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 בשקט ישבו שהטובים בכך די ינצח שהרוע כדי

 בארק אדמונד

 נייטרליות על שמרו מוסרי משבר של שבתקופה לאלו שמור בגהינום ביותר החם המקום
 אליגיירי דנטה

 הקורס מטרת.א

ת בסביבה ות אתייומינהל עסקים, היבטים שונים הקשורים בהתנהגוהחוג לתלמידי להציג בפני 

לא הולמת  התנהגותהמודעות והרגישות שלהם לתוצאות האפשריות של  עסקית, לטפח את

, ולהקנות להם כלים שיאפשרו להם התמודדות עם עובדים ומנהלים בארגונים מבחינה אתית של

 סוגיות אתיות  בסביבה מורכבת והטמעת תרבות אתית בארגונים .

 .הקורס מבנה ולוגיקת היסוד הנחות.ב

ן רחב של בעיות כחלק מהשגרה היומיומית המלווה אותם. בסביבה מתמודדים עם מגוו ארגונים

י הארגונים מנהל יםהמשתנה המאפיינת את העולם בו מתמודדות כיום חברות עסקיות נתבע

להתמודד עם כמות מידע גדולה מבעבר ולקבל החלטות בפרקי זמן קצרים. אי הודאות  ועובדיהם

רים קשיים בניהול סדיר ושוטף ובתכנון לעתיד. הגוברת והמשברים התכופים המלווים אותה יוצ

בסביבה בה "רק הפרנואידים שורדים") שם ספרו של א. גרוב מנכ"ל "אינטל" וקיימים רק שני 

סוגי מנהלים, " הזריזים והמתים" )כלשונו של ט. פיטרס( גובר העומס על חלוקת הקשב של הדרג 

מצב זה צועדים מנהלים מדי יום "בשדה הניהולי וחלק נכבד ממנו מופנה למלחמת ההשרדות. ב

מוקשים מוסרי" כשבכל  רגע נתון, יכולה החלטה ניהולית כלשהיא הנראית על פניה כבלתי 

מזיקה לחלוטין "להתפוצץ" ולגרום לפגיעה לא רק במקבל ההחלטה אלא גם בבעלי עניין רבים 

נמנעות על האפקטיביות יש השלכות בלתי  להחלטות בלתי מוסריות  של מנהלים המקיפים אותו.

של ארגוניהם  ולפגיעה במוניטין של הארגון. להתנהגות הדרג הניהולי  השפעה רבה על התרבות 

 האתית של הארגון .אקלים אתי לקוי משפיע על התנהגויות לא נאותות של חברי הארגון.

ת המשבר הכלכלי הנוכחי משאיר מעמיד בפנינו שאלות קשות בהקשר לתפיסת העולם הגורס

כלכלת שוק חופשי שבו "היד הנעלמה" תביא לאיזונים הנדרשים.  משבר זה הינו מכה קשה 

למודל הרעיוני  הגורס רגולציה מינימלית של השווקים. אנו רואים היום כי שווקים ללא רגולציה 

יכולים  להביא לתןצאות הרסניות. בבסיס המשבר עומדת החמדנות של מנהלי ארגונים עסקיים. 

ת האתיים הם מערכות רגולציה פנימיות שמפעילים ארגונים על מנת למנוע משברים כגון העקרונו

זה שנפל עלינו לא מכבר. ללא רגולציה עצמית יעמיד אותנו המחוקק בפני רגולציה קפדנית 

וחמורה דוגמת חוק סרבנס אוקסלי שבא לעולם כתוצאה מפרשת התרסקותם של התאגידים  

התמודד שוב  2008. לצערי לא למדנו לקח מהפרשות הללו וב2001ד  ב"אנרון' , "וורלדקום" ועו
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העולם עם משבר שאיים על קיומו הסדיר. באופן לא מפתיע ארגונים שהקפידו על אתיקה 

 ארגונית נפגעו פחות במשבר הממשיך לאיים על כולנו.

 ג.שיטת הלמידה

שיושתתו על קריאת הקורס משלב חומר תאורטי שיועבר בהרצאות פרונטליות עם דיונים 

ה בקטעי סרטים ימאמרים מהספרות המקצועית, ניתוח ארועים דמויי מצבי אמת , צפי

 רלוונטיים  וניתוח קטעי עיתונות עדכניים רלוונטיים. 

 ד.חובות התלמידים

 10%פעילה בשעורים !!!  .השתתפות מלאה1

  30%-תרגיל קבוצתי שיתמקד בניתוח אירוע אתי . 2

  60%–+ניתוח סוגיה אתית )מועד להגשה יקבע( על החומר הנלמד ם מסכבית מבחן . 3

 הקורס מבנה .ה

 עיקריים חלקים 3 מ מורכב הקורס

 הארגונית  האתיקה בתחום העיקריות הפילוסופיות הגישות בסקירת-הנורמטיבי בסיס ה .1

 לעקרונות נאמן להיות מנת על לעשות המנהל  (SHOULD ) צריך מה ,בשאלה המטפלות

 תייםהא

 המוסרית החובה בין הפערים לקיום הסיבות בהבנת התמקדות -ההתנהגותי בסיס ה .2

בארגונים ללא מטרות  המנהל של היומיומית ההתנהגות לבין הפילוסופיות בתפיסות המודגשת

קבלת ההחלטות  על המשפיעים הפסיכולוגיים והלחצים הקוגניטיביות ההטיות והכרת רווח

 שלהם.

 עולם את המטרידות המרכזיות האתיות הסוגיות תאור -הפרקטי הבסיס .3

 תופעות עם להתמודד ארגונים מנסים באמצעותם האמצעים וסקירת הארגונים ללא מטרות רווח 

 .אתית לא שלהתנהגות

 הקורס נושאי .ו

 : בארגונים לאתיקה מבוא- ראשון מפגש

 ? ללא מטרות רווח בארגונים אתית בהתנהגות לעסוק צריך מדוע

 ? הארגונית בסביבה האתית הדילמה של מהותה

 משפטיים לעקרונות אתיים עקרונות בין ההבחנה

 .המערבי בעולם בארגונים לאתיקה הגישות של הסטורית התפתחות

 בניהול חברתית אחריות -אתי באופן להתנהג כדאי מדוע

 : הפילוסופיות הגישות – הנכונה הפעולה דרך על להחלטה מנחים עקרונות

 בארגונים מוסריות סוגיות עם להתמודדות המוסר של הפילוסופיה תהתרומ

 התועלתנית הגישה – הפעולה תוצאות על דגש

 .הדאונטולוגית הגישה – ועקרונות חובות על דגש

 צדק על דגש -החברתית במסגרת המעשה

 .הסגולה תורת – יושרה על דגש

 בארגונים אתיות בסוגיות ההחלטות קבלת תהליך
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