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א .מטרת הקורס
להציג בפני הסטודנטים היבטים שונים הקשורים בהתנהגויות אתיות בסביבה עסקית
ומשמעותם לניהול המשאב האנוש ,לטפח את המודעות והרגישות שלהם לתוצאות האפשריות
של התנהגות לא הולמת מבחינה אתית של עובדים ומנהלים בארגונים ,ולהקנות להם כלים
שיאפשרו להם להטמיע תרבות אתית בארגונים .במסגרת הקורס נבחן ונפתח את המרכיבים
האתיים של ניהול משאבי אנוש ,תוך יצירת מסד תיאורטי ומעשי שיפותח ,יעובד וייכתב ע"י
משתתפי הקורס במטרה ליצור חומר יסוד בסיסי בנושאי אתיקה בניהול משאבי אנוש לעוסקים
בניהול ,פיתוח ותכנון משאבי אנוש.
ב .הנחות היסוד ולוגיקת מבנה הקורס
המשבר הכלכלי העולמי שהתרחש ב 2008-ואשר אותותיו ניכרים עד היום ,המחיש לכולנו כמה
הרסנית יכולה להיות התנהגות לא אתית של מנהלים וארגונים .בסביבה התובענית הנ"ל אמור
מנהל משאבי אנוש להתמודד במקרים רבים עם קונפליקט יומיומי המלווה את תפקידו .מחד,
הוא חבר בהנהלת הארגון ותפקידו לסייע לארגון בהשגת התוצאות העסקיות ללא כל
סנטימנטים ,ומאידך הוא מופקד על טיפוח המשאב האנושי של הארגון ,תוך שמירה קפדנית על
כבוד האדם ובריאותו ,תפקיד הדורש אחריות ,אמפתיה וגילוי יחס הוגן לעובדים .מנהל משאבי
אנוש אמור להיות נציג העובדים בהנהלה ונציג ההנהלה בקרב העובדים ,תפקיד שיש בו באופן
מובנה קונפליקט נאמנויות .קיימים חוקרים והוגי דעות הטוענים כיום ,כי המונחים "משאבי אנוש"
ו"ניהול משאבי אנוש" נמצאים בסתירה עם התפיסה החדשה הלא היררכית של מבנים ארגוניים
חדשניים ותפיסת האדם העובד במאה ה ,21-במיוחד כשמדובר בעובדי ידע הנדרשים לגלות
אחריות ויוזמה אישית בפיתוח הקריירה שלהם .הטענה שעולה היא ,שהשיח הנובע מהמושג
"משאבי אנוש" מעודד תפיסת יחסי עבודה שגורמת לדה-פרסונליזציה ודה-הומניזציה של
העובד ,כחפץ שמשתמשים בו להשגת מטרות הארגון ,ותו לא .השפעת השימוש בטכנולוגיות
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מידע חדשות ,מעוררת את החשש מאובדן הפן האנושי באינטראקציה ארגונית ,ומכאן יוצאת
הקריאה המהווה את החזון של הקורס להדגשת האנושיות בניהול המשאב האנושי.
מתוצאות מחקרים שעסקו בתיאור הבעיות האתיות שאיתם מתמודדים ארגונים בארץ ובעולם,
עולה כי ניהול המשאב האנושי בארגון ,הן ע"י מנהלים קוויים והן ע"י מנהלי משאבי אנוש ,מהווה
מדרך הטבע ,את המקור הגדול ביותר לבעיות אתיות .מכאן עולה החשיבות של מנהל משאבי
האנוש בזיהוי ,בטיפול ובייעוץ בסוגיות אתיות בארגון.
סקרים שנערכו בקרב מנהלים בארה"ב ,מצביעים על כך שרבים מהם רואים את תפקיד מחלקת
משאבי אנוש כגורם מרכזי בהטמעת תרבות אתית בארגון .יש כאלה המרחיקים לכת יותר,
וטוענים כי תפקידו של מנהל משאבי אנוש לשמש כמצפן וכמצפון הארגון ,וכי הטמעת שיקולים
אתיים בתרבות קבלת ההחלטות של הארגון היא מטלה מקצועית ייחודית שמנהל משאבי האנוש
צריך לקחת על עצמו.
משבר הקורונה הוסיף והעלה על פני השטח סוגיות אתיות נוספות הקשורות בעידוד/אילוץ
עובדים לעבודה מהבית ,והדרך בה יש לנהוג באותם עובדים שיצאו לחל"ת.
הקורס יתמקד בפיתוח הרגישות המוסרית של משתתפי הקורס ,תוך היכרות עם בעיות אתיות
המרכזיות בניהול משאבי אנוש ,ויקנה למשתתפים מיומנויות בניתוח סוגיות אתיות ארגוניות
ובהטמעת תרבות אתית בארגונים בהם הם פועלים.
ג .שיטת הלמידה
הקורס משלב חומר תיאורטי שיועבר בהרצאות עם דיונים שיושתתו על קריאת מאמרים
מהספרות המקצועית ,ניתוח אירועים מדמי מצבי אמת ,צפייה בקטעי סרטים רלוונטיים ,וניתוח
קטעי עיתונות עדכניים רלוונטיים .הקורס ינוהל כקבוצת למידה יוצרת.
ד .חובות התלמידים והרכב הציון בקורס:
•

השתתפות מלאה פעילה בשיעורים.

•

הגשת תרגיל אישי בניתוח דילמה אתית של מנהל /עובד משאבי אנוש .40% -

•

הצגה והגשה של עבודה קבוצתית מסכמת ,שתעסוק באחת מהסוגיות האתיות
המרכזיות בניהול משאבי אנוש )כל קבוצה תנתח נושא ספציפי( .העבודה תכלול סקירת
ספרות בנושא ניתוח סוגיות אתיות מרכזיות והמלצות לדרכי פעולה בארגונים .כל קבוצה
תציג את העבודה בפני שאר חברי הכיתה .60% -
דיוני ייעוץ עם קבוצות העבודה יתקיימו בזום עפ"י קביעה מראש מעבר למועדי
השיעור.
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ה .נושאי הקורס עפ"י שבועות הלימוד
 .1מבוא לאתיקה עסקית  -הגדרת התחום ,התפתחות תחום האתיקה בארגונים ,הקשר בין
התנהגות אתית לביצועי הארגון.
 .2הבסיס הנורמטיבי של האתיקה היישומית  -סקירת הגישות הפילוסופיות העיקריות בתחום
האתיקה בעסקים ויישומן לתחום ניהול המשאב האנושי .פרק זה יעסוק בשאלה ,מה צריך
) (shouldמנהל משאבי אנוש לעשות על מנת להיות נאמן לעקרונות האתיים שאמורים לכוון
את פעילותו.
 תרגיל אישי בניתוח סוגייה אתית. .3הבסיס ההתנהגותי  -התמקדות בהבנת הסיבות לקיום הפערים בין החובה המוסרית
המודגשת בתפיסות הפילוסופיות לבין ההתנהגות היומיומית של המנהל בסביבה העסקית,
והכרת ההטיות הקוגניטיביות והלחצים הפסיכולוגיים המשפיעים על התנהגות מנהלי משאבי
בארגונים עסקיים וציבוריים.
 .4תפקידו של מנהל משאבי אנוש בטיפוח האתיקה הארגונית  -מאפייני תרבות ואקלים
אתיים בארגונים ,אחריות חברתית תאגידית ,פיתוח והטמעה של קודים אתיים ,היכרות עם
תקנים בינלאומיים.
 .5המשמעות האתית של ניהול משאבי אנוש בארגונים גלובליים  -האם יש לנהוג ברומא
כרומאי ,או שיש לפעול עפ"י כללי האתיקה והמוסר של ארץ הבסיס של הארגון?
 .6השפעת טכנולוגיות המידע על ניהול משאבי אנוש  -תוצאות השימוש המוגבר והתלותי
במערכות מידע ) (big dataבארגונים בכלל ,ובניהול משאבי אנוש בפרט ,על העובדים.
 .7סוגיות אתיות בניהול משאבי אנוש  -שמירת סודיות ופרטיות ,התייחסות לשונות דתית
ולאומית ,גיוס אבחון והשמת עובדים ,שכר ותמריצים ,קידום העברה ופיטורים ,הדרכה ופיתוח,
שכר ותגמולים ,הערכת ביצועים ,בטיחות ובריאות העובד ,דפוסי תקשורת בארגון וניהול יחסי
עבודה.
 .8הצגת עבודות הסיכום על סוגיות אתיות בניהול מש"א.
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