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  אוניברסיטת בן גוריון 
  על שם גילפורד גלייזר לניהולהפקולטה 

  המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית
  תאור קורס 

  סמסטר ב' יע"תש
  
  

     :מס' קורס
  *דיניות ציבוריתבמ   משילות :  שם הקורס
  ©דר' אבשלום אדם :  שם המרצה

  קורס של שלוש שעות  
  אין דרישת קדם: 

  
  הקורס:  אורת
  

במסגרת  מדיניות ציבוריתמשילות ב לפיתוח ועיצובחדשנים כלים מטרת הקורס להקנות 
מרכזיים אשר ההתהליכים  מכשלי ממשלה הם כשלי שוק ו. המושגית של אחריות תאגידית

זה  בקורס  וק ציבורית. אנחנו נעס ישמים של מדיניותימוההמפתחים, המעצבים  מאתגרים את
י המערכת המושגית של אחריות תאגידית ודשת של ההנחות של מדיניות ציבורית בראבבחינה מח

לאורך הקורס ישולבו בחומר התיאורטי ניתוחי . להתמודדות עם כשלים אלומתודולוגיה שלה וה
מפיתוח אחריות תאגידית בשלטון המקומי, בעירייה, בחברה ממשלתית, ובתאגיד עסקי  אירוע 

מוש באחריות תאגידית ורס יעסוק ברגולציה ובשיחלק אחר של הק . גלובאלירגולציה בכפר ה
הסטודנטים יתנסו בניתוחי אירוע במסגרת מטלות הקורס והבחינה   .בוריתייעת מדיניות צבקב

 הסופית.
 
 
  
  

  : נושאי הקורס
  
  מים,  פגיעה במקורות הטבע, זיהום, תיאור מקרים קונקרטים של כשלי שוק וכשלי ממשל .1

 והמדיניות הציבוריתהתאגיד העסקי   זציה של עלויותאקסטרנליאוויר, ו אדמה
 .של אחריות תאגידיתשל מבנה תאגידי והמערכת המושגית  .2
 אחריות תאגידית. מתודולוגיה בפיתוח ויישום וכלים להבנת  ניית ידע קה .3
 פיתוח בר קיימאמשמעות אחריות תאגידית ב .4
 ציבורית ותאגידית מתודולוגיה של אחריות .5
 תי רווחה ושירו, של אוצרות טבעבר קיימא יהול בנת ובעי  :יםמקרתיאור : ממשלכשלי  .6
 . המגזר הציבורי, הפרטי והמגזר השלישיל ש  כחלק מארגז הכלים הניהולי תאגידיתאחריות  .7
  OECDשל  שא אחריות תאגידית כחלק ממדיניות ציבורית פרואקטיביתרגולציה בנו .8
 .ציבורית בהטמעת אחריות תאגידית במדינה יישום מדיניות .9

 .יםמקר יניתוח :אחריות תאגידית .10
     

  : דרישות הקורס
  
  חילת הקורס ובמהלכו על פי רשימות שימסרו בת קריאת חובהו קריאה שוטפת  - 
  . הסופימהציון   30% בכתב אירועהניתוח שתלווה בכיתה  מצגת הגשת  - 
  מהציון הסופי.  70%בחינה מסכמת שמשקלה  - 



 2 

  
    ביבליוגרפיה

  
  : ובקורס הינ מרכזי מאמר

Jane Nelson  “CSR and Public Policy: a new form of engagement”. Working Paper. 
https://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/workingpaper_45_nelson.pdf 
 

  
  :ינתנו מאוחר יותר רכזיים לניתוחי האירוע שייבחנו לאורך הקורסהמקורות המ

  
קריאת וקריאה שוטפת כאמור,  ) *   -מסומנים ב   יהיו    פריטי החובה ( בבליוגרפיה בהתאם לשיעורים

  : ובמהלכו על פי רשימות שימסרו בתחילת הקורס חובה
  
ניהול סיכונים  אלמנטים מרכזיים בא.  .1

) ויצירת ערך  Accountabilityואחריותיות (
  עבור המשקיע והזדמנויות עסקיות 

משילות ציבורית:  אלמנטים מרכזים בב. 
  :  ממשל תאגידי וממשל אזרחי

ג. כשלי שוק: תיאור מקרים קונקרטים של  
כשלי שוק וכשלי ממשלה, פגיעה במקורות  

זיהום מים,  אדמה ואוויר,   הטבע,
אקסטרנליזציה של עלויות התאגיד העסקי  

 ציבורית והמדיניות ה 
  

Sheehy, “Defining CSR: Problems and Solutions,” 
Journal of Business Ethics, 131 (2015): 625-648. 
מאמר לא קל לקריאה נערוך דיון בו במהלך  )
 ;(השיעור
 Pope & Waeraas, “CSR-Washing is Rare,” Journal of 
Business Ethics, 137 (2016), 173- 193 
 

מבוא למבנה התאגידי, . התאגיד: 2
תאגיד כישות כלכלית לבין  ההבחנה בין

  היותו ישות משפטית 

M. Friedman, “The Social Responsibility of Business Is 
to Increase Its Profits,” New York Times Sunday 
Magazine, September 13, 1970;  
Allen, “Our Schizophrenic Conception of the Business 
Corporation,” Cardozo Law Review (Vol. 14, 1992): 
pp 261-281; 
 Strine, “Corporations are Our Creations,” Harvard 
Law Bulletin, Fall 2015; 

אחריות תאגידית משני ב. התפתחות 3
  20האחרונים של המאה ה העשורים 

מהו התפקיד של אחריות תאגידית  להיום,
הדיון יהיה דיסקריפטיבי בכפר הגלובאלי: 

  ונורמטיבי

Kang & Moon, “Institutional complementarity between 
corporate governance and Corporate Social 
Responsibility: a comparative institutional analysis of 
three capitalisms,” Socio-Economic Review, 10 (2012): 
85-108 Wong, “Corporate social responsibility in 
China: Between the market and the search for a 
sustainable growth development,” Asian Business & 
Management, 8 (2009):129- 148, focus on pp. 133-148; 
Scherer & Palazzo, “Globalization and Corporate 
Social Responsibility,” in Crane, et. al, The Oxford 
Handbook of Corporate Social Responsibility, chap. 
18; Reinecke & Ansari, “Taming Wicked Problems: 
The Role of Framing in the Construction of Corporate 
Social Responsibility,” Journal of Management 
Studies, 53 (May 2016): 299-329. 

  . אחריות תאגידית ואחריותיות: 4
The UN Global Compact and UN Guiding 

Principles on Business & Human Rights  

Rasche, “A Necessary Supplement: What the Global 
Compact is and is Not,” Business & Society (2009): 
511-537; Ruggie, “Global Governance and “New 
Governance Theory”: Lessons from Business and 
Human Rights, Global Governance, 20 (Jan-Mar 
2014); 

תפקיד המדיניות הציבורית להגדרת .5
יחסי  הגבולות של אחריות תאגידית:

  ,השלטון המקומי  לביןבין המדינה הגומלין 
  והמגזר השלישי   המגזר העסקי

  מצגות של הסטודנטים

 Corporate Social Responsibility National Publicירופאית בנושא אחריות רגולציה א. 6
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תאגידית כחלק ממדיניות ציבורית 
  OECDפרואקטיבית של 

Policies in the European Union Compendium 2014 
file:///C:/Users/Adam/Downloads/KE0214709ENN.pdf 

. אחריות תאגידית ואחריותיות: שיפור  7
ות של העובדים בשרשרת האספקה הזכוי 

  הגלובאלית 

Labowitz & Baumann-Pauly, “Beyond the Tip of the 
Iceberg: Bangladesh’s Forgotten Apparel Workers,” 
NYU-Stern Center, available at 
http://static1.squarespace.com/static 
/547df270e4b0ba184dfc490e/t/5672d01f841a 
ba57760d628a/1450364959693/ 
Beyond+the+Tip+of+the+Iceberg+Report.pdf; 

שינוי במדיניות הציבורית וסיוע  . 8
הממשל תמרוץ לסקטור העסקי בפיתוח  

  ךיצירת ער win win strategyימא, בר קי
עסקיות, חדשנות עסקית   והזדמנויות

תה על מחזקי עניין המקרה של  והשפע
  אינטל העולמית ואינטל ישראל

  הזמנת מרצה אורח

Porter & Kramer, “Creating Shared Value: How to 
reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation 
and growth,” Harvard Business Review, Jan 2011. 
T Davies, J Mazurek, N Darnall, K McCarthy - 
Industry incentives for environmental improvement: 
Evaluation of US federal initiatives 
1996 - gemi.org.mx 
http://www.gemi.org.mx/documentos/documentos/ 
1994industryincentivesus.pdf 

שום אחריות תאגידית בחברה י 9
או יישום אחריות  ממשלתית בישראל

  ניתוח אירוע  תאגידית בעירייה

  נטים מצגות של הסטוד
  

  בקולומביה .ישום אחריות תאגידית 10
  ניתוח ארוע

Ana Carolina and González Espinosa “The 
Business Pursuit of Local Governance: 
Extractive Industry and Civil Society for Public 
Accountability in Colombia Chapter in 
Business and Sustainability, Chapter,  Part of 
the series Sustainability and Innovation pp 
159-175. Date: 16 July 2014  
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-
3-319-07239-5_9 

. מנועי השינוי במדיניות הציבורית  11
הונעו מבפנים או מבחוץ: תפקידם של  

מחזיקי עניין ומודלים שלהם של שיתופי  
להתמודד עם כשלי  פעולה חוצי מגזרים 

שוק וכשלי ממשלה ברמה הלוקאלית 
  והגלובאלית

  אוחר יותריינתן במועד מ

תפקיד המשקיעים בשווקים  רגולציה ו. 12
ארגז   ,NGOהפיננסים, אחריות תאגידית, ו 

לצמצום הסיכונים להתמודדות עם  םכלי
  אסימטריה של המידעכגון כשלי שוק, 

  והסיכון המוסרי 

A.M. Adam and Tal Shavit (2008) "How Can a Ratings 
Based Method for Assessing Corporate Social 
Responsibility (CSR) Provide an Incentive to Firms 
Excluded from Socially Responsible Investment 
Indices to Invest in CSR?" Journal of Business 
Ethics. Vol. 82: 899-905. 

  
דיון ביקורתי בהתנגדות לשינויים   13

ציבורית ומגבלות הכח של במדיניות 
רית של המדינה בכפר מדיניות ציבו

  הגלובאלי

יתייחס למאמרים שונים שנמצאים ברשימה 
  הביבליוגרפית דלעיל

  


