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.
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 .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
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.

3

 .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.
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.
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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.
 .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  214-211בספר 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  473-461בספר 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  218-215בספר 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 מועצת 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
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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.
מקראות :היבטים מודרניים של אתיקה בעסקים ,קודים אתיים ,תכנון אסטרטגי אתי ואירועים אופייניים – עמודים 156-151
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  174-170בספר 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  36-32בספר 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  432-429בספר 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  110-106בספר 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.

6
 .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  224-219בספר 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.
 .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 ,3.9.2011 -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.

8
 .5ראיון עם שרי אריסון ע"י שרון גל ,2010 ,ערוץ  26 ,10דקות.
 .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.

