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חוסינ לש רצות אוה יעוצקמ יתא דוק
םימאותה תוגהנתהה יללכו םיכרעה
חסוני םיכרעה ףסוא Æםיכרעה תא
ןודיו ,תיעוצקמה הליהקה רובע
ןיבל םניב הליהקה ירבח לש םהיסחיב
תורישה ינימזמ ןיבל םניב ,םמצע
,יעוצקמה תורישה ילבקמ וא יעוצקמה
םתיא םירחאה םיפוגה לכ ןיבל םניבו
םעוצקמ ףקותב ןילמוג יסחי םהל שי

¨םדא םולשבא ר¢ד

i ר¢ד ,ימדקא זכרמ ,הייספורפב יתא דוק תעמטה ךילהת לש החלצה ימרוג לש היגולודותמ אשונב ןויע םויל ןמזוה רמאמה
ימרוג¢ אוה האצרהה רתוכ Æםילשורי ,םיננאש תונכשמב ≥∞∞∏ רבמטפס ≥≥ ,םילשוריב הקיתאל זכרמב ,םדא םולשבא
.¢תיעוצקמה הליהקב יתא דוק תעמטה ךילהת לש החלצה

םדא םולשבא ר¢ד ∫תאמ

ןוגראה ירבח לש תולוכיה רומישו חותיפ איה יעוצקמ יתא דוק לש יביטקפא העמטה ךילהת לש ותרטמ
לש יתאה דוקה לש הדימה תומא יפ לע רמולכ ,יואר ןפואב גהנתהל טילחהלו רוחבל ,תעד לוקיש ךורעל
רשפאמו ,וילע ףסונ אלא ,קוחל ףילחת שמשמ וניא יתאה דוקה Æךוראה חווטבו רצקה חווטב ןוגראה
Æהנוע וניא קוחה ןהילע תולאשל הנעמ

,ותניפס תא טוונמה טוונל תיעוצקמה הליהקב רבחה תא המדנ םא Æלופכ אוה יתאה דוקה לש ודיקפת
עונמל ךכבו ןוטרש לע תולעל הינואה טוונמ ענומה רולדגמכ שמשל םה יתאה דוקה לש וידיקפתש ירה
תויוצמה תוגהנתהה תומרונ Æדעיה לא וכרדב טוונה תא החנמה ןפצמכ שמשלו ,הינואב השונא העיגפ
Æןוגראה ירבח לש תוטלחהה תלבק תכרעמב דחאכ ןפצמהו רולדגמה ןה יתאה דוקב

םידעיה Æןוגראה לש ןוזחל סחיב םהיכרע תא רידגהל ןוגראה ירבחל רשפאל איה יתאה דוקה לש ותרטמ
רצומה וא תורישה ילבקמ יפלכ ןוגראה ירבח לש תובוחה תרדגה :םינווגמ םה יתאה דוקה אלממ םתוא
;טפשמה תושירדב הדימע ;םיכייש םה הילא תיעוצקמה הליהקה תושירדב הדימע ;םיקפסמ םה םתוא
Æתיעוצקמה הליהקב םירבחכ תוליעפב ךורא חווטבו רצק חווטב םייוכיסהו םינוכיסה לוהינב החלצהו
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לש יביטקפאה העמטהה ךילהת תא קלחל ןתינ
,יתא דוק חותיפ :םיקלח העבראל יעוצקמ יתא דוק
תוגהנתה לש הקוזחתו ותפיכא ,ותעמטהל תוטישה
Æטרפנ Æול םאתהב

,יעוצקמה יתאה דוקה חותיפ אוה ןושארה קלחה
תוגהנתהה יללכו םיכרעה יוהיזמ בכרומה ךילהת
®regulative ideal© החנמ לאידיאכ ושמשי רשא
ינשה קלחה Æתיעוצקמה הליהקה ירבח תוגהנתהל
איה וז העמטה Æיתאה דוקה לש ותעמטה אוה
חותיפ לע ןוידב רבכ הליחתמ איה Æבכרומ ךילהת
ודיקפת תא תועדומל הלעמ רשא ןויד ,יתאה דוקה
הכישממ העמטהה ;תוטלחהב יתאה דוקה לש
ילכל יתאה דוקה לש ותכיפהל םיעצמא תריחבב
תופולח ןיב הריחבב החנמ רשא יעוצקמ ילוהינ
,םויסלו ;ןוגראה לש תוטלחהה תלבק תכרעמב
ותלחנהו דוקב שומישב הכרדה םג תללוכ העמטהה
הפיכא תכרעמ חותיפ אוה ישילשה קלחה Æןוגראב
תולובג לע רומשלו ,ףוכאלו רקבל ,רטנל הדיקפתש
Æהקוזחת אוה יעיברה קלחה Æהיוארה תוגהנתהה
םישחרתמה םיכילהת לש ףסואמ תבכרומ הקוזחתה
הדימלה תכרעמבו ןוגראה לש םינוש םינונגנמב
Æירוזחמ ןפואב םקלחו ימעפ דח ןפואב םקלח ,ולש
,הדימל לש תויוליעפ תושחרתמ הלא םיכילהתב
ימוחתב תולועה תויגוסב ןוידו ,תיתרוקיב הניחב
תכרעממ תועפשומ וא תועיפומ רשא יתאה דוקה
Æתיעוצקמה הליהקה ירבח לש תוטלחהה תלבק

םיקלח העבראמ בכרומה ,ךילהתהש תנמ לע
םיארחאה תעיבקב ךרוצ שי ,יביטקפא היהי ,הלא
Æטרפנ ;ותחלצהל םידדמהו ועוציבל

הכירצמ ךילהתה לש תעדומ היינב :יוגיה תדעוו
רשא ®הקיתא תדעו וא© יוגיה תדעוו ידי לע ולש יוויל
הדעווה ירבח Æןוגראב םיריכב ויהי הירבחמ קלח
ךילהתה תינכת© ךילהתה לוהינל תוירחאב ואשי

יוגיהה תדעו Æ®הליהקב םילשומה לש רושיא לבקת
תויפיצה תא ורידגי ןוגראה שאר םע ףותישב
Æהדידמ הרוצב ךילהתהמ תופיאשהו

ורדגוי ןסיסב לעש הדימ תומא עובקל שי :םידדמ
םייופצה םירצותה Æךילהתה ןמ תופיאשהו תויפיצה
,הלא הדימ תומא לש םיחנומב ורדגוי ךילהתה לש
יוניש ודדמי רשא םידדמה ועבקיי ךכל םאתהבו
םע ףותישב ודבועי הדידמה תואצות Æתוגהנתהב
ומסרופי תונקסמהו ,םייולת יתלב םיינוציח םיחמומ
Æתיעוצקמה הליהקה ירבח ברקב יבמופ ןפואב
וקפוי ובש הדימל ךילהתל ושמשי הדידמה תואצות
עיגהל הנווכ ךותמ ,ךילהתב השענש הממ םיחקל
םידדמ חתפל ןתינ ,המגודל Æהפוצמה תוגהנתהל
םשל יתאה דוקב שמתשמה ,תעדה לוקיש תקידבל
לאנויצרהמ קלחכו הלועפב הריחב לש הקמנה
םאה :תיעוצקמה הליהקה לש הדובע תוינכתל
םיקומינ לע תססובמ תופולח ןיב הריחבה
םאה øהדימ וזיאב ,ןכ םא øיתאה דוקל םיסחייתמה
תופולחה תחא םודיקל לועפל הטלחה תלבק
תוביסמ וא רכזוהש תעדה לוקיש רואל השעית
הטלחהה םאה øעודמ ,תורחא תוביסמ םא øתורחא
ירחא בקעמ ךרענ םאה øעודמ ,אל םא øהמשוי

הריחבה םאה øתיעוצקמה תוליעפב עוציבה
øדבעידב םג היואר הריחבכ התלגתנ התשענש
רפסממ ןטק קלח םה ןאכ םיעצומה םידדמה
לש תויביטקפא תקידבל םיירשפאה םידדמה
Æןוגראה תורגשב יתאה דוקה לש העמטהה ךילהת

øתונוש העמטה תוטישב שומישל לאנויצרה והמ
יטמכס רואית עקר לע הליחתב וז הלאש לע בישנ

תוטלחהה תלבק תכרעמ לש םיביכרמה לש
לש םתוליעפ ינייפאמ לשו ,תורפסב םינגועמה
םינותנ עקר לע רחואמ רתויו ,תוטלחה ילבקמ
Æיריפמאה רקחמהמ םילועה

ראתל ןתינ תוטלחהה ילבקמ לש תוליעפה תא
יוהיז© תועדומ :םיירשפא םיבצמ העברא ינפ לע
הנבה ,®תופולח יתשל קלוחמה ןועיט סופד ,המליד
,®תרחא הפולח לע רותיוו וא תחא הפולחב הריחב©
,®לועפל הטלחה ,תופולחה תחא ץומיא© םושיי
תוטלחהה תלבק תכרעמב Æ®הלועפה עוציב© בקעמו
םיישיא וא םייתרבח םיצחל ומייקתי יכ תוזחל ןתינ
,המגודל© עדומ תויהל תונוכנב עוגפל םייושעה
הריחבמ ענמיהל ,המגודל© ןיבהל ,®השחכה
דודיבל ליבוהל הייושע איה יכ ,תירשפא הפולחב
השעמ תושעל הטלחה ,המגודל© םשייל ,®יתרבח
עוציב ,המגודל© בוקעל וא ®יראלופופ וניאש
Æ®הל תויודגנתהה תורמל ןמז ךרואל הלועפה

אוה יואר וניאש השעמה ןיבל ,יוארה השעמה ןיב הריחב
הקיתאה לש ןוידה םוחת
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רשפא תוטלחהה תלבק תכרעמ לש היביכרמ תא
םיבצמ העברא תרזעב יטמכס ןפואב ראתל
ךילהתב דקמתנ םהב רשאו ,ל¢נל םיליבקמה
:העמטהה

±Æ הליהקה ירבח לש תיתרוקיב תועדומ
,יתאה דוקה לש וחוסינל תיעוצקמה
דוקה לש הדימה תומאל םאתהב תוגהנתהו

Æיתאה

≤Æ לע ססובמה תעד לוקישב תמגדומה הנבה
ןדיקפת רשא ,יתאה דוקבש הדימה תומא
תופולח ןיב הריחבה תא תוחנהל אוה
Æתוגהנתהל תוירשפא

≥Æ הריחבה רואל לועפל הטלחהה אוה םושיי
השעמה תא תושעל הטלחהה ,התשענש
Æיוארה

¥Æ חווטבו רצק חווטב ,תוגהנתהה ירחא בקעמ
לע תוטלחהה תא תמאותה תוגהנתה Æךורא
תועצמאב ,ןוגראב עבוקת יתאה דוקה יפ
ןמז ךרואל םילעופה םינונגנמ לש הרוש
תומייקה תורגש לש הרושל ופרטצי םקלחבו
Æתיעוצקמה הליהקב

דוקה םושייב םיירשפא םיישק טעמ טרפנ
Æול תועדומה חותיפו

גצוה רשא םייעוצקמ םינוגראב Æםושייה אשונ
םהב היה אל ךא ,ןכדועמ וא שדח יתא דוק םהב
,העמטהה ךילהתב ןוגראה ירבח לש בחרנ ףותיש
תא גיהנהל םיינוציח םיחמומ ואבוה תאז םוקמבו

ירבח לש תודגנתה ררג העמטהה ךילהת ,ךילהתה
Æדואמ תיתייעב התייה יתאה דוקה תלבקו הליהקה
ירבח םע ףותישב חתופ דוקה םא וליפא ,ךכל רבעמ
לש ףותיש היה אלו ,ינוציח החמומ יווילב ,ןוגראה
אל ,ותעמטה ךילהתב םיקלחה רתיב הליהקה ירבח
תכרעמב וב שומישל תיקלח תוביוחמ אלא הרצונ
,דוקה םושייב וז היעבל ןורתיפה Æתוטלחהה תלבק
תוברת חותיפב Æתילאמרופ אל הטישב שומיש אוה
הטישה ,החנמה לאידיאה רואל תוגהנתהב תכמותה
תיעוצקמה הליהקה ירבח ףותיש :ףותיש איה
חותיפל םיכרד תאיצמבו ,הדימה תומא חוסינב
Æיתאה דוקה לש העמטהה ךילהת לש םושייו

םושייל רתוי הקזח תוביוחמ רשפאמ ףותישה

Æףותיש אלל ךילהתל האוושהב דוקה לש הקוזחתלו

,יתאה דוקה לש חותיפה ךילהת Æתועדומה אשונ
ךילהתב Æהליהקה לש הייח ךרוא לכל קסופ וניא
לש ®ןוכדיע וא© יונישו תרוקיב םילולכ חותיפה
יכרצ לע הנעמכ ותרימש ןעמל ,יתאה דוקה
קוסיעה Æתונתשמה תוביסנב תיעוצקמה הליהקה
ותמאתה תקידבו הליהקה ירבח ןיב וב ןוידהו דוקב
הליהקל רשפאמ תירוזחמו העובק הרוצב היכרצל
לש םייוואמבו תונוצרב ,םיכרצב ןודל תיעוצקמה
תא ןוחבל ,ןכ םא ,ץלמומ Æותובישח ךכבו ,הירבח
ןמז יקרפ ןיב© תוירוזחמב יתאה דוקה לש ותומילה
לש םייתועמשמ םייונישל םאתהב וא ®םיכורא
,םיכרצל דוקב הדימה תומא תמאתהו ,תוביסנה
Æתיעוצקמה הליהקה ירבח לש םייוואמלו תונוצרל

ךילהת ינייפאמ תא תודוקנב םכסל ןתינ ןאכמ
:יעוצקמ יתא דוק לש יביטקפא העמטה

לש ותובישחו ותרטמ ,ודיקפת תנבהב עויס·
.הליהקל יעוצקמה יתאה דוקה     

,רשא ךילהתה יווילל הריכב יוגיה תדעו יונימ·
תדעוכ םג שמשת ,יתלחתהה בלשב     
.הקיתאה     

לש תויביטקפאה תניחבל םידדמ חותיפ·
תחלצהל םידדמה תרדגהו העמטהה ךילהת     
.ךורא חווטבו רצק חווטב ךילהתה     

,יעוצקמ יתא דוק חותיפ·
,ותעמטהל תוטיש·
הפיכא·
.ול םאתהב תויוגהנתה לש הקוזחתו·

יעוצקמ יתא דוק חותיפ

חנומה לש תועמשמה יהמו øיעוצקמ יתא דוק והמ
øןוידב תיעוצקמ הליהק

תוגהנתה יללכו םיכרע ףסוא ליכמ יתא דוק
םהש יפכ רסומ וא הקיתא וניא אוהו ®הטמל טרפנ©

החנמה לאידיאה iiÆתינולימה הרדגהב םינבומ

םה ,והוזש םיכרעל תוגהנתה יללכ תמאתה
הקיתאה לש םינייפאמהמ
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אטובמ תיעוצקמה הליהקה ירבח לש תוגהנתהל
לש וחוסינ Æתיעוצקמה הליהקה לש יתאה דוקב
ךילהת לש יתלחתהה ביכרמה םה וינוכדעו דוקה
ינויח Æתיעוצקמה הליהקב יתא דוק לש העמטהה
םייזכרמ םיטביה ינש לא תוסחייתה היהת דוקבש
,אוה ןושארה טביהה Æהליהקה לש תויעוצקמב
הליהקה ירבחמ םישרדנה תויונמוימה ףסואו עדיה
Æתיעוצקמה

,ןובשח תייאר לש עוצקמה תליהקב Æםיגדנ
םיאיקב תויהל ,תיעוצקמה הליהקה ירבח םישרדנ
תא ריכהל םהילע ,המגודל Æםעוצקמ תודוסיב
תועמשמ תא ¨IFRS השדחה תיאנובשחה הניקתה
םייונישב ןכדעתהל םהילעו ,¢ןגוה יווש¢ גשומה
םינמוימ תויהל םהילע ,ןכ ומכ Æהמודכו הניקתב
יפסכב שומיש לש םינושה םיטביהה יוהיזב
,םהלש בושיחה תושעיהל ךירצ וב ןפואב ,דיגאתה
דיגאתה לש םייפסכה תוחודב םתביתכ ינפואב
רשא הדימה תומא ףסוא אוה ,ינשה טביהה Æהמודכו

הליהקה ירבח לש הריחבה תא תוחנהל ןדיקפתמ
רשא תומלידב תוירשפא תופולח ןיב תיעוצקמה
תיעוצקמה הליהקה ירבח ןיב ןילמוגה יסחיב תולוע
ןיבל תיעוצקמה הליהקה ירבח ןיב ,םמצע ןיבל
הליהקה ירבח ןיב וא ,וילבקמ וא תורישה ינימזמ
יללכ ןפואבו iiiÆתונושה תויושרה ןיבל תיעוצקמה
רוביצב הלא ןיבל תיעוצקמה הליהקה ירבח ןיב
Æ¢ןיינע יקיזחמ¢ הנכנ םתוא ,םהישעממ םיעפשומה
לש הנבהב תינתומ דוקה חותיפ לש הקיטקרפה
Æדוקה בכרה

יתא דוק לש ובכרה

יללכו םיכרע ףסוא אוה יתא דוק ,ודוסיב
Æהכרעה תלועפל סחיתמ ¢ךרע¢ חנומה Æתוגהנתה
וא ךרעה תרות ארקנ םיכרעב קסועה עדיה םוחת
םהרבא אוה םיזכרמה היגוהמ דחא© היגולויסקא
תדימריפ תוכזב ראשה ןיב עדונ רשא ,ואלסאמ
םיכרעה יוהיז Æ®םיכרע םלוס תאטבמה ,ולש םיכרצה
הנושארה המרב Æתומר שולשב תושעיהל לוכי

ועייסי רשא םיכרצה תכרעהב עייסל ודיקפת
איה תיזכרמ החנה ,ןכש ;דורשל םדאה תלוכיל
,היינשה המרב ;הלעמב ןושאר ךרע םה םייחהש
רשא םדאה לש תונוצרה תכרעהב עייסל ודיקפת
תישילשה המרבו ;דובכב םויקל ותלוכיל ועייסי

ועייסי רשא םייוואמה תכרעהב עייסל ודיקפת
,הכרעהה ךילהת Æגשגשל םדאה לש ותלוכיל
והמ םיעבוק םיכרע Æםיכרע ףסוא חוסינב םייתסמ
ןכש ,םדאה רובע ®Good and bad© ערה והמו בוטה
תינתומ גשגשלו דובכב םייקתהל ,דורשל ותלוכי
Æםקופיסב

תוגהנתה יללכ םירחבנ ,םיכרעב הריחבה רחאל
Æוללה םיכרעה לש םתגשה תא םדקל םידעוימה
,תודירש קר אל םירשפאמ וללה תוגהנתהה יללכ
םהו רחאמ Æגושגש ףאו דובכב םויק םג אלא
יללכ ףסוא ,םיכרעה לש םתגשה תא םירשפאמ
הבוחש יוארה השעמה אוה םייוארה תוגהנתהה
תרזגנ ותושעל הבוחה Right and wrong®Æ© ותושעל

ii  תוברתה וא הרבחה לש תומרונה ףסוא :¢רסומ¢ חנומה לש תולבוקמה תורדגההמ תחא :הקיתאו רסומÆ
םישנא לש תוגהנתה Æםישנאה םייח הב תרוסמב םייונישה וא תרוסמה ללכ ךרדב אוה וללה תומרונה רוקמ
המגוד Æתירסומ אל תוגהנתה ,תומרונל דוגינב תוגהנתהו ,תירסומ תוגהנתה תארקנ תומרונל םאתהב
,תירסומ הריבע איה ףואנ :םילשוריב תידרחה הליהקב המגודל התפיכאלו תירסומ אל וא תירסומ תוגהנתהל
חנומה תא םירמוש ונחנא Æ¢תועינצה רמשמ¢ ידי לש תינטרפ השינעב וא יוניגב םינכתסמ הב םיאטוחה הלאו
הבוחש יוארה השעמה והמ¢ :אוה יזכרמה הרקחמ םוחת רשא ,רסומה לש תיתרוקיב הניחבל ¢הקיתא¢
הקיתא ,יתרוקיב ןויד רחאל התשענ תומרונה לש (conceptualization) הגשמהה תוליעפו ¢øותושעל
ףסונ טוריפ ואר Æהצילממ איה םהילע תומרונב םגו הבש םיזכרמה םיגשומב ןויעה תא םג הכותב תללוכ
.רמאמה ףוגב יתא דוקו הקיתא אשונב

iii  רשכ אסא השועש הקולחל ןוימיד שי ,ישעמה לאדיאה לש םיטביה ינש לש ןוידל וז הקולחבÆ ©ח¢סשת®Æ
ןומכא תידוהי ,רלפש יבג ®םיכרוע© ישפנה לופיטהו ץועייה תועוצקמב תויתא תויגוס ,¢תיעוצקמ הקיתא¢
שי ןושארה טביהבש דועב Æוניתושיגב תיקלח הפיפח שי Æ μ±≠π≤Æסנגאמ תאצוה :םילשורי Æ®לייו לאירבגו
םיכרעב ןוידה ךכל רבעמ Æתודרפנ וניתוסיפת ןאכו ,תיקלח הפיפח שי ינשה טביהב ,וניתוסיפתב תטלחומ תוהז
ינושה תורוקמ לע רבדא Æרשכ רוספורפ לש ןוידב םהל תינקומה תועמשמה תא םאות וניא תוגהנתה יללכבו
.רחא םוקמבו רחא דעומב וניתוסיפת ןיב
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עגפת ותיישע יאו ,בוטה תא םדקת ותיישעש ,ךכמ
השעמה ןיבל ,יוארה השעמה ןיב הריחב Æבוטב

יללכ Æהקיתאה לש ןוידה םוחת אוה יואר וניאש
םדיקפת ,הקיתאה יללכ ,םייוארה תוגהנתהה
השעמב הריחבב תוטלחהה ילבקמ תא תוחנהל
Æועצבל הטלחהבו יוארה

תונוצר ,םיכרצ רבדב תולאש לע םינוע םיכרע
תודירש םשל םיכרצהמ קלח ,המגודל Æםייוואמו

יעגפמ הנגה ,היקנ המדא ,םייקנ םימ ,יקנ ריווא ,םה
,אופא ,אוה הלאמ דחא לכ ;המודכו ,ריוואה גזמ
תא קפסל םדיקפת םימיאתמ תוגהנתה יללכ Æךרע
בתכי ,םייקנ םימ ךרעל המאתהב ,המגודל ;םיכרצה
,¢°םימה תורוקמ םוהיזמ ענמיה¢ ,תוגהנתהה ללכ
םיכרעל תוגהנתה יללכ תמאתה ,יללכ ןפואבו

יללכ ףסוא© הקיתאה לש םינייפאמהמ םה ,והוזש
ivÆ®הקיתא איה ,םיכרעל המאתהב תוגהנתהה

םיכרעה חוסינ לש רצות אוה יעוצקמ יתא דוק
ףסוא Æםיכרעה תא םימאותה תוגהנתהה יללכו

ןודיו ,תיעוצקמה הליהקה רובע חסוני םיכרעה
םניב ,םמצע ןיבל םניב הליהקה ירבח לש םהיסחיב
תורישה ילבקמ וא יעוצקמה תורישה ינימזמ ןיבל
שי םתיא םירחאה םיפוגה לכ ןיבל םניבו ,יעוצקמה
Æםעוצקמ ףקותב ןילמוג יסחי םהל

םישמשמה םיקיתעה םייתאה םידוקהמ דחא
Æסטרקופיה תעובש אוה ,יתא דוקל המגידרפ
,תוגהנתה יללכו םיכרע לש ףסוא הליכמ וז העובש
קלח לע קר הנוע איה רתוי םיקיתעה היחסונבו

תעב םיאפור לש םייוואמהו ,תונוצרה ,םיכרצהמ
הז רסח Æםהלש םינושה ןילמוגה יסחיב תינרדומה
,םיאפורה תעובשל םינוש םיחוסינ תרזעב םלשוה
תעובשב Æםיאפורל םינוש םייתא םידוק תרזעבו

ונחנא םויה םג רשא תובוח םירדגומ סטרקופיה
ןילמוגה יסחיב אפור לע תולטומה תובוחכ םיהזמ
vÆםירחא םימרוג םעו םילפוטמה םע ולש

,יתא דוק חסונש רחאל Æיתאה דוקה לש ודמעמ
,תיעוצקמה הליהקה ירבח וגהנתי ויפלש דוקכ עבקנו

תוגהנתהש הז ןבומב ,קוחמ ודמעמב הנוש וניא אוה
ןתינה שנוע תלטהו טופיש תבייחמ ול דוגינב
,ןידה יכרוע לש יתאה דוקה Æתיביטקפא הפיכאל
שי ןידה יכרוע תכשללו ,וז השירדב דמוע ,המגודל
םירבח לבקל קר אל ®קוח לש וחוכמ© היגליווירפ
ןוישיר לולשלו הלש הבצמהמ עורגל םג אלא
Æעוצקמב תוליעפל

םיכרעה ףסוא םה יתאה דוקבש הדימה תומא
החנמה לאידיאה תא ופקשי רשא תוגהנתהה יללכו

Æתיעוצקמה הליהקה לש רשקהב ,ויטביה ינש לע
Æריבסנ

סחייתהל ךירצ תיעוצקמ הליהק לש יתא דוק
תולוכיב קוסעל וילע ןכ לע Æהליהקה לש היכרעל
עדיה חותיפב ,תיעוצקמה הליהקה ירבח לש םויקה
ןתמ לש םיטביהבו ,םהלש תויעוצקמה תויונמוימהו

Æםיגדנ Æול םישרדנל תויונמוימהו עדיה לש רצותה
םישכרנ גולוקנוא אפור לש תויונמוימהו עדיה
בלשב Æתיעוצקמה ותוחתפתה לש םינוש םיבלשב
האופרל רפסה תיבב םידומילה ךילהתב ,ןושארה
הטילש רשאמ יאופרה ןוישירה ,הז בלשב :זאטסהו
בלשב Æוב תשרדנה המרב תויונמוימבו עדיב
;היגולוקנואב תוחמתהה ךלהמב ,רתוי םדקתמה
תוחמתה תניחב תובקעב החמומ ןוישר ןתמ
;הלא תויונמוימו עדיב הטילש תנחוב היגולוקנואב
תויונמוימבו עדיב הטילש רשאמ החמומ ןוישיר
הדימל לש םיכרעה Æהז בלשב תשרדנה המרב
אלל רתויב םדקתמה עדיב הטילשו הקימעמ
ןכלו ,החמומה לש הדימה תומאמ םה תורשפ
תואיקב תא םינחוב תוחמתהה בלש ףוסב םינחובה
ךכל הביסה Æםירותיוו אלל טעמכ דעוימה החמומה
ןפואב לועפל תלוכי :תשלושמ תוחפל איה
:ןיטינומו ,תוברעתהמ תואמצע ,יטנטיפמוק
הבורעה איה ההובג המרב עדיב אפורה לש הטילש
םשל הז באשמב שמתשהל ותלוכיב היהיש ךכל
ןוחביא ךרוצל ,המגודל ,תויעוצקמ תוטלחה תלבק
הבר תואיקב Æהלוחב לופיטה יכרד לש יוהיזו

לע הרימשו ,תוברעתה ינפמ שפוח תרשפאמ
העיגמה הרקוהה תלבק ,עוצקמה לש ןיטינומה

iv  Mario Bunge. (1989). "Treatise on Basic Philosophy",Vol 8. Ethics: The Good and the
Right. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.

v  Steven H. Miles. (2004). The Hippocratic Oath and the Ethics of Medicine. Oxford: Oxford
UP.



���

Ó˘‡·È ‡Â˘∂±∂±∂±∂±∂±

�
ÈÂ‡¯≠Ù·¯Â‡¯

לכ Æתויחמומה ירפ םהש םיעוציבה לע ויתורישל
הלוחב לופיטב ויתולועפ לע םיעיפשמ יאדוו הלא
םע ,ותחפשמ ,הלוחה םע ולש ןילמוגה יסחיבו
תווצה ירבח רתיו ,תויחאה םע ,םירחא םיאפור
לע לועפל וילע Æולש ןיינעה יקיזחמ לכ םע ,יאופרה
הז הרקמב Æיתאה דוקה רידגמש הדימה תומא יפ
,תיטרקופיהה העובשב םייזכרמה םיכרעהמ דחא
Æהלוחה לש ותואירב תא םדקמה לופיט ןתמ אוה
לע םג םירבדמ םייאופרה םייתאה םידוקהמ קלח
הלוחב לופיט וא ,לופיטב םדאה םלצ לע הרימש
םירושקה םיכרעה יפסוא Æםדאכ הלוחל דובכ ןתמו
ןילמוגה יסחיב לופיטל םירושקה וא תויעוצקמל
תוגהנתהה יללכו תיעוצקמה הליהקה רבח לש
הליהקה לש יתאה דוקה םה םהל םימאתומה
Æתיעוצקמה

תיעוצקמה הליהקה ירבח לש תויעוצקמה יכרע
,אוה דחאה Æעוצקמה לש םיטביה ינשל םירושק
ינשהו ,תיעוצקמה הדובעה תויונמוימו עדיה חותיפ
תיעוצקמה הליהקה ירבח ןיבש ןילמוגה יסחי אוה
ןיבל םניב ,תורישה ילבקמ וא תורישה ינימזמ ןיבל
,המגודל Æתונושה תויושרה ןיבל םניבו םמצע
,םירומ לש תיעוצקמ הליהקב ,ןושארה טביהב
,בושח ךרע אוה הארוה תוטישב עדיה חותיפ
אל םירחא םיכרע םה האירקה תונמוימ רופישו
חונעפ תלוכי רופיש ,םג וללכיו םיבושח תוחפ
םירושקה םיכרעה דחא ,ינשה טביהב Æטסקט
םילוכי ,וידימלת ןיבל ßא התיכל הרומ ןיב םיסחיל
םיתיעל© הרימש ידכ ךות ,דליה דובכ תויהל
לש היוארה תוגהנתהה תולובג לע ®תיטסילנרטפ
תיעוצקמה הליהקה לש יתאה דוקהש הפצנ Æדליה
םע תודדומתהב םהל עייסל לכוי םירומה לש
Æתיעוצקמה םתוליעפב םהינפב תודמועה תומלידה
,םירומה לש יתאה דוקל היינפה ןאכ איבמ ינניא©

®Æרשוא םרט הז דוק ןכש

,םיאפור ,ןובשח יאור ,הכ דע תואמגודב יתרכזה
Æתובושח תויעוצקמ תוליהקב םירבחה םירומו

תכמות ,ןובשחה יאור לש ,הנושארה הליהקה
לש תויוכזהו תובוחה Æםיסנניפהו םיקסעה םלועב

הכורכ היתורושל הסינכה ,קוחב תורדגומ הירבח
הלש יתאה דוקהו ,ןוישיר תלבק לש ךילהתב
לש תורשפא ללוכה יתעמשמ ךילהת רשפאמ
,היינשה הליהקה Æעוצקמב קוסעל ןוישירה תלילש
Æתואירבה םודיקו יאופר לופיטב תקסוע ,םיאפור
לארשיב תיאופרה תורדתסהה וז תיעוצקמ הליהקב
תודעוו ,רתיה ןיב תללוכ איהו ,יזכרמה דסומה איה
Æהקיתא יללכ חותיפל ,יעוצקמ יושירל תויארחאה
תיאשר םיאפורה לש הקיתאה תדעו ןיא םלוא
הלוחה תויוכז Æהאופרב קוסיעל ןוישיר לולשל
םניא םיאפורה םיבר םירקמב Æהקיקחב תורדגומ
לטומה תא יטנטפמוק ןפואב עצבל םילגוסמ
הליהקה Æ®ןאכ ךכב ןודנ אל ךא© הז קוח יפ לע םהילע
,רחמה אשמ לטומ היפתכ לעו ,םירומ ,תישילשה
התובישח Æםירגוב םייחל דיתעה רוד לש ותרשכה
האב הנניא ,םירומה לש תיעוצקמה הליהקה לש
םרט םירומה לש יתאה דוקהו ,הקיקחב יוטיב ידיל
לש הדימה תומא ףסואכ שמשמ וניאו ,רשוא
םינגרואמה ,םירומה לש תיעוצקמה הליהקה
Æםינוש םירומ ינוגראב

Æאבה ךרוצל וללה תוליהקה ןיב האוושה יתכרע
הנושארה :תיעוצקמ הליהק לש תורדגה יתש שי

תליהקל סחיב יתגצהש םינייפאמל תסחייתמו ,הרצ
תא תללוכו ,הבחר הינשהו ,ןובשחה יאור
םיאפורה תוליהקל סחיב יתנייצש םינייפאמה
ןהירבחש תויעוצקמ תוליהק שי רמולכ Æםירומהו

הקיתאה תדעו ,תאז םע ,עוצקמ ותואב תוקסוע
רמאמב Æקוסיעב ןוישיר לולשל הלוכי הניא ןהלש
הליכמש ,רתוי הבחרה הרדגהב שומיש השענ הז
הרדגהל תונועה תויעוצקמ תוליהק םג הכותב
viÆהרצה

,יעוצקמ יתא דוק חותיפ אשונב ןוידה םויס םע
ךותמ העמטה תוטיש חותיפל םינופ ונחנא
תוטלחה תלבק תכרעמב םינוש םיבצמל תוסחיתה
תושירדל םאתהבו תיעוצקמה הליהקה ירבח לש
תושעיהל הכירצ יתאה דוקה לש ותעמטה Æקוחה
ילבקמ תא החנמה ,ילוהינ ילככ ותייאר ךותמ
Æviiהלועפ יכרדב רוחבל םהילעש תעב תוטלחהה

vi  R.C.O. Matthews. (1991). "The Economics of Professional Ethics: Should the Professions
be more like Business?" The Economic Journal. 101: 737-750.

vii  םימוסרפ רפסמב ידי לע גצומ ילוהינ ילככ יתא דוקÆ םדא םולשבאÆ ©μ∞∞≤®Æ ¢הקיתא לש תויטנוולרה
Æ μ±≤∫ ∞≤≠≥≤Æשונא יבאשמ Æ¢תיקסעה הביבסה טסקטנוקב
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לש ותליחתמ תישענ דוקב שומישה תיינקה
תוילאמרופ תוטיש ףסוא תועצמאב ,ךילהתה
וללה תוטישה ףסואב ןוידה viiiÆתוילאמרופ ןניאשו
הפיכאה תכרעמב ןויד םע רוביח ידכ ךות ןאכ השעי
ךילהת לש ישילשה קלחה רוכזכ Æהקוזחתהו

חותיפ אוה יתאה דוקה לש יביטקפא העמטה
,ףוכאלו רקבל ,רטנל הדיקפתש הפיכא תכרעמ
קלחה Æהייוארה תוגהנתהה תולובג לע רומשלו

םיכילהת לש ףסוא והז ,הקוזחתה אוה יעיברה
תויוליעפ תושחרתמ םהב ירוזחמ ןפואב םישענה
תויגוסב ןוידו ,תיתרוקיב הניחבו ,הדימל לש
וא תועיפומ רשא יתאה דוקה ימוחתב תולועה
ירבח לש תוטלחהה תלבק תכרעממ תועפשומ
Æתיעוצקמה הליהקה

ונחנא םילוכי תונושה תוטישה תגצהל אובמ
¢יביטקפא¢ חנומב עגרל דקמתנ םא אוצמל
דחא יכ ונייצ םדוק רבכ Æקקוחמה תושירדבו

תויביטקפאה תא חיטבהל לוכי רשא םימרוגהמ
חותיפו םידדמ ףסוא אוה העמטהה ךילהתב
תויפיצל םאתהב תוליעפה תא ודדמיש תוניטור
קקוחמה Æיביטקפאה העמטהה ךילהתמ תופיאשהו

םינייפאמה םימרוג לש הרדיס לע ץילמה יאקירמאה
∏ קרפב ןרוקמ רשא ¢תיביטקפא הקיתא תינכת¢
תדידמ ix±ππ±Æ מ הקיקחל תוילארדפה תויחנהב
לש רצות אוה העמטהה ךילהת לש תויביטקפא
תושירדו ןוגראה תוליעפ לש המאתהה תקידב
אשונב לארשיב םיקנבה לש תויצה תינכת Æקקוחמה
תינכתו ±ππ± מ ולא תושירדב הרוקמ ןוה תנבלה

םנמא Æזאמ התנוש אל לארשיב םיקנבה לש תויצה
תא החניש תוגהנתה דוק לע רבוד ±ππ± מ תויחנהב
תויצ תינכת ,ירק ,קוחל תויצל לועפל ןוגראה ירבח
תולהנתההמ הנושב ךא Æתויצ דוקו ,תיביטקפא
וצמיאש םידיגאתהו םינוגראה תיברמ ,לארשי קנבב
דוקל וארק ,תוילארדפה תויחנהה תושירד תא
תינכת ,תויצה תינכתלו ,יתא דוק ,תוגהנתהה
לש תונכדועמה תויחנהב Æתיביטקפא הקיתא
שרופמ ןפואב השרדנ ≥∞∞± מ תילארדפה השינעה
הבוגתכ ≥∞∞≥ ב Æתיביטקפא הקיתא תינכת
ןובשח יאור לש תיקוח אלו תיתא אל תוליעפל
לש םיירקיש םיחוויד רושיאל םדי ונתנ רשא םיריכב
ןסרדנא ןובשחה יאור תופתושמ ןורנא דיגאתה
תוימלועה תולודגה תורבחה שמחמ תחא התייה©
ןורנא לש םיריכבה םילהנמה לשו ®ןובשח תייארל
אל תויצלופינאמב םיעיקשמה ןומאב ולעמ רשא
םיחווידה תא ולשיבו ,דיגאתה יפסכב ושעש תויקוח
סנבראס קוחה תירבה תוצראב קקחנ ,םייפסכה
תליהקב דוחייב ףירח ןומא יא עיבמ רשא ,ילסקוא
רסוחל םישרופמה םייוטיבהמ דחא Æןובשחה יאור
תשירדב אטובמ ןובשחה יאורב קקוחמה לש ןומאה
ידי לע ,דיגאתל הלופכ תיאנובשח תרוקיבל קוחה
Æינשב דחא םייולת םניאש םיינוציח ןובשח יאור ינש
םירדגומ ,ילסקוא סנבראס קוחל ¥∞∂ ףיעסבו

יאשונ לע תולטומה תובוחהו יתא דוקמ תושירדה
לע תוירחאב םיאשונ רשא דיגאתב הריכב הרשימ
תוגהנתהל םיבייוחמ ®וטקאפ הד© םה :יפסכ חווידה
,םהיניב ,קוחב םירדגומ ויכרע רשא יתא דוק יפ לע
Æןגוהו רשי חוויד ,ךרעה

viii Avshalom M Adam and Dalia Rachman-Moore. (2004). "The Methods Used to Implement
an Ethical Code of Conduct and Employee Attitudes". Journal of Business Ethics. 54: 225-244.

ix  תילארדפה השינעל תויחנהה:Federal Sentencing Guidelines Ch.8 FSG םינוגראל ץירמת תתל ודעונ
אצמנו וידבוע וא ויגיצנמ ימ וא ןוגראה עבתינו היהו ,אבה ןפואב אוה ץירמתה Æהקיתא תינכת וצמאיש
יושע ,הריבעה עוציבל המדקש תיביטקפא הקיתא תינכת עימטהו חתיפ יכ יקסעה ןוגראה חיכוהו ,םשא
FSGל אובמה שנועה רועיש לש התחפהבו תוסנקה רועיש לש תרכינ התחפהב תוכזל ויגיצנ וא ןוגראה
ןוגראב ןהו חוור תורטמל םקוהש ןוגראב ןה ,ויחולש םהש ,ןוגראה ילהנמ לע תלטומ תוירחאה יכ עבוק
םינונגנמ חותיפל ץירמת Æג ,העתרה Æב ;תקדוצ השינע Æא:םה השינעה תורטמ Æחוור תורטמל םקוה אלש
העמטה ךילהת ןוגראה חתיפ אלו הדימב Æתיתא הניאש תוגהנתהו תיניירבע תוגהנתה חווידו רותיא ,העינמל
יפל ללקושי םהבוגש תוסנק םלשל ,םרגש לווע לכ ןקתל לטומ היהי ןוגראה לע ,יתאה דוקה לש יביטקפא
שנועה םושי וקדבי הב ןחבמ תפוקת לטות ןוגראה לע Æלוועל םרוגה לש תוירחאה תדימו הריבעה תרמוח
םילהנמ ,ןוגראה יחולש לע Æןוגראה תרגסמב הריבעה תונשיה תא עונמל תנמ לע ןוגראה הב טקנש םיעצמאהו
רסאמ ישנוע לש חולב וניוצי רשא םידדמ ידי לע עבקי ןרועיש רשא תוסנק ולטוי םירוטקרידה לע םגו
,השינעה לש תואנה עוציבה ןחבי הב ןחבמה תפוקתב שומיש ידי לע היהת שנועה תפיכא תחטבה Æתוסנקו

.הריבע רבע ויגיצנמ ימ רשא ןוגראה לע
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הרשימ יאשונמ תויקוחהו תויתאה תושירדה
יכילהת לש בחרומ חותיפ וררג דיגאתב הריכב
בו Æםירוביצ םידיגאתב םייתא םידוק לש העמטה
וללכו ,השינעל תוילארדפה תויחנהה ובחרוה ≥∞∞¥
יתא דוק לש יביטקפא העמטה ךילהתל תושירדב
תוגהנתהב ךומתת רשא תינוגרא תוברת חותיפ םג
ךילהת חנומה ןאכמ Æדיגאתב יתאה דוקל םאתהב
רשא ךילהתל ףדרנ םשל ךפה ¢יביטקפא¢ העמטה
תא םימאות רשא םינייפאמ לש ףסואל תונעל ךירצ
תושירדה לשו תילארדפ השינעל תויחנהה תושירד
קוחה לש הבחרהההו ,יאקירמאה קקוחמה לש
המסרפש םילהנב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ישארה
NYSE תואסרובהו תיאקירמאה ךרע תוריינ תושר
ךילהתב םא Æ≥∞∞≥ ב רבכ NASD  םירקורבה דוגיאו

ןתינ קקוחמה תושירד וצמוא ןוגראה לש העמטהה
דדועל ותלוכי בטימכ השע ןוגראה יכ רמול היהי
Æיתא אל וא יקוח אל ןפואב גהנתהל וירבחמ עונמלו

יפל יתא דוק לש יביטקפא העמטה ךילהת
תא ליכמ יאקירמאה רוטלוגרה לש תושירדה
:םיאבה םימרוגה

±Æ יכילהתו תונתייצ ינקתו יתא דוק חותיפ
Æויאנתו ןוגראה יכרצל ומאתוי רשא העמטה     

≤Æ תינכת לוהינל םיריכב םידבוע יונימ
Æןוגראה לש הקיתאØתונתייצה     

≥Æ תויוכמס תלצאה יאו םישנאמ םודיק תעינמ
רובעל הייטנ וליג וא ורבע רשא םישנא לע     
Æירסומ אל ןפואב גוהנל וא הריבע     

¥Æ ןוגראב תוגהנתהה דוק לש יביטקפא רושקת
תוינכת :ןוגכ םינוש םיעצמאב וידבוע לכל     
Æםימוסרפו הכרדה     

μÆ דוקל תויצ תגשהל הרקב תכרעמ תיינב
Æןוגראה לש תוגהנתהה     

∂Æ תויצה ינקת לש תיבקע הפיכא תינכת תיינב
Æןוגראה לש הקיתאה יללכו     

∑Æ הריבע תיישע תובקעב העינמ ידעצ תטיקנ,
הקיתאØתויצה תינכת לש תשדוחמ הקידבו     
Æהרופיש םשל ןוגראה לש     

תינכת¢ םשה ךותב ¢יביטקפא¢ חנומה ,ךכ םא
לש ףסה תושירד תא רידגמ ¢תיביטקפא הקיתא
ותעמטהל תוטישב שומישל יאקירמאה רוטלוגרה
תא תופפוח לודגה ןקלחב רשא ןוגראב יתא דוק לש
Æןאכ גיצנש יביטקפא העמטה ךילהתב שרדנה
לש םילאמרופה םינייפאמל תוסחייתמ תושירדה
תוילאמרופ תוטיש ,ןאכ גיצא Æהפיכאו העמטה
חותיפו בוציעל ומרתי רשא תוילאמרופ ןניאשו

Æ ןוגראב יתא דוק לש יביטקפאה העמטהה ךילהת

הדימל ;תרושקת :ןה תוילאמרופה תוטישה ףסוא
;הפיכאו הרקב ,רוטינ ;הרשכהו

,תישיא אמגוד :ןה תוילאמרופ ןניאש תוטישה
םאתהב תומרונבו םישעמב תכמותה תוברת חותיפ
Æיתאה דוקל

םיבצמל סחייתמ תונושה תוטישה ףסוא
םושיי ,הנבה ,תועדומ ,תוטלחה תלבק תכרעמב
לש םירתונה םיקלחה תשולש ןאכמ Æהקוזחתו

םינתינ יתאה דוקה לש יביטקפאה העמטהה ךילהת
תוטישה תוליעפ לש בולישה לש ףצר לע הגצהל
תלבק ךילהת לע תוילאמרופ אלהו תוילאמרופה
הלבטב םיעיפומ ,םהיניב ןילמוגה יסחיו תוטלחה
,תויוליעפ לש תיקלח המישר שי הלבטב© Æןלהלש
ץעיימ ינא רשא ןוגרא םע הנוב ינא ללכ ךרדב רשא
שי ,יתאה דוקה תעמטה לש יביטקפא ךילהתב ול
ףיסוהלו ,םיכרצה יפל הנממ עורגל וא ףיסוהל
:®םינמז תוחול
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הקוזחתØבקעמ

םימוסרפה ךותב
תובתכו ףד םיעובקה
תומלידב םיקסועה
Æןנורתפ יכרדו םוחתב
Æשופיח עונמו ןולימ

,אובמ ,םירוזחמ םיסרוק
ןונער יסרוקו םימדקתמ
םידעומב םייתנש
Æםיעובק

םיטקיורפ חותיפ
הנש לכב םיידומיל
ןהל ןיאש תומלידב
Æטושפ וא לבוקמ ןורתפ

יתנש חוד לש םוסרפ
תרוקיבה Æו לש תוליעפל
ירבחל שגנויש
תא לולכיו היספורפה
תוטלחהל םיקומינה
תומש תטמשהב

תויתנש תורגש חותיפ
תקידבו םוכיס תובישיל
תומיאתל יאצמ
םיכרצל םינוירטירקה
תיביטקפא הפיכא לש

המגוד לש חבשל ןויצ
תמסרופמה תישיא
הנש התואב

םיסקט שירשהל
םיקזחמה תוגהנתהו

שרשלו הייואר תוגהנתה
םיגהנמ וא םיסקט
התוא םישילחמה

תועדומ

לטרופב הקיתא רודמ
Æהיספורפה לש
יעצמא לכב תרושקת
Æדוקה יבגל הידמה

יסרוקל סובליס חותיפ
םוי רדס ,הרשכה
לולכי ןויע ימיו םיסנכל
Æיתאה דוקב ןויד

יתאה דוקה לש הדימל
ותעמטה יכרדו
םיסרוק תרגסמב
םולוקירוקב םירדוסמ
Æםידומילה תינכת לש

תלבקו לאנויצרה ,עודיי
הרקבה יאשונב המכסה
קלחכ Æרוטינהו

Æןוישירל ןחבמהמ
אלל רבע לע הרהצה
לע תוריבע© יפוד
Æ®קוחה

תדעול תוריחב םויק
הל שי רשא הקיתא
טוקנל תורשפא
םירבח יפלכ תויצקנסב
וחרסש

היואר תוגהנתה םוסרפ
עוצקמ ילעב לש
םוחתב םיליבומ

םוי רדסב ןויד

הנבה

יפד Æלטרופב םוסרפ
Q & A םימניד

ןויד םירשפאמה
יביטקארטניא
הידמה יעצמאב

לש היצלומיסו הדמול
Æםינכדעתמה תומליד
םיכילהת חותיפ
תלבק תכרעמ רופישל
Æתוטלחה

הנבהה תניחב
י¢ע דוקב שומישהו
חותיפ Æתודובע תביתכ
לש הדידמ יכרד
םאתהב תוגהנתה
Æדוקל

חותיפב הלועפ ףותיש
הרקבל םינוש םילדומ
יתרוקיב ןוידו ,רוטינו

תופולחה לע
Æתוירשפאה

לש לוקוטורפה
הקיתאה Æו תובישי
הפשב בותכ היהי
תא גיציו ,השיגנ

ירבח לש תעדה לוקיש
םוסרפ ,הדעוה
יחרכה וניא תומשה

תישיא המגודב שומיש
Æהכינחה יכילהתב

תומרונה תניחב
םא יבמופב תולבוקמה
יללכל דוגינב ןה
םייוארה תוגהנתהה

םושי

,לטרופ בוציע
,םינוטרס ,םירטסופ
;רוביצה יסחיב רורבד
לש םילוקטורפ םוסרפ
Æהקיתא Æו

הליעפ הכרדהו חותיפ
םיסרוקב תוגיהנמה לש
םינכתה םידמלנ םהב
Æםנורתפ יכרדו

תוינכתב דוקה בוליש
תוליעפ חותיפו ,הכינח
דוקב שומיש תקזחמה
תלבק תכרעמב
Æתוטלחהה

לבקת תרוקיב תדעו
לש הרקמבו תונולת
אל תוגהנתהל ששח
הימשר ריבעת תיתא
תקידב Æהקיתאל הדעול
Æדמעומ לש רבע

תועובק תובישי
Æתודחוימ תובישיו
לוקיש גצוי לוקטורפב
יכרדו תוטלחהל תעדה
בקעמהו ,הלועפה
עוציבל

לש תישיא המגוד
קלחכ םילשומה
לעב לעופ וב ןפואהמ
עוצקמה

םילאוטיר תריצי
יוניש םימדקמה
תוברתב

תרושקת

הרשכה

הדימל

הרקב
רוטינו

הפיכא

המגוד
תישיא

חותיפ
תוברת
תישיא
תינוגרא
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רואיתהמ תורזגנה ,תולועפ לש הרדיס ןלהל
ןבלשל בושח רשא ,ליעלד הלבטב גצומה יתדוקנה
Æןוגראה לש תורגשה ןוכדיע ידי לע ןוגראב

±Æ ירבחל ותושיגנו ,וינוכדיע ,יתאה דוקה םוסרפ
;תיעוצקמה הליהקה     

≤Æ הליהקה לש דומילב הבוח אשונכ ותארוה
םשל ןחבמב וילע תונחביהו ,תיעוצקמה     
Æעוצקמב קוסעל ןוישיר תלבק     

≥Æ ייחב יתאה דוקב שומישה לש ןונערו הכרדה
תיעוצקמה הליהקה     

¥Æ םיסנכב יתרוקיב םוסרפו רקחמ דודיע
שי ןתוא תויגוסב םייעוצקמ םילאנרוזבו     
שומיש ידי לע טילחהל שי ןהילעו ררבל     
יתאה דוקב     

μÆ הפיכאו הרקב ,רוטינ ינונגנמ תלעפה,
הרקמב ,הקיתא תודעוו ידי לעו ןמסדובמא     
תלילש ,הרומח הייואר אל תוגהנתה לש     
Æקוסיעל ןוישירה     

∂Æ לש תוסחייתה וילא שי רשא יתא דוק
קקוחמה     

∑Æ יתאה דוקב שומיש תכמותה תוברת חותיפ

ףסוא אלא וניא ,ליעל תוגצומה תובושתה ףסוא
תואמגוד יווילב יתאה דוקה תעמטהל תוטיש
המ ךא Æהקוזחתו הפיכא תוכרעמ לש םינייפאמל
ךילהתש ךכל םרוגו וללה תוטישה ףסוא תא השוע
תא חיטבי רמולכ ,יביטקפא ןכא היהי העמטהה
ירבח לש תיקוח אלו תיתא אלה תוגהנתהה רועזימ
Æהליהקה

העמטה ךילהת לש החלצהה ימרוג םהמ
øתיעוצקמה הליהקב יתא דוק לש יביטקפא

ימרוגש םיחוודמ םידבועה יקסעה ןוגראב
המגודה םה יתא דוק לש העמטהב החלצהה
;הריכבה הלהנהה דוחייב הלהנהה לש תישיאה
ןמסמ הריכבה הלהנהה ידי לע יתאה דוקה ץומיא
םילהנמה תוגהנתהו ,היניעב דוקה תובישח תא
םידבועל ,ףסונב Æיוקיחל לדומכ תשמשמ םיריכבה
תויצה תא םיספות םהיתימע דציכ דואמ בושח
רבדהש יפכ יתאה דוקב תובתכומה הדימה תומאל
ירבח לש תוגהנתהה Æםהישעמב יוטיב ידיל אב
םאתהב תוגהנתהל בושח ינש רוקמ איה ןוגראה
לש הייטנה הייואר תוגהנתה שי וב םוקמב ,דוקל
םימרוגה ינש Æתומרונל םאתהב גהנתהל איה םידבוע
,הלהנהה לש יוקיחל לדומו תישיא המגוד ןתמ ,וללה
תוברתב םייואר תוגהנתה יללכ לע הרימשה דודיעו

לע םיעיפשמה םייזכרמה םימרוגהמ םה תינוגראה
ולא תונקסמ Æיקסעה ןוגראה ירבח תיברמ תוגהנתה
ב קט ייה לעפמב יתכרעש רקחמ לש רצות םה
אל ולא תונקסמל Æ ≥∞∞¥ ב םסרופשו ≥∞∞≥≠≥∞∞±
םירמאמ שופיחבש ,ןיינעמ Æתוידגנ תואמגוד וגצוה
םסרופש רמאמב יתלקתנ הז סנכל תורפס תריקסל
סיסב לע םימוד םירבד לע עיבצמש ≥∞∞± תנשב
הליהקב הקיתא תעמטה לש ךילהתמ םימשר
Æירוביצה להנימב םידבוע לש תיעוצקמ

,יתא דוק לש תיביטקפא העמטה לש ךילהת
םיבלש ינשמ יונב ,®Whitton, 2001© בתוכה רמוא
הליעיו התואנ הכרדהמ היונב רשא ,העמטהמ
;היואר תוגהנתה תמדקמה תילוהינ תוגיהנממו
תמייקמה תיביטקפא תוגיהנממ היונבה הפיכאו

ענמת רשא תילוהינ תוליעפ תחתפמו ;השינע
תא טפשמב שיגדמ בתוכה Æהייואר אל תוגהנתה
בוציעב תישיאה המגודה לש אשונה תובישח
לש תישיא המגודה יכ ,רמואו ,םידבועה תוגהנתה
תחלצה תא עבקתש וז איה תכרעמה דוקדוק
xÆדסחל וא טבשל העמטהה לש ךילהתה

x  Haward Whitton. ( 2001) "Implementing Effective Ethics standards in Government and the Civil Service".
Transparency International.
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תעמטהל יביטקפא ךילהתב החלצה ימרוג
תיעוצקמה הליהקב יתא דוק

לש יביטקפא העמטה ךילהת ינייפאמ תא ונרכזה
:יעוצקמ יתא דוק

ותרטמ ,ודיקפת תנבהל הנעמ תניתנ·
.הליהקל יעוצקמה יתאה דוקה לש ותובישחו

ךילהתה יווילל הריכב יוגיה תדעו יונימ·
Æהקיתאה תדעוכ םג שמשת יתלחתה בלשבו
תדעו וא הקיתא ןיצק יונימ קוחר חווטב
ילאמרופ דמעמ שי הלש ר¢ויל רשא הקיתא
.תכרעמב רתויב םיריכבה לש הזל ההז
ךילהת תויביטקפא תניחבל םידדמ חותיפ·

ךילהתה תחלצהל םידדמה תרדגהו העמטהה
.ךורא חווטבו רצק חווטב

,יעוצקמ יתא דוק חותיפ·

,ותעמטהל תוטיש·

הפיכא·

.ול םאתהב תויוגהנתה לש הקוזחתו·

ךותמ ןוגרא לש תויופידעה רדס לע דומלל ןתינ
העמטהה ךילהתל םיבאשמה תאצקה תוינידמ
Æיעוצקמ יתא דוק לש יביטקפאה

לע שגד םישל שי יביטקפאה ךילהתה ןונכתב
תובישח שי םנמא Æןוגראה לש תוברתה ינייפאמ
םג העמטהה ךילהת לש םיביכרמה לכל סחייתהל
חותיפ םג ומכ ,הדימלו הרשכהש קפס ןיאו ,דחי

Æדואמ םיבושח םה הפיכאו הרקב רוטינ תוכרעמ לש
לש תובייוחמל המוצע תובישח שי ,תאז םע

שמשלו תישיא המגוד תתל תכרעמב םיריכבה
תא גיהנהל םתונוכנלו ,יבמופ ןפואב תוליעפב תפומ
המרב דוקה לש תושירדה רחא אלמלו ךילהתה
לע רתויב עיפשמה םרוגה והז Æהשעמבו תיתרהצה
ןאכמ Æןוגראה ירבח ראש לש תוגהנתהה בוציע
יביטקפא העמטהה ךילהת לש ביצקתה תגועבש

הגהנהה וא הלהנהה תרשכה ,יעוצקמ יתא דוק לש
יכילהתב םפותישו תיעוצקמה הליהקה לש הריכבה
תיעוצקמה הליהקה ירבח ףותיש ידכ ךות העמטה
Æהעמטהה ךילהת תחלצה ייוכיס תא דואמ ורפשי
םינתונ םניא ןוגראב םיריכבה םא ,תאז תמועל
,העמטהה ךילהתל םיבייוחמ םניאו ,תישיא המגוד
Æבר אוה ךילהתל קזנה

תוגהנתה אוה ,החלצהל ותובישחב ינשה םרוגה
Æןוגראב תוברתהו הרבחה לש תומרונהו ,תלוזה
ןוגראב תוילאמרופ אל תומרונ לע עיפשהל תלוכיה
דודיע םג ומכ םיריכבה תוגהנתה לש רצות איה
Æהפוצמל דוגינב תוגהנתה תלילשו הייואר תוגהנתה
העמטהה ךילהת ביצקת יבאשממ עיקשהל שי ןכלו

הייואר תוגהנתה דודיעב ןוגראב יביטקפאה
תויצקנס ידי לע הייואר אל תוגהנתה תלילשו
Æתוילאמרופ אלו תוילאמרופ

םיקזחמ םימרוג םה ןאכ וגצוהש םימרוגה ינש
רעושת לב איה םתובישחו היצזילאיצוס יכילהתב
,Adam and Rachman-Moore© תוגהנתה עוביקב

2004®Æ
דסיימכו ל¢כנמכ ונויסינמ ןעוט ראורב סלראßצ

הלוהינש ,תילאנמונפ התייה התחלצהש הרבח לש
CEO of© ןוגראב םיכרעה דוסימו יכרעה

MindSpring Enterprise until the merger with
EarthLink Network®, יסופד דוסימל ועייס

,םידבועה ברקבו םילהנמה ברקב םיכרעה תוגהנתה
ויה תילאמרופ אלה המרב ןוגראב תומרונ רומישו

תושיגפב םמצע לע םירזוחה םילאוטירב םינגועמ
ריהבהל ועייס רשא הלאו ,ןוגראה ירבח לש תונוש
ןוגראה לש ותלוכי רובע קר אל םיכרעה תובישח תא
Æוגושגשל ומרת ףאו דובכב ומויקל םג אלא ,דורשל
לבקמ תא םימשה םיכרע תיחנומ תוברת חותיפ
תוליעפה תחלצהל הביסה איה ,זכרמב תורישה
הב השענש הטישל המגוד Æונוגרא לש תיעוצקמה
תלחתהב ןוגראה יכרעב ןויד התייה ונוגראב שומיש
תושיגפבו םינוש ןיינע יקיזחמ םע יעוצקמ ןויד לכ
,שגפמ לכב ,םמצע ןיבל ןוגראה ירבח ןיב תוירוזחמ
Æתויעבב תודדומתה לש ןויסינ לכבו ,לודגו ןטק
,ךכמ ועפשוה ןוגראה לש תוילאמרופ אלה תומרונה
תולוכיב רופישל עייסי יכרעה דוקה יכ רורב היהו

xiÆןוגראה לש םירגתאב החלצהב תודדומתהה

xi  Charles M. Brewer. (2005) "Leading with Values". Leaders on Ethics. (ed.,) J.C. Knapp. London: Praeger.
Pp. 86-96.
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יפ לע לוהינ לע ןוידה תא ןאכ ביחרמ ינא ןיא
ימרוג לע אוה ןאכ רמאמב ןתינה שגדה ןכש ,םיכרע
קפס ןיא ,ינויסינמ ,תאז םע Æהעמטהב החלצהה
ךכב ךא ,יביטקפא לוהינ אוה ,םיכרע יפ לע לוהינש
Æרחא םוקמב ןד ינא

היהש ימ ,דנלפוק סמיßגש גיצמ ≥∞∞μ מ רמאמב
םירבשמה לע וימשר תא שוט טיולד ל¢כנמו ר¢וי
יתרבח יתא רבשמ קלח םניה רשא ןוהה קושב
היעבהש שח אוה ±ππ∞ ב רבכ ,ותנעטל Æשדח וניאש
זא דבע הבש הרבחב עוגפל הייושעש תיזכרמה
לש ןומא ןדבוא איה ל¢כנמ אל ךא ריכב להנמכ
סוזנצנוק היה אל רוביצב Æןוהה קוש יגיצנב רוביצה
ןדבוא Æהייואר תוגהנתהל הדימה תומאל רשאב
תומא לע הרימשל רשאב רוביצה לש סוזנצנוקה
,הרבחה לש תונערופה יערזמ אוה תויואר הדימ
רובע Æםיקסעה דיתע לע יזכרמ םויא הווהמ אוהו
אל הגצה ,תיאנובשח הרקב םיכרועה ןובשחה יאור
וא םירקובמה ידי לע יסנניפה עדימה לש תיתימא
ואיבי םירקבמה ידי לע עדימה לש יתימא אל רואית
התע רבכ Æקושלו עוצקמל ןוסא תורה תואצותל
לש הרוש ידי לע ןובשחה יאור תואמצע העגפנ

ןומאה רסוחב אוה ןרוקמש הקיקחו תונקת
םירוטקסב ,ותנעטל Æןובשחה יאור לש תויעוצקמל
,לשממב ,ךוניחב ,םיקסעב ,הרבחה לש םינוש

לכ לע ותעדל Æהבר תותיחש שי תרושקתב היסנכב
ןהינפבש תויתאה תויעבה םע דדומתהל רוטקס
ןובשחה יאורמ קלח תוגהנתה ותנעטל Æבצינ אוה
ידכ ,םירפסמה םע םיקחשמ םה Æתתחשומ איה
לע עגפיהל אל ידכ וא תוחוקלה יניעב ןח אוצמל
Æטנילק לש ןדבואב םויאה ןיגב םהלש הלהנהה ידי

תונורקעה לע דומעל ןובשחה האור לש ץמואה
םייקתהל לוכי וניא ,גיצמ אוה ותוא תעדה לוקישו
םיקסע לש תוביוחמ אללו וידיבעמ לש הכימת אלל
הליהקה לע וז המוגע הנומת xiiÆןגוה ןפואב גוהנל
,איהו ,≥∞∞μ תנשב גיצמ אוה הרבחהו תיעוצקמה
ןוהה קוש ילשכל היפרגופוט תשמשמ ,ןאכ עיצנ

Æולא םימיב םירבוע ונחנאש

הליהקב יתא דוק לש יביטקפא העמטה ךילהת
םדאה אל ,דדובמ יאב השענה ךילהת וניא תיעוצקמ
יא איה תיעוצקמה הליהקה אלו ,םי בלב יא אוה
רומשל תיעוצקמ הליהק ירבח לש םתלוכי Æםי בלב
ךא הנתומ הניא ,םהלש יעוצקמה יתאה דוקה לע
םימרוגה תועפשהב םג אלא םיימינפ םימרוגב קרו

תאז םע Æןאכ ונרכזהש ולא תמגוד םיינוציחה
לש רצות םה תויכרע תוערכהב ץמואו תוגיהנמ
יכרע לע הרימש לש הטלחהו ,הנבה ,תועדומ
החלצהבו עירפמ ןיאב לועפל לכותש ידכ הליהקה
Æתמייקתמ הב הרבחב

xii  James E. Copeland Jr. (2005) "The Ethical Crisis in the Accounting and Auditing Profession". Leaders
on Ethics. (ed.,) J.C. Knapp. London: Praeger. Pp. 43-50.


