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  מרצה:

ן בין הארגון העסקי להרחיב את הידע הבסיסי באשר ליחסי הגומלי
) תוך כדי הבנה וביקורת של גבולות המושג "אחריות societyלחברה (

חברתית של הארגון העסקי"  בסביבה טכנולוגית דינמית.  הבנת 
תהליכים בהצלחת הארגון המותנית בניהול אפקטיבי של האסטרטגיה 

שלו ביחסיו עם, וניהול עצמו מול, מוסדות חברתיים שונים ובכלל זה 
עם הציבור עצמו במישורים: החוקי, השיווקי והציבורי  הן בחברה 

  המקומית והן הבינלאומית בעידן הגלובליזציה.

  מטרת הקורס:

אחריות חברתית בעסקים.  ניהול מתוך אחריות חברתית.  עסקים 
ומדיניות ציבורית.  ניהול יחסי גומלין עם הממשל. אקולוגיה ופיתוח 

ם.  ניהול בעיות באיכות סביבה.  עסקים בר קיימא בעסקים גלובליי
ושינוי טכנולוגי.  ניהול שינויים ואתגרים טכנולוגים.  עסקים ואמצעי 

  .21- התקשורת.  סוגיות חברתיות במרחב הגלובאלי במאה ה
  

  נושאי הלימוד:

  שיטת הלימוד:  הרצאה.  

  דרישות הקורס:  קריאת המקורות המומלצים בקורס ונוכחות חובה.

  הרכב הציון:  תום הקורס.מבחן ב

טק, מדגימה כיצד, - הטכנולוגיה משתנה בקצב מואץ.  טכנולגיית ההיי
לדוגמה, שינוי טכנולוגי מסייע לשינויים ולשיפורים במבנה הכלכלה 

המקומית והעולמית.  השינויים אינם פוסחים על חשיבה מחודשת על 
ים או  מבנה העסק וניהולו או על יחסי הכוח שבין מעסיק ומועסק

בשינוי מושג ההון בארגון העסקי, מהון טכנולוגי להתפתחות המושג 
"הון אנושי".  בכפר הגלובאלי השימושים בטכנולוגיה משפיעים  על 

דפוסי התנהגות העסקית במסגרת הכלכלית, החברתית והפוליטית.  
כיצד משפיעים שינויים אלה על התנאים להצלחה העסקית? מהם 

המצליח בטווח קצר ובטווח הארוך לאור המאפיינים של העסק 
השינויים האינטנסיבים בכלכלת שוק במרחב הגלובלי בתנאים של אי 

וודאות? הקורס יסביר כיצד נשיאה באחריות חברתית הפכה להיות 
אחד התנאים החיוניים להצלחת הארגון העסקי.  מהי האחריות 

חריות החברתית המוטלת על הארגון העסקי, אם בכלל נושא הוא בא
כלשהי בהשפעתו לדוגמה  על האקולוגיה?  מהם יחסי הגומלין 

האפקטיבים שיבחר לעצמו הארגון העסקי?  כיצד, אם בכלל, תאפשר 
הטכנולוגיה לשפר את יכולת ההשפעה של הארגון העסקי על ההחלטות 
של הממשל, שמעצם הגדרתן, נועדו להגן על טובת הציבור?  מהי טובת 

מצה בממשל שדואג להגנת האזרח מפני פגיעה הציבור?  האם זו מת
בזכויות הבסיסיות של האדם, הזכות לחירות, לחיים, לקניין הפרטי 

ולאושר כפי שמניחה הדמוקרטיה הליברלית או אולי גם נתינת סל 
זכויות שיש בו מגמה לשוויון בין האזרחים ושיתופם בבעלות על הקניין 

).  social democracyהפרטי כפי שמניחה הדמוקרטיה החברתית (
באיזו מידה הניהול האסטרטגי של הארגון העסקי כפי שהוא בא 
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לביטוי בפיתוח מודלים מתקדמים בניהול (לדוגמה, חלוקת מניות 
וחלוקת אופציות לעובדים) ובכך הלכה למעשה יוצר תהליכי המשך של 
הפיכת העובדים לבעלים חלקיים של הארגון מביא הן לדמוקרטיזציה 

גון וזה בתורו לשינוי יחסי הגומלין שיש לו עם הסביבה? באיזו של האר
מידה הארגון הנושא באחריות החברתית משנה את תפקודו בחברה?  

באילו תנאים, נשיאת הארגון העסקי באחריות חברתית תשפר את 
איכות החיים בכפר הגלובאלי ותסייע להצלחת העסקית של הארגון, 

קונטקסט העסקי והחברתי תוך כדי מתן אם בכלל? סוגיות אילו ידונו ב
  דוגמאות במרחב הבינלאומי והמקומי.
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:  הקורס בנוי מששה אשכולות: עסקים והסביבה החברתית; עסקים וממשל בחברה תכנית הקורס

  הגלובלית; הארגון העסקי ואקולוגיה; עסקים ושינוי טכנולוגי;  סוגיות חברתיות ומקרים.
  

  נושא
  

  שיעור

ביבה החברתית:  הארגון העסקי וסוגיות ציבוריות.  מדוע סוגיות ציבוריות עסקים והס
חשובות לארגון?   מבוא ומבט ממעוף ציפור על הקורס.  מדוע ניהול אסטרטגי תלוי 

בניתוח מקרו של הסביבה?  באיזו מידה תהליך שיקול דעת של מנהלים וארגונים 
פיות של בעלי עניין שונים?  בקבלת החלטה עסקית צריך להיות תלוי גם ברמת הצ

באיזו אסטרטגיה ישתמש הארגון העסקי בהתמודדות בסוגיות ציבוריות?  מדוע חייב 
  הארגון העסקי לנהל באופן אסטרטגי את יחסיו עם בעלי עניין שונים? 

1,2  

עסקים והסביבה החברתית: אחריות חברתית בעסקים.  ניהול מתוך אחריות חברתית.  
  )?  corporate social responsibilityהמושג אחריות חברתית בעסקים (מהי המשמעות של 

יו תמהם הטיעונים בעד ונגד אחריות חברתית? כיצד עומד הארגון בהתחייבויו
הכלכליות והחוקיות תוך כדי שמירה על אחריות חברתית? יחסי עובד מעביד, האם 

מידה נושאים תאגידים הצידוק הכלכלי לקיום העסק גדול מהצידוק החברתי?  באיזו 
מהו המחיר של אי נטילת אחריות חברתית?  מי   באחריות חברתית ברחבי העולם?

משלם את המחיר הן בטווח הקצר והן בטווח הרחוק? מהם המדדים לחישוב מחיר של 
  אי נטילת אחריות חברתית בחברה הגלובאלית?

3,4  

ת.  ניהול יחסי גומלין עם עסקים וממשל בחברה הגלובלית:  עסקים ומדיניות ציבורי
הממשל.  מהם המרכיבים המרכזיים בתהליך פיתוח של מדיניות ציבורית?  כיצד 

מדיניות רווחה משפיעה על הארגון העסקי?  אילו גורמים מרכזים  בממשל משפיעים  
על רגולציה  או על דרגולציה של הארגון העסקי?  למה מתפתחת רגולציה המגבילה את 

  ל הארגון העסקי במרחב הגלובלי?מרחב התמרון ש

5,6  

הארגון העסקי ואקולוגיה:  אקולוגיה ופיתוחים ברי קיימא בעסקים גלובלים.  ניהול 
)? מהם sustainable developmentבעיות באיכות סביבה.  מהו פיתוח בר קיימא  (

הסיכונים המרכזיים לאקוסייסטם? באיזו מידה גדילת האוכלוסייה, עוני, והתיעוש 
מאיצים   את בואם של הפורענויות על הסביבה הטבעית?  אילו סוגיות אקולוגיות 

משותפות לאומות שונות?   באילו צעדים על ארגונים עסקים לנקוט כדי להקטין את 
  הנזק לסביבה ולתרום לפיתוח בר קיימה? 
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טכנולוגים.   עסקים ושינוי טכנולוגי:  עסקים ושינוי טכנולוגי.  ניהול שינויים ואתגרים
עסקים ואמצעי התקשורת.  מהי טכנולוגיה?  מהו הדלק המניע שינויים וקידמה 

) משנה  את האינטראקציה העסקית ecommerceטכנולוגית? כיצד השוק האלקטרוני (
עם בעלי עניין שונים?  כיצד פיתוחי טכנולוגיה לצורכי מלחמה והגנה משפיעים על 

אזרחי?  כיצד שיתה הטכנולוגיה את אורחות חיינו, פיתוחי טכנולוגיה בשוק העסקי ה
את מערכת החינוך ואת הבריאות שלנו?  אילו גורמים בפיתוחי הטכנולוגיה הדיגיטלית 

  מגדילים את הפער החברתי?  
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מדוע עסקים   .21- סוגיות חברתיות: סוגיות חברתיות במרחב הגלובאלי במאה ה
השיקולים האסטרטגים המנחים אותם לפעול  בוחרים לפעול בשוק הבינלאומי?  מהם

בשוק הבינלאומי? כיצד מושפע שיקול דעת אסטרטגי של ארגון עסקי מסוגיות 
חברתיות בשיווק?  כיצד חברה אזרחית עסקית מתפקדת בארגון עסקי בארץ המוצא 

  ובמרחב הגלובאלי מחוץ לארץ המוצא?

11,12  

CASE STUDIES  עסקי.  בן וג'ריס.  במדיניות חברתית של הארגון הNIKE   וחברות
  ישראליות.
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