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המוסר ולהקנות מושגים האתיקה והכרות עם ההוגים המרכזיים בפילוסופיה של  יםלאפשר לסטודנטמטרת הקורס 

. הקורס יבחן את יחסי הגומלין שבין דת, במנהל הציבורי ראשוניים, כלים וגישות שונות להבנה וניתוח דילמות אתיות
קורס נדון בבעיות העיקריות בתחום מוסר וחוק וינותחו מקרים מתוך המציאות היומיומית בארץ ובעולם. במהלך ה

האתיקה ובפתרונות השונים שהוצעו להם, נבחן את השפעתם של ערכים ונורמות  חברתיות על גיבוש מסגרת אתית 
כוללת וננתח את הקודים האתים שנוצקו בפרופסיות השונות.  הקורס יתייחס  לדילמות אתיות מתחום המנהל ויבחן 

 במנהל הציבורי בישראל. בגיבוש והטמעה של קוד אתי ם ועסקייםאת הצורך של ארגונים ציבוריי
 

 נושאי הקורסב. 
 יסודות הפילוסופיה של המוסר

 מנהל ציבורימבוא לאתיקה וערכים ב
 גישות שונות ומחלוקות מרכזיות ביחס לאתיקה

 והשפעתם על המנהל הציבורי דת, חוק ומוסר -יחסי גומלין 
 בישראל במנהל הציבורי אתיקה ודילמות מוסריות

 ביקורת המדינה וטוהר המידות במנהל הציבורי
 אחריות ציבורית בישראל

 קוד אתי בארגונים
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  מסכםמבחן  .3
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