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'" לובמה ונירחא   ' לש תורהצה  רשאמ  רתוי  אל  ןה  הלא  ןיעמ  תורהצהו  יונישה , תגשהל  תיגולוקא  הניחבמ  ילאירה  ןמזה  חווט  וניא  הנש  לש 30  התחפה  דעי  "

ןדיע ץק  תארקל  םילקא –  יונישל  תידיגאת  תוירחא 
? ןוצרמ תיתביבסה  היישעה 

םרוג ותויה  לע  ףסונ  יקסע , דיגאת  יכ  תנעוטה  תירסומ  השיג  איה  תידיגאת ) תוירחא  ןלהל –  , CSR  ) םידיגאת לש  תיתרבח  תוירחא 
תוירחאב אשונ  אוה  הזככו  (, moral agent  ) יכרע ירסומ  םרוג  םג  אוה  םיחוור , תריציל  תיקוחה  תוביוחמהמ  לעפומה  ילכלכ 

' תויצה ףרל  לעמ   ' לש היישעה  בחרמב  תיטקרפו  תירסומ  הניחבמ  העוטנ  המצע  השיגה  .תויתביבסהו  תויתרבחה  ויתועפשהל 
הלוכיש הלועפ  איה  תוירחא '  ' שומימ לש  הלועפ  תילטוטסירא  - תיפוסוליפה המרבש  ןוויכמ  תאזו  ( beyond compliance)

ילבמ ומצע  םרוגה  ךותמ  העיגמ  הלועפל  היצביטומהשכ  (, voluntarism  ) ןוצרמ היישעב  םיקסוע  רשאכ  קרו  ךא  םייקתהל 
דומעל הלוכיש  תילילש ) וא   ) תיבויח הרומת  תודוא  לע  העידי  ךותמ  וא  ךכל , ותוא  םיעינמ  קוחה ) ימרוג  ןוגכ   ) םיינוציח םימרוגש 

. הלועפה אשונ  תוכזל 

האמה ה-21. לש  תילכלכ  - תיתרבחה תואיצמב  ישעמ  סוסיב  תרסח  איהש  ףא  ןכתייו  הבר , הדימב  המימת  וז  השיגש  ןבומכ 
לש תושיג  ץמאל  םידיגאת  לע  ןללגבש  תוביסהו  םיעינמה  תא  ילכלכ  ןפואב  ריבסהל  םיבר  םיגהונ  ידיגאתה  םלועב  היארל ,

תואיצמ איה  םילקאה  יוניש  לש  תואיצמה  יכ  קפס  ןיא  תידיגאת .' תוירחאבש  תיקסעה  תילכתה   ' וז םינכמו  תידיגאת , תוירחא 
יכ הארנ  .תופיחדב  םתונשלו  םתלועפ  יסופד  תא  שדחמ  ןוחבל  םיידיגאתה , ללוכ  תכרעמב , םילעופה  םימרוגה  לכ  תא  תבייחמש 

.הז ךרוצל  בטיה  םיעדומ  תויהל  םיליחתמ  רבכ  "ב  הראב םילודגה  םידיגאתה  ילהנמ 

תיקסעה הרבחה  תילכתל  רשאב  תנכדועמ  הרהצה  "ב  הראב םילודגה  םידיגאתה  ילהנמ  לש 181  הצובק  המסרפ  טסוגואב 2019 
עבונ הז  יתרהצה  יוניש  יכ  בושחל  ונל  לא  .תילכלכה  תונותיעב  טרפבו  תימלועה  תונותיעב  רתויב  הבחר  הדוהת  הלביק  הרהצהה  . 
"ב הראבו  ) אדירג תיטילופ  איה  הביסה  .םילקאה  יונישמ  ןלצל , אנמחר  וא , שדלגנבב  עזיה  תואנדס  ידלי  לש  תועמודה  םייניעהמ 

תא הלעמ  ןרוו , תבזילא  תטלובה , תיטרקומדה  תדמעומהו  הצואת , רובצל  הליחתמ  "ב  הראב תוריחבה  תכרעמ  ילכלכ .) = יטילופ
.תעכ אקווד  םייתרבח  - ורפ הבוגת  ידעצ  םוזיל  םיסנמ  םידיגאתה  יכ  אילפמ  הז  ןיא  ןכל  .ךכ  שממ  .דקומה  לע  יקסעה  דיגאתה 
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רוביצה תא  ךירדמה  יתלשממ  ךרעמ  לעפומ  לארשיב  .תידיגאת  תוירחא  אשונב  קסועה  טסוגואמ 2019 , טסימונוקאה , לש  רעש 
ךא ירשפאו , ןוכנ  הרדסא  הוותמל  המגוד  יהוז  .םהלש  ןמחפה  ךַרְדִמ  תא  םידדומה  םידיגאתה  יעוציב  תודוא  לע  ול  חוודמו 

תנשל 2016 ןוכנ  דבלב  תורבח  וב 63  תופתתשמ 
דוביע עוניש , קוקיז , הביאש , תובקעב  ראותי  לב  ןוה  תונורחאה  םינשה  תורשע  ךלהמב  וחיוורה  םיימלועה  זגהו  טפנה  ידיגאת 

(Shell  ) לשו ( Exxon  ) ןוסקא ומכ  םידיגאת  בטיה  ועדי  תונשב ה-80  רבכ  יכ  םויכ  םיעדוי  ונא  .םיבצחמ  יקלד  ירצות  לש  הריכמו 
תוח " וד לבא  היגרנא , תריציל  םיקלדה  תפרש  בקע  הממח  יזג  לש  תצאומה  הטילפה  לעו  םתלועפ  לש  תוינסרהה  תואצותה  לע   

תויטפשמ תועיבתל  םינועיט  סיסב  םויכ  הווהמ  וז  הרתסה  .ב  " הראב םיקקוחמה  יניעמ  םג  ומכ  רוביצה  יניעמ  בטיה  ורתסוה  אשונב 
הממחה יזג  תוטילפ  ללכמ  לע 71%  םיארחא  םייקסע  םידיגאת  .הנתשה 100  אל  רבד  לעופב  לבא  ורבע , הנש  םיעברא  .ןדגנכ 

תומדקמ "ם  ואה לש   Global Compact ומכ תומזויו  םהלש , ןמחפה  ַךְרדִמ  תודוא  לע  םיחוודמ  םידיגאת  רתוי  םנמוא  םלועב  .
', םודסב םיקידצ   ' ןפוד יאצוי  טעמל  רומאכ , לבא  םכותב , םילקא  יונישו  (, SDG  ) "ם ואה לש  תומייקה  ידעיל  םידיגאת  תוביוחמ 

תטיקנלו הממח  יזג  לש  תצאומה  הטילפה  תריצעל  תמא  תוביוחמל  ימלועה  ידיגאתה  רזגמה  תוסייגתה  תא  םיאור  ונניא  טעמכ 
.דיתעל תוכרעיהל  םוריח  ידעצ 

דוסיה דע  בירחהל  הניא  טוקנל  שיש  ךרדהו  םוריח , תעש  יהוז  תיטסילטיפקה , הטישה  לע  םירחא  םיברלו  יל  שיש  תרוקיבה  לכ  םע 
תונרציה תיגולונכטה , תונשדחה  תא  לעתל  ורשפאיש  םיכרדה  תא  אוצמל  אלא  שדחמ , התוא  תונבלו  הטישה  תונורקע  תא 

ץראה רודכב  תיגולוקאה  תוביציה  תרזחהל  םישרדנה  תונורתפה  תא  םדקל  ידכ  תוימלוע  הקפסא  תורשרש  לש  לוהינהו  תידיגאתה 
תוירחאה תודוסי  לע  תטלחומ  טעמכ  תונעשיה  לע  ססבתמ  םויכ  וב  השענ  רבדהש  ןפואה  ירשפא .) דוע  רבדה  יכ  החנהב  )

, היארלו וישכעו , ןאכ  תושעיהל  שרדנה  לע  תונעלמ  קוחר  הז  ןפוא  .דיגאתה  טוקניש  ןוצרמ  תולועפ  לע  תוכמתסהו  תידיגאתה 
דע 2050 יכ  לאירולו ) הלטסנ  םהבו   ) םיימואל - בר םידיגאת  ובייחתה 28  קרוי  וינב  רבמטפסב 2019  הכרענש  םילקאה  תדיעווב 

תוטילפ לש  תרחא  תיתועמשמ  התחפהל  ובייחתה  םירחא  (. carbon neutral  ) תונוש םיכרדב  םהלש  ןמחפה  תוטילפ  תא  ונזאי 
.הממח יזג 

הלא ןיעמ  תורהצהו  יונישה , תגשהל  תיגולוקא  הניחבמ  ילאירה  ןמזה  חווט  וניא  הנש  לש 30  התחפה  דעי  הזכ ,) שיו   ) דובכה לכ  םע 
ןוצרמ היישעה  ןדיע  ץק  לש  וירשבממ  דחא  אוה  םילקאה  יוניש  יכ  ןכתיי  לובמה .' ונירחא   ' לש תורהצה  רשאמ  רתוי  אל  ןה 
םייתרבח םיטביהו  ןויווש  - יאה תקמעה  לש  תומלועהמ  םיעיגמה  םיפסונ  םירשבמ  םינמיסל  ףרטצמ  אוהו  תידיגאת , תוירחאב 

תעמטה בייחת  חווט , ירצק  התחפה  ידעי  םידיגאתל  ביצתש  עדמ , תססובמ  תיתביבס  הרדסאל  תעה  יהוז  יכ  קפס  ןיא  .םירחא 
םיצירמת קינעתו  תיגולונכט , תונשדח  דדועת  הקפסהה , תורשרש  לכב  תוטילפה  יפקיה  לש  חווידו  הדידמ  לוהינ , תוכרעמ 
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לע ול  חוודמו  רוביצה  תא  ךירדמה  יתלשממ  חווידו  הדידמ  לש  ךרעמ  רושע  טעמכ  לעפומ  המגודל , לארשיב  .תויתביבס  תוישעתל 
ךא ירשפאו , ןוכנ  הרדסא  הוותמל  המגוד  אוה  הז  גוסמ  ךלהמ  םהלש  . ןמחפה  ַךְרדִמ  תא  םידדומה  םידיגאתה  יעוציב  תודוא 

החכוה תווהל  לוכי  הז  ינוצר  ךלהמב  ףתתשהל  ןוכנל  ואצמש  םידיגאתה  טועימ  תנשל 2016 .) ןוכנ   ) דבלב תורבח  וב 63  תופתתשמ 
תויוליעפל יאדוובו  הביבסו , הרבח  לש  תויגוסל  םירושקה  םיאשונב  תינוצר  תידיגאת  תוליעפ  לכל  תיכוכז  תרקת  ןיעמ  לש  המויקל 

תונשדח םודיקל  םג  ומכ  וז , תינוצר  תרגסמל  לארשיב  יקסעה  רזגמה  לש  תיתועמשמ  תוסייגתהב  .םילקאה  יונישל  תורושקה 
.תיכוכזה תרקת  תא  וצפניש  םינושארה  היהנו  תימלוע  הלבוה  האַרנ  תיתביבס , תיגולונכט 

תורוקמ
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