הרצאה על צדק חברתי וכלכלי בישראל – ד"ר יעקב קורי

 .1ההידרדרות בצדק החברתי בישראל
בנובמבר  2008הוזמנתי ע"י מרכז האתיקה להרצות בבורסה .תנסו לדמיין אולם ענק עם הרבה אנשי עסקים
כשמסביב כל המסכים הם אדומים בגלל הירידות הדרסטיות במניות )תוכלו לראות את התמונה באתר שלי
 .( www.businessethics.co.ilהייתי אמור להרצות על המשבר הכלכלי וכיצד הוא נובע רובו ככולו מהיעדר
אתיקה .אבל לפני נאמו נגיד בנק ישראל לשעבר ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר .הם היו זחוחי דעת ונתנו תמונה
מאוד ורודה על מצבה של ישראל :התמ"ג עלה ,החוב ירד ,השקל חזק ,אין מה לדאוג .ואני עולה אחריהם ואומר
שאני לא יודע באיזו פלנטה הם חיים .הכלכלה אולי בסדר ,אבל מצבם של  80%מהאוכלוסיה מידרדר .המעמד
הבינוני ירד פלאים ל 28% -מהאוכלוסיה ,פחות אפילו מאשר בארה"ב ,לעומת  47%בשבדיה .הגדרת הדמוקרטיה
היא לדעתי שלטון העם לרווחת העם ולא שלטון אוליגרכי הפועל רק לרווחת האלפיון העליון ושבעת הטייקונים.
מס החברות שהיה בשנת  61% – 1986ירד עד  2011ל ,24% -מס המעסיקים של  7%בוטל ,ההפרשות לביטוח
לאומי של המעסיקים ירדו מ 16% -לכ .5% -באירופה וארה"ב משלמים המעסיקים  50%יותר הפרשות .אחר כך
ראשי הממשלות ושרי האוצר בוכים בכי תמרורים שאין להם כסף לצדק חברתי ,לבטחון ,למשטרה ולאקולוגיה.
חלקו של המעמד הגבוה עלה ל 66% -מסך ההכנסות הלאומיות ,חלקו של המעמד הבינוני ירד ל ,21% -ואילו
חלקו של המעמד הנמוך הוא  .13%בעוד שהעובדים הפיקו בממוצע תוצר של  107%לשעת עבודה ,ירדה התמורה
עבורה מ 100% -בשנת  2000ל 94% -בשנת  .2006המשמעות – העובדים עובדים יותר ,נותנים תמורה גדולה
יותר ומקבלים פחות כסף .כל הנתונים האלה נלקחו מתוך הפרק על צדק חברתי שכתבתי יחד עם ערן ויגודה גדות.
וככל שאני מדבר ,מרחיב על המשבר הכלכלי בארץ ובעולם ,מציין שרובו ככולו נובע מהעדר אתיקה ,ומעושק של
מחזיקי העניין על ידי רבות מהחברות הריאליות והפיננסיות ,מהפערים ההולכים וגדלים ,אני מרגיש רוח קרה
נושבת למולי ולא בגלל מיזוג האוויר .הקהל זז באי נחת על הכיסאות .אני משבית את השמחה של המאון העליון.
בהפסקה עמדתי לבדי בלובי ,אף אחד לא ניגש אלי ,למעט גליה שגיא מנכ"לית שבי"ל  ,TIשאמרה כי דרוש אומץ
עילאי לדבר כך ועוד בבורסה ושאני לא אתפלא אם יהיו לי פנצ'רים בגלגלים .אולי בגלל זה אני חבר באומ"ץ של
אריה אבנרי שעוד קורא בשמות לכל אחד מהעושקים והמושחתים ,בעוד שאני תוקף רק את השיטה .ואכן ,לפני
תנועות המחאה היו מתי מספר שהעזו לתקוף את השיטה ,בוודאי בעולם העסקים .כמה עיתונאים ,כמה אנשי
אקדמיה ,כמה מהמגזר השלישי ואנשי עסקים מעטים .את הפוליטיקאים ואנשי הממשל ניתן לספור על יד אחת.
הברונים השודדים בארה"ב עשקו את העובדים ,הלקוחות והקהילה ,הקימו מונופולים ,קרטלים ,בנקים ,שלטו על
הכלכלה  -קרנגי ,מורגן ,רוקפלר ,פורד  -אבל הם גם הקימו תעשיית פלדה ,תעשיית מכוניות ,בנקים לתפארת
שהצילו לא פעם את הכלכלה האמריקאית .ומה בנו הטייקונים שלנו ,איזה ערך מוסף הם הביאו למשק ,כמה
מקומות תעסוקה הם הוסיפו למדינה? הם עסוקים כבר חמש עשרה שנה בכיסאות מוזיקליים .איל הון א' קונה את
אי.די.בי מאיל הון ב' ,וגם זה במינוף אדיר של עשר לאחד ,כשהוא לוקח לשם כך הלוואות מאשתי שהיא פנסיונרית
במבטחים ונותן אחר כך עבודה ליו"ר מבטחים .איל הון ג' קונה חברות מהממשלה בנזיד עדשים וראה זה פלא ,תוך
שנה שנתיים מרקיע השווי שלהם פי כמה .איל הון ד' קונה מהמדינה בנק גדול ,ומאז הוא נותן הלוואות לא
אחראיות לאיל הון ה' ,וכשהלה לא מחזיר אותן הבנק מעלה את העמלות לציבור ,על מנת שניתן יהיה לממן בהן את
משכורות העתק למנהלים שלפני זה הסתפקו בשכר קטן פי כמה .והם נעלבים כשקוראים אותם לסדר על ההשקעות
הספקולטיביות שלהם ,מתקיפים את הנגיד וסגניו ,וטוענים שההתערבות של הרגולטור היא בלתי נסבלת.
איל הון ו' ,ז' ,ח' קונה את בזק ,את אורנג' ,את קרנות הפנסיה ,במקרה הטוב הוא משלם לעצמו דיוידנדים שמנים
לצמצם את המינוף האדיר ,ובמקרה הרע עושים תספורת לבעלי אגרות החוב מהציבור .הסיכון הוא תמיד על
הציבור ,הרווח הוא תמיד של אילי ההון .זה מה שנקרא בארה"ב שהמציאה את השיטה ,שהגיעה לשיאה במשבר
הכלכלי של  .To privatize profits and socialize losses – 2008והאם אילי ההון נוהגים בצורה יותר
אחראית מאשר הממשלה ,ההסתדרות או אילי ההון הקודמים? בוודאי שלא – הם משקיעים את כספי התאגידים,
לא שהם הביאו מהבית ,אלא שאנחנו מימננו ,או את החסכונות שלנו בקרנות הפנסיה הנשחקות ,בהשקעות
ספקולטיביות במוסקבה ,לאס וגאס ,במולים בהונגריה ,בבנקים שוויצריים .אין להם ערך מוסף ,אין תעסוקה ,אין
גם מיסים בגלל ההורדה הדרסטית של שיעורי המס ,בגלל מקלטי המס ,יש רק טייקונים מיליארדרים וציבור עני.
יש רק מעמד בינוני שעוד מעט לא יהיה קיים ,פערים אדירים ,מחירים בשמים ,מיסוי עקיף כבד מנשוא.
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 .2המודל הסקנדינבי
אני מאמין גדול במודל הסקנדינבי .קראתי הרבה ספרים עליו ואני משוכנע שישראל צריכה לאמץ אותו ,ולא את
המודל האמריקאי הניאו ליברלי ,כפי שעשו ממשלות ישראל מאז אמצע שנות התשעים .מדינות סקנדינביה נמצאות
בעשרת המקומות הראשונים בכל המדדים :קודם במדד האתיקה והשקיפות של . Transparency International
מזה מתחיל הכל כי מהאתיקה נגזרות כל שאר התכונות הטובות .הן מובילות גם במדד הדמוקרטיה ,במדד איכות
החיים ,במדד השוויון והפערים הנמוכים של  ,GINIבמדד התמ"ג לנפש הן רק בין  20הראשונות כי בצמרת
נמצאות מדינות הנפט הערביות הקטנות .אבל אם משקללים מדד זה במדד  ,GINIניווכח כי הן המדינות העשירות
והשוויוניות ביותר .ולאלה המלעיזים כי רק במדינות הניאו ליברליות התפוקה לעובד "העשוק" גבוהה ,הרי
שמדינות סקנדינביה הן בין  15הראשונות גם במדד התמ"ג לשעת עבודה .הסקנדינביות הן אם כן גם עשירות,
דמוקרטיות ,שוות ,אקולוגיות ,וגם חרוצות .וכמובן המעמד הבינוני מהווה בהן את האחוז הגבוה ביותר באוכלוסיה.
מכל המדינות הסקנדינביות ,היהלום שבכתר היא נורבגיה שבה אפילו ניתן למצוא באינטרנט את רשימת כל אזרחי
המדינה עם תשלומי המס ,גודל ההכנסות והיקף ההון שלהם .אתה רוצה לדעת כמה ראש הממשלה וראש הקונצרן
הגדול ביותר שם משלם מס ,אין בעיה ,זה נגיש לכל .נורבגיה היא אם כן מודל לשקיפות ,לעומת העמימות של
ישראל כשאנו לא אמורים לדעת את פרטי התקציב ,שעסקאות כופר נחתמות באישון לילה .גם הס מלהזכיר את
תשלומי המיסים של הטייקונים והאלפיון העליון ,שאולי נהנים ממקלטי מס ,תכנון מס כחוק אבל בוודאי לא בצורה
אתית ,הקמת נאמנויות סבוכות להפחתת תשלום המס ,שלא לדבר על שיעורי המס הנמוכים שהם משלמים במס
רווחי הון ,אין מיסי ירושה וכו' .וכששואלים את פקידי האוצר מדוע לא מעלים להם את שיעורי המס או מטילים
מסי ירושה הם עונים שממילא הם יצליחו להתחמק מהם .באותה הזדמנות ,מדוע שהמשטרה לא תרים ידיים
במאבקה נגד הגנבים והרוצחים בטענה כי הם ממילא יצליחו להתחמק .אבל זה לא מספיק ,ישראל שוברת שיאים
גם בהעלמות המס המסתכמות ב 23% -לעומת  9%בארה"ב .סוף סוף משהו שאנו יכולים ללמוד מהאמריקאים.
ולמה השיעור כה נמוך שם? קרוב לודאי בגלל העונשים הכבדים המוטלים על מעלימי המס לעומת היחס הסלחני
למעלימי המס הישראלים ,כי ממילא אין כ"א במשטרה ,הרשות השופטת קורסת תחת העומס ,ויש תשלומי כופר.
אני לא יודע כמה מכם ראו ביס דוקו את הראיון המדהים על המחאה החברתית עם רני רהב ,בעל משרד יחסי ציבור
משגשג המייצג אילי הון רבים .זאת פנינה קולנועית ומגיע פרס לבמאים שלו .כששואלים את רהב מדוע שלא נאמץ
את המודל הנורבגי ,הוא עונה כי אם נאמץ אותו יתאבדו בישראל פי  10,000מאשר כיום .אתם יודעים כמה אנשים
מתאבדים בישראל מדי שנה? בממוצע –  .400כלומר אם נהיה כנורבגים ,יתאבדו כל שנה  4,000,000איש .תלך
לנו המדינה תוך פחות משנתיים ...זאת אולי גם הסיבה שיש בנורבגיה רק  4.7מיליון תושבים ,כל השאר התאבדו.
ולמה מתאבדים הנורבגים? אין ספק ,כי טוב להם מדי ,הם דמוקרטים מדי ,שוויוניים מדי ,הם קוראים יותר מדי את
איבסן ולא צופים בתוכניות ריאליטי ,הם עשירים מדי .סגולה בדוקה לאומללות ,דיכאון והתאבדות .ומה הישראלים
צריכים לעשות ,גם לזה יש לרני רהב תשובה .קודם כל צריכים להצדיע לאילי ההון הבונים אגפים בבתי החולים,
ואם אנחנו לא עושים זאת זה בגלל שאנחנו "חארות" .הסטודנטים בקרבנו צריכים לעבוד בקייטרינג במסיבות
הפאר של אילי ההון .כי אחרת ,ממה הם יממנו את הלימודים? ממי? ממה? ואני שואל את הסטודנטים – מה אתם
מעדיפים :לימודים אקדמאיים חינם כמ ו בסקנדינביה או בצרפת או לעבוד בקייטרינג בשכר מינימום אצל אילי ההון
על מנת לשלם את שכר הלימוד הגבוה? כי אליבא דרני רהב ,אם אנשים לא יקנו  ,BMWהכלכלה תלך לעזאזל,
לא יהיה כסף לתת לילדים ללמוד .וכל אלה שהם "פאקינג צנועים" שישתקו ,כי צניעות תגרום נזק כל כך חמור
לכלכלה הישראלית שלא נוכל לרפא אותה .ושתנועות המחאה לא יעזו לעשות אפילו  1%ממה שעשו במצרים ,כי
אנחנו רקמה אנושית אחת ,והטייקונים סבורים שהם חלק מהעם .אבל האם העם מאמין שהטייקונים הם חלק ממנו?
 .3תנועת הרפובליקה השניה
רבים מאלפי הסטודנטים שלימדתי באוניברסיטת חיפה ואחרות ,שהראיתי להם סרטים על צדק חברתי ,אתיקה ,הון
ושלטון מהעולם ומישראל ,מאלפי הקוראים שקראו את הספרים שלי ,אלה שקראו את המאמרים שלי ושמעו את
ההרצאות שלי ,שאלו אותי לא פעם -אם הכל כה גרוע מה אנחנו צריכים לעשות .לא מספיק לבקר ,צריך גם להציע
פתרונות .ואכן ,כתבתי עבור חבר כנסת חשוב לבקשתו הצעות חקיקה בעשרים נושאים שהוא לא עשה בזה כלום,
אך הן מופיעות בספר האקדמי שלי בעברית .הצעתי להקים מכון לאתיקה שייתן דירוג אתי לכל החברות והמנהלים
הבכירים בישראל ,כך שנדע באילו חברות להשקיע לפחות מההיבט האתי .המכון גם יקבל המחאת זכויות ההצבעה
של בעלי מניות המיעוט על מנת שהממשל התאגידי יהיה אכן דמוקרטי ושאילי ההון לא ישלטו בפירמידות עם
אחוזים ספורים של הבעלות .הצעתי להקים מועצה מפקחת לצד מועצת המנהלים שתתן ייצוג הולם למחזיקי העניין
ולהפוך את הדירקטורים החיצוניים לעצמאיים תוך חזרה למודל הקודם של חברות רק בשני דירקטוריונים על מנת
שלא יהיו דירקטורים סדרתיים .הצעתי לבקשת אחד ממנהלי הבנקים הנהגת כללי אתיקה בבנקאות ומאז – נעלם.
אך בראשית  2009ובעקבות המשבר הכלכלי ,נוכחתי לדעת שהגיעו מים עד נפש ואם לא נמצא פתרון רדיקלי
שיאתחל את המדינה מאפס לא יהיה פיתרון לכל תחלואיה .כתבתי את עיקרי המצע של תנועת הרפובליקה השניה
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על דף אחד ,אבל הוא נסמך על כל הספרים והמאמרים שלי .נפגשתי עם כמה עשרות אנשים ופרסמתי את המצע
באתר של אומ"ץ ושלי ,אך נוכחתי לדעת שאני מקדים את זמני .היום ,לנוכח הצלחת תנועת המחאה החברתית
שהוציאה לרחובות במהלך חודשיים מיליון איש וזכתה לאהדה של  86%מהאוכלוסיה ,פרסמתי אותו שוב .במבוא
שלו אנו קוראים כי תנועת הרפובליקה השניה היא תנועה עממית חוץ פרלמנרית שנועדה לשנות מהיסוד בדרכים
דמוקרטיות את פני המדינה בכל המישורים ולהציב בראש סדר הקדימויות את הצדק החברתי ,היושרה ,השוויון,
איכות הסביבה ואיכות החיים של כל התושבים .במילים אחרות – בדיוק מה שקרה עם תנועת המחאה .זאת ועוד,
כתבתי כי התנועה מאגדת בתוכה חילונים ודתיים ,מתנחלים ויונים ,יהודים וערבים ,נשים וגברים ,מעמד הביניים,
עשירים ועניים ,אנשי פריפריה ומרכז ,אנשי עסקים ,אקדמיה ,אנשי רוח והמגזר השלישי .שוב – בדיוק מה שקרה
עם תנועת המחאה המנסה לאגד את רוב שכבות הציבור ,כי כולנו עשוקים :חרדים ,חילונים ,ניצים ,יונים וערבים.
הסעיף הראשון במצע הוא צדק חברתי ,שבמסגרתו מעמד הביניים יהפוך לחמישים אחוז מהאוכלוסיה ,שיעור כפול
מהנוכחי .הפערים החברתיים יהיו כמקובל בעשר המדינות הדמוקרטיות המובילות בצדק החברתי ,בעיקר
סקנדינביה ,ואילו העוני יירד אל מתחת לעשרה אחוזים מהאוכלוסיה .זהו אם כן הסעיף הראשון והחשוב ביותר.
אחריו מופיע הסעיף הכלכלי ,הגורס כי ישונה מהיסוד המשטר הניאו ליברלי ויימצא האיזון הנכון בין מעורבות
הממשל לשוק החופשי .החברות יביאו בחשבון את האינטרסים של כל מחזיקי העניין ,לרבות השגת רווחיות
נאותה ,אך בשום פנים לא מיקסום הרווח הממקסם גם את הסיכון ואת עושק מחזיקי העניין .יונהג מיסוי פרוגרסיבי
ב יותר שיכביד את עולו על החברות והעשירון העליון ויחזיר לפחות עד חצי הדרך את עול המיסים שהיה נהוג
בשנת  1986והדומה לעול המיסים בסקנדינביה ,שבה שורר משטר קפיליסטי למהדרין אבל עם פן הומני .ולניאו
ליברלים בקרבנו המעריצים את מילטון פרידמן ,יועצם של פינושה ,ת'אצ'ר ,רייגן ונתניהו ,אומר שאני בהחלט בעד
שוק חופשי ,אני לא סוציאליסט ובוודאי שלא קומוניסט ואנטי ביזנס .אבל אין לנו בישראל שוק חופשי כי אם שוק
מונופוליסטי ,קרטליסטי ,פירמידלי ,ריכוזי ,העושק את בעלי מניות המיעוט ,את הצרכנים ,העובדים והקהילה.
יש החוששים גם כי אם נגיע לצדק חברתי ייפרץ התקציב ,ניכנס לגרעונות ויגדל החוב של ישראל .התוכנית שלי
היא מאוזנת ,עם הכנסות והוצאות דומות ,שעושה צדק עם רוב רובה של האוכלוסיה על חשבון מיעוט מבוטל של
אזרחים שהגיעו לרווחי עתק בחסות עושי דברם בממשלה ובשירות המדינה .אין עיני צרה בעשירון העליון שרובו
עשה את הונו ביושר ובלי לנצל בצורה מחפירה את המדיניות הניאו ליברלית של הממשלות ,הפרטות שערוריתיות,
והורדה מסיבית של תשלומי המס לחברות ולעשירים תוך הכבדת עול המיסוי העקיף על רוב רובה של האוכלוסיה.
היסוד השלישי המשלים את שלושת היסודות הבסיסיים הוא יסוד האתיקה ,השם כיעד את ביעור השחיתות מהיסוד,
אחרי שהגיעה לשיאים שלא יאומנו המכלים כל חלקה טובה בעם .יוכבדו העונשים על עברייני הצווארון הלבן,
ייערך סינון אתי למועמדים לתפקידים ציבוריים וכלכליים ,כך שישראל תמוקם בין עשר המובילות של .TI
על מנת להגיע ליעדים אלה ,יהיה על המשטר להפוך למשטר נשיאותי ,כשלנשיא סמכויות ביצוע מלאות ובממשלתו
מיטב המומחים ,בלי קואליציות ובלי קבוצות לחץ .אחוז החסימה יועלה לחמישה אחוזים ,תהיה הפרדה מלאה בין
דת ומדינה ,יינתנו זכויות אזרח מלאות לכל האוכלוסיה ,וכל הצעירים והצעירות יגוייסו לשירות בצה"ל או שירות
לאומי של שלוש שנים .לא תהיה אפליה על בסיס דת ,גיל ומין לכל משרה ובכל נושא .ייאכף חוק חינוך חובה חינם
לכל צעיר עד גיל  ,18הכולל בתוכו מריכיבי ליבה ולימוד ברמת שפת אם של עברית ,ערבית ואנגלית .הלימודים
האקדמיים יהיו חינם ,כמו בכל המדינות הנאורות .המצע כולל גם סעיפים חשובים כמדיניות ,בטחון פנים ,איכות
הסביבה ,רווחה ,תעסוקה ,עסקים והרשות השופטת .אך ברצוני להתעכב על שלושה נושאים חשובים ביותר ,שאם
יאומצו יתנו חלק ניכר מהמקורות בנוסף להכבדת עול המיסוי על החברות והעשירים ועונשים דרקוניים לעבריינים.
הנושא הראשון הוא ניתוק הקשר בין הון ושלטון .נושאי תפקידים בכירים בממשל יקבלו שכר מקביל לשכר במגזר
הפרטי ותנאי פנסיה נדיבים ,אך ייאסר עליהם לעבוד במגזר הפרטי .המעבר החופשי מהמגזר הממשלתי לפרטי גרם
למדינה הפסדי הכנסה של עשרות מילירדי שקלים ,כאשר הופרטו נכסי המדינה בנזיד עדשים ,לא בוצעה רגולציה
של ממש ,לא נאכפו ההגבלים העסקיים שאיפשרו להגיע לקרטלים ולפירמידות של ימינו ,לא נגבו המיסים כראוי
ולא נענשו עברייני הצווארון הלבן .החברה הישראלית תצטרך לעבור מהפך ,כאשר היא מרימה על נס את
המתריעים כנגד השחיתות ,מוקיעה פושטי רגל שהערימו על נושיהם ,עברייני מס שהונו את השלטונות ובעלי
שליטה שעשקו את בעלי המניות .והחשוב מכל – יהיה פתרון הוליסטי וערכי לכל תחלואי המדינה ,תוך מעבר
לערכי הצניעות )גם אם יירדו ההכנסות ממיסי ה ,(BMW -החסכונות לעומת משיכות היתר וההלוואות ,תונהג
ריבית ריאלית של כחמישה אחוזים שתעודד חיסכון ותמנע היווצרות בועות נדל"ן ואחרות ,ייבנו שיכונים
ציבוריים ,כל קרנות הפנסיה יהיו מושקעות באגרות חוב ממשלתיות ,ייאסרו מינופים גבוהים ,יוכבד עול המיסוי על
הספקולנטים וקרנות הגידור ,על החברות המשקיעות את עיקר כספן בחו"ל ,על מוצרי המותרות.
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 .4סיכום
שופנהואר אמר שלאמת יש שלושה שלבים :השלב הראשון שבו אומרים עלינו שאנחנו הזויים ,דון קישוטים ,לא
רציניים .את השלב הזה כבר עברנו ,כאשר אלה שדיברו על צדק חברתי ,אתיקה ואקולוגיה היו נחשבים לתמהונים
ובהרצאותיהם הופיעו רק בודדים .השלב הבא הוא השלב שבו אומרים עלינו שאנו אויבי העם ,כן אותו המחזה של
איבסן הנורבגי שהוקע עד כדי כך עד שיצא לגלות ארוכה ,אך ,כיום נורבגיה היא המדינה האתית והמשגשגת ביותר
בעולם .בארצות הניאו ליברליות מכנים אותנו קומוניסטים ,אנטי ביזנס ,ובמקרה הטוב סוציאל – דמוקרטים.
עושים לנו אוסטרקיזם ,מסלקים אותנו מהאוניברסיטאות ,מהחברות ,מהדירקטוריונים ואפילו מהחברה .בשלב הזה
היינו עד לחודש יולי  .2011השלב השלישי הוא השלב שבו כולם מצטטים את המנטרות שדגלנו בהן כאילו שהם
המציאו אותן .העיתונאים הניאו ליברלים שרים זמירות חברתיות ,הטייקונים אומרים שהמחאה החברתית צודקת,
אנשי האוצר שעשקו את העם הופכים לחברתיים לעילא ומופיעים בכל תוכנית טלוויזיה.
אפילו הפוליטיקאים אומרים שצריך לבצע שינויים מרחיקי לכת אבל לא היום ,בלי לפרוץ את מסגרת התקציב ,בלי
להכעיס את מנהלי הבנקים ,החברות ,משקיעי החוץ וחברות הדירוג הבינלאומיות .הם מנסים לחנוק את תנועות
המחאה ,לפורר אותן ,לקנות את ראשיהן .ממנים ועדות לריכוזיות ,טרכטנברג ואחרות .נותנים פירורים פה ושם
שישפרו את המצב בצורה הדרגתית ,עד יעבור זעם ,כי ממילא תוך כמה שנים ,הכלב ימות ,הפריץ ימות או תהיה
מלחמה .ואם תנועות המחאה יאבדו את הסבלנות ויעברו לאלימות ידכאו אותן ,במקרה הטוב כמו שעשה דה גול
למהפכת הסטודנטים במאי  1968שהשתתפתי בה ובעקבותיה קיבל את הרוב הגדול ביותר באסיפה הלאומית ,או
במקרה הרע כמו שעשה פינושה בצ'ילה .ראשי תנועת המחאה צריכים להתאזר באורך רוח ,להישאר תנועה עממית
המאגדת בתוכה את כל העשוקים שהם רוב האוכלוסיה ,בלי לפצל את הכוחות ,להמשיך במאבק לאורך שנים רבות.
אם בשנת  2011היה הקונגרס החברתי הראשון צריך לזכור שגם חלפו אי אלו שנים בין הקונגרס הציוני הראשון
עד הקמת מדינת ישראל .ולוואי ולא נצטרך לעבור שואה ומלחמות לרוב עד אשר תיכון מדינת רווחה ,אך אם נרצה
 זאת לא תהיה אגדה .זאת הדרך היחידה להתגבר על המכשולים ולהגיע אל יעד השוויון והשגשוג לכולנו אם אנוחפצי חיים.
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עיקרי מצע תנועת הרפובליקה השניה של ישראל
מבוא :תנועת הרפובליקה השניה של ישראל היא תנועה עממית חוץ פרלמנטרית שנועדה לשנות מהיסוד בדרכים
דמוקרטיות את פני המדינה בכל המישורים ולהציב בראש סדר הקדימויות את הצדק החברתי ,היושרה ,השוויון,
איכות הסביבה והחיים של כל התושבים .התנועה מאגדת בתוכה חילוניים ודתיים ,מתנחלים ויונים ,יהודים וערבים,
נשים וגברים ,מעמד הביניים עשירים ועניים ,אנשי פריפריה ומרכז ,אנשי עסקים ,אקדמיה ,רוח והמגזר השלישי.
 .1צדק חברתי :מעמד הביניים יהפוך ל 50% -מהאוכלוסיה ,שיעור כפול מהנוכחי .הפערים החברתיים יהיו
כמקובל בעשר המדינות הדמוקרטיות המובילות בצדק החברתי .מימדי העוני ירדו אל מתחת ל 10% -מהאוכלוסיה.
 .2כלכלה :ישונה מהיסוד המשטר הניאו ליברלי ויימצא האיזון הנכון בין מעורבות הממשל לשוק החופשי .החברות
יביאו בחשבון את האינטרסים של כל מחזיקי העניין לרבות השגת רווחיות נאותה .יונהג מיסוי פרוגרסיבי ביותר.
 .3אתיקה :תבוער השחיתות מהיסוד ויוכבדו בצורה דרסטית העונשים על עברייני הצווארון הלבן .ייערך סינון
אתי למועמדים לתפקידים ציבוריים וכלכליים .ישראל תמוקם בין עשר המדינות המובילות במדד האתיקה של .TI
 .4משטר :יונהג משטר נשיאותי נוסח ארה"ב כשלנשיא סמכויות ביצוע מלאות ובממשלתו מיטב המומחים .מחצית
מחברי הכנסת ייבחרו בבחירות איזוריות ומחציתם ייבחרו בבחירות יחסיות .יועלה אחוז החסימה ל5%. -
 .5דת ומדינה :הפרדה מלאה בין הדת והמדינה .הנהגת נישואים אזרחיים לכל האוכלוסיה .מתן מעמד שווה לכל
הזרמים בדת היהודית ולכל הדתות .מינוי רבנות אחת לאשכנזים וספרדים .הנהגת חופש פולחן מלא.
 .6זכויות אזרח :מתן זכויות אזרח מלאות לכל האוכלוסיה .כל אזרח ,ללא הבדל דת ,גזע ומין ,יבחר בין שירות
בצה"ל לשירות לאומי חובה של שלוש שנים .אכיפת איסור אפליה על בסיס דת ,גיל ומין לכל משרה ובכל נושא.
 .7מדיניות :מדינת ישראל תהיה מדינה דמוקרטית עם זכויות הצבעה לכל תושביה ,עם גבולות בני הגנה ובלי
שליטה בעם זר .גבולות הקבע של המדינה יביאו בחשבון את המרכיב הדמוגרפי היהודי והערבי בכל שטחי א"י.
 .8חינוך :ייאכף חוק חינוך חובה חינם לאוכלוסיה עד גיל  ,18הכולל בתוכו מרכיבי ליבה של מתימטיקה ,אזרחות,
לימוד חובה של שלוש שפות :עברית ,אנגלית וערבית ,מורשת בכל מגזר .לימודים אקדמיים יהיו חינם בכל מקצוע.
 .9הון ושלטון :ינותק הקשר בין הון ושלטון .נושאי תפקידים בכירים בממשל יקבלו שכר מקביל לשכר במגזר
הפרטי ותנאי פנסיה נדיבים ,אך ייאסר עליהם לעבוד במגזר הפרטי על פי חוק .כתוצאה מכך יתפנו תקציבי עתק.
 .10בטחון פנים :ימוגרו משפחות הפשע ויוכבדו בצורה דרסטית העונשים על פשיעה .יגויסו למשטרה מיטב
האנשים שיקבלו שכר מקביל לשכר בצה"ל .תצומצם במחצית כמות הפשיעה :גניבות ,תקיפות ,עבירות מין וכו'.
 .11איכות הסביבה :עיקר משאבי הפיתוח יופנו לתחום האנרגיה הנקיה .יצומצם זיהום האוויר בהתאם לתקנים
הבינלאומיים .ייאכפו כל חוקי איכות הסביבה ויוכבדו העונשים למפירים לרבות עונשי מאסר לתקופות ממושכות.
 .12הרשות השופטת :תישמר עצמאות הרשות השופטת .יוגדלו תקני השופטים תוך צמצום דרסטי בעינוי הדין.
יוקם בית משפט לעבירות כלכליות עם שופטים המומחים בתחום .ייאסר על שופטים לעבוד כבוררים עם פרישתם.
 .13ערכים :ייעשה מאמץ לשוב לערכי הצניעות ,הסיוע לקהילה ,שיתופי פעולה ,מציאת דרך הביניים ,רוחניות,
תרבות והשכלה; לעומת הרדידות של תרבות הרייטינג ,תוכניות הריאליטי עם ההדחות ותחרותיות שלוחת רסן.
 .14רווחה :יופנו תקציבים מספקים לרווחה ,בריאות ,סיוע לקשישים ומוגבלים .ייאסר על קרנות הפנסיה להשקיע
בבורסה .ישראל תדורג בין עשר המדינות המובילות בתחום הרווחה ,כשעיקר העול על המגזר העיסקי והעשירים.
 .15תעסוקה :יועלה בצורה דרסטית שכר המינימום ויופחת למינימום מספר עובדי הקבלן .יישמר בטחון תעסוקתי
גבוה עם זכויות סוציאליות .יושג איזון בין תנאי התעסוקה ,חופש ההתאגדות ,היושרה של הועדים ויכולת הניהול.
 .16עסקים :תונהג מדיניות המעודדת עסקים המביאים לערך מוסף למשק ויוכבד העול הרגולטורי והמיסויי על
קרנות גידור ,השקעות ספקולטיביות וחברות העובדות עם מינופים גבוהים ומשקיעות את עיקר רווחיהן בחו"ל.
 .17חברה :החברה הישראלית צריכה לעבור שינוי יסודי ,כאשר היא מרימה על נס מתריעים כנגד שחיתות,
מוקיעה פושטי רגל שהערימו על נושיהם ,עברייני מס שהונו את השלטונות ובעלי שליטה שעשקו את בעלי המניות.
 .18ראיה הוליסטית :פעילות במקביל ,כאשר משאבי עתק יגויסו כתוצאה משינוי המדיניות ויחולקו בצורה צודקת
ולצרכים החשובים ביותר למשק .קיום ערכי האתיקה ,האחריות החברתית ואיכות הסביבה הם הערובה לשגשוג.
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 36העקרונות של עסקים ואתיקה בישראל ובעולם לקראת 2020
ד"ר יעקב קורי

על רקע המשבר בכלכלה העולמית ,הנובע רובו ככולו מכשלים אתיים ,יש מקום לבדוק את אתגרי העסקים
והאתיקה בעולם העסקים בישראל ובעולם לשנים הקרובות על מנת למנוע שפל שעלול לקרות לקראת שנת .2020
צמרת עולם העסקים ,המנהיגות הכלכלית )כמו קלאוס שוואב ,יו"ר הפורום הכלכלי העולמי" ,כנס דאבוס"(,
הפוליטיקאים והתקשורת מגיעים למסקנה שהאתיקה היא תנאי חיוני לקיום כלכלה בת קיימא ורווחית.
אני מציע לאמץ את  36עיקרי הספר שלי "סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית" ,אשר חזה את
המשבר ומציע דרכים מעשיות לקיום חברה אתית ורווחית כאחת ,על מנת שישמשו קו מנחה לעמידה באתגרים:
 .1על החברות לראות ברווחיות תנאי הכרחי לקיומן אך לא את תכלית קיומן ,כי חברות גם קשורות למחזיקי
העניין :מעסיקות עובדים ,מוכרות מוצרים ,רוכשות מספקים ,משלמות מיסים ,משפיעות על הסביבה והקהילה.
 .2זניחת עקרון מקסום הרווח הגורם בהכרח למקסום הסיכון ומקסום עושק מחזיקי העניין.
 .3הקפדה על איתנות פיננסית ,עם מינוף סביר ,לא של פי  10כמו של כמה מאילי ההון או של פי  30כמו בליהמן
ברדרס ובקרנות גידור ,עם הון עצמי סביר ,מצבת חובות נמוכה ,תזרים מזומנים חיובי ,יושרה של מנהלי הכספים.
 .4פרסום דיווחים פיננסיים אמיתיים ושקופים ,עם אחריות אישית של הנהלת החברה ,ובמקום להוציא עשרות
מיליונים על מנת להתחמק מחוקי סרביינס אוקסלי יוציאו מיליונים על מנת להטמיע את האתיקה בחברה.
 .5אי העסקת עורכי הדין האמונים על תכנון מס "כחוק" כי כל החברות ישלמו את מלוא המס לאחר שישתכנעו כי
אם הן לא יעשו זאת לא ניתן יהיה לקיים את שלטון החוק ,לבער את הפשע ,לממן את הצבא ,החינוך והבריאות.
 .6הוצאת קרנות הפנסיה וההשתלמות מהבורסה ומי שבכל זאת ירצה להשקיע בבורסה ישקיע רק בקרנות אתיות.
 .7הפיכת הדירקטורים החיצוניים לעצמאיים על מנת שישמרו על האינטרסים של כל מחזיקי העניין בחברה.
 .8הקמת מכון לאתיקה שיתן דירוג אתי לכל החברות ,בעלי השליטה והמנהלים הבכירים ,וגיוס עובדי מכון שיהיו
בעלי רקורד אתי ללא רבב ,כך שלא יקרו תופעות שחברות אשר קיבלו רייטינג של  AAAיקרסו בגלל עושק אתי.
 .9הפיכת האינטרנט לכלי האתי האולטימטיבי שיבטיח שקיפות מלאה ,ימנע שימוש לרעה במידע פנים ויאפשר
תקשורת גלויה בין כל מחזיקי העניין בחברה.
 .10קידום שיתוף פעולה ,איזון והרמוניה כתחליף לעקרון הכרעת היריב בכל מחיר ולתחרותיות נטולת העכבות.
 .11מניעת אגרסיביות שלוחת רסן בשיווק ,פרסומת מטעה והונאת הלקוחות ,וקיום תחרות על טיב ומחיר המוצרים
והשירות ללקוחות ,בלי לשים מכשול בפני עיוור ,תוך אספקת מוצרים טובים במחיר סביר.
 .12אימוץ המודלים לחיקוי של ג'רי גרינפילד מבן אנד ג'ריס ,וורן באפט או פול הוקן ולא את המודלים של קן ליי
מאנרון או מנהלי ליהמן ברדרס ,בר סטרנס ו.AIG -
 .13המבחן להצלחה לא צריך להיות גודל הארנק אלא גדולת האיש.
 .14על המנהל האידיאלי להנהיג את חברתו בצורה סמכותית ,דמוקרטית ואנושית ולא באכזריות חסרת רגישות.
 .15מניעת תופעות של הטרדה מינית ,אפליה על בסיס מין גזע וגיל ,נפוטיזם והקפדה על התייחסות הוגנת לכל
העובדים ,שיגויסו לאחר שעמדו בהצלחה בסינון אתי.
 .16פערי השכר בין בעל השכר הגבוה ביותר לבעל השכר הנמוך ביותר בחברה לא יהיו גבוהים מ1. : 30 -
 .17הקפדה על איכות הסביבה בחיפה שתהיה כמו בקופנהגן ולא כמו בנפולי ושחברות הכימיקלים בישראל ישקיעו
במניעת הזיהום האקולוגי כמו שהן משקיעות במפעליהן בהולנד ובמדינות הנאורות.
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 .18העלאת מיקומה של ישראל בדירוג המדינות האתיות של  TIלעשר המדינות המובילות ,שנדמה לשווייץ ולא
לניגריה ,ושהממונים על חקיקת ואכיפת חוקי איכות הסביבה לא יעברו לעבוד בחברות המזהמות ביותר.
 .19על החברות ואילי ההון לא להסתפק ביציאת ידי חובה בתרומה לאחריות חברתית של חצי אחוז מהרווח הנקי
אלא עליהם להשיג את  99%הנותרים של הרווח בצורה אתית ,ביושר ובשקיפות.
 .20השלטון לא צריך להיות ניאו ליברלי או סוציאל דמוקרטי כי אם ניאו חברתי וחסיד הדרך השלישית של ג'וזף
שטיגליץ ,הדוגלת באיזון בין השוק החופשי ורמה סבירה של רגולציה ממשלתית.
 .21פוליטיקאי מוצלח לא יהיה אחד הגר בדירה של  40מיליון שקל במגדל יוקרתי או בעל בית תחת חקירה ברחוב
כרמייה ,כשכמעט כל חייהם היו עובדי ציבור ,אלא פוליטיקאי הגר בצריף בירושלים כבן צבי או ברחובות כקציר.
 .22מורשת גנדי תהיה זו של גנדי המקורי ,ההודי ,עם הצניעות ,הענווה ,היושרה ,האמת ,השלום והאחווה.
 .23ניתוק הקשר הגורדי בין הון ושלטון ,תוך חיבור הפוליטיקאים אל העם ולא אל  19המשפחות ,כשפקידי האוצר
ישאפו לעשות לביתם בשירות המדינה בכל חייהם ולא יראו בשירות מסדרון המוביל אל שירות אילי ההון.
 .24הגשמת חזונו של מילטון פרידמן להיעלמות האחריות החברתית כיעד של חברות וחזונם של הניאו ליברלים
לצמצום מדינת הרווחה ,כי אם כל החברות יתנהגו בצורה אתית לא יהיה צורך בתרומותיהן ובסיוע ממשלתי.
 .25על החברה הישראלית לא להעריץ פושטי רגל שהערימו על נושיהם ,עברייני מס שהונו את השלטונות ,בעלי
שליטה שעשקו את בעלי מניות המיעוט ,אלא לכבד את האזרחים המרובעים המשלמים מס ומחזירים את חובותיהם.
 .26על עברייני הצוורון הלבן לשבת בבית הסוהר עשרים שנה ,בלי עסקות טיעון ,כופר ושוחד סמוי או גלוי ,ועל
השופטים לא לנהוג ברחמים כלפי בנקאים ,אילי הון או עובדי ציבור מושחתים המיוצגים על ידי צמרת עורכי הדין.
 .27החברה הישראלית צריכה להוקיע כל מי שמפגר בתשלומים לספקים ולעובדים ,כל מי שמעסיק בסיטונות
עובדי קבלן ,כלי מי שלא משלם תנאים סוציאליים וכל מי שמונע מעובדים להתאגד על מנת לשפר את תנאיהם.
 .28החברה הישראלית חייבת להרים על נס ולתגמל מתריעים כנגד שחיתות ,עושק מחזיקי העניין ופושעים אתיים.
 .29ישראל תאבד את בכורתה כמובילה בפער החברתי במדינות המפותחות ולהגיע לרמה של שבדיה שבה כמחצית
מהתושבים נמנים על המעמד הבינוני .כי דמוקרטיה לא מתמצה בבחירות כל  3שנים כי אם ברווחת כל תושביה.
 .30עלינו ,הציבור הרחב ,לקחת את עצמנו בידיים ,לפעול כחוק ובצורה אתית אך בצורה מושכלת ,כך שנשקיע רק
בחברות אתיות ,נרכוש בחברות אתיות ,נעבוד רק בחברות אתיות ונקבל רק חברות אתיות ובנות קיימא לקהילה.
 .31אל לנו לשאוף לקפיטלזים או חשבונאות יצירתיים כי אם למחקר ופיתוח יצירתי בתחומי ההיי טק ,האנרגיה
הנקיה והתעשיות המסורתיות ,תוך שמירה על אסטרטגיה אתית הוליסטית.
 .32איכות ומצוינות צריכות לשמש אבני היסוד לפעילות החברות והארגונים ,שיצייתו לתקנים ומפרטים ,מבלי
לעגל פינות תוך פגיעה באיכות וסיכון חיי אדם.
 .33תקני האתיקה ,הקודים האתיים והדיבורים על אתיקה לא יהיו עלי תאנה כי אם תנאי הכרחי לקיום של החברה.
 .34לא תהיה יותר הטיית מכרזים ,הבטחת משרות לאנשי שלומנו ,סחבת בבתי המשפט ,כך שנפעל בתשתית אתית.
 .35עלינו לחזור למקורות כך שלא נעשה לאחר מה שלא היינו רוצים שיעשו לנו ,שנפעל באיזון ,במתינות ולא
בקיצוניות ,שעקרון האוניברסליות יפעל על כולנו ויהיה אותו דין ואותה התייחסות לכל אחד מהאזרחים במדינה.
 .36תרגום השיפור המשמעותי שקרה בתחומי הצרכנות ,האיכות ,הבריאות והחינוך גם לתחום האתיקה ,האחריות
החברתית והקיימות עד שנת  ,2020כי זאת הערובה להמשך השגשוג של המדינה ,אם אנחנו חפצי חיים.
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תמצית קורות חיים של ד"ר יעקב קורי בעברית ופרטי יצירת קשר

ד"ר יעקב קורי הוא איש עסקים בינלאומיים המתמחה במיזוגים ורכישות בארה"ב ,אירופה וישראל ,מחבר של
ספרים ,מאמרים וקורסים חלוציים באתיקה עסקית ,ומרצה באוניברסיטת חיפה )מאז  ,2004באתיקה עסקית,
אחריות חברתית ,ממשל תאגידי ,מיזוגים ורכישות ,מנהל עסקים ,קיימות וגלובליזציה ,בתוכניות ,BA ,MBA
אקדמיה ימית( ,באוניברסיטת תל אביב ) MBAבינלאומי ,באתיקה עסקית ועתיד הקפיטליזם על רקע המשבר
הכלכלי העולמי –  ,(2010/11הטכניון ) (2006) INSEAD ,(2009/10 MBAומוסדות אקדמיים אחרים .קורי
הוא בעל טור קבוע "אתיקה ואתה" בבטאון "רואה החשבון" )מאז  (2009וחיבר ספרים אקדמיים שיצאו לאור
בארה"ב ב) Kluwer, Springer -ב 2001 -ובכריכה רכה ב) Mellen ,(2004 -ב 2009 -ובכריכה רכה ב-
 ,(2010בישראל במאגנס "סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית" ) (2008שזכה לביקורות נלהבות,
בנושאי אתיקה עסקית לבעלי מניות מיעוט ,בבנקים ,מיזוגים ושוק ההון ,קיימות ,גלובליזציה ואחריות חברתית,
אתיקה עסקית בישראל ,הון ושלטון .קורי חיבר רומן אתי שיצא לאור בישראל "הישמרו מדורון יווני" );(2001
מחזה בעברית "בחירתה של נלי" ,עם עמליה אייל ,שתורגם לצרפתית; תיזה לדוקטורט בצרפתית ) ;(2004ועוד.
קורי כתב פרקים בספרים אקדמיים )בצרפתית –  2010ובעברית "בשם האזרחים ,העסקים ,או העסקנים?" ,עם
ערן ויגודה גדות (2011 ,ופירסם מאמרים בעיתונות הכלכלית וכפובליציסט באתר  .News1ספרו " Activist
 "Business Ethicsמצוטט מספר פעמים בערך  Business Ethicsבויקיפדיה באנגלית ובאתרים אחרים .ספריו
היו הראשונים בעולם שעסקו באתיקה לבעלי מניות מיעוט ,הם התריעו בפני שערוריות הממשל התאגידי שקרו
מדצמבר  2001ואילך ,המשבר הכלכלי העולמי שפרץ בספטמבר  2008והשפל הכלכלי הצפוי עד .2020
קורי כיהן בתפקידים בכירים בתעשיית ההיי-טק ,היה סמנכ"ל כספים ומכירות באלביט בה עבד בין השנים 1973-
 ,1987הוביל הנפקות בארה"ב ובישראל ,כתב למעלה ממאה תוכניות עסקיות ,ויזם מיזוגים ,תוכניות הבראה,
רכישות ומכירת ידע בארה"ב ,אירופה וישראל .קורי נבחר למרצה המצטיין באוניברסיטת חיפה ,והיה חבר
בדירקטורינוים של שבי"ל  ,TIתיאטרון חיפה ,פסטיבל הסרטים חיפה ,וחברות עסקיות בארה"ב ובישראל .לקורי
אתר באינטרנט המציג את פעילותו באתיקה עסקית בספרים ,מאמרים ,קורסים ,הרצאות ,בישראל ובעולם.
קורי הרצה בפני הנהלת  Transparency Internationalבברלין ,בפורום של האיחוד האירופי בסטרזה ,כינוס של
מנכ"לים בצרפת ,ועידת ההיי טק ,הנהלות בנקים ,כנס הדירקטורים ,כנס מבקרי הפנים ,שבי"ל ,מרכז יזרעאלי,
משכנות שאננים ,ערבי השקה לספרים שכתב בבית ציוני אמריקה ובמרכז סוזן דלאל בת"א ,ארנסט & יונג ,קבוצת
מגדל ,ברדיו ,בטלביזיה ,באלביט ,בתע"א ,BDO ,מרכז האתיקה בבורסה לניירות ערך ,אומ"ץ ,אייפקס וארגון
בוגרי אינסאד בישראל ,חברת החשמל ,פורומים של הטכניון ,אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטאות אחרות ובהנהלת
הרשות לני"ע בישראל .קורי השתתף בפורומים של תנועת המחאה החברתית והשר מיכאל איתן והעביר להם
לבקשתם מבחר מכתביו .הוא מכהן בתפקידים ניהוליים בתנועת אומ"ץ למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי.
קורי היה בין הראשונים בישראל שהתבטאו בנושאי הון ושלטון ,ריכוזיות והפערים הכלכליים משנת  2001ואילך
והתווה משנה סדורה כיצד ניתן להיחלץ מהמשבר החברתי בספרים ,במאמרים ,בקורסים ובהרצאות שלו.
קורי קיבל דוקטורט בהצטיינות במנהל עסקים/אתיקה עסקית בConservatoire National des - CNAM -
 Arts et Metiersבפריס ,צרפת ,בשנת  ;2004את ה) MBA -באנגלית ,צרפתית וגרמנית( ב,INSEAD -
בפונטנבלו ,צרפת ,בשנת  ;1968את ה BA -בכלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת
 ;1966ועבר קורסים בשיווק ,מימון ונושאים אחרים ב ,IMD -שוויץ ,ועוד .שירת בצה"ל כקצין עד דרגת רב סרן
במילואים .שולט בעברית ,אנגלית ,צרפתית )שפת אם( ,ספרדית ולאדינו ,שולט חלקית בגרמנית ,איטלקית,
פורטוגזית ,רומנית ואינטרלינגווה ולמד עשרות שפות אחרות עם יכולת קריאה חלקית .יזם את תרגום הצהרת
זכויות האדם של האו"ם בלאדינו והשתתף בתרגום ובעריכה .קורי נשוי לרותי מ ,1969 -ולהם שלושה ילדים,
יוסף ,אמיר ושירלי ונכדים .נולד בקהיר ,מצרים ,ב ,5.6.1944 -עלה לישראל ב ,1953 -אזרח ישראלי ,גר בחיפה.
קשר:
ד"ר יעקב קורי
רחוב קוסטה ריקה  ,2חיפה 34981
טלפון ,0544589518 ,048256608 ,048246316 :פקס048343848 :
דוא"ל coryj@zahav.net.il :או cory@netvision.net.il
אתר www.businessethics.co.il :או www.businessethicscory.com
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בית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה
תנועת אומ"ץ – אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
מתכבדים להזמינך ליום עיון בנושא:
צדק חברתי בישראל?
לקראת סיכומי ועדת טרכטנברג
יום העיון יתקיים ביום א'  22בספטמבר  2011בין השעות 00:00-10:00
באוניברסיטת חיפה באולם  ,2000בנין רבין
התכנסות00:00-00:30 :
מושב הפתיחה0:30-11:00 :
 - 9:30-10:00מנחה :פרופ' ערן ויגודה-גדות ,ראש בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה
 - 10:00-10:30מר אריה אבנרי ,יו"ר אומ"ץ ,סופר ועיתונאי
 - 10:30-11:00ד"ר יעקב קורי ,מרצה ,סופר ,ואיש עסקים
הפסקת קפה11.00 -11.15 :
פנל אקדמי/עסקי11:12 – 13:00 :
מנחה :פרופ' רן לחמן ,ראש מכון יזרעאלי ,המכללה למינהל
פרופ' יהודה כהנא ,ראש המכון לעסקים והסביבה ,אוניברסיטת תל אביב ,ויזם עסקי
פרופ' מאיר חת ,המכללה למנהל ,ובעבר יו"ר טבע ,בל"ל והבורסה
מר מיקי שרן ,מנכ"ל ממגורות דגון ויו"ר התאחדות התעשיינים צפון
פרופ' יעל ישי ,בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה
הפסקת צהריים13.00-13.30 :
פנל אקטיביסטי/חברתי13:30 – 12:12 :
מנחה :גב' גליה שגיא ,מנכ"לית שבי"ל TI
חכ"ל אראלה גולן ,יו"ר אומ"ץ חברתי
ד"ר איציק ספורטא ,בית הספר למנהל עסקים ,אוניברסיטת תל אביב
מר רגב קונטס ,ממייסדי מחאת האוהלים
מר יוסף (יוס) ברוך ,דובר החזית החיפאית
הפסקת קפה 15.15 - 15.30
מושב הסיום12:30 - 10:00 :
מנחה :מר אריה אבנרי ,יו"ר אומ"ץ
 - 15.30 - 15.40מר און סבר ,חבר הנהלת אומ"ץ ויו"ר אגודת הסטודנטים הארצית של האוניברסיטה הפתוחה
 - 15.40 -15.50גב' נעמה לזימי ,ראש משרד אקדמי באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה
 – 15.50 - 16.00עו"ד בועז גור ,מראשי תנועת המחאה בחיפה
 - 16.00 -16.30גב' דפני ליף ,ממנהיגי תנועת המחאה
שאלות ותשובות מהקהל
פרופ' דני גוטווין ,החוג לתולדות ישראל ,אוניברסיטת חיפה
דברי סיכום:
מר אריה אבנרי ,יו"ר אומ"ץ
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יום העיון בערוץ האקדמי של אוניברסיטת חיפה
יום העיון על צדק חברתי שהתקיים באוניברסיטת חיפה ב 25.9.11 -הועלה בערוץ האקדמי ומופיע בקישור:
http://actv.haifa.ac.il/programs/List.aspx?li=109
יום העיון בערוץ האקדמי מרשים ביותר בגלל איכות המרצים ,מגוון הדיעות ,תרבות הדיבור ,האקטואליות של
הנושא והרמה הגבוהה .הוא בהחלט יכול להופיע בתוכניות לימודים על צדק חברתי וכלכלי בארץ ובחו"ל ,כמו
בסמינריון של ד"ר יעקב קורי "צדק חברתי וכלכלי בישראל" )לוטה(.
יום העיון מופיע בערוץ האקדמי ב" -כלכלה ומשפט" בסדרה" :צדק חברתי בישראל? לקראת סיכומי ועדת
טרכנטברג" ,ומחולק לארבעה פרקים של כשעה כל אחד ,ובסה"כ  4שעות ו 22 -דקות .הכנס התקיים מטעם בית
הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה ותנועת אומ"ץ ,ביוזמתו של ד"ר יעקב קורי שהזמין את כל המרצים
שלקחו חלק בכנס .הערוץ האקדמי ערך ועיבד את החומר ,ולא הכניס קטעים מסוימים משיקולים טכניים ,כמו
למשל קטע מההרצאה של ד"ר קורי שבה היו תקלות בסאונד .קטעי הויזואל מהקהל הוכנסו משיקולים טכניים
כשיש תקלות ותזוזה במצלמה.
במושב הפתיחה מרצים ) 71דקות(:
מנחה :פרופ' ערן ויגודה-גדות ,ראש בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה ,מההתחלה ועד הדקה ה,21 -
סה"כ  21דקות.
מר אריה אבנרי ,יו"ר אומ"ץ ,סופר ועיתונאי ,מדקה  22עד דקה  ,45סה"כ  24דקות.
ד"ר יעקב קורי ,מרצה ,סופר ואיש עסקים ,מדקה  46עד דקה  ,71סה"כ  26דקות.
בפאנל אקדמי/עסקי מרצים ) 65דקות(:
מנחה :פרופ' רן לחמן ,ראש מכון יזרעאלי ,המכללה למנהל ,מההתחלה עד הדקה השביעית ,סה"כ  7דקות.
פרופ' יהודה כהנא ,ראש המכון לעסקים והסביבה ,אוניברסיטת תל אביב ,ויזם עסקי ,מדקה  8עד דקה  ,31סה"כ
 24דקות.
פרופ' מאיר חת ,המכללה למנהל ,ובעבר יו"ר טבע ,בל"ל והבורסה ,מדקה  32עד דקה  ,47סה"כ  16דקות.
מר מיקי שרן ,מנכ"ל ממגורות דגון ויו"ר התאחדות התעשיינים צפון ,מדקה  48עד דקה  ,65סה"כ  18דקות.
)פרופ' יעל ישי ,בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה ,סירבה להצטלם עבור הערוץ האקדמי(.
בפאנל אקטיביסטי/חברתי מרצים ) 64דקות(:
מנחה :גב' גליה שגיא ,מנכ"לית שבי"ל  ,TIמההתחלה עד דקה  ,5וכן בחלקי הדקות  26 ,23ו ,41 -סה"כ  7דקות.
מר רגב קונטס ,ממייסדי מחאת האוהלים ,מדקה  6עד דקה  ,7מדקה  27עד דקה  ,40מדקה  58עד דקה  ,64סה"כ
 23דקות.
חכ"ל אראלה גולן ,יו"ר אומ"ץ חברתי ,מדקה  8עד  ,10מדקה  23עד דקה  ,25מדקה  52עד דקה  ,53סה"כ 8
דקות.
מר יוסי )יוס( ברוך ,דובר החזית החיפאית ,מדקה  11עד דקה  ,15מדקה  47עד דקה  ,51מדקה  54עד דקה ,57
סה"כ  14דקות.
ד"ר איציק ספורטא ,בית הספר למנהל עסקים ,אוניברסיטת תל אביב ,מדקה  16עד דקה  ,22מדקה  42עד דקה
 ,46סה"כ  12דקות.
במושב הסיום מרצים ) 62דקות(:
מנחה :מר אריה אבנרי ,יו"ר אומ"ץ ,מופיע בחלקי דקות במספר קטעים בסרט )הערוץ האקדמי לא מעלה ברכות,
שאלות ותודות ,וגם לא שאלות מהקהל(.
מר און סבר ,חבר הנהלת אומ"ץ ויו"ר אגודת הסטודנטים הארצית של האוניברסיטה הפתוחה ,מההתחלה עד דקה
 ,7סה"כ  7דקות.
גב' נעמה לזימי ,ראש משרד אקדמי באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה ,מדקה  8עד דקה  ,12סה"כ 5
דקות.
עו"ד בועז גור ,מראשי תנועת המחאה בחיפה ,מדקה  13עד דקה  ,21סה"כ  9דקות.
פרופ' דני גוטווין ,החוג לתולדות ישראל ,אוניברסיטת חיפה ,מדקה  22עד דקה  ,23מדקה  39עד דקה  ,59סה"כ
 23דקות.
גב' דפני ליף ,ממנהיגי תנועת המחאה ,מדקה  24עד דקה  ,38מדקה  60עד דקה  ,62סה"כ  18דקות.
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סמינריון צדק חברתי וכלכלי בישראל 30 -הרצאות  -מאת ד"ר יעקב קורי
אתר אינטרנט , www.businessethics.co.il :דוא"ל , coryj@zahav.net.il :טל' 048246316

רקע
סמינריון צדק חברתי וכלכלי בישראל משלב חומר תיאורטי ,אירועים ,וכן מחזות וסרטים עלילתיים ודוקומנטריים בנושאים
של צדק חברתי וכלכלי ,תנועת מחאת האוהלים ,ועדת ספיבק-יונה ,ועדת טרכטנברג ,תנועת הרפובליקה השניה ,מנהיגים:
דפני ליף ,איציק שמולי ,רגב קונטס ואחרים ,ימי עיון ,דיונים הפתוחים לציבור ,הקונגרס החברתי .צדק חברתי וכלכלי בדת,
בפילוסופיה ובמשנתו של הרצל ,הצעות לחקיקה ,אתיקה בחברות עסקיות ,בבנקאות ,בשוק ההון ,במשרדים ממשלתיים,
באלכ"רים .בעיות הפרטה ,פערים חברתיים ,שחיתות ושוחד ,מידע פנים ,מתריעים ,אפליה גזעית ,הטרדה מינית ,הון ושלטון.
מודלים של התנהגות אתית )סטף ורטהיימר( וסקירה על אילי הון עם סרטים דוקומנטריים .התפתחויות חדישות באתיקה,
תכנון אסטרטגי אתי וקודים אתיים .כל האירועים והיצירות וכמעט כל החומר התיאורטי הם ישראליים מקוריים ומבוססים על
ניסיון עסקי וציבורי של עשרות שנים ,פעילות בארגונים חברתיים ואתיים ,מחקרים וספרים חלוציים בנושאי אתיקה
בישראל ,ביניהם הספר הישראלי הראשון מסוגו על אתיקה עסקית של ד"ר יעקב קורי" :סוגיות נבחרות באתיקה עסקית
ובאחריות חברתית" בהוצאת מאגנס ,המהווה את המקור המרכזי למקראות הקורס .הקורס גם מתבסס על מאמרים של ד"ר
קורי ואחרים ואתרי אינטרנט .עבודת הגמר שתוגש ביום האחרון של הקורס היא" :אתיקה וצדק חברתי ,כלכלי ואקולוגי
בחברה או אלכ"ר בישראל" .העבודה היא בת  10עמודים ותציג היבטים אלה בחברה ישראלית או באלכ"ר ישראלי במתכונת
האירועים של הקורס וספר המחקר .יש לתאם את שמות החברות עם המרצה על מנת למנוע כפילויות .קיימת חובת נוכחות
בכל השיעורים של הסמינריון .יש להקפיד להגיע בזמן לכל ההרצאות ,לאפשר ולעודד כל סטודנט להציג את המטלות שלו
בפני כולם בתנאים האופטימליים על מנת שיוכל לעמוד במטלות בצורה הטובה ביותר .על כל הסטודנטים לקרוא את החומר
שבמקראות ועל מגישי המטלות להתעמק בחומר ,לנתחו ולהציג בפני הכיתה במשך עשר דקות את עיקרי ההרצאה ,האירוע
והיצירה )בתפקיד המספר( או את הדילמות של הדמויות המרכזיות באירועים ,גיבורי היצירות או הנושאים העיקריים.
בעקבות הדיווח מתפתח דיון קבוצתי .השילוב בין אירועים ,חומר תיאורטי וסרטים דוקומנטריים ועלילתיים הוכח כאפקטיבי
במיוחד 50% .מהציון הוא עבור המטלות האישיות ו 50% -מהציון הוא עבור עבודת הגמר האישיות .אין בסמינריון מבחן.
תוכנית לימודים בת  30הרצאות
 .1מבוא :צדק חברתי וכלכלי ,אתיקה עסקית ,אחריות חברתית ,חוק ושחיתות בעולם ובישראל .מחזיקי העניין באירגון-
 ,stakeholdersמתריעים  ,whistleblowers -ממשל תאגידי ,האנשה ,קרנות אתיות ,יחס החברה ,דירקטורים חיצוניים,
שקיפות ואומרטה 12 .העיקרים על רווחיות ואתיקה בקונטקסט הישראלי ,הם אינם סותרים אלא משלימים זה את זה.
הדילמה בין דון קישוטיות למקיאבליזם .אקטיביזים אתי בתחומים של צדק חברתי וכלכלי ,קיימות ,אחריות חברתית תאגידית,
אתיקה עסקית ואיכות הסביבה .המתודולוגיה של התוכנית היא בקריאה של האירוע ,הפרק התיאורטי ,הספר ,המחזה או צפיה
בסרט לפני ההרצאה ,דיון ומשחק תפקידים .ההרצאות העיוניות והאירועים ילוו בקטעי סרטים בנושאים קשורים.
מקראות :פרק מבוא בספרו של ד"ר יעקב קורי "סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית" ,הוצאת מאגנס2008 ,
)להלן הספר של קורי( – עמודים  9עד .18
מטלה .1 :תיאור  12העיקרים לקיום חברה אתית ורווחית.
 .2הרצאה על צדק חברתי וכלבלי :ההידרדרות בצדק החברתי והכלכלי בישראל ,המודל הסקנדינבי ,דרכים מעשיות
להנהגת צדק חברתי וכלכלי בישראל .הקרדו של המשתתפים שהרצו ביום עיון בנושא זה :פרופ' ערן ויגודה-גדות ,פרופ'
יהודה כהנא ,פרופ' מאיר חת ,פרופ' רן לחמן ,אריה אבנרי יו"ר אומ"ץ ,דפני ליף ,ד"ר איציק ספורטא ,גליה שגיא מנכ"לית
שבי"ל ,מיקי שרן מנכ"ל ממגורות דגון ,חכ"ל אראלה גולן ,רגב קונטס ,ד"ר יעקב קורי יוזם הכנס ,נציגי סטודנטים ומאהלים.
מקראות :באתר של יעקב קורי  , www.businessethics.co.ilב ,HEBREW -בExtracts: Books/Articles on -
 ,Social & Economic Justiceשני מאמרים של יעקב קורי :הרצאה על צדק חברתי וכלכלי בישראל ,מכתב גלוי לראשי
תנועת המחאה החברתית ,עמ' .1-12
וידאו :קטעים מתוך הסרט בן  262דקות של הערוץ האקדמי על יום העיון שנערך ב 25 -בספטמבר  2011באוניברסיטת
חיפה ,בנושא צדק חברתי בישראלhttp://actv.haifa.ac.il/programs/List.aspx?li=109 :
מטלות .1 :מושב הפתיחה של יום העיון .2 ,פאנל אקדמי/עסקי ביום העיון .3 ,פאנל אקטיביסטי/חברתי ביום העיון .4 ,מושב
הסיום של יום העיון.
דיון :דינמיקה קבוצתית על הנושאים שנסקרו ביום העיון ועל המאמרים של קורי.
 .3-4דרכים לכינון צדק חברתי וכלכלי בישראל :דרישות ראשי המחאה החברתית של תנועות האוהלים ,של נציגי
הסטודנטים ,המסקנות של ועדות המומחים ספיבק-יונה ,של ועדת טרכנטנברג ,הקונגרס החברתי .אסטרטגיה ארוכת טווח אל
מול הישגים מתונים מידיים .תנועת הרפובליקה השניה ,מה עדיף תנועה עממית חוץ פרלמנטרית ,הצטרפות או ייסוד מפלגות
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פוליטיות .הדרישה לשמור על אחדות השורות של מעמד הביניים והעניים ,יונים וניצים ,יהודים וערבים ,דתיים וחילוניים,
פריפריה ומרכז .קדימות ביעדים של צדק חברתי ,ניתוק הון משלטון ,מעבר מכלכלה ניאו ליברלית לכלכלת הדרך השלישית.
מקראות :מחאת האוהלים http://j14.org.il :וגם בויקפדיה
ועדות המומחים למען צדק חברתי ספיבק-יונהhttp://j14.org.il/spivak :
ועדת טרכטנברג http://hidavrut.gov.il :וגם בויקיפדיה
באתר של יעקב קורי ,ב ,HEBREW -ב ,Extracts: Books/Articles on Social & Economic Justice -שני מאמרים
של יעקב קורי :אחים במדינה פרצה שריפה ,עיקרי מצע תנועת הרפובליקה השניה בישראל ,עמ' .13-16
וידאו :קטעים מסרטים של כ 5 -שעות על תנועת המחאה ,דפני ליף ,ראשי תנועת המחאה ,הפגנת חצי המיליון ב,3.9.11 -
המקור וכדומה.
מטלות .1 :מחאת האוהלים .2 ,דפני ליף .3 ,רגב קונטס .4 ,איציק שמולי .5 ,ועדות ספיבק-יונה .6 ,ועדת טרכטנברג.7 ,
תנועת הרפובליקה השניה .8 ,עמדת הממשלה .דיון בדינמיקה קבוצתית על הדרכים לכינון צדק חברתי וכלכלי בישראל.
 .5הצעות לחקיקה על צדק חברתי וכלכלי 20 :עיקרי מדיניות ותחיקה בנושאי צדק חברתי וכלכלי ,אתיקה ושקיפות
בשלטון ובעסקים  -הצעה שהוגשה בשנת  2004לחבר כנסת הפעיל בנושאי כלכלה ,לבקשתו ,אך לא היה לנושא המשך.
הנושאים כוללים הקמת מכון לאומי לאתיקה ,מעבר עובדים מהסקטור הציבורי לסקטור הפרטי ,חובת הגשת הצהרת הון
לבעלי נכסים בארץ ובחו"ל ובעלות של חברות ומניות ,שקיפות בדיווחים על תשלומי מס ,תיקון חוק החברות וחברות
סידרתית של דירקטורים חיצוניים ,השקעות סולידיות של קרנות פנסיה וקופות גמל ,עידוד הקמת קרנות אתיות ,הפרטה של
חברות ממשלתיות רק לציבור הרחב ,חוקים דרקוניים והוקעת הציבור להשתמטות ממס ולעבירות כלכליות ,שקיפות מלאה
של תשלומי כופר ,נימוקים על עניין הציבור ,עיסקות טיעון ופסקי דין על עבודות שירות ,בתי משפט לעבירות מס ועבירות
בשוק ההון ,דוגמא אישית של המדינה בשקיפות ואתיקה ,מבדקי יושרה לנושאי תפקידים בכירים ורגישים ,שקיפות מלאה
וסינון אתי של ספקים ,מקבלי הלוואות והטבות ,שקיפות מלאה של נכסי והכנסות נבחרי ציבור ,של תקציב המדינה ודו"ח
מבקר המדינה ,עידוד מתריעים ...האם הצעות החקיקה הן מעשיות? האם תנועה שתכלול אותן במצעה תוכל לזכות בבחירות?
מקראות 20 :עיקרי מדיניות ותחיקה בנושאי צדק חברתי וכלכלי ,אתיקה ושקיפות בשלטון ובעסקים ,הצעה לכנסת ,עמודים
 403 - 397בספר של קורי.
וידאו :המשך צפיה בסרטים דוקומנטריים על צדק חברתי וכלכלי בישראל.
מטלות :ניתוח עיקרי מדיניות ותחיקה .1 :מס'  .2 ,1-4מס'  .3 ,5-8מס'  .4 ,9-12מס'  .5 ,13-16מס' .17-20
דיון בדינמיקה קבוצתית על ההצעות לחקיקה ומעשיותן.
 .6צדק חברתי וכלכלי ביחסי העבודה בישראל – הסרט "שביתה"" :שביתה" סרט דוקומנטארי בבימוי אסף סודרי ואמיר
טאוזינגר .ראיונות עם עובדים שאחזו בנשק השביתה כנגד חיפה כימיקלים דרום ,שבעליה היה מקורב לשלטון .העובדים
השובתים אינם מצליחים לסחוף למאבקם את רוב העובדים ,ההסתדרות לא מצליחה לבוא לעזרתם והשובתים נאלצים לשלם
את המחיר .המעבר ממשק ניאו בולשביקי למשק ניאו ליברלי שחק את זכויות העובדים והגדיל לשיא את פערי השכר .מהו
שביל הזהב?
מקראות :אתקיה ביחסי העבודה בישראל :הסרט "שביתה" – עמודים  478 – 473בספר של קורי.
וידאו :קטעים מהסרט "שביתה" 90 ,2005 ,דקות ,במאים :אסף סודרי ואמיר טאוזינגר
מטלוח .1 :המספר שיספר את הסרט .ניתוח הדילמות האתיות והעסקיות של .2 :העובדים שפתחו בשביתה .3 ,העובדים שלא
הצטרפו לשביתה .4 ,נציגי ההסתדרות .5 ,הנהלת החברה .על מגישי המטלות לראות את הסרט במלואו לפני השיעור.
 .7-8הון ושלטון בישראל :מסה על הון ושלטון בישראל .ההשלכות של המדיניות הניאו ליברלית של הממשלות השונות על
פערי ההכנסות באוכלוסייה ,שחיקת מעמד הביניים ,הגברת תופעות העוני ,ריכוז העושר בידי עשרים משפחות של אילי הון.
האם מדינת ישראל היא עדיין דמוקרטיה המיטיבה עם רוב העם או היא רפובליקת בננות המיטיבה רק עם מיעוט מזערי שלו?
מקראות :ויגודה-גדות ערן וקורי יעקב :בשם האזרחים ,העסקים ,או העסקנים? הארות על האחריות הציבורית של הממשל
והמינהל הציבורי בישראל – באתר של יעקב קורי  , www.businessethics.co.ilראה  ,HEBREWושם פתח את The
Great Recession – In the World and in Israel – Book's Extracts, pp. 34-47
וידאו :קטעים מתוך הסרט "שיטת השקשוקה" 93 ,2008 ,דקות ,בימוי אילן עבודי ,עם מיקי רוזנטל ,וכן מהמשדר המיוחד
על שיטת השקשוקה בהנחיית עודד שחר בערוץ  ,1ב ,28.7.2009 -לרבות סרט התגובה של משפחת עופר בבימוי שי נשר,
 23דקות ,ראיונות ודיונים עם מיקי רוזנטל ואלי גולדשמידט ,נציג משפחת עופר ,פנלים על עצמאות התקשורת ,ההפרטה,
הון ושלטון ,עם דידי לחמן-מסר ,מרדכי קרמניצר ,ארי שביט ,רינו צרור ,אילן גילון ,עומר מואב ,רם כספי ושלי יחימוביץ'.
סה"כ כארבע שעות.
מטלות :ניתוח הנושאים .1 :אחריות ציבורית בעולם ובישראל .2 ,ניאו ליברליזם ,מילטון פרידמן ומדיניותו הכלכלית של
נתניהו .3 ,משנתו של ג'וזף שטיגליץ .4 ,שחיקת הצדק החברתי והכלכלי בישראל על פי המחקרים של מרכז אדוה .5 ,הערכת
ביצועי המגזר הציבורי בישראל על ידי הציבור הרחב .6 ,מגמות התפתחות המגזר הציבורי בישראל במאה ה .7 ,21 -מרכיבי
הון ושלטון בישראל :אילי ההון ,מחזיקי העניין ,הפקידות הבכירה ,הפוליטיקאים ,אנשי הרוח ,האקדמיה .8 ,משפחת עופר.
 .9אתיקה עסקית בבנקאות ומסה על אתיקה בישראל 12 :עיקרי אתיקה בבנקאות שהוצגו להנהלת אחד הבנקים הגדולים
בישראל ,לבקשתה ,אך לא היה לנושא המשך .הפערים הגבוהים במרווחים בין הריבית הנגבית בהלוואות לריבית המשולמת
בפקדונות ,פערי השכר בין נושאי התפקידים הבכירים לזוטרים ,מעבר עובדים בכירים מהמגזר הממשלתי לבנקים עליהם הם
אמורים לפקח ,אחריות חברתית של בנקים .תרומה של חצי אחוז מהרווח ובעיות אתיות בהשגת  99.5%של הרווח הנותרים.
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מקראות 12 :הפרמטרים להתנהגות אתית של בנקים – הצעה להנהלת בנק גדול בישראל – עמודים  408 – 404בספר של
קורי.
אתיקה בעסקים בישראל – החלום ושברו – עמודים  396 – 393בספר של קורי.
וידאו :ראיון עם שרי אריסון ע"י שרון גל ,2010 ,ערוץ  26 ,10דקות.
מטלות :ניתוח הפרמטרים להתנהגות אתית של בנקים .1 :מס'  .2 ,1-4מס'  .3 ,5-8מס'  .4 ,9-12ניתוח המסה :אתיקה
בעסקים בישראל – החלום ושברו .5 ,שרי אריסון
 .10צדק חברתי וכלכלי בחברות מופרטות בישראל – המחזה "גיבור מעמד הפועלים"" :גיבור מעמד הפועלים" מחזה
מאת יהושע סובול .במדינה שבה הפכה ההפרטה לחזות הכל נאלצים העובדים לשלם את מחיר ההתעשרות הקלה של אילי
ההון המקורבים לשלטון ורוכשים את נכסי המדינה בנזיד עדשים .הדרמה של הותיקים המפוטרים ומוחלפים בעובדים צעירים
זולים יותר .מחזות חברתיים של סובול.
מקראות :צדק חברתי וכלכלי בחברות מופרטות :המחזה "גיבור מעמד הפועלים" מאת יהושע סובול -עמ'  458 – 454בספר
של קורי .סובול יהושע ,גיבור מעמד הפועלים" ,אור-עם.2006 ,
וידאו :קטעים מ"-גיבור מעמד הפועלים" ,מאת יהושע סובול בביצוע תיאטרון הקאמרי 80 ,2006 ,דקות ,בימוי עודד קוטלר.
מטלות .1 :המספר שיסקור את המחזה .ניתוח הדילמות האתיות של .2 :בבר/אלברט ומורדי מולכו .3 ,נטלי וליאור אפללו.4 ,
פולי אפללו .5 ,מרקוס סלי מרקדו .על מגישי המטלות לראות או לקרוא את המחזה במלואו לפני השיעור.
 :11-12הון ושלטון באספקלריה של הריכוזיות ,ההפרטות ומשאבי הטבע :אין בישראל כלכלת שוק ,הפכנו לכלכלה
ריכוזית ,פירמידלית ,עם מונופולים וקרטלים ,עם הפרטה מירבית ומסירת משאבי הטבע במחירי מציאה .מסכנים את שלום
הציבור ואת הבריאות שלו תוך פגיעה באיכות הסביבה ,כאשר פקידות האוצר עוברת לעבוד אצל אילי ההון שהם היו אמורים
להיות הרגולטורים שלהם .הטייקונים עושים תספורות לאגרות החוב הקונצרניות וקרנות הפנסיה מושקעות בבורסה לא פעם
בהשקעות ספקולטיביות .מסקנות ועדת הריכוזיות וועדת ששינסקי לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז
בישראל .סקירה על אילי ההון :נוחי דנקנר ,יצחק תשובה ,לב לבייב ,משפחת רקנטי ,ועל מיכל האמוניה של חיפה כימיקלים.
מקראות :ועדת ששינסקי באתר האוצר.http://mof.gov.il/BudgetSite/Reform/Pages/PhysicsPolicy.aspx :
הריכוזיות במשק הישראלי ,ועדת ששינסקי ,הפרטה בישראל ,וסקירה על אילי ההון הנ"ל בויקיפדיה ,דה מרקר ובעיתונות.
הספר "רקנאטי ,אב ובנו" מאת הארי רקנטי ,כנה .1984 ,מיכל האמוניה בעיתונות ובאתר אומ"ץ . http://ometz-il.org
וידאו :ראיון עם יצחק תשובה ע"י יאיר לפיד ,2010 ,חדשות ערוץ  12 ,2דקות וכן ראיון עם שלי יחימוביץ' ע"י קרן
מרציאנו בנושא מיסוי מאשבי הגז ,2010 ,ערוץ  6 ,2דקות .תוכנית של מיקי רוזנטל על נוחי דנקנר ,2010 ,ערוץ 33 ,10
דקות .תוכנית של מיקי רוזנטל על לב לבייב ,2010 ,המקור ,ערוץ  25 ,10דקות .ראיון עם רני רהב ,בעל משרד יחסי ציבור
של טייקונים ,11.8.2011 ,ע"י יס דוקו – התעוררות ,במאים דניאל סיוון ויוסי בלוך 7 ,דקות .תוכנית במבט שני עם קרן
נויבך "מיכל מתקתק במפרץ חיפה" ,על מיכל האמוניה של חיפה כימיקלים ,2009 ,ערוץ  33 ,1דקות.
מטלות .1 :ריכוזיות בישראל .2 ,הפרטה בישראל .3 ,ועדת ששינסקי .4 ,מיכל האמוניה .5 ,משפחת רקנאטי .6 ,נוחי דנקנר,
 .7לב לבייב .8 ,יצחק תשובה.
 .13המודל של סטף ורטהיימר :המודל של סטף ורטהיימר ,איש עסקים ישראלי אתי שמכר את חברתו ישקאר לאיש עסקים
אתי מארה"ב וורן באפט ,קיבל ארבעה מיליארד דולר ,שילם את מלוא המיסים וממשיך לפתח מודלים עסקייים ,חברתיים
וחינוכיים בפארקים תעשייתיים בתפן ובאתרים אחרים בישראל ובחו"ל .מודל זה ממחיש איך חברה יכולה להיות רווחית,
תוך שמירה על ערכי יסוד של קיימות ,צדק חברתי ,איכות הסביבה ואתיקה .סקירה על משפחת פרופר מאוסם ועל גיל שוויד.
מקראות" :המודל של סטף ורטהיימר" ,באתר של יעקב קורי  , www.businessethics.co.ilראה  ,HEBREWושם פתח
את " . The Great Recession – In the World and in Israel – Book's Extracts, pp. 60-62איש ליד מכונה",
ביוגרפיה של סטף ורטהיימר ,ידיעות ספרים .2011 ,בויקיפדיה ובעיתונות :משפחת פרופר ,גיל שוויד ,סטף ורטהיימר.
וידאו :מודל תפן )באנגלית( 8 ,דקות ,עם סטף ורטהיימר .המשך צפיה של סרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות .1 :סטף ורטהיימר – קטגור .2 ,סטף ורטהיימר – סנגור .3 ,פילנתרופיה כתחליף לאתיקה .4 ,משפחת פרופר .5 ,גיל
שוויד.
 .14צדק חברתי וכלכלי בהקשר של המשבר הכלכלי :ד"ר יעקב קורי מתמחה במשבר הכלכלי בעולם ובישראל ,כתב על
כך בספר המחקר שלו שיצא לאור בארה"ב בסוף שנת Cory Jacques, Business Ethics for a Sustainable :2009
 ,Society, The Edwin Mellen Press, 2009וכן סדרת מאמרים שכמה מהם המתייחסים לישראל מובאים להלן.
המאמרים דנים בהקשרים של צדק חברתי ,אתיקה עסקית ,ראיית חשבון ,מידע פנים ,ביטוח ,וראיה הוליסטית .הראיה
ההוליסטית היא זאת שמאחדת את כל התחומים :צדק חברתי ,צדק כלכלי ,צדק משפטי ,אתיקה עסקית ,אתיקה בממשל,
אחריות חברתית ,קיימות ,איכות הסביבה ,ממשל תאגידי ,קפיטלזים הומאני ,גלובליזציה הומאנית ,שוויון הזדמנויות ,יושרה.
מקראות :באתר של קורי  , www.businessethics.co.ilב ,HEBREW -בExtracts: Books/Articles on Social & -
 ,Economic Justiceמאמרים של יעקב קורי :העקרונות של עסקים ואתיקה בישראל ובעולם לקראת  ,2020רואי החשבון
כנושאי הדגל של המהפיכה האתית ,שקיעתה של האתיקה בעקבות המשבר הכלכלי ,דרך מקורית להוראת האתיקה בעסקים,
סיכוני הביטוח בארה"ב ובישראל על רקע המשבר ,רק בעלי מידע פנים הולכים על בטוח ,אתיקה הוליסטית בכל תחומי
החיים ,עמ' .56-67 ,27-28
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות 36 .1 :העקרונות של עסקים ואתיקה .2 ,רואי החשבון כנושאי הדגל של המהפיכה האתית .3 ,שקיעתה של האתיקה
בעקבות המשבר הכלכלי .4 ,רק בעלי מידע פנים הולכים על בטוח .5 ,אתיקה הוליסטית בכל תחומי החיים.
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 .15צדק חברתי וכלכלי ביהדות ובנצרות :צדק חברתי וכלכלי ביהדות :בתנ"ך ,בתלמוד ובקבלה ,שליח לדבר עבירה,
ואהבת לרעך כמוך .צדק חברתי וכלכלי בנצרות – בברית החדשה ,האתיקה האוונגליסטית ,לא ניתן לעבוד את האל וגם את
ממון ,המנכ"ל הנוצרי האתי ,מקס ובר .אתיקה בדתות אחרות ,כלל הזהב :אל תעשה לאחר את אשר לא היית רוצה שיעשו לך
מקראות :צדק חברתי וכלכלי בדתות – עמודים  211-214בספר של קורי.
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות :ניתוח צדק חברתי בדתות .1 ,ביהדות – בתנ"ך .2 ,ביהדות – לאחר התנ"ך .3 ,בנצרות .4 ,באסלם .5 ,בדתות אחרות
 .16צדק חברתי וכלכלי – הרומן "הישמרו מדורון יווני" :דיון על יצירתו החלוצית של ד"ר יעקב קורי ,תוך דגש על
ההקשר הישראלי בספרו "הישמרו מדורון יווני" .אודיסיאה מודרנית של איש עסקים ישראלי המנסה להישאר אתי בסביבה
של שחיתות ,השתקה ואיומים ,אוסטרקיזם של הקרבן .העושק של החברה הישראלית מתחיל בעושק של בעלי מניות המיעוט,
אך כאשר הוא לא נענש ,הוא עובר לעושק של העובדים ,הלקוחות ,הספקים ,הנושים ,איכות הסביבה ,הקהילה ,ולבסוף כמעט
כל האוכלוסיה .הרומן עובד למחזה בשם "בחירתה של נלי" בשיתוף עם עמליה אייל .המחזה מופיע באתר של קורי ב-
 .HEBREWפנל על צדק חברתי וכלכלי בישראל בהנחיית אריה אבנרי ,עם פרץ לביא ,יונתן אדרת ויעקב קורי.
מקראות :בעלי מניות מיעוט ,שחיתות ואתיקה בישראל :הרומן "הישמרו מדורון יווני" מאת יעקב קורי וביקורת על היצירה
מאת יהושע סובול – עמודים  461-473בספר האקדמי של קורי .קורי יעקב" ,הישמרו מדורון יווני" ,בימת קדם.2001 ,
וידאו :קטעים מראיון של יצחק גורמזאנו גורן עם יעקב קורי ,קטעים מהרומן/מחזה עם שחקנים ,שנמשכו כשעה .בעקבותיו:
קטעים מפנל על צדק חברתי וכלכלי בישראל בהנחיית העיתונאי אריה אבנרי ,שנערך ב 29 -ביולי  2001בסוזאן דלאל בתל
אביב ,ונמשך כשעה – באתר של קורי ב http://www.businessethicscory.com/BewareInHebrew.html -או ישירות
בmms://vod4.haifa.ac.il/p/ac/cory2.wmv :
מטלות .1 :המספר שיספר את הספר או את המחזה .ניתוח הדילמות האתיות והעסקיות של .2 :יולי .3 ,נלי .4 ,אלי .5 ,אריה.
על מגישי המטלות לקרוא את הרומן או את המחזה )הנמצא באתר של קורי ב (HEBREW -לפני השיעור.
 .17צדק חברתי וכלכלי בפילוסופיה ובמשנתו של הרצל" :אתיקה" של אריסטו – הספר החשוב ביותר )פרט לתנ"ך(
שנכתב אי פעם בנושא .אושר ועושר ,חינוך וניסיון ,השגת האמת באמצעות המדע ,האומנות ,המתינות ,התבונה והחוכמה.
מרקוס אורליוס" ,הנסיך" של מקיאבלי ,קנט ,בנטהאם ,התועלתנים ,היד הנעלמה של אדם סמית ,שופנהאור .צדק חברתי
וכלכלי במשנתו של הרצל המטיפה לדרך שלישית בין סוציאליזם קיצוני לקפיטליזם שלוח רסן ,עם פן הומני של צדק חברתי.
מקראות :צדק חברתי וכלכלי בפילוסופיה – עמודים  215-218בספר של קורי.
אבינרי שלמה :הרצל – עמודים ) 159-144הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל(2007 ,
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות :ניתוח משנת הצדק החברתי והכלכלי של .1 :אריסטו .2 ,קאנט .3 ,מקיאבלי .4 ,התועלתנים .5 ,אדם סמית .6 ,הרצל.
 .18צדק חברתי ,מזרחיות ואתיקה :המחזה"רישיון לחיות" :מחזה מאת יצחק גורמזאנו גורן .נישול תושבי שכונות מצוקה
מבתיהם לטובת אנשי עסקים ממולחים המשחדים עובדי ציבור .הפן המזרחי באפליה של העשירונים התחתונים .חוסר
התוחלת בהתמרדות מזוינת כנגד העושקים העלול להביא להשתלטות פשיסטית על ישראל .דרכים לא אלימות להתגברות על
עושק .המחזה מבוסס על הרומן "מקלט בבבלי" מאת יצחק גורמזאנו גורן.
מקראות :צדק חברתי ,מזרחיות ואתיקה :המחזה "רישיון לחיות" מאת יצחק גורמזאנו גורן ,עמ'  460-458בספר של קורי.
גורמזאנו גורן יצחק ,מקלט בבבלי ,בימת קדם  -קשת המזרח.1998 ,
וידאו" :רישיון לחיות" מאת יצחק גורמזאנו גורן בביצוע תיאטרון באר שבע 97 ,1999 ,דקות ,בימוי סיני פתר.
מטלות .1 :המספר שיסקור את המחזה .ניתוח הדילמות האתיות של .2 :חלי דה סילווה .3 ,משה רחמים .4 ,ששון דנגור.5 ,
ניסים רביבו .על מגישי המטלות לראות או לקרוא את המחזה או את הספר במלואו לפני השיעור.
 .19המועצה המפקחת והמכון הלאומי לאתיקה :הצעה להקים בכל חברה ציבורית מועצה מפקחת שתאזן את כוחה
האבסולוטי של מ ועצת המנהלים ותייצג את האינטרסים של מחזיקי העניין ובמיוחד של בעלי מניות המיעוט .אלטרנטיבה
יעילה לדח"צים .המכון לאתיקה יעניק תו תקן אתי לחברות ,יפרסם באינטרנט דו"חות על חברות ומנהלים שהורשעו בגין
עבירות כלכליות ,שהפסידו בתביעות ייצוגיות ,שפשטו את הרגל .המכון הלאומי לאתיקה ,שימומן ע"י מחזיקי העניין ,ומנהליו
יהיו ללא רבב אתי ,יסייע בסינון אתי עבור קרנות אתיות ובמינוי דח"צים ו/או חברי מועצות מפקחות .בעלי מניות המיעוט
שהם ברוב המקרים רוב בחברה ימחו למכון לאתיקה את זכויות ההצבעה שלהם ובכך יתבטלו גרעיני השליטה והפירמידות
ונגיע לדמוקרטיה תאגידית ,כאשר רוב בעלי מניות המיעוט ישלטו בחברה וידאגו לאינטרסים של כל מחזיקי העניין.
מקראות :המועצה המפקחת והדירקטורים החיצוניים – עמודים  91 – 88בספר של קורי.
המכון הלאומי לאתיקה – עמודים  95 – 92בספר של קורי.
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות :ניתוח הנושאים .1 :הדירקטורים החיצוניים .2 ,המועצה המפקחת – קטגור .3 ,המועצה המפקחת  -סנגור .4 ,המכון
הלאומי לאתיקה – קטגור .5 ,המכון הלאומי לאתיקה – סנגור.
 .20התפתחויות חדישות באתיקה וקודים אתיים :קודים אתיים ,יישום קודים אתיים ,תכנון אסטרטגי אתי ,לרבות סינון אתי
של לקוחות וספקים ,מבדקי יושרה של עובדים ומנהלים .עבירות אתיות של חברות עסקיות ומנהליהן ,שוחד ישיר ועקיף,
מעילות ,זיופי מסמכים ,קבלת תרומות לא חוקיות ,שחיתות ,התנהגות אתית ולא אתית במקרים שהתפרסמו בשנים האחרונות.
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מקראות :היבטים מודרניים של אתיקה בעסקים ,קודים אתיים ,תכנון אסטרטגי אתי ואירועים אופייניים – עמודים 151-156
בספר של קורי.
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות :ניתוח הנושאים על פי הספר של קורי והאינטרנט .1 :היבטים מודרניים של אתיקה בעסקים .2 ,הקוד האתי ותכנון
אסטרטגי אתי .3 ,אירועי פורד פינטו ושברולט מאליבו .4 ,אירוע טיילנול ואירוע מקטיזן .5 ,אירוע בן אנד ג'ריס.
 .21אירוע שוחד :חברת היי טק גדולה מתחרה על פרויקט של  $300Mבתחום התקשורת .היא לא מומחית בתחום זה ולכן
היא משחדת פקיד ממשלתי בכיר לקבלת הפרויקט .אחרי קבלת ההזמנה ,היא לא משלמת למתווך שיצר את הקשר עם הפקיד
את העמלה המובטחת .המתווך תובע את החברה והשופט מזכה אותה ומחייב את המתווך בהוצאות.
מקראות :אירוע שוחד :אתיקה במכרזים ממשלתיים – עמודים  170-174בספר של קורי.
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות .1 :המספר שיסקור את האירוע .ניתוח הדילמות האתיות והעסקיות של .2 :צדוק .3 ,פנחס .4 ,נפתלי .5 ,פרץ.
 .22אירוע "מאחורי החומה הסינית" :בעל שליטה מתעלם מכללי החומה הסינית ומכריח את מנהל הכספים להשקיע אצל
חבריו .אירוע זה ממחיש את הבעיות של הריכוזיות והשליטה הפירמידלית ,הקושי שיש לאכוף אי ניצול מידע פנים ,החסינות
שיש למעשה לבעלי השליטה ,הסכנה בהשקעה באג"ח קונצרניות לעומת השקעות סולידיות באג"ח ממשלתי.
מקראות :באתר של קורי  , www.businessethics.co.ilב ,HEBREW -בExtracts: Books/Articles on Social & -
 ,Economic Justiceאירוע "מאחורי החומה הסינית" ,עמ' .54-55
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות .1 :המספר שיסקור את האירוע .ניתוח הדילמות האתיות והעסקיות של.2 :עמוס .3 ,אריה .4 ,אלכס .5 ,רואי החשבון.
 .23אירוע משאבי אנוש :מנכ"ל החברה מרוצה מעבודתו של החשב ושולח אותו עם רעייתו לחופשה ברומא על חשבון
החברה .הוא מציע לחשב לרשום זאת כהוצאה עסקית ובאותה הזדמנות לרשום את ההוצאות על חופשות וארוחות משפחתיות
של המנכ"ל בסך  $60,000כהוצאה עסקית .החשב מתייעץ עם סמנכ"לית משאבי אנוש כיצד לנהוג.
מקראות :אירוע מנהיגות ויושרה :אתיקה במשאבי אנוש – עמודים  32-36בספר של קורי.
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות .1 :המספר שיסקור את האירוע .ניתוח הדילמות האתיות והעסקיות של .2 :יוסף .3 ,יעקב .4 ,מרים .5 ,סימה.
 .24אירוע אתיקה במשרד ממשלתי :ניצול מידע פנים של פקיד גבוה במשרד האוצר על פיחות קרוב עשוי להביא לו
רווחים של מיליונים .הוא מחליט לנצל את המידע ומרוויח סכום עתק .אך הפקיד עומד בפני סחיטה של אדם שגילה את
התרמית .כל העתיד המקצועי שלו תלוי על כף המאזניים והוא אף עלול להישלח למאסר .האם עליו להיכנע לסחיטה או
להילחם בה?
מקראות :אירוע אתיקה במשרד ממשלתי – עמודים  429-432בספר של קורי.
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות .1 :המספר שיסקור את האירוע .ניתוח הדילמות האתיות והעסקיות של .2 :נחמן .3 ,שמעון .4 ,מנשה .5 ,זלדה.
 .25אירוע דירקטורים חיצוניים :דירקטור חיצוני בקרן נאמנות של בנק המושקעת בחברה שמחיר מניותיה צנח ב90% -
תוך זמן קצר מקבל מידע מאחד מבעלי מניות המיעוט שבוצעה הונאה אתית וכנראה גם חוקית .הוא מבקש לדון בנושא
בהנהלת הקרן ולהגיש תביעה נגד החברה .אלא שבבנק מופקדים עשרות מיליוני דולרים של חברת האם של החברה.
מקראות :אירוע בנקאות ויושרה :דירקטורים חיצוניים – עמודים  106-110בספר של קורי.
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות .1 :המספר שיסקור את האירוע .ניתוח הדילמות האתיות והעסקיות של .2 :גולן .3 ,תובל .4 ,ששון .5 ,הוראציו.
 .26אירוע שקיפות :מנהל הכספים של חברת היי טק גדולה המתכוונת להנפיק את מניותיה לראשונה בנאסדק מדווח למועצת
המנהלים על ירידה צפויה ברווחיות החברה בשנה הקרובה ומתכוון לדווח על כך במסגרת בדיקת הנאותות של בנק ההשקעות
טרם ההנפקה .מופעל עליו לחץ לא לדווח על הירידה ברווחיות על מנת לא לחבל בהנפקה.
מקראות :אירוע שקיפות :אתיקה בהנפקות ודוחות פיננסיים – עמודים  219-224בספר של קורי.
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות .1 :המספר שיסקור את האירוע .ניתוח הדילמות האתיות והעסקיות של .2 :קותי .3 ,ניבה .4 ,אייזיק .5 ,אמוץ.
 .27אירוע הטרדה מינית :סמנכ"לית לכספים בחברת היי טק גדולה מוטרדת מינית ע"י מנכ"ל החברה .הוא מבטיח לה
הטבות מפליגות אם תיענה לו ובעקבות איומיה להתלונן לדירקטוריון ,המנכ"ל מאיים עליה שיערוף את ראשה .בעקבות
סירוב הדירקטוריון להתערב בפרשה ,היא חוככת בדעתה האם עליה להתלונן במשטרה.
מקראות :אירוע שמירה על כבוד העובד :הטרדה מינית – עמודים  300 – 296בספר של קורי.
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות .1 :המספר שיסקור את האירוע .ניתוח הדילמות האתיות והעסקיות של .2 :נועה .3 ,עמיאל .4 ,פנחס .5 ,עומרי.
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 .28אירוע דירקטור באלכ"ר :דירקטור חיצוני המתמנה לדירקטוריון של תיאטרון מגלה את החסרונות והיתרונות של
פעילות ציבורית במסגרת אלכ"רים .יוזמות שהוא מעלה במטרה להגביר את השקיפות ,לייעל את המערכת ,למתן דוגמא
אישית ,נתקלות בהתנגדות חריפה של הארגון .תכנון אסטרטגי שהוא מציע לא מתקבל למרות הפוטנציאל העסקי והתרבותי.
מקראות :אירוע אחריות חברתית :דירקטור באלכ"ר – עמודים  295 – 291בספר של קורי.
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות .1 :המספר שיסקור את האירוע .ניתוח הדילמות האתיות והעסקיות של .2 :עמוס .3 ,עופרה .4 ,יפה .5 ,ישראל.
 .29אירוע אפליה גזעית :יועצת משפטית של חברת תרופות נאלצת לשמוע הערות גזעניות מצד הקולגות והממונים עליה.
כאשר מעלילים על כל העדה שלה שהם מתעללים בגוויות היא מאבדת את סבלנותה ומתפרצת על עמיתיה .כעבור כמה
שבועות היא מודחת מתפקידה ומתמנה יועץ משפטי חדש המתאים יותר לתפקיד ממנה ,לדברי המנכ"ל.
מקראות :אירוע שוויון הזדמנויות בעולם העסקים :אפליה גזעית – עמודים  305 – 301בספר.
וידאו :המשך צפיה בסרטים על המחאה החברתית והון ושלטון.
מטלות .1 :המספר שיסקור את האירוע .ניתוח הדילמות האתיות והעסקיות של .2 :סימה .3 ,רענן .4 ,שאול .5 ,טוביה.
 .30סיכום ומסקנות :סיכום הקורס ,מסקנות ,התמונה ההוליסטית המתקבלת מצדק חברתי וכלכלי ,אתיקה ,איכות הסביבה,
אחריות חברתית וקיימות .מה הציפיות לשנים הקרובות ,צפוי עתיד טוב יותר או שאנו עלולים לשקוע ברגרסיה ניאו ליברלית
שעוד תכביד את העול על המעמד הבינוני והעניים? האם האליטות יוותרו בקלות על השליטה בכל משאבי המדינה? האם
ישראל תהפוך סוף סוף לדמוקרטיה אחרי שעברה מאוליגרכיה בולשביקית לפלוטוקרטיה ניאו ליברלית? הגשת עבודות גמר.
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סרטים דוקומנטריים ,ראיונות ופנלים על צדק חברתי וכלכלי בישראל ,הון ושלטון
 .1צדק חברתי וכלכלי בישראל – יום עיון:
יום העיון על צדק חברתי התקיים באוניברסיטת חיפה ב , 25.9.11 -הועלה בערוץ האקדמי ומופיע בקישור:
http://actv.haifa.ac.il/programs/List.aspx?li=109
יום העיון מופיע בערוץ האקדמי ב" -כלכלה ומשפט" בסדרה" :צדק חברתי בישראל? לקראת סיכומי ועדת טרכנטברג",
ומחולק לארבעה פרקים של כשעה כל אחד ,ובסה"כ  4שעות ו 22 -דקות .הכנס התקיים מטעם בית הספר למדעי המדינה
באוניברסיטת חיפה ותנועת אומ"ץ ,ביוזמתו של ד"ר יעקב קורי שהזמין את כל המרצים שלקחו חלק בכנס .הערוץ האקדמי
ערך ועיבד את החומר ,ולא הכניס קטעים מסוימים משיקולים טכניים ,כמו למשל קטע מההרצאה של ד"ר קורי שבה היו
תקלות בסאונד .קטעי הויזואל מהקהל הוכנסו משיקולים טכניים כשיש תקלות ותזוזה במצלמה.
במושב הפתיחה מרצים ) 71דקות(:
מנחה :פרופ' ערן ויגודה-גדות ,ראש בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה ,מההתחלה ועד דקה  ,21סה"כ  21דקות.
מר אריה אבנרי ,יו"ר אומ"ץ ,סופר ועיתונאי ,מדקה  22עד דקה  ,45סה"כ  24דקות.
ד"ר יעקב קורי ,מרצה ,סופר ואיש עסקים ,מדקה  46עד דקה  ,71סה"כ  26דקות.
בפאנל אקדמי/עסקי מרצים ) 65דקות(:
מנחה :פרופ' רן לחמן ,ראש מכון יזרעאלי ,המכללה למנהל ,מההתחלה עד הדקה השביעית ,סה"כ  7דקות.
פרופ' יהודה כהנא ,ראש המכון לעסקים והסביבה ,אוניברסיטת תל אביב ,ויזם עסקי ,מדקה  8עד דקה  ,31סה"כ  24דקות.
פרופ' מאיר חת ,המכללה למנהל ,ובעבר יו"ר טבע ,בל"ל והבורסה ,מדקה  32עד דקה  ,47סה"כ  16דקות.
מר מיקי שרן ,מנכ"ל ממגורות דגון ויו"ר התאחדות התעשיינים צפון ,מדקה  48עד דקה  ,65סה"כ  18דקות.
)פרופ' יעל ישי ,בית הספר למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה ,סירבה להצטלם עבור הערוץ האקדמי(.
בפאנל אקטיביסטי/חברתי מרצים ) 64דקות(:
מנחה :גב' גליה שגיא ,מנכ"לית שבי"ל  ,TIמההתחלה עד דקה  ,5וכן בחלקי הדקות  26 ,23ו ,41 -סה"כ  7דקות.
מר רגב קונטס ,ממייסדי מחאת האוהלים ,מדקה  6עד דקה  ,7מדקה  27עד דקה  ,40מדקה  58עד דקה  ,64סה"כ  23דקות.
חכ"ל אראלה גולן ,יו"ר אומ"ץ חברתי ,מדקה  8עד  ,10מדקה  23עד דקה  ,25מדקה  52עד דקה  ,53סה"כ  8דקות.
מר יוסי )יוס( ברוך ,דובר החזית החיפאית ,מדקה  11עד דקה  ,15מדקה  47עד  ,51מדקה  54עד דקה  ,57סה"כ  14דקות.
ד"ר איציק ספורטא ,בית הספר למנהל עסקים ,אוניברסיטת תל אביב ,מדקה  16עד  ,22מדקה  42עד  ,46סה"כ  12דקות.
במושב הסיום מרצים ) 62דקות(:
מנחה :מר אריה אבנרי ,יו"ר אומ"ץ ,מופיע בחלקי דקות במספר קטעים בסרט )הערוץ האקדמי לא מעלה ברכות ,שאלות
ותודות ,וגם לא שאלות מהקהל(.
מר און סבר ,חבר הנהלת אומ"ץ ויו"ר אגודת הסטודנטים הארצית של האוניברסיטה הפתוחה ,מההתחלה עד דקה  7 ,7דקות.
גב' נעמה לזימי ,ראש משרד אקדמי באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה ,מדקה  8עד דקה  ,12סה"כ  5דקות.
עו"ד בועז גור ,מראשי תנועת המחאה בחיפה ,מדקה  13עד דקה  ,21סה"כ  9דקות.
פרופ' דני גוטווין ,החוג לתולדות ישראל ,אוניברסיטת חיפה ,מדקה  22עד דקה  ,23מדקה  39עד דקה  ,59סה"כ  23דקות.
גב' דפני ליף ,ממנהיגי תנועת המחאה ,מדקה  24עד דקה  ,38מדקה  60עד דקה  ,62סה"כ  18דקות.
 .2המקור עם דפני ליף וסרטים על תנועת מחאת האוהלים ,2011 ,עם רביב דרוקר ,ירום אריאב ,רמי בלניקוף ,שרון גל,
איציק ספורטא .שעתיים.
 .3הפגנת תנועת המחאה ב ,2011 ,3.0.2011 -בשלושת רשתות הטלוויזיה ,עם דפני ליף ,איציק שמולי ,הנואמים ,הפנלים,
יוסי יונה ,גיא רולניק ,הפגנת חצי המיליון .שלוש וחצי שעות.
 .4שיטת השקשוקה ,2008 ,בימוי אילן עבודי ,עם מיקי רוזנטל 93 ,דקות.
המשדר המיוחד על שיטת השקשוקה בהנחיית עודד שחר בערוץ  1ב .28.7.2009 -מתחיל עם דיון ראשוני עם מיקי
רוזנטל ואלי גולדשמידט ) 38דקות( ,אח"כ הסרט "שיטת השקשוקה" ) 93דקות( ,אח"כ סרט התגובה של משפחת עופר
בבימוי שי נשר ) 23דקות( ,אח"כ דיון נוסף עם מיקי רוזנטל ואלי גולדשמידט ) 18דקות( ,אח"כ דיון על עצמאות התקשורת
) 36דקות( עם דידי לחמן-מסר ,מרדכי קרמניצר ,רינו צרור וארי שביט מהארץ ,אח"כ דיון על ההפרטה עם ח"כ אילן גילון
ממר"ץ ופרופסור עומר מואב מהאוניברסיטה העברית ) 14דקות( ,ולבסוף דיון על הון ושלטון עם עו"ד רם כספי וח"כ שלי
יחימוביץ' ) 20דקות( .סה"כ כארבע שעות.
 .5ראיון עם שרי אריסון ע"י שרון גל ,2010 ,ערוץ  26 ,10דקות.
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 .6ראוין עם יצחק תשובה ע"י יאיר לפיד ,2010 ,חדשות ערוץ  12 ,2דקות וכן ראיון של שלי יחימוביץ' ע"י קרן מרציאנו
בנושא מיסוי משאבי הגז ,2010 ,ערוץ  6 ,2דקות.
 .7תוכנית של מיקי רוזנטל על נוחי דנקנר ,2010 ,ערוץ  33 ,10דקות.
 .8תוכנית של מיקי רוזנטל על לב לבייב ,2010 ,המקור ,ערוץ  25 ,10דקות.
 .9תוכנית במבט שני עם קרן נויבך "מיכל מתקתק במפרץ חיפה" ,על מיכל האמוניה של חיפה כימיקלים ,2009 ,ערוץ
 33 ,1דקות.
 .10ראיון של רני רהב ,בעל משרד יחסי ציבור של טייקונים ,11.8.2011 ,ע"י יס דוקו – התעוררות ,במאים דניאל סיוון
ויוסי בלוך 7 ,דקות.
 .11ערב להשקת הרומן של יעקב קורי במרכז סוזאן דלאל בתל אביב ,שנערך ב 29 -ביולי  ,2001ראיון של יצחק
גורמזאנו גורן עם יעקב קורי ,קטעים מהרומן "הישמרו מדורון יווני" של יעקב קורי עם שחקנים ,שנמשכו כשעה .בעקבותיו:
פנל על צדק חברתי וכלכלי בישראל בהנחיית העיתונאי אריה אבנרי ,עם פרץ לביא ,יונתן אדרת ויעקב קורי ,ונמשך כשעה –
באתר של קורי ב http://www.businessethicscory.com/BewareInHebrew.html -או ישירות ב:
 , mms://vod4.haifa.ac.il/p/ac/cory2.wmvסה"כ כשעתיים.
" .12שביתה" ,סרט דוקומנטרי על השביתה בחיפה כימיקלים דרום ,2005 ,במאים :אסף סודרי ואמיר טאוזינגר 90 ,דקות.

