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חיפה אוניברסיטת  
  אנושלשירותי  וגחה

  00ב982.4004 קורס מספר:
ושירותי אנוש אחריות חברתית תאגידית  

9002אביב   

 
כהן ד"ר ג'ני  

jcohen1216@gmail.com 
054-7866224 

 
וימים: שעות  
91:11 - 3:11יום ד'   

 
:שעות קבלה  

ובזמנים אחרים בתיאום מראש 99:11 - 91:11יום ד'   

 
 :תיאור הקורס

את הנושא  הכרה זו הופכת  בישראל ובעולם.  לתודעה הציבורית לאחרונה חדר "חריות תאגידית"אהמושג 
המושג אחריות   מחקרי.הבמישור התאורטי הן למרכזי ובעל משמעות קריטית הן במישור המעשי ו

ה וקידום ערכים ריתוך שמהכלכלי שלהם דמים את הרווח כיצד עסקים מקלשאלה תאגידית מתייחס 
אחריות  . והציבור הרחב  ,, עובדים, משקיעיםשל החברה צרכניםהכוללים , שונים יןילבעלי ענהחשובים 
של עסקים פרטיים על המגזרים  תנהלות פנימית וחיצוניתלהשפעה של דרכי הפעולה וה תמתייחסתאגידית 

. הקורס בודק מודלים שונים של ועל השוק הפרטי בכלל (.שלישייחברתהו וריציבהים הקיימים במשק )שונה
אחריות .  מדיניות ציבוריתעל וחברתיים ם שרותימתן על תפוקות ותוצאות ב יםן מגזריביפעולה  פישיתו

העסקי, הפרטי עולם בת משפיעה על תוצאותש תות וקולקטיביואישיות מוגדרת על ידי מוטיבצי תאגידית
)אדם,   eniL T t BB e pirT" – People, Planet, Profit" -זה מוגדר כהמשולש הבספרות  . ערכי/חברתיהו

 עולם ורווח(.
.  

מושגי  הסטודנטים יכירו, בתחום לים מעשייםלימוד כומקרה,  יתאורטי, חקר ת חומר רקעקריאאמצעות ב
 הדילמהיא מטרת הקורס .  דיתאתגרים ושיטות מיטביות של אחריות תאגי, יותועכשו, נקודות מבט יסוד

 ומערכות שונות.  ,תכניות ,ופיתוח של אנשים( sustainability)ככלי לתחזוקה  יתוישומ יתועכשו יתשימוש
 , אחריותמשוב והערכהמשאבים, חלוקת  ,ין, שותפויותיבעלי ענ :ים כולליםיסוגיות ונושאים ספציפ

 .תיהתמודדות עם שוני ומורכבות פנים ארגונסביבתית, ו
   

 יעדים

אחריות  המזוהות עםמגבלות של אסטרטגיות ניהוליות האת החוזקות וו וילמדו רהסטודנטים יחק .9
 תאגידית.

 אחריות תאגידית(ל)כולל אלה הקשורים משאבים ובעלי ענין תם כיצד קו את הבניעמהסטודנטים י .9
 . בפרויקטים וארגונים שונים שרותי אנושיעילות והצלחה של על משפיעים 

 .אחריות תאגידיתתכניות של הצעת בניית וכתיבת ילמדו ויתרגלו סטודנטים ה .4

חבר בין התאוריה תערכו התבוננות עצמית על מנת לגבש עמדה וחזון לקראת עשיה שיטודנטים ס .3
 .תאגידית אחריותהנלמדת למעשה בתחום של 

  :(/שינוים)ניתן לחידודים עיצוב הקורס, עבודות והערכה

 
  31%  –ותרגילים קבוצתיים בשטח אקטיבית קריאה נוכחות, וללת השתתפות פעילה הכ .9

mailto:jcohen1216@gmail.com
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 31%  -ניתוח דו"ח אחריות תאגידת על פי קריטריונים מקצועיים : סיוםעבודת  .9

 
 

 תוכן הקורס
 

I. וסקירת מושגים מבוא 
 מהי אחריות תאגידית? 

 חשיבותה של אחריות תאגידית בשרותי אנוש
 רתת?את מה ואת מי היא מש –אחריות תאגידית 

 בניהול שירותי אנוש (sustainabilityהקשר בין אחריות ותחזוקה )
 

II. יםיווהיבטים עכש 
 מודלים של אחריות תאגידית

 מודלים של מחקר על אחריות תאגידית
 הגדרות של הצלחה

 
III.  כליםלימוד ותרגול 

 כתיבת הצעות ובקשות למשאבים, מיפוי, ראיונות, שותפויות, משוב וההערכה, מקורות ,תכנון
 מימון, תקצוב ומשאבים.

 .(sustainabilityרופיה( ככלי לתחזוקה )תמעורבות חברתית עסקית )כולל התנדבות ופילנ
 

IV. אתגריםו סיפורי הצלחה 
 לימודי מקרה

 מרצים אורחים
 

V. השלכות יישומיות 
 האם וכיצד משפיעה אחריות תאגידית על אפקטיביות בשירותי אנוש והצלחת ארגונים

 ו של אחריות תאגידיתהשלכות מקרו ומיקר
 

  :חובה טקסטי

 
Benn, Suzanne & Bolton, Dianne. (2011). Key Concepts in Corporate Social 

Responsibility, (Ed.). London, England: Sage Publications.   
Kotler, Philip & Lee, Nancy. (2005). Corporate Social Responsibility: Doing the 

Most Good for Your Company and Your Cause. New Jersey, USA: Wiley & Sons. 

Werther, W.B. & Chandler, D.B. (2011). Strategic Corporate Social Responsibility: 

Stakeholders in a Global Environment. California, USA: Sage Publications. 
 tiBbBi ri bubi ba T aL r nTtaTiB ה.ראה למט –אוסף של מאמרים/פרקים 
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 :טקסטים נוספים
 

 

אחריות חברתית בעסקים: הקשר בין 
 עסקים, טכנולוגיה, קהילה ודיווח חברתי.

 משאבי אנוש: ירחון לענייני כוח אדם.
 2003)מוסק, ר., נ. זכלינסקי, ואחרים )

 

Make Markets Work (Crutchfield & 

McLeod-Grant, 2008) 

(. יחסי גומלין בין המגזר 9119טן, י. )ק
אתר מנהיגות  .השלישי והמגזר העסקי

  .אזרחית
 

The Search for Social Entrepreneurship 

(Light, 2008) 

אחריות חברתית ומעורבות עסקים 
  -בקהילה

מדדים כמותיים של מעורבות  עסקים 
 בקהילה
 (9113צורי ינואר -)רוני  בר

 

The Blending and Blurring of the Sectors 

(Ott, 2001)  

  Social Commercialization (Frumkin, 2008) (9112אחריות חברתית )תמי זילברג, 

  
אחריות חברתית של עסקים בישראל 

 (9111)אריה רייכל ובני גדרון, 
 

Taking Social Entrepreneurship Seriously 

(Dees, 2007) 

 הסקיר -אחריות חברתית של עסקים 
 (9191)ניםן לימור, יוני  הצרית קרסטויה
 

Recent Approaches to Measuring Social 

Impact (Zappala & Lyons, 2009) 

על הקשר שבין אחריות : תרמנו במשרד
חברתית של עסקים ורגולציה ממשלית 

 (9113,הילי קריזלר)בישראל 
 

Good to Great and the Social Sectors 

(Collins, 2005)  

(. כלים 9117יפת )-וי. מאירוביץ .אורתר, ל
 בחינה השוואתית של תקנים  -שלובים 

 
ישראליים ביישום אחריות 

 .ארקדה  חברתית,

Research: Turning a Profit While Helping 

the Poor (Ruvinsky, 2011) 

מימדים לבחינת ההצלחה של מיזם 
 תוצר יזמות יחידמית -חברתי

 (9114ברואר )משה שריר, פ
 

Big Business Matters (Samuelson, 2010) 

 אחריות חברתית כגישה עסקית:
איך לשנות את העולם ולהקים עסק מצליח 

 המעניק סיפוק אישי ומועיל לסביבה
 (9112ת, בן כהן ומל וורוויק)
 

How to Change the World: Social 

Entrepreneurship (Bornstein, 2007)  

עסקים וקהילה אחריות  -למען הטוב -
 PRO BONOחברתית

 (9114פרופ' בני גדרון פברואר )
 

Special Issue Call for Papers - CSR. 

Personnel Psychology (Wiley, 2011) 

 האם אחריות חברתית משתלמת לעסקים?
 (9112)בני לאוטרבך והילי קריסלך דצמבר 

 

Profit at the Bottom of the Ladder 

(Heymann, 2010) 

אחריות  חברתית של עסקים כמותג 
וכמרכיב  בתרבות  הארגון  של קורפורציה 

 ישראלית
 (9114)טולנדו ריקי 

 

What’s Next: Retailing with Heart (Boss, 

2011) 

http://matarbooks.co.il/index.php?book=1549&step=&incat=0302&nav=2
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Blessed Unrest (Hawken, 2007) A lot to lose: A call to rethink what 

constitutes ‘evidence’ in finding social 

interventions that work (Smyth & Schorr, 

2009)  

 

Collective Impact (Kania & Kramer, 

2011) 
Just another emperor? The myths and 

realities of Philanthrocapitalism (Edwards, 

2008) 
 


