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 :סרוקה רואית

 .הרבחב )םייקסע( םינוגרא לש םדיקפתלו םמוקמל עגונב רע ןויד תוחתפתהל םידע ונא םינורחאה םינשב
 תויקסע תוטלחהבש ךכ ,םייחה ימוחת ראשמ תקתונמ תיקסע הביבס יכ חינהל םילוכי אל רבכ ןמזמ םילהנמ
 םילוקישכ רבעב וגווס הז גוסמ םילוקיש .םייכרעו םיירוביצ ,םייטילופ ,םייתרבח םילוקיש םעפ אל םיברועמ
 תויגוסב לופיט םיאצומ ונא הנורחאל .תיתרבח תוירחא לש תרתוכה תחת ולפוט םג ךשמהבו םייתא ,םיירסומ
 רוקסנ הז סרוקב .הביבס הרבח הלכלכ :םייזכרמה ךוותה ידומע תשולש לע תומייק לש טפסנוקה תחת הז גוסמ
 םייזכרמה תונויערה לע הדימע ידכ ךות לעופ אוה הב תיתוברתה הביבסל יקסעה םלועה ןיב ןילמוגה יסחי תא
 .תינוגרא תומייקו תיקסע הקיתא לש רשקהב

  תיקסע הקיתא לש םימוחתמ םיאשונ םע םיקסע להנמב ינש ראותל םיטנדוטס תא שיגפהל הז סרוק תרטמ
 םיירסומו םייתא תונולשיכ לש םיירוטסיה םירקמ םיטנדוטסה ינפב גיצי סרוקה ןושארה וקלחב .תינוגרא תומייקו
 םוחתב םייזכרמה םיגשומה םע םיטנדוטסה תא שיגפי סרוקה הז בלשב .םהיתואצות םע תודדומתהה תאו
 ,ךשמהב ,תילכלכ טבמ תדוקנמ הליחתב ,תומייקב סרוקה קוסעי ינשה וקלחב .יתאה םוחתב הבישח ילכ קינעיו
 הביבסה ןיבל םדאה ןיב םיסחיה תוכרעמב לופיטל סיסב תשמשמה ,תיגולוקא השיגכ תומייקב קוסעל רובענ
 ,תויקסע ,תויגולוקא ,תוילכלכ :תונווגמ תויגוסל םיטנדוטסה ופשחי ,סרוקה ךלהמב .לעופ אוה הב תילבולגה
 הוולי יאדוובש ,םוחתב הבחר הנבה דיתעה ילהנמל תונקהל הרטמב ,תאז לכ .דועו ,תויגטרטסא ,תויתרבח
 ףאשי – תוילוהינ תוטלחה תלבקב הסנתהש ימל דעוימה סרוקב רבודמו תויה .םייעוצקמה םהייח ךרואל םתוא
 ןה םירקמו תואמגודב קוסיעו םיטנדוטסה ףותיש תועצמאב )?רקיעבו( םג ,םינווגמה ויאשונב לפטל סרוקה
  .בחרה םלועהמ ןהו ,יטרפה יעוצקמה םמלועמ

  :תילגנאב סרוקה ריצקת

In recent years, much discussion has taken place regarding the social role of firms and their responsibilities 

to society. Managers can no longer assume that the business sphere is isolated from the rest of human life, 

so that business decisions often involve social, political, public and value considerations. Considerations of 

this kind were classified in the past as moral, ethical, and subsequently treated also as social responsibility. 

Recently we have been dealing with those issues under the concept of sustainability, which rests on three 

main pillars: economy, society and environment (TBL). In this course, we will review the interaction 

between the business world and the cultural environment in which it operates while adhering to key ideas in 

the context of business ethics and organizational sustainability 
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