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 גלובליות  אתיות  מסגרות ליצירת פניה

 אחריות מבחינת חשיבות בעלי בתחומים ביצועי מנדט עם בפורום אתיות סוגיות להעלות צורך קיים

 המאוזנת. התפתחותו המשך את המבטיחה בצורה העולם תפקוד על

 אינו עדיין שלה תיאוריה הנוסח גלובלית, אתיקה של האוניברסלי המסר בנושא השיח שנמשך למרות

 כלומר לכלכלה, המתייחסים אתיקה עקרונות של פרסום ראוי כמעשה רואים אנחנו – מגובש

 גלובלית. אתיקה של המרכיבים כאחד אדם, של הכלכלית הפעילות

 דאגה היום מחייבת חשבון וראיית פיננסים ניהול, של הנלווים והתחומים הכלכלי בתחום אתיקה

concern הסוגיה. של והמישורים ההיבטים בכל רבים חוגים לה ששותפים קבועה 

 

 -ו היות

 הפרט. וברמת חברתית ברמת כמזיקים אתיים, לא מעשים מול רוח מורת מביעים אנו ■

 רבים באנשים חמורה בצורה הפוגעים מוסריים נזקים הם שתוצאותיהן עמדות מקבלים איננו ■

 ובסביבתה. בכלכלה לסלקם ניתן שלא סימנים ומותירים

 

 הוא: רצוננו

 ניהול, לכלכלה, הקשורים המקצועיים התחומים בכל אוניברסלי תוקף בעל אתי, ציווי יצירת ■

 חשבון. וראיית פיננסים

 זה. לרעיון תורם שפועלם והפרקטיקה המדע החוגים, כל של פעילה לעמדה פרסום מתן ■

 

 מעצמנו. מתחילים אנחנו לנ"ל מודעות מתוך
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  אתית עצמית להערכה ערכה
 

 שהוא: )ESA )Assessment-Self Ethics – אתית עצמית הערכה כלי מציגים אנו

 תוכן עם סולידריות מתוך ההכרזה על חתמו אשר האנשים ופעילות ונהב לחשיבה ביטוי ■

 ההכרזה.

 להכרזה. לשותפים הפכו אשר המוסדות לעמדת ביטוי ■

 המעורב אדם של אתית התנהגות המאפיינים ערכים של אשכולות שבעה מקיפה ההכרזה ■

 של מבט מנקודת חשיבות בעלי – חשבון) ראיית פיננסים, ניהול, (כלכלה, כלכלית בפעילות

 הכלכלי". "האדם של בחברה קיום-לדו המודע אדם זאת עם ויחד – גלובלית אתיקה

 .המעמיק עצמית התבוננות המעוררות טענות של שורה מכילה ■

 האדם מצד האתיקה בתחום לטענות ופרשנות תמונה יצירת המאפשרת הנוסחה את מנצלת ■

 המבחן. את המבצע

 זה. בכלי שימוש העושה האדם את ורק אך משרתת ■

 

 הכלכלי. בתחום אתית והתנהגות לאתיקה אדיש אינך אתה שגם לכך ביטוי תן ביד. ESA את קח

 אלינו. הצטרף

 

 

 

 

 הכרזה] על והחותמים [השותפים
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 תודה  והבעת  היוזמה על

 
Warsaw -ב התגבשה )ESA( עצמית להערכה וכלי גלובליות אתיות מסגרות ליצירת קריאה היוזמה

Economics of School. קרמאנסקה, האנ פרופ' היא הקונצפציה והוגת היוזמת Ph.D., מנהלת 

 האתי" "המועדון למען הפועלת הדמות גם והיא ,ופיננסים לניהול מכללהב חשבון" לראיית "מכון

 .SGH ליד 2018 אפריל מאז התפקד

 

 כפי בנוסח )ESA( עצמית להערכה וכלי גלובליות אתיות מסגרות ליצירת ריאההק היוזמה: מרכיבי

 אשר אנשים של רחב קהל וכללו רבים חודשים לאורך שנמשכו יםדיונ של תוצאה היא לעיל שהובא

 הציבור למען ועבודה המושקע הזמן בשל ללבם. הקרוב מאוד כלכלית בפעילות האתיקה סוגיית

)bono publico pro( והכרה. תודה מילות מגיעות לכולם 

 

 ,Economics of School Warsaw-ה הנהלת מצד בערכה ריזלהפ ניתן שלא לתמיכה זכתה היוזמה

 וניהול), הוראה לענייני לרקטור (משנה וואכוביאק פ. פרופ' המוסד), (רקטור רוצקי מרק פרופ' ובפרט:

 וכן המשרד), (ראש דומברובסקי מארצ'ין ופיננסים), לניהול המכללה (דיקן ברטקוביאק רישרד פרופ'

 דומברובסקי הנריק צאלי,-יאקובצ'י' אווה בפולין), חשבון רואי (איגוד ואלהו פרנצ'ישק שלנו: השותפים

 ),CIMA( ביינרוביץ' יעקוב ),ACCA( וויינרובסקי יעקוב מומחים), חשבון רואי של הפולנית (הלשכה

 )WSE( נייזגודז'ינסקי ווייצ'ך אינדיק, מגדלנה טפיכט,-מאלצקי לוקש

 

 של חופשיים שומעים וכן WSE של הסגל אנשי עסקים, אנשי ,עיתונאים גם כאן שיחקו מיוחד תפקיד

 סיפקו או פורה לדיון אווירה ייצרו אלה כל משפטית. חשבון בראיית למחקר מתקדמים לימודים

 ערך. יקרות והצעות הערות
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 עצמית להערכה וכלי גלובליות אתיות מסגרות ליצירת ריאההק

)ESA( של 31 בפורום לראשונה הוצגה  Pacific-Asian

Issues Accounting International on Conference,  

 למועצה מודים אנו .2019 באוקטובר 14 -ב בוורשה שהתקיים

 פייוואנגנדי, עלי לפרופ' ובפרט הכנס, של הבינלאומית המתכננת

 State, California Economics of School Craig The

USA Fresno,. 

 

 אתיות מסגרות ליצירת בקריאה מובעות שהן כפי לפעולה כוונות

 והערכה להכרה גם זכו )ESA( עצמית להערכה וכלי גלובליות

 מגיעות לשניהם הילטון. אנדרו ומר דמבינסקי, פרופ' של מצדו

 חמות. תודה מילות

 

 

 

 

 וכלי גלובליות  אתיות  ממסגרות ליצור קריאהה  בנושא  הדיונים
 ESA  - עצמית להערכה

 

 את בדקו אחרים ורבים בבסיסה, העומד הרעיון אל התוודעו רבים אנשים רב. זמן הבשילה היוזמה

 גדול לא אולי משהו שנוצר הבנה מתוך עצמו. בצורך ספק הטיל לא איש וחשיבותה. משמעותה

 באמצעות בהמשך שהתהוו וגרסאות ברעיונות תמכו אלה םאנשי כמוהו, מאין חשוב אך במיוחד

 מאורגנים מוחות בסעורי גם השתתפו לכך, להתפנות שיכלו אלה זאת, לעומת דעת. חוות או הערות

 התיאור  עגולים. שולחנות שלושה בצורת ,Economics of School Warsaw-ב התקיימו אשר

 אלה. דיונים של הפרופיל על מושג נותן שלהלן
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 )2019 בפברואר 26( 1 מס. עגול שולחן

 אתגרים מול והאתיקה השינויים העולם, על ■

 יליזציוניים.וציו

-דתיות-גיאוגרפיות במסורות אתיים ערכים על ■

 ותיאור. פירוט – שונות רבותיותת

 – חשבון ובראיית בניהול בפיננסים, אתיים ערכים על ■

 בעקרונות. ושוני דמיון

 ערכים של מקיפה רשימה בנושא מוחות סיעור ■

 אתיים.

 

 

 )2019 במאי 28( 2 מס. עגול שולחן

 בעסקים. ואמפתיה אמון מתן דיאלוג, על ■

 בארגון. אתיות תכניות הפעלת על ■

 חיבור ומיומנות למבחן כנושא אתיקה של הייחוד על ■

 עצמית. להכרה המשמש טקסט

 המבחן. בבניית עסקים פסיכולוג של תפקידו על ■

 ערכים, אשכולות של ההצעה בנושא מוחות סיעור ■

 תקשור. אופן וכן האשכולות, קיבולת תיאורם, אופן
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 )2019 בספטמבר, 13( 3 מס. עגול שולחן

 הציבור. לטובת ופעילות המילה כוח על ■

 המועברים. התכנים על אחראיות על ■

 עצמית. בהערכה ומחסומים קשיים על ■

 .ESA מבחן העברת של והטכניקה שם עילום על ■

 עצמית. התפתחות אחר במעקב ESA תפקיד על ■

 ליצירת קריאה של הסופי הנוסח בנושא מוחות סיעור ■
 עצמית להערכה וכלי גלובליות אתיות מסגרות

)ESA(, המסמכים. של סופי אישור וכן 
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  עצמית להערכה וכלי גלובליות אתיות מסגרות ליצירת קריאה
)ESA ( 
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