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 תאריך עדכון: 

                             

 אתיקה עסקית
 חתשע"

 

 nettidrori@gmail.com  דוא"ל נתנאל דרוריד"ר    מרצה

 סש" 2 היקף שעות 054 - 2103595   פלאפון

 93 - 409 – 02 מספר קורס פרונטלי סוג הקורס

  מיקום  לאחר השיעור בתיאום מראש שעות קבלה

 

 : מטרות הקורס

מטרת העל של הקורס היא להגביר את המודעות וההכרה של אספטקים מוסריים במכלול 

 הפעולות והמעשים בזירה העסקית. בנוסף, ישאף הקורס:

 

  הפילוסופיה של המוסר על מנת להתמודד להציג את התיאוריות והגישות המרכזיות בתחום

 עם סוגיות אתיות.

 .ליצור מוטיבציה ולספק כלים לביצוע פעולות בזירה העסקית בצורה אתית ואחראית 

 .להציג דילמות אתיות שבהן עלולים להתקל במהלך הקריירה המקצועית 

 ת שניתן להבהיר את הגורמים אשר פעמים מובילים יחידים להתנהג בצורה לא אתית, על מנ

 יהיה לצפות מראש ולהתכונן למצבי קונפליקט.

 

 תוכן הקורס:

קורס אתיקה עסקית עוסק בפיתוח זווית ראיה רחבה הכוללת נושאים מוסריים, חברתיים 

אנו נמצאים בסביבה ישראלית . קבלת החלטות עסקיותעת פיננסיים בשיקולים וערכיים ולא רק 

קיימת התנגשות בין המעשה לבין הרוח ובין ההסתכלות וגלובלית אשר מוצפת באירועים בהם 

ארוכת הטווח והמעמיקה שיתכן כי נדרשת  ,הצרה, קצרת הטווח והשטחית לבין הראיה הרחבה

 בעת קבלת החלטות עסקיות וכלכליות.

 הקורס איננו דן בגבולות המשפטיים המגדירים את המותר והאסור מבחינה פלילית, אלא דן

בטרם יחליטו על  והפירמהאמורים להילקח בחשבון אצל היחיד יתכן כי שר עקרונות וערכים אב

 הפעולה העסקית.

הקורס בוחן מגוון נושאים ודילמות מוסריות הקיימים בטווח רחב של ענפי הכלכלה: 

, והחקלאות מזוןתעשיית ה שוק ההון והפנסיה, ביטוח, פרמצבטיקה ורפואה, בנקאות,

 ר וקמעונאות, תעשיות הנשק והבטחון, ועוד. טכנולוגיה, השכלה וחינוך, מסח
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 מהלך השיעורים

הקורס בנוי במתכונת של הרצאות פרונטליות המלוות במצגות ודוגמאות מהארץ ומחו"ל, 

השתתפות פעילה בדיונים וניתוחי אירוע קבוצתיים, צפייה בסרטים והרצאת אורח )באם 

 יתאפשר(. 

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים

ההפניה לוינריב מתייחסת לספר "בעיות בפילוסופיה של המוסר" וההפניה לגבע מתייחסת לספר 

 . בחלק הביבליוגרפיה"מוסר ועסקים מקבילים נפגשים" כפי שמופיעים ברשימת הקריאה 
 

 

 מקורות קריאה נושא 

 (1- 60)עמ.  1וינריב, יחידה  מבוא לאתיקה עסקית 1

 (.23 – 34ופרק א' )עמ. ( 13 -  20גבע, מבוא )עמ. 

 - הבסיס הפילוסופי של אתיקה עסקית 2

 תועלתנות

 (.1 – 68)עמ  4(, יחידה 1 – 46)עמ.  3וינריב, יחידה 

 (. 186- 204גבע, פרק ט' )עמ.

 - הבסיס הפילוסופי של אתיקה עסקית 3

 חובות

 (.1 – 66)עמ.  5וינריב, יחידה 

 (.204 – 216גבע, פרק ט' )עמ. 

 - הפילוסופי של אתיקה עסקית הבסיס 4

 זכויות

 (.1 – 58)עמ.  6וינריב, יחידה 

 (.216 – 227גבע, פרק ט' )עמ. 

 (.1 – 71)עמ.  7וינריב, יחידה  צדק - הבסיס הפילוסופי של אתיקה עסקית 5

 (.228 – 243גבע, פרק ט' )עמ. 

 (.371 – 392גבע, פרק יג' )עמ.  מודל לקבלת החלטות מוסריות בעסקים 6

 .8מאמר 

 (.89 – 101גבע, פרק ד' )עמ.  החוק כתחליף מוסר 7

 .4( + מאמר 35 – 67גבע, פרק ב' )עמ.  השוק כתחליף מוסר 8

 (.102 – 123גבע, פרק ה' )עמ.  הסביבה החברתית כתחליף מוסר 9

 ,(124 – 149פרק ו' )עמ. , (68 – 88גבע, פרק ג' )עמ.  הפירמה כתחליף מוסר 10

 (.306 – 345פרק יא' )עמ. (, 277 – 289 י' )עמ.פרק 

שלושת המאמרים המופיעים בחלק ערך משותף  תרומה לקהילה כחלק מאסטרטגיה עסקית 11

 לעיל.
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 חובות הקורס

 אין. – דרישות קדם
 

 מרכיבי הציון הסופי 

פרטים מדויקים על מבנה הבחינה,  מבחן מסכם במשקל מאה אחוז מהציון הסופי של הקורס.

כחלק מההכנה לבחינה יועלו לאתר היקפה וסוגי השאלות יינתנו בשיעור האחרון של הסמסטר. 

 הקורס רשימת מושגים מסכמת וכן קובץ שאלות הכנה לבחינה. 
 

 

 ביבליוגרפיה

 קריאת חובה

ו כוללים את חלק מנושאי הקורס מיועדים ללימוד עצמי באמצעות קריאת חובה. נושאים אל

גישת הזכויות, מודל לקבלת החלטות מוסריות, הסביבה החברתית כתחליף מוסר והפירמה 

( הנמצאים באתר הקורס Wordכתחליף מוסר. נושאים אלו ילמדו באמצעות קבצי וורד )

 בתיקיית: "קריאת חובה".

 

 ספרי הקורס

 להרחבה והעמקה בנושאי הקורס: ות כללייםהספרים הבאים משמשים כמקור

המרכז לאתיקה  –הוצאת הקיבוץ המאוחד (. מוסר ועסקים מקבילים נפגשים. 2011גבע, א' ) .1

 בירושלים.

 (. בעיות בפילוסופיה של המוסר. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.1980ינריב, א' )ו .2

 אוניברסיטת תל אביב.(. אתיקה יישומית. מקראה לסטודנטים בהוצאת 1995יזרעאלי, ד' ) .3

 ת באתיקה עסקית ובאחריות חברתית. הוצאת מאגנס.סוגיות נבחרו(. 2008קורי, י' ) .4

גיבוש והטמעה של קוד אתי אתיקה בעסקים: הלכה למעשה, מדריך יישומי ל(. 2009קיי, א' ) .5

 .המרכז לערכים בעסקים והמרכז לאתיקה בירושליםבארגון. הוצאת 

 

 מקורות מוסר

 .הוצאת מוסד ביאליק(. דת ומוסר. 1993, ד' ושגיא א' )סטטמן

 

 דיוויד יום

 (. תולדות הפילוסופיה החדשה, כרך א'. הוצאת מוסד ביאליק.1973ברגמן, ש"ה )

 

 / גישה טלאולוגיתתועלתנות

 (. תולדות תורת המדינה, כרך א'. הוצאת יחדיו.1964סאביין ג' )

Green, R. M. (1991). When is "everyone's doing it" a moral justification. Business 

Ethics Quarterly, 1, 75-93.  
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 קאנט 

 . הוצאת מוסד ביאליק(. תולדות הפילוסופיה החדשה, כרך ב'. 1973ברגמן, ש"ה ) .1

 (. הפילוסופיה של עמנואל קאנט. הוצאת מאגנס. 2003ברגמן, ש"ה ) .2

 הוצאת מאגנס. (. מחיר המוסריות.1976, פ' )האזרחי .3

 .הוצאת רסלינג(. עמנואל קאנט. 2005ווד, א' ) .4

 

 לוק וגישת הזכויות

 . הוצאת מוסד ביאליק(. תולדות הפילוסופיה החדשה, כרך א'. 1973ברגמן, ש"ה ) .1

2. United Nations guidelines for consumer protections. United Nations, New-York, 

2003. 

 רולס

 .הוצאת מאגנסצדק עיונים בתורתו של ג'ון רולס. מורה (. 2007אטאס, ד' והד, ד' ) .1

 (. תיאוריות של צדק חברתי. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. 2007, י' )דהאן .2

 .וויון ואי שיוויון מבט פילוסופי. הוצאת אוניברסיטת חיפהעל שי(. 2007, א' )וינריב .3

 

 

 כשלונות אתיים

1. Gellerman, S. W. (1986). Why 'Good' Managers Make Bad Ethical Choices. 

Harvard Business Review 64 (4), 85–90. 

2. Bazerman, M, H and Tenbrunsel, A, E. Ethical Breakdowns. Harvard Business 

Review.  

חציית גבולות אתיים בעסקים איך קורה שגם אנשים טובים המאמר הופיע בתרגום לעברית: 

 . 2011יולי  - בייזרמן וטנברונסל, אקזקיוטיב גיליון יונינדבקים בזה, מאת 

 

 השוק כתחליף מוסר

מוסד ביאליק והאוניברסיטה הוצאת (. אדם סמית באספקלריה של ימינו. 1995, ח' )ברקאי .1

 .הפתוחה

2. Stiglitz, J. (2002). There is no invisible hand, The Guardian. 

 

 הסביבה החברתית כתחליף מוסר

 הוועדה לבדיקת תפקידי המגזר השלישי(. 2003)הישראלי לחלק המגזר השלישי המרכז  .1

 .בישראל והמדיניות הננקטת כלפיו. אוניברסיטת בן גוריון

 בט מהיר על המגזר השלישי בישראל. מ(. 2005)המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי  .2

 .אוניברסיטת בן גוריון

 MBA - oath/-mba-http://mbaoath.org/about/theשבועת בוגרי  .3
 

http://mbaoath.org/about/the-mba-oath/
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 הפירמה כתחליף מוסר

 (. דו"ח הוועדה לבחינת הממשל התאגידי בישראל.2006הרשות לניירות ערך )

 

 אחריות חברתית

רחל בנזימן. נמצא  ה, מיזמים עסקיים חברתיים בישראל, מאתלא על הפילנתרופיה לבד .1

 http://sheatufim.org.il/multimedia/upl_doc/doc_140210_115761.pdf הבא:  בלינק

 .2005 ,האחריות החברתית של המגזר העסקי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת .2

חברתית של ארגונים, מחלקת מחקר ומדיניות ההחברתיים על התנהלות  השפעת הדירוגים .3

 .2011של התאחדות הסטודנטים בישראל, 

אחריות חברתית ומעורבות עסקים בקהילה, רוני בר צורי, מינהל מחקר וכלכלה משרד  .4

 .2008הכלכלה 

עברי אחריות תאגידית, איך ניהול אחראי תורם לצמיחה עסקית וגם לחברה ולסביבה, מאת  .5

 ורבין. הוצאת מטר. 

 אחריות חברתית כגישה עסקית, מאת בן כהן ומל וורוויק. הוצאת מטר.  .6

7. The path to corporate social responsibility, by Zadek, S. Harvard Business Review 

82(12), 2004. 

8. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, Milton Friedman. 

New York Times Magazine, September 13, 122 – 136, 1970. 

9. A stakeholder theory of the modern corporation. Freeman, R. E.  In Pincus, L. B. 

(Ed.), Perspectives in business ethics, McGraw-Hill, Singapore, pp. 171-181. 1998.  

10. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the 

Principle of Who and What Really Counts. Mitchell, R, K., Agle, B, R., and Wood D, 

J. The Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4, pp. 853 – 886. 1997. 

 

 ערך משותף

1. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate 

Social Responsibility, by Michael E. Porter, Mark R. Kramer. Harvard Business 

Review, December, 2006.  

2. The competitive advantage of corporate philanthropy, by Michael E. Porter. 

Harvard Business Review, December 2002.  

תי וכיצד הופכת הנתינה לקהילה ליתרון תחרותי אמיתי לעסק, אמר הופיע בתרגום לעברית: מהמ

 . 38 – 51עמודים  2003מייקל פורטר. אקזקיוטיב פברואר מרס מאת 

http://sheatufim.org.il/multimedia/upl_doc/doc_140210_115761.pdf
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3. Creating Shared Value, by Michael E. Porter and Mark R. Kramer. Harvard 

Business Review, January 2011. 

יצירת ערך משותף כמנוע לחדשנות וצמיחה, מאת מייקל פורטר המאמר הופיע בתרגום לעברית: 

 . 2011מאי -ומרק קרמר. אקזקיוטיב אפריל

 

 אירועים עסקיים בישראל

שלו לבעלות וביצועים  שכר מנכ"לים בישראל והקשר(. 2007ברק, ר', כהן, ש' ולאוטרבך, ב' ) .1

 .הרבעון לכלכלהשל הפירמה. 

 : זכויות עובדים והפרתן.לעבוד בלי כבוד(. 2006)האגודה לזכויות האזרח בישראל  .2

רופות ובין מערכת יחסי הגומלין בין חברות הת(. 2006מחלקת המחקר והמידע של הכנסת ) .3

 .הבריאות בישראל

 .עובדים מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית(. 2014) מרכז אדווה .4

מאחריהם. ירים בישראל: פופוליזם זול וערכים יקרים רגולציית שכר הבכ(. 2010עדי, א' ) .5

 .3ז/ תאגידים

 .משרד הבריאות .מניעת פרסום ושיווק מזון המזיק לילדים(. 2012שטל, ז' ) .6

 

 

 אתרי אינטרנט

 /israel.org-http://www.ti  -)שקיפות בין לאומית ישראל(  ל"ארגון שבי .1

 /http://www.acri.org.il/he  -האגודה לזכויות האזרח בישראל  .2

  -המכון לאחריות תאגידית של המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן  .3

http://www.csri.org.il/?page_id=5 

 -ר המגזר השלישי באוני' בן גוריון ראלי לחקהמרכז היש .4

http://in.bgu.ac.il/fom/ictr/Pages/default.aspx 

   - המרכז לאתיקה בירושלים .5

tp://www.mishkenot.org.il/hebrew/hebEthicsHomePage.aspxht 

 http://www.sw.huji.ac.il/list/945 -המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל  .6

 http://www.etika.org.il/Default.aspx   - המרכז לערכים בעסקים .7

 /http://www.midot.org.il -האפקטיביות של ארגוני מגזר שלישי(  )מדידתמידות  .8

 /http://www.maala.org.il/he/home/a/main   - מעלה, עסקים מנהיגים אחריות חברתית .9

 http://ianethics.com/?page_id=34  -)מודעות אתית בנושאי אינטרנט(  מתקוונים לאתיקה .10

 oggen.co.ilhttp://www.  -( סיוע משפטי לחושפי שחיתויותעוגן ) .11

 

http://www.ti-israel.org/
http://www.acri.org.il/he/
http://www.csri.org.il/?page_id=5
http://www.csri.org.il/?page_id=5
http://in.bgu.ac.il/fom/ictr/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/fom/ictr/Pages/default.aspx
http://www.mishkenot.org.il/hebrew/hebEthicsHomePage.aspx
http://www.mishkenot.org.il/hebrew/hebEthicsHomePage.aspx
http://www.sw.huji.ac.il/list/945
http://www.etika.org.il/Default.aspx
http://www.midot.org.il/
http://www.maala.org.il/he/home/a/main/
http://ianethics.com/?page_id=34
http://www.oggen.co.il/

