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 בין הפרקטיקה לפדגוגיהאחריות תאגידית בישראל: 

 אהרוני ותמר ברקאיטליה 

 מבוא:

פדגוגיה סוגיות הנוגעות לפרקטיקה, לינינו על במנהלות שאנו שנים  17מאמר זה הוא פרי דיאלוג בן 

משה מנכ"ל שי ,, עת טליה אהרוני2001ראשיתו של הדיאלוג בקיץ  1.מחקר של אחריות תאגידיתלו

 MA -ותמר ברקאי החלה את שלב איסוף הנתונים לעבודת ה )אותו היא ייסדה(, מעלהארגון של 

השלמנו של שדה האחריות התאגידית בישראל. במהלך השנים  בהתהוותו וצביונושלה שעסקה 

אחריות תאגידית נו, במשותף ובנפרד, קורסים לולימד ובנינואת לימודי הדוקטורט,  שתינו

נקודות המוצא השונות שלנו ניכרות בגישות  .במוסדות להשכלה גבוהה שונים MBAלתלמידי 

השונות שלנו לרעיון האחריות התאגידית. בעוד שאהרוני, כמי שצמחה במגזר העסקי ושייסדה את 

, כסוציולוגית הרעיוןבעמדה אוהדת כלפי  החזיקה מלכתחילהבישראל, שדה האחריות תאגידית 

של פרקטיקות של  תןנקודת מבט ביקורתית ביחס לפריחיתחה ברקאי אימצה ופכלכלית -פוליטית

בה בעת, לא אחת מצאנו עצמנו פוסעות זו לצד זו בשדה האחריות התאגידית  אחריות תאגידית.

ממנו. עתה, במסגרת מאמר זה, אנו מבקשות לערוך לנו ומהרהרות הרהורים דומים על הנוף הנגלה 

 שהעסיקו אותנו במהלך השנים.דילמות מקצת מהדיון סדור יותר ב

שאלת הזיקה בין תרגום רעיון האחריות התאגידית לתרבות העסקית במוקד המאמר עומדת 

המקומית, לבין אתגר ההוראה של אחריות תאגידית במסגרת תכניות למנהל עסקים במוסדות 

 להשכלה גבוהה בישראל. נקודת המוצא של המאמר היא ההסכמה העולה מהשיח המחקרי, כי

-תהליכים סוציו ם של הנסיבות בהן יובא רעיון האחריות התאגידית לישראל ובהשפעתבעקבות 

פוליטיים וכלכליים מקומיים, התפתחותה של אחריות תאגידית בישראל אופיינה בראשיתה בדגש 

במהלך  (.2008; ברקאי 2017פילנתרופי ובטשטוש בין אחריות חברתית לאחריות לאומית )אהרוני 

ר הרעיון תהליכי מיסוד והתמקצעות, ביניהם הרחבת נושאי האחריות, צמיחת מקצוע השנים עב

יהול אחריות תאגידית, גידול בדיווחי אחריות תאגידית, השקת מדד מעלה הקמת מכוני מחקר נ

לאחריות תאגידית ושילוב של קורסים בתחום בתכניות הלימוד של בתי הספר למנהל עסקים. בה 

ולאימוץ גישה אסטרטגית יותר לאחריות בילו לחריגה מהמודל הפילנתרופי בעת שתהליכים אלה הו

 שדה עדיין ניכרים בו.המאפייניו הלאומיים של נראה כי , תאגידית

יקות העסקיות והשדה טהתפתחות השיח האקדמי, הפרקסקירה של לאחר ועל בסיס הבנה זאת 

מציע המאמר מהלך כפול: , שתוצג בחלק הראשון ,הפדגוגי של אחריות תאגידית במרחב הגלובלי

, תוך תהליכי הקליטה, התרגום והמיסוד של אחריות תאגידית בישראלבחלק השני יידונו 

התמקדות בצביונו הייחודי של השדה בישראל והתחקות אחר הצמיחה של השדה האקדמי 

מחקרים ממצאים שעלו במבוסס הן על ה הניתוח בחלק זה והפדגוגי המקומי של אחריות תאגידית. 

 ציע התבוננותמחלק השלישי . העדכניעל ניתוח תוכן מקוון הן האתנוגרפיים של הכותבות ו

לאורך השנים בהן אנחנו מלמדות  אותנויחודיות המלוות פדגוגיות יבדילמות ה תרפלקסיבי

סיבי מבקש המאמר להעשיר את גוף הידע מבוסס על ניתוח רפלקאחריות תאגידית. מהבחינה הזו 

                                                           
המונח "אחריות תאגידית" משמש לאורך המאמר בשני אופנים. ראשית, כמסגרת מושגית הכורכת בתוכה שורה של  1

 -כגון "אחריות חברתית של עסקים", "אזרחות תאגידית" ו"קיימות תאגידית"  -מושגים מקבילים ומשיקים 
עם גם להתמודד עליהם אינטרס הרווח הפרטי, לקדם את  תאגידים של םלצד אחריות המבטאים את התפיסה כי

 ההשלכות החברתיות והסביבתיות של פעילותם העסקית. שנית, כשדה ושיח במסגרתם פועל ריבוי של שחקנים
 למגוון רחב של מודלים ודפוסי פעולה. ממגזרים שונים, המתרגמים את רעיון האחריות התאגידית
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 של החוויה הפדגוגית הכרוכה בהוראת אחריות תאגידית, המצומצם באופן יחסי בהיקפו.

הסוגיות הבאות:  קונקרטית הדיון בחלק זה יתמקד באתגרים הפדגוגיים שמציבות בפנינו

התפיסה של חלק ניכר מהסטודנטיות/ים כי על תאגידים לחתור לרווח ותו לא; הפעילות העסקית 

כי אחריות תאגידית כוללת אי שיתוף פעולה עם  ,בראי המוסכמה הגלובליתבשטחים הכבושים 

הפרות של זכויות אדם; הפער בין מקומם של צה"ל והתעשיות הביטחוניות בשדות האחריות 

התאגידית הישראלי והגלובלי; והגישה האינדיבידואליסטית המאפיינת את הביקורות המופנות 

לטענתנו, ל בנוגע לסוגיות צרכניות ולזכויות עובדים. כלפי תאגידים בישרא 2011מאז מחאת 

יחסי הגומלין הייחודיים  מגולמיםדפוסי הביטוי של סוגיות אלה ובהתמודדות שלנו עמן באופני וב

כי בין הפרקטיקה בפרט אנו טוענות, שבין הפרקטיקה לפדגוגיה של אחריות תאגידית בישראל. 

, המחזק הן את מתרחש תהליך של איזומורפיזםוהפדגוגיה של אחריות תאגידית בישראל 

הדיכוטומיה בין הגישה האוהדת את רעיון האחריות התאגידית לבין הגישה הספקנית והצינית 

 כלפיו, והן את ההטיה הלאומית של שדה האחריות התאגידית בישראל.

1. 

מומחים  , כאשר20 -נטועים במחצית המאה ה של גישת ה"אחריות תאגידית"האקדמיים שורשיה 

כי תאגידים נושאים במחויבויות מוסריות  ,אתיקה עסקית החלו לפתח את הרעיוןניהול ולל

החורגות מהאחריות כלפי בעלי מניות ומשקיעים להשיא רווח ומהחובה לציית לחוק המדינתי 

(Carroll 2008  בין שנות ה2017; קפלן .)- תחומהגישת האחריות התאגידית נותרה  90 -לשנות ה 50 

שבהן הפכה האחריות של תאגידים לסוגיה פוליטית שתי תקופות , למעט גבולות השיח האקדמיב

. בעקבות משברים כלכליים ועלייה בשיעורי האבטלה 1976 -ל 1960( בין 1 :בשיח הציבורי הגלובלי

חברה אזרחית ממדינות הצפון הגלובלי ומדינות הדרום הגלובלי  בארה"ב, איגודי עובדים, ארגוני

הפעילות התאגידית שיושתת על מנגנוני אסדרה של סדר כלכלי חדש  סו להוביל מהלך לכינונו שלני

במהלך תקופה זאת, בעקבות חשיפתן של שערוריות  .ועד ימינו 90 -מאמצע שנות ה( 2לאומית; -רבה

של אי שוויון מקומי לאומיים והצמיחה של צורות חדשות -הקשורות להתנהלותם של תאגידים רב

בלי, החלו ארגוני סביבה, זכויות אדם ועובדים להפנות את המבט הביקורתי שלהם אל עבר וגלו

לאומיים כי ייטלו אחריות על -שחקנים בכלכלה הגלובלית ולהפעיל לחצים על תאגידים רב

ההשפעות החברתיות והסביבתיות של פעילותם העסקית. לצד פעילויות מחאה שכללו, בין השאר, 

ם וקמפיינים של הבכה ציבורית, גברו והלכו גם הקריאות לרגולציה ציבורית הפגנות, חרם צרכני

התנהל שיח ציבורי ער סביב עם זאת, בעוד שבמהלך שתי התקופות (. Rowe 2005; 2002קליין )

החלו תאגידים לגבש  ההשפעות החברתיות של הפעילות התאגידית, רק במהלך התקופה השנייה

 .(Shamir 20102007;  Bartleyשל אחריות תאגידית )ולהטמיע באופן אקטיבי קודים 

בספרות המחקרית מקובלת הטענה, כי הפיכתה של אחריות תאגידית לסוגיה פוליטית באמצע 

של פערי משילות שהתגלעו בעקבות תהליכי הגלובליזציה  הייתה תוצר, בין השאר,  90 -שנות ה

מוסדות , עת אימצו ה20 -של המאה ה 80 -בשנות ה (.Gereffi 2010and  Mayerהכלכלית )

, מדיניות גוברת של ליברליזציה מסחרית ופיננסית, מדינתייםוהלאומיים -טרנסהממשליים, ה

 פעילותהבכוחן לפקח על שגלובליות רגולטוריות מערכות הפרטה ודה רגולציה, לא פותחו במקביל 

והסביבתיות שנוצרות בגינה. כך, כתוצאה ות העוולות החברתי ולתקן את לאומיים-של תאגידים רב

משחיקת המנגנונים הרגולטוריים המדינתיים ומהנסיגה של מדינות מתפקידן כמספקות הגנות 
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חברתיות מחד גיסא, ומההתעצמות הכלכלית והפוליטית של תאגידים רב לאומיים מאידך גיסא, 

( societiesהיכולת של חברות ) נפערו פערים משמעותיים בין העוצמה של שחקנים כלכליים לבין

. פערים אלה, שהותירו את האחרונות חשופות יותר לעוולות (Ruggie 2011לרסן אותה )

כלפי תאגידים כי יישאו חברתיות  ציפיות ותביעות שלהתאגידיות, שימשו קרקע פורייה לצמיחתן 

אותם מדינות חדלו באחריות על ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלהם ויספקו טובין חברתיים 

 –תאגידית -(. במטרה לשכך את המחאה האנטיden Hond and de Bakker 2007מלספק )

שהתמקדה בפגיעה השיטתית בזכויות אדם ובזכויות של עובדים במפעלי קבלן במדינות הדרום 

ולנטרל את הקולות הקוראים לרגולציה  -הגלובלי ובהרס של משאבי טבע והזיהום הסביבתי 

, החלו תאגידים לאמץ את עיקרון "השורה התחתונה המשולשת", לפיו עליהם לחתור ציבורית

להשגת יעדים כלכליים, חברתיים וסביבתיים ולדווח על ביצועיהם בשלושת התחומים הללו 

(Elkington 1998 ;2017קידר וסיטבון -דוניץ). 

סביב ההשלכות של העוצמה התאגידית בסדר  90 -הקונפליקט הציבורי שהתעורר בשנות ה

הקפיטליסטי הגלובלי, שימש קרקע פורייה להתפתחות של שדה פעולה של אחריות תאגידית, 

לאומיים ומקומיים, ארגונים בינלאומיים )ובפרט -במסגרתו פועלים, בין השאר, תאגידים רב

(, ממשלות וסוכנויות מדינתיות, מגוון רחב של ארגוני חברה OECD -וההאו"ם, האיחוד האירופי 

מדינתיים, חברות ייעוץ ופירמות של ראיית חשבון, בתי השקעות, מכוני -אזרחית, גופי תקנון לא

 בעלירבים  שחקניםהפעילות בשדה של (. 2008מחקר עצמאיים ובתי ספר למנהל עסקים )ברקאי 

יוצקים משמעויות שונות למושג האחריות התאגידית ה, שוניםסים אינטרו ותעמדות, אידיאולוגי

ומפתחים סביבן טווח רחב של מודלים ודפוסי פעולה הובילה להתמסדות של אחריות תאגידית 

אזרחים, צרכנים,  מצד מאליה מובנת ציפייהוכהעסקי  פרקטיקה מקובלות בעולםכנורמה וכ

(. תהליך המיסוד של אחריות תאגידית מגלם Smith 2010)מוסדיים  ושחקנים חברתיים ארגונים

של פוליטי -החברתיביחס לתפקיד  21 -וה 20 -תפיסתי שהתחולל במפנה המאות ההשינוי את ה

(. עד סוף המאה Rosen 2013הם פועלים ) החברות במסגרתן הגומלין בינם לבין תאגידים וליחסי

עסקית הייתה התפיסה -הוליתהתפיסה הדומיננטית בשיח האקדמי ובפרקטיקה הני 20 -ה

בעלי קדם את אינטרס הרווח של להוא תאגידים  הליברלית המסורתית, לפיה תפקידם הבלעדי של

ואולם, בעשורים  2.(Friedman 1962) חוק המדינתיל יו של הציותגבולותבהמניות והמשקיעים 

האחרונים מתערערת הדומיננטיות של התפיסה הליברלית המסורתית, ואת מקומה תופסת גישת 

ההשפעות  לרווח על תאגידים לקחת בחשבון אתהאחריות התאגידית, לפיה לצד החתירה 

and  Scherer; 2010 Shabanaand  Carroll) החברתיות והסביבתיות של פעילותם העסקית

1120 Palazzo) . 

לבתי הספר למנהל עסקים, מגיבוריו הראשיים של מאמר זה, נודע תפקיד מרכזי בתהליך מיסודה 

חממה תיאורטית לרעיון האחריות התאגידית,   50 -של האחריות התאגידית. כמי ששימשו בשנות ה

לרשת הפצה של גישות, אסטרטגיות ומודלים ניהוליים של אחריות  90 -הם הפכו במהלך שנות ה

שערוריות  , בעקבות21 -(. עם זאת, במהלך העשור הראשון של המאה ה2017תאגידית )שמיר 

                                                           
כמכלול היחסים החוזיים הגדרה המשפטית של "תאגיד" יסה הליברלית המסורתית על התפבמהותה נשענת  2

שמרכיבים אותו. הגדרה זאת מתבססת על זכות הקניין, לפיה תאגיד הוא רכושם הבלעדי של בעליו, להם יחסים חוזיים 
 (.Jensen and Meckling 1976עם מנהליו, עובדיו וגורמים נוספים )
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לאומיים ומשבר האשראי העולמי, הופנתה כלפי בתי הספר למנהל -תאגידים ציבוריים רבבהניהול 

 למרות השינוי בתפיסת תפקידם של עסקים בחברה, הם המשיכו לחנךעסקים ביקורת נוקבת על כי 

ערכים של אינדיבידואליזם, תחרותיות וחתירה לרווחים קצרי טווח וכשלו לנהלות/ים דורות של מ

 ;Ghoshal 2005)פעילויות עסקים של והמוסריות  ותהחברתילהשלכות בהעלאת המודעות שלהם 

Rasche and  Pies et al. 2010;Morsing and Rovira 2011; ; 2010Machold and Huse 

Escudero 2009.)  במה נרחבת בעיתונות  , שקיבלהביקורתי על בתי ספר למנהל עסקיםהשיח

מרצים למנהל עסקים  מתוך אגודות אקדמיות של בעיקר צמח הכלכלית האמריקאית,

 ה(. בהקשר זה ראוי2015 Rasche and Gilbert(Strand 2011a ;) סטודנטיאליותוהתארגנויות 

בקרב  2008 -עמדות שנערך ב סקר ו הןלציון התהודה התקשורתית והציבורית שעורר

, 4מכון אספןהתכנית לעסקים וחברה של ו 3סטודנטיות/ם למנהל עסקים על ידי ארגון נט אימפקט

ללמד מודלים שלוקחים צריכים בתי ספר למנהל עסקים ש חושבים הסטודנטיםלפיו מרבית 

(;  Institute 2011Net Impact and Aspen) של עסקים בחשבון השפעות חברתיות ארוכות טווח

, המבוססת 2009 -שיזמו בוגרי בית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת ב MBA -שבועת הוהן 

 עקרונות של ניהול עסקי אתי ואחראי. 10על 

בעקבות הביקורת צמחו מספר יוזמות לקידום ההטמעה של גישת האחריות התאגידית בבתי הספר 

אגודת בתי הספר למנהל עסקים  ארגונים בינלאומיים כגון למנהל עסקים, תחת החסות של

(AACSB( המערכת האירופאית לשיפור האיכות ,)EQUISוהגלובל קומפקט ,) (Slager et al 

 PRME -responsible management principles for  -הבולטת ביוזמות הללו היא ה .(2018

education – דיקנים  60במסגרת הגלובל קומפקט, על בסיס שיתוף פעולה בין  2007 -שהושקה ב

ימפקט, התכנית לעסקים וחברה אשל בתי ספר מובילים למנהל עסקים, נשיאי אוניברסיטאות, נט 

. בעיקרה הקרן האירופאית לפיתוח הניהול -ו אית הגלובליתיוזמת המנהיגות האחרשל מכון אספן, 

לבתי ספר למנהל עסקים לעצב את המחקר, שיטות ההוראה,  PRME -קוראת יוזמת ה

האסטרטגיות המוסדיות ותכניות הלימוד שלהם בהתאם לערכים של כלכלה גלובלית בת קיימא 

(010Waddock et al 2.)5  בהשפעת הביקורות על בתי הספר למנהל עסקים,  -בעשור האחרון

חל גידול  -ויוזמות דומות לה והביקוש הגובר מצד סטודנטיות/ים  PRME -הפעילות של ה

קורסי משמעותי בשיעור בתי הספר למנהל עסקים המציעים תארים, מסלולי התמחות, מגוון של 

Ohsowski  andLandrum 7; 201 Hoffman) תאגידית אחריותב ותכניות מנהלים חובה ובחירה

2017.) 

משקפת בד בתי הספר למנהל עסקים ההטמעה הגוברת של אחריות תאגידית בתכניות הלימוד של 

בבד את ההתבססות בשדה של התפיסה האסטרטגית, לפיה שילוב של שיקולי אחריות תאגידית 

                                                           
3 Net Impact הארגון הבינלאומי הגדול ביותר של סטודנטיו/ם למנהל עסקים המקדם את גישת האחריות  הוא

אלף  100מייצג הארגון כיום  התאגידית בקרב הקהילה העסקית הגלובלית בכלל, ובבתי ספר למנהל עסקים בפרט.
 Net Impactמדינות שונות ) 40 -י ספר למנהל עסקים הממוקמים בכתסניפים בב 300חברות/ים ופועל דרך רשת של 

 לא צלח. בישראל Net Impactסניף של  לייסדיסיון הנ (.2017
 במטרה להכשיר מנהיגות לחברה גלובלית בת קיימא. 1998 -נוסדה ב התכנית לעסקים וחברה במכון אספן 4
במנוע אלף תכניות למנהל עסקים ברחבי העולם.  16על היוזמה מעל  חתומותכיום  PRME -לפי נתונים מהאתר של ה 5

 ממוקמת בישראל.לא נמצאה תכנית ה החיפוש של האתר

http://mbaoath.org/
http://mbaoath.org/
http://www.unprme.org/
https://grli.org/
https://grli.org/
https://grli.org/
https://www.efmd.org/
https://www.netimpact.org/
https://www.aspeninstitute.org/programs/business-and-society-program/
http://www.unprme.org/participation/index.php
http://www.unprme.org/participation/index.php
http://www.unprme.org/participation/search-participants.php
http://www.unprme.org/participation/search-participants.php
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ההתרחקות  לשורה התחתונה הכלכלית, ואתבתהליכי קבלת החלטות ובליבת הניהול העסקי תורם 

התוצאה  על אודות העוולות החברתיות והסביבתיות של תאגידים. 90 -מהשיח הציבורי של שנות ה

אחריות של תהליך זה היא, שהזרם המרכזי במחקר, בפרקטיקה ובפדגוגיה ממשיג, מנתח ומיישם 

; 2017; שמיר 2017ברקאי ונים )מודל ניהולי, כאסטרטגיה עסקית וככלי לניהול סיככתאגידית 

Bosch-Badia et al 2013.) 

 ענפה רשתבאמצעות במרחב הגלובלי המופץ כרעיון  אחריות תאגידית תמן התיאור לעיל מצטייר

לאומיים. בה בעת, בדומה לרעיונות -מקומיים וטרנס שחקנים כלכליים, חברתיים, ומדינתיים, של

סופג רעיון האחריות התאגידית  במקומות שונים בעולם, בתהליך הפצתו וקליטתו, נודדים אחרים

השפעות ממגמות ותהליכים גלובליים ולוקליים ומיחסי הגומלין ביניהם. במלים אחרות, וכפי שאנו 

רעיון האחריות  ה שלנדידה מבקשות להראות בחלק הבא הדן בשדה האחריות התאגידית בישראל,

 אחריות תאגידית מקבלתשבעקבותיהם וקליזציה, גל תהליכיב במרחב הגלובלי כרוכה התאגידית

 .ומיושמת באמצעות טווח רחב של מודלים מקומייםחדשות  משמעויות

2. 

ישראל. גם ל 90 -סוף שנות הב" התאגידיתרעיון "האחריות במרחב הגלובלי הגיע  מסעותיומסגרת ב

של התפתחות השדה הגלובלי של אחריות תאגידית,  ה בעת, בשונה מהנסיבות הקונפליקטואליותב

קריאות ללביקורת ציבורית ו עסקים מקומייםשל  תגובהלא הייתה ישראל ל של הרעיון הגעתו

הרעיון בישראל  התפתחותלחלופין, . כמנוף לניהול סיכונים אותו םושל תפיסת להגברת הרגולציה

המודל האסטרטגי  את שייבאו ,ובראשן ארגון מעלה ,יוזמות אזרחיותשל פרי בעיקרה ה יתהי

בשלב הראשון  .ובהטמעתו בקרב תאגידים בישראלהפצתו ב מאמצים והשקיעולאחריות תאגידית 

את הפעילות מחדש  לעצבתאגידים מקומיים לשכנע יזמיות האחריות התאגידית  הצליחו

. בקהילהשל השקעה  עסקית-גישה אסטרטגיתבאמצעות אימוץ שלהם  המזדמנתפילנתרופית ה

הומשגה כמודל ניהולי המאפשר לאזן בין יעדים עסקיים  תאגידיתאחריות מבחינה רעיונית 

כתוצאה מכך,  כפתיות כלפי החברה בישראל.הפגנת נאמנות ואלהשפעות חברתיות, וכאמצעי ל

או  מיסגורהתמקדה בשנותיה הראשונות ב תאגידיתהאחריות הפעילות בישראל סביב רעיון ה

גוון לאומי מובהק באופן מסורתי מיצוב מחודש של פרקטיקות של "פילנתרופיה ישנה" שנשאו 

הגישה האסטרטגית התחזקות בעקבות שני העשורים שעברו, במהלך  (.2015, אהרוני 2008)ברקאי 

אחריות  ארגונישל  תמקצעותהתמסדות וההה ,בזירת העסקים הגלובלית של אחריות תאגידית

החלה  העסקי,המגזר  כלפיחברתית ביקורת  וצמיחה מסוימת של, ארגון מעלה ובראשם תאגידית

אסטרטגית, הממקמת הגישה האל עבר לאחריות תאגידית  תפילנתרופיהגישה המ הדרגתית חריגה

 6השפעות החברתיות והסביבתיות של הפעילות התאגידית בליבה העסקית.ה ניהולאת 

קשורים בטבורם לפעילותו של וצביונו הייחודי התאגידית בישראל  האחריותשדה של  והתפתחות

בשיתוף  ,פתח מעלה 2001 -כמה ממוסדותיו המרכזיים. ברגון מעלה, שהניח את אבני היסוד לא

".  את המחזור הראשון של ה"קורס למנהלי קשרי קהילה, BDOפעולה עם משרד רואי החשבון 

רשת יצירת לו ניהול אחריות תאגידית בישראלפסיה של הפרועיצוב לייסוד ול שתרם תרומה מכרעת

                                                           
בדומה לאלה שהתפתחו בתחילת שנות תאגידיים -מאבקים פוליטיים אנטי כי התפתחו בשנים הללוטוענות  אין אנו 6

דיות בעלות צביון צרכני אמחאות ספור. לחלופין אנו טוענות שהתעוררותן של בצפון אמריקה ובמערב אירופה 90 -ה
של הקהילה העסקית המקומית להיותה חשופה פגיעה יותר תחושות המודעות , העלו את 2011, בעיקר מאז בעיקרו

 לביקורת חברתית/צרכנית.
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עם אימוצה את תפיסת האחריות התאגידית כאסטרטגיה . מומחי אחריות תאגידיתשל מקומית 

, שינתה מעלה את שם הקורס ל"קורס מנהלי אחריות תאגידית". ל סיכונים וכמנוף לחדשנותלניהו

לבין התייחסות  מהמרחב הגלובליתרחישים סוגיות ובין  תכניו שילב הקורסבה בעת, ב

השילוב בין מגמות גלובליות  .פוליטיים הלוקליים-כלכליים-קונסנזואלית לתנאים החברתיים

התבסס הדירוג  ייסודו בעת .2003 -דירוג מעלה, שהושק בומאפיינים לוקליים בא לידי ביטוי גם ב

של החברות הגדולות במשק הישראלי  מדידה כמותית של השקעה חברתית פילנתרופיתעל 

לאחר להעריך ולכמת את פעילות הליבה התאגידית. ולא נעשה ניסיון  התנדבו לחשוף את נתוניהןש

מקובלים בדירוגים ובמסגרות דיווח של אחריות קריטריונים גם  בדירוג שנתיים, החלו להיכלל 

י בין קריטריונים גלובליים שילוב ייחודמציע דירוג מעלה  כיום,תאגידית מקובלים בעולם. 

. כך, לדוגמה, הקריטריונים בתחום סביבת עבודה אחריות תאגידית לוקליים שללקריטריונים 

 הוגנת כוללים הן גיוון של כוח האדם והן תמיכה בעובדים שיוצאים לשירות מילואים.

תאגידית  ההשפעה של מודלים גלובליים של אחריותה בעת שבשהדוגמאות שלעיל מצביעות על כך 

ימנעות בה, בסוגיות שבלב הקונסנזוסעיסוק ב השדה מתאפיין, גברה והלכה על השדה הישראלי

. טיה לאומיתבהו שנויים במחלוקתו "פוליטייםכ"שנתפסים בציבוריות הישראלית  מנושאים

גלובלי ה לשיחבשדה הישראלי התייחסויות של  בהיעדרותןמאפיינים אלה באים לידי ביטוי 

השלכות של פעילות ול תופעת מהגרי העבודה, לזכויות אדםל תאגידיתאחריות על דומיננטי ב

 ; בחוסר המעורבות של המגזר העסקי הערבי בשדה; ובתרגום שלבשטחים הכבושים עסקים

יעדים לאומיים ומדינתיים, כגון קליטת אחריות תאגידית בכלל והשקעה חברתית בפרט להשקעה ב

שילוב בתעסוקה לחיילים , אימוץ חיילים ויחידות צבאיות, י קו העימותעלייה, תמיכה ביישוב

ושיתוף פעולה עם סוכנויות מדינתיות לקידום  ות של עימותים צבאייםבעת משוחררים, הפגנת חוסן

הלהט"ב על  קהילתת עסקים ישראלים למחאמאות של הצטרפות ה ,אפשר כייעדים לאומיים. 

מהווה חריגה  ,ביולי האחרון בקריאה שנייה ושלישית שאושר ,הנוסח המפלה של חוק הפונדקאות

בה  .(2018ות התאגידית בישראל )אורבך ומילמן מהעמדה הקונסנזואלית האופיינית לשדה האחרי

הזרם המרכזי בשדה האחריות חלקים מעל ידי  עדיין נתפסתתרומת עסקים ליחידות צבאיות  ,בעת

 של המושג "אחריות הזיהוי 7.מעורבות עסקים בקהילהכפעילות שעניינה התאגידית בישראל 

שדה האחריות התאגידית וביעדים מדינתיים מבחין את  קולקטיב הלאומיב השקעהעם תאגידית" 

 תפיסה של על במידה רבה , המושתתיםשל אחריות תאגידיתגלובליים מודלים שהתפתח בישראל מ

ת לאומי-ותת ,צרכנות ואיכות סביבהסוגיות של ל , למשל,בהתייחסםלאומית -קהילתיות על

במובן זה, מודל האחריות התאגידית . מקומיותמיעוטים אתניים וקהילות  בהתייחסם לזכויות של

שהתגבש בישראל הינו תוצר גלוקלי, שניזון הן ממגמות בשדה הגלובלי והן מתהליכים חברתיים, 

 פוליטיים ותרבותיים מקומיים.

היעדר קונפליקט גלוי בין של , מדיניים וביטחוניים מחד גיסא וקונפליקטים חברתייםם של השפעת

עסקים לחברה מאידך גיסא על התפתחותו וצביונו של שדה האחריות התאגידית בישראל ניכרת 

הישראלי סביב סוגיית אחריותם של תאגידים. בהתעוררות המאוחרת של השיח האקדמי גם  

מנהל עסקים אמריקאים לבבתי ספר  20 -בשונה מהשיח האקדמי שהתפתח באמצע המאה ה

האקדמי  המחקרושהטרים את הפריחה של שיח ציבורי ופרקטיקות עסקיות של אחריות תאגידית, 

                                                           
על הטקס של פרויקט "אמץ לוחם"  ,"אחריות תאגידית"בקבוצת הפייסבוק  מיולי האחרון פוסטלעניין זה ראו את ה 7

אותו העלה עברי ורבין, המייסד והמנכ"ל של חברת הייעוץ  נהלי אחריות תאגידיתבו השתתפו עשרות מנכ"לים ומ
Good Vision . 

https://www.facebook.com/groups/csrisrael/permalink/1973233336062195/
https://www.facebook.com/groups/csrisrael/about/
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במקביל: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי ת ומסגרשתי , בלמיטב ידיעתנו צמח, בישראל

)רייכל  דפוסי ההטמעה של אחריות תאגידית בישראל שהתמקד בבחינת באוניברסיטת בן גוריון

 (; ופרויקט המחקר של פרופ' רונן שמיר מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב2000ואח' 

השיח התרחב במהלך השנים, . (Shamir 2002אחריות תאגידית ) תופעת את שניתח באופן ביקורתי

שאימצו את הגישה האוהדת לאחריות תאגידית,  אל עבר מחלקות למנהל עסקיםגם המחקרי 

 Adam and Shavit; 2008;קורי 2012)גבע  המאפיינת את הזרם המרכזי בשיח המחקרי הגלובלי

סיונות לביסוס תחום האחריות יננעשו כמה  21 -זאת ועוד, בעשור הראשון של המאה ה (.2008

הצעה  מעלהגיבש בין השאר, הקמת מכוני מחקר. באמצעות  קדמיה הישראליתהתאגידית בא

של אוניברסיטת  להקמה של מרכז לאחריות חברתית של עסקים ליד ביה"ס לניהול ע"ש רקנאטי

גבוהה השכלה ל למוסדות אחריםהצעות דומות  הגיש מעלה ,. משזו לא יצאה אל הפועלתל אביב

לא הבשילו שגם הן  יפו-אביב-ה למנהל והמכללה האקדמית תלהמרכז הבינתחומי, המכלל כגון

מספר קליניקות לאחריות חברתית  הוקמו ף העשור ובתחילת העשור השנילקראת סו. לכדי מעשה

 לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליהנחנך בית הספר , של תאגידים במוסדות אקדמיים שונים

 .רת בית הספר לניהול במכללה למנהלהמרכז לאחריות חברתית במסגוהוקם 

צמיחתו של שדה אקדמי בישראל המתמקד באחריות תאגידית הובילה בתורה לשילוב של קורסים 

שלא באותה מידה לאחריות תאגידית בתכניות הלימוד של בתי הספר למנהל עסקים. בה בעת, 

שהאימוץ של פרקטיקות של אחריות תאגידית על ידי תאגידית ו-צמחה בישראל תנועת מחאה אנטי

על בתי ספר לחצים לא הופעלו , כך גם היה תגובה לציפיות וביקורות חברתיותא עסקים ישראלים ל

כתוצאה מכך,  8.שלהםלימוד תכניות ה במסגרתאחריות תאגידית לשלב את תחום הלמנהל עסקים 

מנהל עסקים בישראל, ללימוד חלק הארי של תכניות הב אמנם משולבתחום האחריות התאגידית 

 ,עולה 2017בתחילת אך מבדיקה שערך המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ועסקים 

במובן זה, השדה הפדגוגי  (.2017אחריות תאגידית )קליאן קורסי חובה לכמחצית מהן כוללות רק  כי

תפתחות שדה אספקלריה להמהווה של מנהל עסקים בכלל ושל אחריות תאגידית בפרט הישראלי 

כתוצאה מכך, הוראת אחריות תאגידית בישראל מציבה בפני האחריות התאגידית בישראל. 

 העוסקות/ים במלאכה אתגרים ייחודיים העומדים במוקד החלק הבא והאחרון של המאמר. 

3. 

על כי לא השכילו להנחיל בעולם, בתי ספר למנהל עסקים  בעקבות הביקורת שהופנתה כלפי

-ביחס לתפקידם החברתיבעשורים באחרונים שינוי התפיסתי שהתחולל העתיד את הלמנהלות/י 

, התפתח שדה מחקרי עשיר שעניינו פיתוח, בחינה והערכה של תכניות לימוד פוליטי של תאגידים

(. הנחת המוצא של מרבית הספרות בתחום היא, כי  ibid.Slager et alשל אחריות תאגידית )

מוקד מחקרי בולט . MBA -היות חלק אינטגרלי מתכניות הלימוד לאחריות תאגידית צריכה ל

ברמות הגלובלית, האזורית והמדינתית  -אופן שבתי ספר למנהל עסקים המידה והוא הזו ספרות ב

 Moon et al 2011;  Pamies-Setó; 2015Sherifהטמיעו קורסים ותכניות לאחריות תאגידית ) -

2012 NealNaeem and ; 2011Orlitzky  and) . מסוג זה, על אף מרבית המחקרים לטענת

היוזמות לסטנדרטיזציה של התחום, השונות בין קורסים ותכניות לאחריות תאגידית נותרה 

                                                           
 .4 -ו 2ראו לעיל ה"ש  8
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. מוקד מחקרי נוסף בשדה הוא ההזדמנויות מחד (2017and Ohsowski  Landrum)גדולה מאד 

של אחריות תאגידית בתכניות גיסא והאתגרים והמכשולים מאידך גיסא, הכרוכים בשילוב 

אחת הטענות . (Jamali et al 2018; Warin and Beddewela 20162015 Dyllick ;הלימוד )

, כי אחריות תאגידית אינה עולה בקנה אחד עם הגישות והתכנים היותר היאמחקרים אלה ב

 , וכי חלקים מהסגל האקדמי ומהסטודנטיות/ים בבתי הספרMBA -מסורתיים בתכניות ה

 Hommel andלמנהל עסקים מחזיקים בעמדה ספקנית ביחס לגישת האחריות התאגידית )

2015 Rasche and Gilbert; 2014; Thomas.)  עוד בשדה מחקרים העוסקים בסוגיות פדגוגיות

 Kelleyהנוגעות להקניית חשיבה עסקית המשלבת שיקולים מוסריים, סביבתיים וחברתיים )

2005; Wiek et al 2014and Nasher 2014; Roome .) את ההשפעה אלה בוחן מחקרים לק מח

 Eagleשל קורסים ותכניות באחריות תאגידית על העמדות והערכים של המשתתפות/ים בהם )

et al 2015; Hesselbarth and Schaltegger 2014.) 

מבחינה מתודולוגית החלק הארי בשדה מחקרי זה נשען על ניתוח תוכן מקוון ונתונים כמותיים. 

מחקרים אחרים ניתוח איכותני של מקרי מבחן, כגון מציעים בצד המגמה הכמותית הבולטת, 

קורסים, תכניות ותהליכי הטמעה של אחריות תאגידית במוסדות אקדמיים ספציפיים. במסגרת 

ל מחקרים מבוסס על ניתוח רפלקסיבי של החוויה הפדגוגית הכרוכה בהוראת הזאת, מיעוט ש

 Solitander et al 2012; 2012Persons ; 2008Córdoba and Campbell ;אחריות תאגידית )

bStrand 2011 אנו מבקשות לתרום לגוף ידע צומח זה באמצעות התבוננות (. בחלק זה של המאמר

העשור  בהוראת אחריות תאגידית בבתי ספר למנהל עסקים בישראלרפלקסיבית בניסיון שלנו 

. בה בעת, בעוד שהשיח האקדמי הרפלקסיבי על אודות הפדגוגיה של אחריות תאגידית נסב האחרון

בזיקה  מוקד הדיון כאן הואסביב סוגיית האפקטיביות והאימפקט של הוראת אחריות תאגידית, 

)שנדון  למודל גלוקלי הנושא מאפיינים לאומייםבישראל ית של רעיון האחריות התאגידבין התרגום 

 בחלק הקודם(, לבין האתגרים הפדגוגיים של הוראת אחריות תאגידית בישראל.

 היעדרשל הפדגוגית, העולה מהשיח המחקרי הגלובלי שתואר לעיל, חוויה בה בעת שאנו שותפות ל

 המסורתיים של תכניות למנהל עסקים,קורסי הליבה אחריות תאגידית לקורסים להבין  סינרגיה

מוקד הדיון שלנו כאן הוא האתגרים הפדגוגיים הייחודיים להוראת אחריות תאגידית בישראל. 

בחרנו , במגוון של תכניות למנהל עסקיםבהוראת אחריות תאגידית ניסיוננו על בסיס  לכן,

חלק ניכר ל שהסוגיות הבאות: התפיסה להתייחס להתמודדות שלנו לאורך השנים עם 

; הפעילות העסקית בשטחים לפיה על תאגידים לחתור לרווח ותו לא שלימדנו,מהסטודנטיות/ים 

 אחריות תאגידית כוללת אי שיתוף פעולה עם הפרות של כיהגלובלית  המוסכמההכבושים בראי 

בשדות האחריות התאגידית צה"ל והתעשיות הביטחוניות הפער בין מקומם של זכויות אדם; 

הביקורות המופנות מאז מחאת את והגישה האינדיבידואליסטית המאפיינת ; הישראלי והגלובלי

טענתנו היא, כי האופנים  כלפי תאגידים בישראל בנוגע לסוגיות צרכניות ולזכויות עובדים. 2011

את יחסי  בהם סוגיות אלה באו לידי ביטוי בקורסים שלימדנו וההתמודדות שלנו עמן משקפים

 בין הפרקטיקה לפדגוגיה של אחריות תאגידית בישראל.הייחודיים ש הגומלין

מטרה מרכזית בהוראת הקורס לאחריות תאגידית היא לעורר  תפיסת תפקידם של תאגידים:

ודו ותפקידיו בקרב הסטודנטים דיון וחשיבה יצירתית בכל הנוגע לתפישת התאגיד, ייע
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ויחסי צביונה של הגישה הקפיטליסטית המודרנית, מערכות הכוחות פוליטיים; -החברתיים

לגישה הרואה  שאיפתנו היא לחשוף את הסטודנטיות/ים הגומלין בין עסקים, מדינות וחברות.

תלויים צמיחתו קיומו וכי מגוון מחזיקי עניין בטווח הארוך וערך ל שמטרתו יצירתארגון  בתאגיד

בקורס תחום האחריות התאגידית מוצג בהתאם לכך,  .בחברה ובסביבה במסגרתן הוא פועל

-כלכליסדר היום הבשהתחוללו בעשורים האחרונים כגישה ניהולית שהולמת את השינויים 

והשיעורים עוסקים  ליבה של אחריות תאגידית,על נושאי ה מבנה הקורס, לכן, מושתת .חברתי

ת, בדילמות חברתיות ובניתוח בעיקרם בשילוב וביישום של הנושאים הללו בפעילות התאגידי

  .תרחישים

בגישה המסורתית שגורסת כי  לדבוק נוטה המשתתפות/ים בקורסלא מבוטל של חלק  ,ומניסיוננ

ה תשואה לבעלי המניות. בדומה לגישלהשיא רווח ואחריותם של תאגידים היא למקסם את ה

 הוא משתתפות/י הקורסעניינם של , המאפיינת מנהלות/ים בקהילה העסקית הישראלית

לאור זאת, תהליכי חשיבה ואסטרטגיה ארוכי טווח. ב"מתכונים" ליישום ולהצלחה ולאו דווקא ב

הבאות לידי סקפטיות ציניות ו משקפות, לעתים קרובות,, מצד סטודנטיות/ים בקורסהתגובות 

ולות "זה אולי נכון לחברות מאוד גדבאמירות כגון "זה הכל רק שיווק ויחסי ציבור"; 

בכיתה  לא אחת היולציין, כי  למותר "."; ו"בישראל זה לא יכול לעבודומצליחות...

בה בעת,  .ואף כאלה ששינו את עמדתן/ם במהלך הקורס שביטאו עמדות שונות ים/תיוסטודנט

החוויה המרכזית של שתינו בהקשר זה היא כי ציבור הסטודנטיות/ים למנהל עסקים בישראל 

 דבק בגישה המסורתית ביחס לתפקידם של תאגידים.

ההבדלים ביחס שלנו לגישת האחריות התאגידית מובילים להתמודדות שונה עם סוגיה זו. 

גישות שתי דדת בהקשר זה באמצעות אהרוני, חלוצת שדה האחריות התאגידית בישראל, מתמו

הצגת תרחישי הצלחה עסקיים, ברובם גלובליים, בהם נבנה מודל עסקי  –האחת  : פדגוגיות

המתבסס על מענה לצורך חברתי או סביבתי, בדרך כלל לקהלים בבסיס הפירמידה, בחשיבה 

 ,תיאורטיים הצגה וציטוט של תיאוריות והמחשות של מודלים ופרויקטים –יצירתית. השנייה 

 The Breakthrough Economy (Elkington); Creative Capitalism (Gates); Shared כגון:

(Andersen) Value (Kramer & Porter); Circular Economy שתי . לטענתה, חסרונן של

נתפשים וה במקומות רחוקיםמיושמים המודלים "זרים",  הוא בהתבססותן עלגישות ה

תופעת האחריות החוקרת את ברקאי,  כמודלים עסקיים בני קיימא. ולאכ"הברקות שיווקיות" 

 מדועלשאול סטודנטיות/ים מציעה ל ,מנקודת המבט של הסוציולוגיה הפוליטית התאגידית

 לאסטרטגיה שיווקית אפקטיבית.  90 -לשיטתן/ם, הפכה אחריות תאגידית מאז שנות ה וכיצד,

את  , כאמור,פרת זכויות אדם כתוצאה מפעילות תאגידית, היוותהמחאה על הה :זכויות אדם

משבר חברת "של" בניגריה,  הגורמים המרכזיים לאימוץ מודלים של אחריות תאגידית. אחד 

העסקת ילדים ותנאי עבודה במפעלי נייקי באינדונזיה ופקיסטן, אסון מפעל יוניון קרבייד בבופאל 

ביקורת הם רק מקצת הדוגמאות למשברים שעוררו  -תעשיית הקקאו  שבהודו, העסקת ילדים ב

קודי בניסוח אמנות,  בחתימה עלתאגידים  , אליהן הגיבותאגידית-אנטיומחאה ציבורית 

האחריות של תאגידים לזכויות אדם נבחנה  על זכויות אדם. להגנהנטרית ופעילות וולבהתנהלות ו

לסוגיה זו, ומוסדה כנציג האו"ם המיוחד  2005במסגרת המינוי שלו בשנת  פרופ' ג'ון ראגיעל ידי 

מועצת זכויות האדם של על ידי  2011-בשאומץ  ,עקרונות לעסקים וזכויות אדםהמסמך במסגרת 

כגון ניהול שרשרת אספקה,  -ההשלכות של הטיפול בנושאי ליבה אחרים  .(Ruggie 2011) האו"ם
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 הופכותעל זכויות אדם -ה הוגנת, הגנה על הסביבה וממשל תאגידי השקעה קהילתית, סביבת עבוד

בציבוריות הישראלית  ,בה בעת אותה לאחת מאבני היסוד של השיח הגלובלי של אחריות תאגידית.

. נתפסות כסוגיה פוליטית שנויה במחלוקת ומתויגות לעתים קרובות כשיח שמאלני זכויות אדם

האחריות  בסוגייתישיר  מעיסוק נמנעכתוצאה מכך, שדה האחריות התאגידית בישראל 

ומהסוגיות העולות בהקשר של הפעילות העסקית ושוק העבודה  ,אדם בכללב זכויותהתאגידית ל

  בפרט. בשטחים הכבושים

היעדרותו הפער בין המרכזיות של שיח זכויות האדם בשדה הגלובלי של אחריות תאגידית לבין 

חשות, כי אנו נדרשות לזהירות יתר שתינו  מהשדה הישראלי מהווה עבורנו אתגר פדגוגי מתמיד.

. לאור זאת, השיעורים בנושא תאגידים וזכויות אדם מתחילים בהתייחסות בעת הדיון בסוגיה

 שאומצה על ידי רוב מדינות העולם כולל ישראל ,1948 -מ הכרזת האו"ם על זכויות אדםל

למשטר זכויות האדם הגלובלי העכשווי, ולמסמך העקרונות של ראגי, בסיס ווה את הוהמה

ההיבט הישראלי של הסוגיה נוטה להתמקד בזכויות הדיון לגבי ומציגות דוגמאות מהעולם. 

זה נוטה בדיון . גם ה של עובדי קבלןהעסקובחוק לשוויון הזדמנויות בתעסוקה עובדים, ובפרט ב

של "חייב להיות גבול משפטי לאחריות  בטענה, כים "להגן" על תאגידים ות/יהסטודנטיחלק מ

והבניה  הסיעוד בענפי קבלןעובדי  ביןולהפריד  ם כלפי עובדים בשרשרת הערך שלהם",תאגידי

 בבנקים. כספרים, כגון ואף קרובים אליהן/ם יותרעובדי קבלן בענפים הנתפסים יוקרתיים לבין 

שכר המאפשר מחייה בכבוד,  ים כגוןבנושא א הצלחנו לפתח דיוניםכך או כך, לנוכח העובדה של

ולת בשטחי היישובים הבדווים בנגב פגיעה בזכויות תושבים כתוצאה מזיהום, הטמנת פס

וההשלכות של פעילות תאגידית בשטחים הכבושים, מצביעה על ההשפעה של השיח הציבורי 

אחריות הפרקטיקה והן על הפדגוגיה של על הן בישראל, הדוחק לשוליים שאלות של זכויות אדם, 

 .בישראלתאגידית 

בצה"ל ויחידותיו כמושא לתרומה עסקית  הקונסנזואליתההכרה  :תביטחוניול ותעשיות ”צה

לדיווחי ודירוגי אחריות תאגידית משמשות אותנו  תביטחוניוהתעשיות הוהטבעיות בה מתקבלות 

 מספרותבהקשר זה, שתינו  .בישראלתאגידית אחריות  צביונה הגלוקלי שלכדוגמאות להמחשת 

עיתון מעריב דיווח של לנוכח הנקלע צוות מעלה למבוכה  עריכת הדירוג הראשוןבעת על המקרה בו 

מכך שלא היה ברור כיצד שנבעה , כתרומה בשווה ערך הפצת עיתונים בחינם לחיילי צה"ל על

ראש לעל כן, הפנה הצוות את השאלה  קידום מכירות.בתרומה או ב להכריע בשאלה האם מדובר

"איך בכלל ניתן , שלאחר שתיקה של כמה רגעים השיב  Accountabilityהמחקר בארגון הבריטי 

  .להחשיב תרומה לארגון צבאי ?"; "צבא ואחריות עסקית אינם יכולים להתחבר"

ליות "ביוזמות צהתמיכה וה כסף, ציוד, מזון, תשורות ומבניםהתרומות לצה"ל בלרוב, נתפסות 

דיון  הן מעוררותגם אם לעתים , כמהלך עסקים סדיר והגיוני סטודנטיות/יםי על ידי "קרן לבוב

החלתו של קריטריון  באופן דומה,הציבורי. בין המגזרים העסקי וחלוקת התפקידים  הנסב סביב

אגידים תות מילואים והציפייה הציבורית כי בדירוג מעלה, הבוחן את התמיכה ביציאה לשר

אין עוררין בקרב מתקבלות כראויות והכרחיות; ו קונפליקט צבאיתות של לסיוע בע יתגייסו

בהקשר  .ביטחוניות והשתתפותן בדירוג מעלהקיימות של תעשיות ה דיווחיהסטודנטיות/ים על 

הביטחוניות בדירוג מעלה אפשרית כי אין תעשיות שההשתתפות של ה ,נוטה להדגיש זה אהרוני

כמו כן שתינו בדרך כלל . שלו יעדי השיווקהשימוש במוצר, השפעותיו ו בחינה של  במסגרתו
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לא משקיעות בחברות  אחראיותקרנות מציינות, בעת דיון בהשקעות אחראיות, כי יותר ויותר 

 .לייצור ושיווק נשק

להמחיש באפקטיביות את צביונו הייחודי של שדה האחריות אמנם הדוגמאות הללו מצליחות 

אינן מעוררות ו פוליטית על ישראלמקוטלגות כביקורת ברוב המקרים הן אך התאגידית בישראל, 

חוסר ההבנה . בהקשר זה לעתים קרובות עולות טענות הנוגעות למהותי באחריות תאגידית דיון

תעשיות אין הבדל בין נוגע לשיווק גלובלי בכל הישראל, לכך שלצרכי הביטחון של בעולם 

לשווק  התעשיות הביטחוניותקיומי של -לחברות הסיגריות העולמיות, ולצורך העסקי תביטחוניו

שימוש בתשלומי שוחד לצורך כניסה ולעשות  נשק למשטרים טוטליטריים, למלחמות שבטיות

בהסכמה רחבה, סוגיית התרומה התאגידית לצה"ל מתקבלת כך, בעוד ש .חדשים לשווקים

 בכיתה.  נחת-איטחוניות נותרת בדרך כלל פתוחה ומשאירה תחושה של יהתעשיות הב

אנו שמות דגש על תפקידו המרכזי של האקטיביזם הרצאותינו ב שיח ביקורתי אינדיבידואליסטי:

 תייחסנובה בהתפתחות שדה האחריות התאגידית הגלובלי. 90 -תאגידי של תחילת שנות ה-האנטי

סדר היום  הדומיננטיות שלבישראל  מסבירות כי אנולהתפתחות האחריות התאגידית בישראל 

לאימוץ  מרכזיים חסמיםהיוו תאגידי -אנטיעדרו של אקטיביזם יה לצדפוליטי -מדיני-טחונייהב

בקיץ מודלים ופרקטיקות של אחריות תאגידית. בעקבות המחאה החברתית שפרצה של אקטיבי 

עמה הזדהו חלק לא מבוטל בפרט,  המחיה בכלל ומשבר הדיורסביב יוקר  2011

חלו שני תהליכי שינוי בפרקטיקה ובפדגוגיה של  ,הפקפוק בהישגיהעל אף ו, סטודנטיות/יםמה

  אחריות תאגידית.

, המחאה עוררה שיח ציבורי ער ומתעמת בהקשר של סוגיות צרכניות. אהרוני, הפותחת ראשית

אבני הדרך שהביאו להתפתחות לקורס סוגיות באחריות תאגידית בהצגת  שיעור המבואאת 

כאבן דרך  2011את מחלהתפתחות התחום בישראל, מציגה את השוואה תוך  התחום בעולם

והופנתה  רהדיובראשיתה התמקדה במשבר המחאה מדגישה אהרוני כי  בהקשר זה, .משמעותית

 נגד המגזר העסקי ויוקר המזון.את המחאה שהסיטה טוענת כי הממשלה היא זו הממשלה, ו כלפי

רק בחלק האחרון  בישראלמעניין לציין כי ברקאי, המתייחסת להתפתחות של אחריות תאגידית 

של הקורס, שמה דגש על המעבר ממחאת הקוטג' שהופנתה כלפי המגזר העסקי למחאה על משבר 

של מורכבות מתייחסת גם ל 2011ת , בהמשך לדיון במחאאהרוניהדיור שהופנתה כלפי הממשלה. 

להוזיל  יכולתנובה ושטראוס, שלתאגידים גדולים, כדוגמת תכי בעוד ומסבירה המחיר, סוגיית 

נוניים וקטנים התחרות על המחיר קשה עד בלתי בי עבור עסקיםמחירי מוצרים ספציפיים, 

את לסגור ואף  לקצץ בכוח האדם שלהם, להוריד שכר הם לעתים קרובות נאלציםוכי אפשרית 

ברוב המקרים הטענות הללו מתקבלות על ידי הסטודנטיות/ים בהבנה. בה בעת, בסוף  .םפעילות

מרבית הסטודנטיות/ים בוחרות/ים או מוצר, גורמים להעדפתם רשת מזון השיעור, בעת דירוג ה

אחרים ניקיון. היבטי אחריות תאגידית ההשרות ואיכות המוצר, בורם המוביל ואחריו גכמחיר ב

לרוב מופיעים  כמו השפעות סביבתיות ותנאי העסקה של עובדי הרשת או החברה המייצרת

המגמה העולמית הגוברת של העדפת מוצרים ניסיון לעמת את הסטודנטים עם . הדירוגבתחתית 

תגובות ציניות לעתים קרובות , גוררות שאינם כרוכים בהשפעות שליליות על החברה והסביבה

לין, יוקר המחייה הכללי בישראל, ואמירות כגון "אין לנו על פערי המחירים בין ישראל לבר

נדיבידואליסטית שבבסיס המצביעות על הגישה האי ו"לנו אין את הלוקסוס הזה" ברירה"

https://ashtonmanufacturing.com.au/66-of-consumers-willing-to-pay-more-for-sustainable-goods-nielsen-report-reveals/
https://ashtonmanufacturing.com.au/66-of-consumers-willing-to-pay-more-for-sustainable-goods-nielsen-report-reveals/
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בקנה  של ברקאי ועולות אופן עקבי גם בקורסיםעמדות אלה באות לידי ביטוי ב. המחאה הצרכנית

 ארגון מעלה בשיתוף עם גלובסקאן. שעורך  השנתייםסקרי ציפיות הציבור  אחד עם

, שניצניה הופיעו בשנים למגמת ההתאגדות של עובדים תמריץ 2011 -ב מחאהשימשה ה שנית,

זכויות  האחריות התאגידית להגנה על (. כאמור לעיל, את הדיון בסוגיית2017)ברקאי  7-2006

אנו עורכות בכפיפה אחת  ,זכויותיהם של עובדי קבלןבההתאגדות וזכות ב ההכרה ובפרט ,עובדים

שחלו  להמחיש את ההתפתחות והשינויעל מנת . עם הדיון באחריות התאגידית לזכויות אדם

, עסקים ישראליםאקטיבית של ה ההתנגדותעל אנו מספרות , 2011בהקשר זה בעקבות מחאת 

אישיים, להכיל ב"קוד לניהול אחריות חוזים המתאפיין ב טק-ענף ההיאלה משל במיוחד ו

גם  .מו"מ קולקטיבי של עובדים להתאגדות ולניהולההכרה בזכות עקרון את חברתית בעסקים" 

. מבטאות גישה אינדיבידואליסטיתשל הסטודנטיות/ים תגובות שאנחנו מוצאות בהקשר זה, 

היו וש מפלה ופוגעניתלדפוסי העסקה  בעצמן/ם או בסביבתן/ם הקרובה שנחשפואלה מביניהן/ם 

הדיון במקרים בהם , עם זאת. לוקחות/ים חלק פעיל בדיון ,ים במאבקי התאגדותות/מעורב

עובדים של מהגרי עבודה וזכויות בו על רקע לאומיבשוק העבודה יה אפלבכיתתה של אהרוני נגע ב

ם יותר "אלו עדיין תנאים טובילא אחת טענות כדוגמת  ונשמע ,פלסטינים מהשטחים הכבושים

המחייב  ,ראגישל דוח במקרים אלה נוהגת אהרוני להפנות ל .מהמקובל בארצות המוצא שלהם"

ניתוח תרחישים  ומציגה ,לגבי זכויות עובדיםנאותות תאגידים לקיים תהליך של בדיקת 

 מהשדה הגלובלי והמקומי.ודוגמאות 

*** 

אנו  ,קורסים לאחריות תאגידיתאת רוהבמהלך  צבו בפנינוינשבאתגרים הפדגוגיים ההתבוננות מ

מתרחש תהליך של  בין הפרקטיקה לפדגוגיה של אחריות תאגידית בישראל כי ןמבקשות לטעו

של אחריות תאגידית הן הפרקטיקה והן הפדגוגיה כפי שעולה מהדיון לעיל,  .איזומורפיזם

הטיה , ומאופיינות מאידך גיסא בבתחוםות גלובלימושפעות מחד גיסא מהמגמות בישראל 

ביחס לאחריות  גישה הספקנית והציניתל דיכוטומיה בין הגישה האוהדתלאומית. זאת ועוד, ה

האמון הנמוך כך,  .תאגידית מאפיינת גם עסקים וגם סטודנטיות/ים למנהל עסקים בישראל

-סקרי מעלההעולה מ ,שרוחש הציבור בישראל למגזר העסקי, ובמיוחד לתאגידים גדולים

מבטאות/ים לעתים קרובות המשתתפות/ים בקורסים אותה גישה הצינית במשתקף  ,גלובסקאן

ומהדחייה העקבית של כל רעיון שאינו מבוסס על השורה התחתונה הפיננסית  ,לאחריות תאגידית

בה בעת, בעוד שהן עסקים בישראל והן סטודנטיות/ים למנהל עסקים נוטים לדחות על  בלבד.

 תלזכויות אדם, תרומ הסף את שיח האחריות התאגידית הנוגע

תחת הכותרת "אחריות  עסקים לקולקטיב הלאומי וקידום של יעדים הנתפסים כלאומיים 

  תאגידית" מתקבלת באהדה בכל תלמיו של שדה האחריות התאגידית בישראל.

  

http://www.maala.org.il/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%9F/
http://www.maala.org.il/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%9F/
http://www.maala.org.il/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%9F/
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 רשימה ביבליוגרפית

שדה האחריות התאגידית  התפתחות ואיפיון –גלוקליזציה של אחריות תאגידית   (2015) .ט ,אהרוני
אוניברסיטת חיבור לשם קבלת תואר דוקטור.  .1997-2010בישראל, ניתוח תרחיש ארגון מעלה 

 , פריז.8פריז 

כך הוציא חוק הפונדקאות מהארון האידיאולוגי מאות חברות וגופים ( 2018אורבך, מ. ומילמן ע. )
 :22/7/2018כלכליסט  .כלכליים

3742754,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L  

 תיאוריה וביקורתליברליזם בתרגום ציוני. -( אחריות חברתית של עסקים: ניאו2008ברקאי, ת. )
33 ,71-45. 

( על אחריות תאגידית ועבודה מאורגנת: בעקבות מקרה פלאפון, בתוך: ע. סיטבון 2017ברקאי, ת. )
. תל אביב: שוק, משפט ופוליטיקה: על אחריות חברתית של תאגידיםקידר )עורכים( -ור. דוניץ
 .171-151רסלינג, 

-אלמגור וא. ארבל-( האחריות הציבורית של המגזר העסקי, בתוך: כשר א., ר. כהן2012גבע, א. )
, סדרת פרסומי המרכז לאתיקה בירושלים והקיבוץ אחריות ציבורית בישראל גנץ )עורכים(

 .455-435המאוחד, 

( אחריות חברתית של תאגידים: הדור הבא, בתוך: ע. סיטבון ור. 2017קידר, ר. וסיטבון ע. )-דוניץ
. תל אביב: רסלינג, חברתית של תאגידיםשוק, משפט ופוליטיקה: על אחריות קידר )עורכים( -דוניץ
22-7. 

 ירושלים: מאגנס.סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ואחריות חברתית. ( 2008י.) קורי,

. מחצית ממוסדות הלימוד למינהל עסקים לא דורשים קורס בנושא האתיקה( 2017קליאן, ג. )
 :22/2/2017כלכליסט 

3708261,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L  

( אחריות תאגידית כהבנייה חברתית: כינון יחסי עסקים וחברה בידי אליטת הביזנס 2017ר. ) קפלן,
שוק, משפט ופוליטיקה: על קידר )עורכים( -, בתוך: ע. סיטבון ור. דוניץ1960-1945האמריקאית 

 .64-37. תל אביב: רסלינג, אחריות חברתית של תאגידים

המרכז  :. באר שבעאחריות חברתית של עסקים בישראל( 2000. )שני, נ-רייכל, א., גדרון, ב., וגמליאל
 בנגב גוריון-הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן
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