרך זו או אחרת בתעשיית הכיבוש .סופרמרקט באיילון מורה ,אוטובוסים שנוסעים
לשטחים – איפה הדיבור על אחריות חברתית? .
זה כל כך רחוק מהאופק הישראלי .אני דג במים אבל המים עכורים.
איך אפשר למחות על צדק חברתי כשיש כאן  3מיליונים בלי כל זכויות....
זו הקופסה השחורה של  CSRבישראל .לאנשים יש הבנה אינטואיטיבית שבדרך הזו לא כדאי ללכת.
אפשר לדבר על זכויות אדם כל זמן שמגיעים לישראל .כשמגיעים לישראל – זה פוליטי.
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ראיון עם רו"ח שירלי שקד
תל-אביב 23.10.2013
בעבר מנהלת תחום ה Accountability -במעלה ,מנהלת דירוג מעלה  ,תו התקן
טרום מעלה רו"ח ברשות לניירות ערך ובמחלקה המקצועית בBDO -

איך הגעת לתחום ?
לפני  20שנה הזמין אותי קולגה לסופשבוע על חינוך אנתרופוסופי .במהלכו הוחלט על הקמת בית
ספר "אדם" .התחלנו לדבר על פרטים פרקטיים של איך להקים .פתאום ראיתי אנשים ,שהיו מדהימים
בדיון  -מתחילים לנבול .אנשים אמרו משפטים כמו  :אני לא רוצה להתעסק עם זה,זה כסף ,זה
פוליטיקה .ואז חילקתי בראש את האנשים לשניים :
"אנשים טובים – חברתיים" ו"-אנשים רעים"  :מבינים בפוליטיקה ,כלכלה  ,עסקים
הבנתי שחייבים לחבר בין הדברים
,כל דבר חברתי שרוצה לעשות מחייב להבין בכלכלה ,חייבת להבין את העולם של "הרעים".
החליטה ללמוד כלכלה וחשבונאות  ,ללמוד שנתיים ולנסוע לחו"ל להתנתק לחשוב ולהחליט אם יש
מקום לחבר...
מאוד אהבתי את החשבונאות .חזרתי עם תובנה שאי אפשר לחבר בין שני העולמות .והחליטתי
להמשיך עם החשבונאות כיון שמאוד נהנתי .הלכתי לעבוד ברשות לני"ע  .זו היתה הדרך שלי לעשות
משהו ערכי ":היא טובה כי אני מפקחת על תאגידים שלא ירמו ,.יעבדו לפי הכללים".
יום אחד קראתי ב"הארץ" מאמר על מעלה .עברו הרבה שנים מאז הכנס האנתרופוסופי אבל הכל חזר
אלי .החליטתי לדבר עם מעלה ולא עשיתי עם זה כלום.
כעבור עוד קצת זמן ראיתי עוד מאמר על מעלה ובו שמחפשים במעלה רואה חשבון .ואז החלטתי
שאי-אפשר להתחמק מזה וניסיתי להתקשר .היה קשה להשיג את מעלה" ,נפנפו" אותי ,אתך (ט.א).
בכלל אי-אפשר היה לדבר....

 למה הרעיון תפס ? בזכות מה ? על איזה צורך ענה ?  2 -דברים הפוכים :
 .1הרצון של בני אדם להיות מוסריים .הרבה מהאנשים שפגשנו ועבדנו אתם הם אזרחים במדינה
שאיכפת להם .אנשים רוצים לחיות בחברה טובה ולתרום לעניין.
 .2הקל על אנשי עסקים שנבנה רציונאל עסקי .משהו שאתה לא רק תורם לחברה אלא תורם גם לעסק.
אבל קודם כל המניע האישי .מי שבא רק מתוך הרצון לתרום לעסק לא עשה את זה באמת.
לא ממש תרם.




למה הרשות לניירות ערך התענינה ? (עונה בציניות) עניין אותה ? לא הרגשתי עניין גדול.
האם בזכות הקשר האישי ? לא רק .גם בזכות התובנה המקצועית .זה בכל זאת תוכן שיש לו חיבור
לתחום החשבונאי .אתה נפתח לתחום שמחבר אותך למקום של "לעשות את העולם מקום טוב" .כולם
לא רק אנשי כספים אלא גם אנשים.
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היה גם מרכיב של "לראות מה קורה בעולם" .אתה כל הזמן מתעסק בכספים ופתאום שומע שאותם
כללים חלים על נושאים חברתיים וסביבתיים.....



 – BDOזה היה שילוב של הקטע האישי והמקצועי.
ניר (זכלינסקי) בן אדם טוב שרוצה לעשות טוב לעולם .זה התחיל בזה שניר רצה אותי ואני העמדתי
את העסוק באחריות תאגידית כתנאי .ניר הוא יזם שנתן צ'אנס לעסקים חדשים
יגאל (יגאל גוזמן ז"ל היה שותף מנהל ב BDO-ובהמשך חבר המנהיגות העסקית והועד המנהל של
מעלה) – ראה בזה הזדמנות עסקית לגיוס לקוחות .הייתה התרשמות מהלקוחות של מעלה שעבדה
אתם .מאוד קרץ להם להיות בקשר עם הלקוחות האלה .במיוחד הזדמנות ליצירת קשר עם לקוחות
חדשים ולכניסה לנישה .הם לא היו מהמשרדים הגדולים.



התקן – פוליטיקה" .עד היום כשאני עוברת ליד התאחדות התעשיינים אני חושבת איזה מזל שאני לא
צריכה לעלות שם לישיבה"
"בהתחלה עבדנו עם מכון התקנים וחשבנו שיקדם ושזה כבוד".



עד כמה מקצועי ועד כמה הצורך של מעלה בשליטה ?
היה שם גם את המקום של מעלה ,שלא יכול לקרות משהו בזירה הזו שמעלה לא תהיה שותפה
לו.לאו דווקא בתחום הזה אבל זה היה באופן כללי ההרגשה של מעלה שהיא חייבת להיות בכל דבר
שקורה בזירה( .גם האנציקלופדיה)
שירלי קנטור אמרה לי לא מזמן שעדיין חברות משתמשות בקוד לניהול חברתי .היתי בשוק .זה
מדהים

אני יכולה להגיד על עצמי שמה שעניין אותי זה המקצועיות .וכן ,נגררנו לפוליטיקות האלה  ,כי כן רצינו
להשפיע על המקצועיות ולהטביע את חותמנו .אני לא יודעת עד כמה אפשר להפריד בין הדברים
ולהימנע מזה.
כי גם אם היינו נותנים למכון התקנים ואחר כך  BDOלכתוב שמה תקן שאנחנו לא משתתפים בו והולך
למקום שהוא פחות מקצועי יותר גרינווש .זה היה משפיע על כל התחום .היתה שם גם אמונה שאתה
הטוב והמקצועי בסיפור ואני חושבת שהיא היתה אמונה לא רק מתוך דרייב אישי אלא היה לה ביסוס
אמיתי.



למה מעלה לא הצליחה לעשות מהתקן קפיטליזציה ,להפוך אותו לנכס שלה ?
חושבת שזה גם קשור לפוליטיקה ולריבוי הגורמים שבחשו שם וגם לצורך בפשרות.זה דרש אנרגיות
פוליטיות.
עובדה שהכלים שאנחנו פיתחנו עדיין בשימוש  :הקוד והדירוג והמדד.עשינו את הדברים המקצועיים.
הדברים שהגיעו מהכיוון הפחות מקצועי ודרשו הרבה אנרגיות .לא יכולנו לדעת על זה קודם.
תסתכלי על לוחות הזמנים .חושבת שהתקן עבר לדירוג – עברנו לדירוג.
חזרתי מחופשת הלידה – נתת לי  2פרויקטים הדירוג והתקן.
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עשינו אותם במקביל ותשומת הלב עברה מהתקן לדירוג.
הדירוג מוביל היום לדיווח



למה לא הצלחנו לייצר מודעות צרכנית והערכת צרכנים לחברות על פי תוצאות הדירוג ?
ראשית אנחנו כיוונו לשוק ההון .הדגש היה פיננסי
שנית – צרכנים מסתכלים על המוצר לא על החברה .אם נכנסת חברה כמו כיל לדירוג הצרכנים לא
יכולים להבין את זה או הסלולר .צרכנים לא מעניין אותם שהחברה מתקדמת לקראת קוד אתי הם
רוצים חברה אתית .לצרכנים קשה לקנות את המורכבות.
וגם אין ארגונים צרכניים רציניים .אם היה ארגון צרכני רציני שיודע לקרוא את הדירוג ולהפריד בין
התפל לעיקר .זה היה עושה את העבודה.



המחאה – המחאה שהייתה ב 2011 -היתה כלכלית לא צרכנית.
מבחינת המחאה אם חברה הייתה באה ב 2011 -ומורידה את המחיר מ 100 -ל 10-הם היו
מחליטים שהם אתים .לא מעניין אותם אם החברה מעסיקה טובה וכו.
התודעה החברתית בישראל היא מאוד צרה ומסוימת .הציבור בעצם עוד לא ממש מבין מה זו אחריות
חברתית .הציבור ישר קופץ למוצר.
נועם גרסל אז נלחם בנו על הדבר הזה .של אי ההתייחסות למוצר.



לסיכום -לאורך  15שנה משהו בשיח העסקי השתנה אבל משהו מינורי מדי יחסית לגודל המשימה.
האתגר תמיד של מעלה מה מתוך הדברים הוא רק חיצוני והחברות עושות כי זה נראה יפה ומה  ,לא
מפריע לא שנראה יפה אבל הוא אמיתי.
בתרבות הכללית העסקית – אחריות חברתית לא עברה את המסה הקריטית.
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