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 למנהל יישומיים פילוסופיים כלים
 מטרות התוכנית

 רחבה ואוניברסלית. ניתוח אתגרי יסוד בניהול מנקודת מבט פילוסופית 

  מעשי של משנתם יישום בשפה שווה לכל נפש ותוך  ,גדולי הפילוסופיםהיכרות עם

 הניהול. עולםל

 הפילוסופיה היישומית.באמצעות  וארגוני אישי לפיתוח כלים רכישת 

 בהקשר הניהולי  במודלים פילוסופים, אוניברסליים ובין תחומיים אישית התנסות

 .והארגוני

 

 ארבעת אשכולות הקורס: 

 

 הליכה על חבל דק: המנהל כסקיפר על מים סוערים. .1

 .הפילוסופיה של אי ודאות, סכנות והזדמנויות ומשמעותה למנהל בארגון 

 פילוסופיית הצמיחה מכאוס לסדר ונגזרותיה בתורת הניהול 

 בשוק משתנה: תהליכים אישיים וארגוניים ויציבות גמישות 
 

 אריסטו, דיקארט אפלטון,באשכול זה נחשף בין השאר לרעיונות יסוד של:  

 . ניטשהו

 

 

 שקט! הארגון יוצר:  .2

  ומשמעותה  -בתרבותלעומת התחדשות הפילוסופיה של תהליכי ניוון

 . לארגון וליחיד

 והתנאים להבשלתם , דרך פורצי ההיבטים הפילוסופיים של רעיונות

 וללידתם.

 .הגיע הזמן: הפילוסופיה של הזמן ועוצמתה בניהול ובארגון 
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 היידגר, שופנהאור, שילרבאשכול זה נחשף בין השאר לרעיונות יסוד של:  

 . וברגסון

 

 

 .קטים פנים וחוץ מערכתיםליקונפ פילוסופים לפתרון מודלים .3

  מקומייםלפתרון קונפליקטים  יםאוניברסלימודלים 

 בארגון פילוסופים לביקורת ולהעצמה מודלים. 

 בסביבות מורכבות החלטות קבלת. 

 

 ון'וג, מיל. ס'. ג, קאנטבאשכול זה נחשף בין השאר לרעיונות יסוד של:  

 . רולס

 

 

תובנות אוניברסליות תוסף הטורבו של הפילוסופיה למנהל המודרני:  .4

 למנהל

  חזון, זהות ומטרות: הגדרה, והטמעה של שפת הארגון כדרך ליצירת זהות

 יחודית.

 הפילוסופים, הסופרים וההוגים המשמשים לי יועצים קבועיםאינך לבד : 

 הפילוסופיה המתגבשת של המנהל וההשפעות על הארגון והסביבה 

 

, מאן תומאס, שפינוזה: באשכול זה נחשף בין השאר לרעיונות יסוד של 

 . ווויטהד צווייג אןפסט

 


