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הרצאות והזמנת  שאלות 



ם י נ י י ענ ן  כ תו

הצגה מהכותבת

פרק 1 - הקדמה והגדרות על ציות ורגולציה

פרק 2 - על רגולציה ואתיקה 

פרק 3 - על תכנית ציות ואתיקה בארגון 

פרק 4 - מודל לקבלת החלטות ועמידה

בנהלים

סיכום

 

על רגולציה וציות מהמחקר
והשטח

על אתיקה, תוכניות ציות
ולמה הן לא עובדות

על המודל התלת שלבי
לקבלת החלטות ועמידה

בנהלים
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לאחר שנים של עבודה ומחקר ולאחר שעבדתי במספר

תרבויות ארגוניות, אני יכולה לומר חד משמעית שצייתנות

ועמידה בנהלים היא החלטה הקשורה בעיקר בתפיסותיו

ואישיותו של המחליט.

 

כל מי שעוסק בתחום של רגולציה וציות יודע זה מכבר,

שארגון יכול לתכנן את תכנית הציות הטובה ביותר,

להשתמש בשירותיהן של חברות ענק שיבצעו סקרי ציות

וכדומה, אבל אם הארגון, מנהליו ועובדיו לא מקבלים את

ההחלטות הנכונות, הכול לשווא. 

המדד העיקרי של אפקטיביות הוא בשורה התחתונה -

בביצוע!  

 

במדריך קצר זה בחרתי לכלול מספר מצומצם של

נושאים, אשר יספקו ראשיתה של הבנה על תחום הציות

והרגולציה בארגון ועל קבלת החלטות.

 

תחום קבלת החלטות הוא אחד מהתחומים הנחקרים

ביותר בשנים האחרונות, בפרט בהקשר של חוסר וודאות.

הטיות חשיבה, יוריסטיקות, גורמים אישיותיים - כולם

משפיעים על השורה התחתונה.

 

במדיניות הציבורית למדו להשתמש בבאגים מחשבתיים

ו'לדחוף' את הציבור לבחור בהחלטה הנכונה, למה

שאתם כארגון לא תעשו את אותו הדבר?

לעוד מידע, להרצאות, סדנאות וייעוץ ניתן לפנות אלי.

 

בברכה,

זוהר מור, עו"ד

זוהר מור (זואי), עו"ד 
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ת דרו הג ו הקדמה 
קה אתי ו ה  לצי ו ג ר על 

E B O O K
 
 

1 ק  ר פ

על רגולציה וציות מהמחקר
והשטח

על אתיקה, תוכניות ציות
ולמה הן לא עובדות

על המודל התלת שלבי
לקבלת החלטות ועמידה

בנהלים



ה י צ ל ו ג ר ו ת  ו י צ ל  ע

י ל ל כ

בכל הנוגע לציות וקבלת החלטות, בני האדם הם לא מחשב 'תפוח' משוכלל או תוכנה סטטיסטית מדויקת ולא
כל בני האדם, נוצרו שווים. בעוד שיש אלו אשר רואים בשמירה על החוק ובערכים של יושרה, המינות וכנות
כסטנדרטים גבוהים להתנהגות ועבודה, יש אילו אשר רואים אחרת. כדי להתמודד עם קושי זה קיימת הסדרה

ברמה המדינית ותרבות ארגונית ברמת התאגיד. 
 

בשנים האחרונות, אנו עדים להתגברות מתמדת בכמות הרגולציה והפיקוח בתחום הפיננסי, התרופות,
הביטחון ובתחומים רבים אחרים. מונחים כגון "ניהול סיכונים", "ציות" ו"אכיפה פנימית" הפכו להיות חלק
מהשיח היומיומי בהנהלות ארגונים. היום, כל ארגון המעוניין לשמר ולקדם את פעילותו העסקית - כדי להשיג

את מטרותיו האסטרטגיות ולהיות תחרותי בשוק דינאמי - נדרש להטמיע תרבות ציות אפקטיבית, 
 

במקביל לשינויים שהתרחשו בעולם העסקי הגלובלי, חלה התפתחות משמעותית בתחום הציות
(compliance) והגדרת תפקיד קצין הציות בארגון (compliance officer). תחום הציות שהחל את דרכו

כאחת מהזרועות של ניהול הסיכונים בארגון, הפך לפונקציה מרכזית ומהותית עם השפעה על הארגון גם
בהקשר העסקי. לא פלא אם כן שציות ואכיפה תופסים מקום גדל בדיון הציבורי, בשנים האחרונות. 

 

הצורך בהסדרת תפקיד קצין ציות ואחראי על אכיפה, עלה לאחר משבר הסב פריים בשוק המשכנתאות
האמריקאי. המשבר, אשר הוביל לקריסת תאגידי ענק מובילים דוגמת אנרון ו-וורלדקום ושערוריות ענק
בתאגידים ציבוריים ופיננסיים מובילים בשוק הבינלאומי (שבעבר נחשבו כ'גדולים מדי ליפול'), הבהיר  את עומק

הכשל הארגוני ואת הצורך בשינוי . 
 

הידוק הממשל התאגידי, ובניית מערך ניהול סיכונים הכולל תכנית ציות ואכיפה אפקטיבית בארגון, היו תוצרים
של משבר זה וההבנות שצמחו ממנו. הנושא זכה להתייחסות רחבה מטעם רשויות רגולטוריות וגופים

בינלאומיים, אשר אימצו את ההסדרים השונים והרגולטורים הישראליים לא נשארו עומדים בצד. 
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ה י צ ל ו ג ר ו ת  ו י צ ל  ע

כיום, תחום הציות והרגולציה ובפרט תפקידו של קצין הציות, מתפתח תדיר כמענה לשינוים שמתרחשים בחברה.
אם בתחילתה, פעילות הציות התמקדה במערכת הפיננסית, היום הדרישה להסדיר פונקציית ציות אפקטיבית

עולה בארגונים מתחומים מגוונים.
 

על מנת לתת מענה לצרכים משתנים בתחום התרופות, הסייבר, ההגנה על פרטיות ומידע אישי התרחב הצורך
בקצין ציות לרגולציה גם לתעשייה הביטחונית (לאחרונה בהקשר של הגנת הפרטיות), ההייטק ועוד. הגאות
בתחום הציות נובעת מההבנה של הארגונים ש : 1. כדי לפעול לאורך זמן ולמזער את הסיכוי לתביעות ולפגיעה
במוניטין, ו- 2. כדי לתת מענה לעלייה בכמות הרגולטורים וההסדרה בתחומים השונים - על הארגון להחזיק

פונקציית ציות ולהיערך להטמעה ברמה האירגונית. 
 

יחד עם זאת, העובדות מראות שבהיסטוריה (הלא רחוקה) משברים פרצו ופירמות התמוטטו למרות שהן פעלו
בהתאם לתוכנית ניהול סיכונים מוסדרת. מדוע? מה גורם לכך שלמרות מאמצי הארגון להסדרת ציות (התקנת
מדיניות, נהלים, הוראות שעה, ביצוע ביקורות, בקרות, הדרכות וכד'), אין צייתנות? למה הארגון מתמודד שוב ושוב

עם הפרות וחשש לעיצומים וקנסות?
 

CRO Chief) מחקר בינלאומי שבוצע על תאגידים בנקאיים, הראה חד משמעית שקיומו של מנהל סיכונים ראשי
Risk Officer*) בתאגיד, העלה את החסינות של התאגיד באירועי משבר ואת רווחיותו. מחקרים נוספים מאשרים

את הטענה שניהול סיכונים, הינו גורם משמעותי במסגרת קבלת החלטות בתנאי חוסר וודאות (זאת, בניגוד
לתפיסה שאומרת ש – "דברים קורים"). אם כן, מה גורם לכישלון (או העדר הצלחה), של תכניות ציות וניהול

סיכונים? למה למרות קיומן של מערכות ונהלים ולומדות, כמות הכשלים וההפרות לא פוחתת? 

 

*Vincent Aebi, Gabriele Sabato, Marcus Schmid, 'Risk management, corporate governance, and bank

performance in the financial crisis'. Journal of banking & finance.36 (2012) 3213-3226 
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 איך מקבלים החלטות אפקטיביות?

איך מניעים עובדים לקבל את ההחלטות הנכונות עבור הארגון ועבור עצמם? 
 

התשובה הלא מפליאה היא - ברוב המקרים הגורם לתקלה/אי ציות הוא אנושי.

נושאים כמו : איסור הלבנת הון ומימון טרור, שוחד ושחיתות, סיכונים חוצי גבולות, סיכון מוניטין, נזילות וכד' הם
נושאים חשובים הדורשים הבנה מעמיקה מבחינה מקצועית. במקביל, קיומה של תרבות המעודדת ערכים,
התגייסות לצרכי הארגון וצייתנות, דורשת הבנה עמוקה והכרת האופי וההתנהגות האנושית ובמיוחד - איך

אנחנו מקבלים החלטות.
 

לאחר שהכרתי תרבויות ארגוניות מגוונות וראיתי ממקור ראשון איך אנשים שונים, מגיבים אחרת לאותה דרישה
בדיוק, הבנתי שאחד הפרמטרים החשובים (והמעניינים ביותר) בהקשר של ציות ועמידה בנהלים הוא הפרמטר

ההתנהגותי. זאת, מאחר וצייתנות, היא החלטה! לא פחות ולא יותר, מהחלטה.
 

כאשר אדם, אזרח, עובד מהשורה בארגון נדרש לבצע פעולה הוא נדרש לקבל החלטה. מסיבה זו ועל מנת
להבין טוב יותר מה משפיע על ההחלטה של העובד הפרטני, חשוב שמקבלי ההחלטות בארגון יכירו, או לכל

הפחות יבינו, את הפן הקוגניטיבי המעורב בנושא צייתנות וקבלת החלטות בפרט.
 

דוגמא מעניינת בהקשר זה, מגיעה דווקא מתחום הסייבר. שם נמצא שגם מערכות מתוחכמות ביותר וצמצום
מעורבות אנושית בשרשרת הפעילות, לא הביאו להפחתת התקפות סייבר מורכבות על ארגונים. נראה שבכל
מקום בו ישנם צמתי החלטה אנושיים, יש אפשרות סבירה שנראה החלטות פחות אפקטיביות ו'נכונות', הנובעות

מאינטרסים שונים ולפעמים מנוגדים. 

בניגוד לעבר, כאשר כמות הרגולציה הייתה סבירה ופחות תובענית והסיכון לפגיעה בארגון ובעובדיו היה פחות
אקוטי, העלייה בכמות הרגולציה בתחומים מגוונים, מגבירה את הסיכוי וההסתברות שהארגון ימצא בהפרה של

הוראה זו או אחרת, 
ארגונים משקיעים הון משמעותי בהסדרת מערכי ניהול סיכונים, ציות וכד'. אבל, עדיין הפרות מתרחשות
וארגונים עומדים מול עיצומים בסכומי עתק. למעשה, מה שבדרך כלל נראה בארגונים בתגובה לחשש מהפרות,
זה יותר מאותו הדבר.  עובדים שלא צייתו בעבר, ימשיכו לא לציית בעתיד והנהלת הארגון תמשיך לנהל

סיכונים באותם אמצעים ולחשוש מחוסר הוודאות ומאיפה תגיע הקטסטרופה הבאה.
 

לסיכום:
המציאות המעט עגומה היא, שלמרות כל ההוצאה וההשקעה שארגונים מסיטים לכיוון ציות, הפרות קיימות

וסכומי העיצומים והקנסות המוטלים על חברות מהרגולטורים השונים, רק גדלים. 
מסיבה זו אני בדעה שלא ניתן להתעלם יותר מהאספקט האנושי, כאשר דנים בסוגיה של ציות. על מנת לשפר
את העמידה בנהלים, את הצייתנות ואת התגייסות העובדים למטרות הארגון, מן הראוי לתת את הדין לשתי

נקודות מרכזיות:
.1

.2

.3

השאיפה שלי היא שלאחר קריאת מדריך זה, תמצאו את הדרך המתאימה לכם לסייע לעובדים ולעובדות שלכם
לקבל החלטות טובות יותר לטובתםן ולטובת הארגון.
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הגדרות

אתיקה - נקראת גם הפילוסופיה של ההתנהגות האנושית, מבוססת על ערכים
ועל נורמות המובילים ביחד להתפתחות של פעילות אתית. אתיקה מחפשת
להבהיר פעולות סיסטמתיות, אשר יש בהן אי בהירות וחוסר וודאות. מתמקדת
במקרים בהם קיים קונפליקט בנוגע לשאלה מה נכון ומה לא נכון, ובבחירה בין

שתיים או יותר אופציות נכונות. 
 

לרוב בני האדם יש אמונות פנימיות מושרשות, ערכים וכללים אשר מסייעים להם
להחליט מה נכון ומה לא. זאת מאחר והתנהגות אתית היא יכולת אנושית
הנלמדת ומטופחת עוד מגיל צעיר ולאורך זמן רב על ידי ההורים והסביבה.
'להיות אתי', הנו חלק מהתפתחות של שורשים חברתיים, התנסויות אישיות

ותפיסות, חוקים, ערכים ארגוניים ונורמות מקצועיות מוגדרות. מדובר בתהליך,
המורכב משלבים של התנסויות ומודעות ונבנה באמצעות התמודדות עם
סיטואציות אמתיות, המעוררות ספק ודורשות קבלת החלטה האם לבחור בדרך

אחת על פני אחרת. 
 

רגולציה - סך הכללים המסדירים פעילות מסוימת מחקיקה מטעם המדינה,
ועד נהלים הרלבנטיים לארגון ספציפי ולפעילות נישה זו או אחרת. 

 

צייתנות - היענות להוראות וביצוען בהתאם. בחירה של הפרט לפעול בהתאם
להנחיות המופנות אליו ע"י גורם סמכות. התנהגות צייתנית, לא חייבת לכלול

הסכמה מודעת.
 

ניהול סיכונים -  תהליך מחזורי של למידה מתמשכת הכולל מספר שלבים:
זיהוי הסיכונים, מיפויים והערכת ההסתברות להתרחשותם, קביעת סדר
עדיפויות לטיפול בהם למניעת או מזעור הנזקים וההשלכות של הנזקים, טיפול

בסיכונים והקטנתם, בקרה שוטפת והכרת מפת הסיכונים הכוללת.
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סיכוני ציות - הסיכון שיגרמו לחברה נזקים מהותיים, בשל העדר ציות נאות של
עובדים בחברה לחוקים ולהוראות מטעם רגולטורים חיצוניים או מטעם גופים
רלבנטיים בחברה (מדיניות, נהלים, קוד אתי וכד'). כולל את הסיכון שיגרמו
לחברה נזקים, כתוצאה ממחסור בהוראות פנימיות בנוגע לאמות מידה

להתנהגות ראויה בתוך החברה ומול גופים חיצוניים. 1
 

בהקשר זה רלבנטיים, בין היתר: היערכות לא מספקת בחברה לציות לחקיקה
קיימת וצפויה או, לאופן והיקף האכיפה; נזקים הנובעים כתוצאה מהתקשרויות
עם גורמים המצויים בניגוד עניינים (אינטרסים של החברה מול אינטרסים זרים),
מבלי שניגודי עניינים אלו נחשפו לפני שבוצעה התקשרות או טופלו על מנת
לנטרל את השפעתם על האינטרסים של החברה; נזקים כתוצאה מקבלת
החלטות על בסיס מידע לא מהימן, או בהסתמך על מידע שלא נבדק ואומת

בצורה ראויה.2
 

תכנית ציות ואתיקה - קיימות עוד מראשית שנות ה90. המטרה הרחבה של
תכנית ציות היא לוודא שהחברה פועלת ומצייתת להוראות הרגולציה, לחוקים
ולכללים של הארגון. בנוסף לתוכנית ציות, ארגונים מחילים תכניות אתיקה
שמטרתה לפתח ולהעריך את חזון הארגון וליצור אוירה חיובית ואתית, במטרה

להשריש את חזון הארגון בפעילות היומיומית. 
המטרה של מערך ציות היא - ניהול סיכון הציות בארגון, כולל, בין היתר: הגדרת
מדיניות ונהלים מתאימים, ביצוע בקרות על קו ההגנה הראשון - קו העסקים

ובאופן כללי שמירה על תרבות ציות ומתן מענה לארגון. 
המשבר של 2008 ובפרט נפילת 'אנרון', לאחר שתוכניות ניהול סיכונים היו נוהג
מוכר במשק, העלו שאלות לא קלות בנוגע למידת ההשפעה של האלמנט

האנושי, על קריסת הארגון.3 
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הגדרות

compliance- תרבות המבוססת ציות, כאשר גישה מבוססת ציות
oriented עניינה במניעה, זיהוי וענישה.

values - תרבות המבוססת ערכים, כאשר גישה מבוססת ערכים
oriented מתמקדת בהגדרת ערכים ארגוניים ועידוד המחויבות של

העובדים. 

התנהגות לא אתית/לא חוקית בארגון - מודעות של העובדים לנושאים
אתיים/חוקיים.

איתור סיוע בנושאי ציות/אתיקה, בתוך הארגון - העברת מידע שלילי

להנהלה. 

 קבלת החלטות טובה יותר בארגון כתוצאה מתוכנית הציות - מחויבות

העובדים.

ניהול הציות -  חלק מתרבות ניהול סיכונים גדולה יותר אשר משתקפת
בנורמות והמנהגים לפיהם פועלים בתאגיד, ורלבנטית לאופן בו הפרטים מזהים,

מבינים, דנים, מקבלים החלטות ופועלים בנוגע לסיכונים השונים. 
ברמה הבסיסית, ציות מתחיל מחינוך ותקשורת אפקטיבית. המטרה הראשונה
והחשובה ביותר היא שהעובדים בארגון יוכלו: 1. להבין היטב את מחויבות הארגון
לציות, 2. לזהות נושאים בפעילות היומיומית שלהם, אשר דורשים מענה ו – 3.

לקבל את ההחלטה הנכונה. 
1.חוזר בנושא ניהול סיכונים חברות הממשלתיות. רשות החברות הממשלתיות, רשות המנהל. חוזר דירקטוריון

2009/1

2. כנ"ל

Lisa Inretligi," Compliance culture: A conceptual framework", Journal of Management& .3

organization (2010)16: 235-249

 

תרבות ציות בארגונים, בדרך כלל תהיה אחת משניים : 

 

אפקטיביות של תכנית ציות – מתוך ההבנה שקיומה של תכנית ציות המהווה
'אות מתה' עבור הארגון, אינה מנבאת עלייה ברמת הצייתנות של העובדים,

יעילותה של תכנית הציות נמדדת לפי מספר פרמטרים מהותיים. בין היתר4: 
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הגדרות

 

תרבות ארגונית - משמעות, אמונות, שגרות, סמלים ומיתוסים משותפים
המתפתחים לאורך זמן ומשמשים להפחתת השונות המובנית בין פרטים. 

תרבות ארגונית טובה, מייצרת תחושה של מחויבות ומגבירה את היציבות
החברתית, זאת בנוסף להדרכה ועיצוב התנהגותי של עובדים בארגון. 

 

אכיפה פנימית - אמצעי של רגולציה עצמית. המטרה המרכזית של תכנית
אכיפה, היא בניית מערך בקרה ופיקוח בתאגיד כחלק מהאחריות של הנהלת
התאגיד, לפקח ולוודא התנהלות תקינה. ברוב מדינות העולם, תכנית אכיפה
פנימית אקטיבית, יכולה לספק לתאגידים הגנה מפני הליכים מנהליים. בנוסף,
התוכנית משמשת ככלי יעיל להנהלה ולנושאי המשרה לפיקוח על הנעשה

בתאגיד, איתור הפרות והשרשת תרבות ציות ואתיקה.
 

קבלת החלטות – קביעת דרך פעולה מועדפת במסגרת מצבי טבע ידועים,
להשגת יעד מוגדר.

 
Linda Klebe Trevino, Gary. R. Weaver, David G. Gibson, Barbara. Ley Toffler. Managing .4

ethics and legal compliance : what works and what hurts. California Management Review.

 .VOL 41 NO 2. Winter  131- 1511999

 

חשיבה -  שימוש במידע קיים, שילובו עם מידע עדכני והתאמתו לסיטואציות
רלבנטיות על מנת לקבל החלטה, לבצע בחירה, להסיק מסקנות וכד'. 

 

W W W . Z O H A R Z O E M O R . C O M |  ©  2 0 2 1 - 2 0 2 2  Z O H A R  M O R



A  S T E P  B Y  S T E P  G U I D E  T O  C O M P L I A N C E  A N D  D M

ה לצי ו ג ר על 
קה אתי ו

E B O O K
 
 

2 ק  ר פ

על רגולציה וציות מהמחקר
והשטח

על אתיקה, תוכניות ציות
ולמה הן לא עובדות

על המודל התלת שלבי
לקבלת החלטות ועמידה

בנהלים



ה? לצי ו ג ר י  מה

הגדרת המונח רגולציה, אשר תידון בהרחבה בהמשך, אינה חד משמעית והיא משתנה לאורך
השנים. אם בעבר מדובר היה בעיקר בהסדרה של המדינה באמצעות חוקים, תקנות וכד', כיום
מדובר בהרבה יותר. ברמה הפשטנית, רגולציה כוללת את סך הכללים המסדירים פעילות מסוימת.
החל מחקיקה מטעם המדינה, וכלה בנהלים הרלבנטיים לארגון ספציפי ולפעילות נישתית זו או

אחרת. 
 

על מנת להבין מאיפה נולד המושג והצורך ברגולציה, צריך ללכת להתחלה. כי לגישתי, הבנת
הרציונל של רגולציה דורש הכרת הבסיס והצורך בהסדרה על ידי מדינה וריבונות...

 

"צרכי הכלל מרובים, והם הולכים ומתרבים. עמם מתרבות והולכות גם הסמכויות
המינהליות. הן נפוצות כמעט בכל התחומים. המינהל הציבורי מלווה את האדם בכל יום
בחייו, משעה שהוא קם ממיטתו, שעה אחר שעה. החשמל שהוא מדליק, הרדיו לו ההוא
מאזין, המים בהם הוא מתרחץ, הלחם שהוא אוכל, בית הספר אליו הוא שולח את ילדיו,
המכונית הממתינה לו ברחוב, הכביש בו הוא נוסע – כל אחד מאלה, ועל מוצרים ושירותים
אחרים המלווים אותו בשגרת יומו, טבוע תו של המינהל הציבורי: הוא המספק אותו, או
המפקח על ייצורו, או הקובע את מחירו, או מחייב אותו ברישיון, או מטיל עליו מס, או

מסדיר אותו בצורה אחרת"  
י. זמיר, "הסמכות המינהלית", משפט וממשל א' (תשנ"ב), 81

 

 

כפי שעלה בציטוט היפה מדבריו של זמיר, אנחנו נדרשים למלא כללים כל הזמן. מהרגע בו אנו
מתעוררים בבוקר ועד לרגע בו אנחנו הולכים לישון בלילה, אנחנו כל העת נתונים להסדרה של

המדינה. 
מעורבות זו של המדינה, נעשית על ידי שימוש באמצעים רבים ומגוונים, שמטרתם המוצהרת הינה

לשמר את הסדר הציבורי.  
 

אחת המוסכמות והטענות המרכזיות והמוכרות בתחום הפילוסופיה ומדע המדינה (מחשבה
מדינית) היא שכל בני האדם, נולדו עם זכויות טבעיות. מסיבה זאת הכלל הוא - שאין לאפשר
שלילת זכויות מבני האדם, על ידי המדינה. אבל, מאחר ולכל כלל יש יוצא מן הכלל, החריג במקרה

זה יהיה כאשר הפעלת סמכויות על ידי המדינה היא פעולה מוצדקת ולטובת האזרחים. 
 

רגולציה אם כן עוסקת במעורבות של המדינה בחיי אזרחיה ואחרים המבקרים או הפועלים
בשטחה, והאמצעים המוכרים ביותר להסדרה הינם חקיקת חוקים, התקנת תקנות וצווים והנהגת

כללי התנהגות, במטרה לוודא ויסות, פיקוח, הסדרה, בקרה וכדומה על פעילות האזרחים. 
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כידוע, רוב החוקים אם לא כולם, באים לאסור על ביצוע פעולות. מעטים הם החוקים, אשר באים לתת
זכויות לאזרחים. לעומת זאת, מספר החוקים אשר מטרתם להגביל פעולות ולהסדיר אמצעי אכיפה
במקרה של הפרה, הינו רב עד מאוד. המדינה, באמצעות רגולציה, תגביל ביצוע פעולות אשר אנשים
רוצים או עלולים בסיטואציות מסוימות לרצות לבצע, ואשר יש בהן על מנת לפגוע בזכויות של אחרים.
בהקשר זה, יש לציין שהאידיאל של רגולציה על ידי המדינה הוא, הסדרת חקיקה מתאימה תוך קיפוח

מינימלי של זכויות האזרחים.  
 

תומס הובס, אחד מההוגים המהותיים ביותר בתחום המחשבה המדינית, התייחס למדינה כאל אמצעי
ומכשיר שביכולתו להגן על הפרטים מפלישת ומקיפוח של אחד את זכויות השני.  בספרו 'לוויתן' טען
הובס שבמסגרת הקמת מדינה, הנתינים מוותרים על זכותם למשול ונותנים את סמכותם לריבון –
המדינה. הוא הגדיר את ההחלטה הזו של הפרט, לתמוך בכינון מדינה כהחלטה בה הוא מחליט לוותר
על זכותו למשול בעצמו ונותן סמכות לאדם, או לאסיפת אנשים בתנאי שגם הם מוותרים  על זכותם
כפרט, ומסמיכים לנהל את כל פעולותיהם בדרך דומה. בצורה זו ההמון לכאורה מתאחד כאיש אחד

או ישות אחת שנקראת – מדינה.  
 

הוגים רבים נוספים, עסקו בסוגיה של תפקיד המדינה בחיי הפרטים המרכיבים אותה. התפיסה הרווחת
היא שפיקוח על ידי המדינה נדרש כדי להעלות את רמת הרווחה של הפרטים והמדינה, היא זו הנדרשת
לאזן את מידת הוויתור של האחד ביחס לוויתור של האחר. כל אחד בהתאם לצרכיו, רצונותיו ומטרותיו.
על מנת לעשות כן, על השלטון לפעול במסגרת החוק כשכל פעולה מפעולותיו, מכוונת להגשים את

האינטרס הציבורי. 
 

בהקשר זה חשוב לציין כי אחד העקרונות המרכזיים ללגיטימציה של פעילות ציבורית, היא - שקיפות.
שקיפות הינה מהותית, במדיניות ממשלתית ובמינהל הציבורי כדי להבטיח שהציבור ידע ויבין מדוע
ההחלטות מתקבלות כפי שהן מתקבלות ולהשפיע. מסיבה זו, רוב הדיונים הממשלתיים והמשפטיים
בחברה דמוקרטית מתנהלים בשקיפות. הרשות המחוקקת מאפשרת מקרים חריגים, בהם הדיונים
חסויים. לרוב המחוקק יאפשר התנהלות חסויה שלא בשקיפות, במקרים של צנעת הפרט. כגון, דיונים

בנושא משפחה וקטינים. 
 

ערכים כמו: צדק, מוסר, אושר, חירות, רווחה וכד', הינם ערכים שאין להם צידוק כלכלי. יחד עם זאת,
מדובר בערכים שחברה דמוקרטית רואה בהם כבסיס לקיומה וכדי לשמור על ערכים אלו, לעיתים יש
צורך ברגולציה והסדרה של פעילות במסגרת המנהל הציבורי כחלק משמירה על האינטרס הציבורי.
תפקידו של המינהל הציבורי, הוא לשקף את הנורמה החברתית בנוגע לערכים אלו ולאזן כל העת בין

משקלן של הנסיבות הכלכליות לבין משקלן של הנסיבות החברתיות.  
 

חשוב לציין שלרגולציה בתחום מסוים יכולות להיות תכליות שונות. תכלית מדינית כגון - פיקוח על
מונופול, מוצרים ציבורים, זכויות קניין וכד'. ותכלית חברתית כגון, הבטחת תחרות, שמירה על צדק
חלוקתי, מדיניות רווחה, הגנת הצרכנים. תכלית ההסדרה יכולה גם להיות כפולה - כלכלית וחברתית. מה
שחשוב הוא שהתערבות ממשלתית בהסדרה, פיקוח, ויסות ורגולציה, תהיה מוצדקת על ידי שמירה על

האינטרס הציבורי. 
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 הרבה מדברים על רגולציה, אבל הגדרה מוסכמת למונח אין.  נקודת המוצא של רוב הניסיונות

להגדיר את המונח, מקורה בהגדרת סלזניק (selznik) הגורס כי רגולציה הינה:
Sustained and focused control exercised by a public agency over activities that"

 ".are valued by the community

 

מהגדרה זו עולה, כי המונח רגולציה כולל ארבעה היבטים: 1. פעילות. 2. ממוקדת ומתמשכת. 3.
נעשית על ידי גוף ציבורי/מנהלי. 4. המוערכת על ידי הקהילה. 

 

הגדרה אחרת ניתן למצוא בספרה של ד"ר שרון ידין, שהגדירה רגולציה כ: "פעילות המתבצעת
באופן סדור כתוצר של מדיניות שיטתית שמפותחת על ידי המנהל לצורך הכוונת שוק מסוים.
השחקנים המפוקחים באמצעות הגופים הרגולטוריים הם בעיקר תאגידים, חברות ועסקים, ולא

יחידים, שבדרך כלל לא מקובל לראות בה סובייקט לרגולציה מקצועית ומתמשכת."   
ד"ר ידין הבהירה כי, אין הכוונה להחלטה או לפעולה אקראית אשר השפיעה על השוק, אלא
לפעילות מכוונת לשרת מטרות כלכליות של תיקון כשלי שוק או מטרות חברתיות. קרי, לא מדובר

באקט חד פעמי, אלא בפעולה המורכבת ממעקב, ניטור ופיקוח ומתווים שונים לאכיפה.
ידין שרון, "רגולציה – המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים", בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט, 2016.עמ' 25

 

הגדרה מעניינת במיוחד קיימת בהחלטת ממשלה 2218 מיום 22.10.2014 בנושא הפחתת הנטל
הרגולטורי, המתייחסת לרגולציה כאל –  "חוק או תקנה בת פועל תחיקתי המהווה כלל התנהגות
מחייב במסגרת פעילות כלכלית או חברתית, ושהוא בר אכיפה על ידי רשות מינהלית מוסמכת לפי

דין". 
מה שמייחד הגדרה זו, היא ההתייחסות לכך שרגולציה היא ברת אכיפה. ברוב המקורות האחרים,
סוגיית האכיפה נותרת דוממת. זאת, בין היתר מאחר וחלק ניכר מהרגולציה (בניגוד לדוגמא, לחוקים
ותקנות), עניינה בהסדרה התנדבותית, כזו שרגולטורים ו/או גופים לוקחים על עצמם למלאה

ולאמצה. 
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הגדרה אחרת אשר מפתחת תפיסה של רגולציה באופן מבוזר עולה במאמרה של גוליה בלאק
(Black). בלאק טוענת שקיים קושי להגדיר את המונח רגולציה, כקשורה באופן בלתי אמצעי למדינה.

היא בוחרת להגדיר את המונח, בצורה אשר מתבססת חלקית על הגדרתו של סלזניק, יוצאת ממנו
ומרחיבה אותו:

Regulation is the sustained and focus attempt to alter the behavior of others"

according to defined standards or purposes with the intention of producing a

broadly identified outcome or outcomes, which may involve mechanism of

 ".standard setting, information gathering and behavior modification

כאמור, בלאק מתמקדת בהיבטים מרכזיים שראינו בהגדרות הקודמות, היא מתייחסת ל: 1. ניסיון
מתמשך וממוקד, בניגוד לפעילות היא מאמצת את המילה ניסיון. 2. סטנדרטים מוגדרים, בדומה
לשיטתית, סדורה ועקבית שראינו בהגדרות אחרות. 3. מכניזם של הגדרת סטנדרטים ואיסוף מידע,
שעניינו בגוף אשר יוצר את הרגולציה. כאשר עבור בלאק מטרת הרגולציה היא להביא לשינוי התנהגותי

תוצאתי רחב. 
עולה אם כן, שהגדרה אחידה מוסכמת למשמעות המונח "רגולציה", אין, יחד עם זאת מבחינת הסיבות
בהתערבות רגולטורית על ידי רשות מדינית, יש לרוב הסכמה בין הכותבים. רגולציה, היא אמצעי
לתיקון כשלי שוק מרכזיים, כגון קיומם של מונופולין והחשש לפגיעה בתחרות, אשר עלולים להוביל

לעלייה במחירים ופגיעה בציבור הצרכנים.  
 

 

לאחר בחינת ההגדרות השונות, המשותף ביניהן והשונה, אבחר לשלבן ולהציע הגדרה מתכללת באופן
שרגולציה משמעה : 

כללים מתמשכים וממוקדים ברי אכיפה או וולונטריים, המוגדרים על ידי גוף מנהלי/ציבורי, המוטמעים
על ידי הגופים במסגרת פעילותם השוטפת, במטרה לקדם ולפעול ביחד עם השוק למען שינוי

התנהגות או מדיניות.
הגדרה זאת לגישתי כוללת את התמונה הרחבה של הרגולציה, כפי שהיא קיימת כיום: רגולציה, אשר
באה לביטוי בפעילות של ארגונים וגופים, מיושמת ומוטמעת בפעילות שלהם, לא חייבת להיות רגולציה
ברת אכיפה. מדינות וארגונים בוחרים לאמץ רגולציה וולונטרית ממגוון רחב של סיבות, בין היתר
בהקשר של אכיפה פנימית, מתוך ההבנה שאימוץ רגולציה מלווה את הפעילות השוטפת ופועל לקידום

שינוי רצוי בתחומים בהם עלה הצורך בהסדרה. 
 

 

 

דרה? הג  - ה  לצי ו ג ר

W W W . Z O H A R Z O E M O R . C O M |  ©  2 0 2 1 - 2 0 2 2  Z O H A R  M O R



כשל שוק – מקרים בהם הקצאות הנעשות על ידי השוק מביאות לתוצאות לא יעילות. יכול לנבוע מבעיות
של מידע, תחרות והשפעות חיצוניות. 

כשל רגולטורי אשר מוגדר כעיוות, הנוצר בשוק בעקבות מעורבות ממשלתית לא מאוזנת. לדוג', מגבלה
על התחרות שאינה תואמת לטובת הציבור, או רגולציה לא יעילה. 

סיכון לא מקובל – Unaccepted Risk, מקרים בהם מי שעלול להיפגע לא יכול להעריך את הסיכון בו
הוא נתון, או כאשר הגורם המזיק לא נושא בעלות הנזק (מפגעים בריאותיים/בטיחותיים). 

מטרות חלוקתיות – הבטחת גישה ליחידים או לקבוצות, לשירותים, טובין או מידע. 

 למרות שכאמור אין הסכמה בנוגע להגדרת המונח, קיימת תמימות דעים כמעט גורפת בדבר הסיבה

המרכזית אשר בגינה יש צורך ברגולציה. הצורך המרכזי להסדרה הוא – קיומו של כשל שוק. כשל שוק
משמעותי מספיק, באופן שעלות התממשותו גבוהה יותר מעלויות ההתערבות הרגולטורית . 

 

במסמך אשר פרסם משרד ראש הממשלה בנושא תורת הערכת הרגולציה, הובהר כי מעורבות

רגולטורית מוצדקת כאשר קיימת תופעה שלילית שהמדינה סבורה שיש לתקן, או לחילופין כאשר קיימים
ערכים חיובים שהמדינה מעוניינת לקדם. 

 

נקודת המוצא של התערבות רגולטורית, היא באפיון מצב קיים וזיהוי מדויק של הבעיה הדורשת פתרון. לאחר
שהבעיה זוהתה ועולה הצורך בהתערבות רגולטורית, ניתן להמשיך בבחינת הפרמטרים המשפיעים

והמושפעים מהשתת רגולציה. 
 

במסמך זה, צוטט מדריך הרגולציה האוסטרלי (Australian RIA Guide), שהתייחס ל- 4 סיבות אפשריות
להתערבות רגולטורית :

תורת הערכת השפעות הרגולציה, משרד ראש הממשלה. נובמבר 2011 עמ' 31
 

אם כן, הסיבה המרכזית להשתת רגולציה והסדרת פעילות בשוק מסוים, היא - תיקון כשלי שוק מרכזיים.
 דוגמא מרכזית היא, קיומו של מונופולין וחשש לפגיעה בתחרות. כשל זה, יש בו על מנת לגרום לעלייה

במחירים ולפגיעה בציבור הצרכנים ולכן הוא נחשב ראוי מספיק על מנת להוביל להסדרה.  
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רך ו הצ  - ה  לצי ו ג ר

מונופול, שתוצאתו העדר תחרות וניצול מעמדו של הלקוח. 
א- סימטריה במידע – מצב בו אין מידע שלם בידי הלקוחות
והיצרנים, במסגרת קבלת החלטות. מה שעלול להוביל

לתוצאות או תפוקות לא רצויות 
מוצרים או שירותים ציבוריים – מוצרים שהשימוש בהם על ידי
אחד, לא מגביל את השימוש של האחרים או גורע ממנו.
מוצרים אלו אינם ניתנים להגבלה או לחלוקה לכן השוק אינו
מייצר אותם. הוא יעשה זאת רק אם יוכל להרוויח מכך. בעיה

מרכזית במקרה זה תהיה free riding  - מצב בו חלק

הצדקות להשתת רגולציה ניתן למצוא גם בנייר עמדה, אשר

פורסם ע"י המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא רגולציה –
הרשות המפקחת בשנת 2003 . גם שם, צוינה רגולציה כאמצעי
לתיקון כשלי שוק (הצדקה מרכזית כלכלית). כשלים, המעוותים
את פעילות השוק בצורה שאינה מביאה לידי אופטימיזציה את
פוטנציאל העבודה בחברה. הנייר ממשיך ומפרט מספר דוגמאות

לכשלי שוק, בין היתר:

 מהשוק שותף בנטל מימון המוצר, בעוד חלק אחר של השוק

"תופס טרמפ" וצורך את המוצר מבלי לתרום.

 

דוגמא העולה שוב ושוב במדיניות ציבורית, בהקשר של לבעיית
'הטרמפיסט', עוסקת בסרבני חיסונים. כפי שראינו בעבר ובמגפת

הcovid-19 ישנם אלו, אשר לא רואים לנכון לחסן עצמם או
ילדיהם מפני מחלות קשות. בבחירתם, הם בין היתר מתבססים
על כך שחלקים מהאוכלוסייה כן יבחרו להתחסן. הם מבצעים
תיעדוף, במסגרתו הם מעדיפים לקחת את הסיכון שילדיהם יחלו
במחלה (בסביבה בה יש רוב מחוסן), על פני הסיכון שיגרם לילדם
נזק כלשהו כתוצאה מהחיסון עצמו. בכך, הם מתנהגים
כטרמפיסטים (בהתאם  לתאוריה המחקרית), ולוקחים 'טרמפ'
על העובדה שאחרים בחרו לקחת סיכון מידי והתחסנו, בין היתר

לטובת הכלל. 
אציין בהקשר זה, כי מבחינת ניהול סיכונים וקבלת החלטות,
הבחירה לא להתחסן נחשבת כבחירה המתעדפת מניעת חוסר
וודאות עתידי (הסיכוי לנזק מהחיסון), על פני מניעת סיכון נוכחי
(הסיכוי לנזק מהמחלה). רציונלית, מדובר בבחירה פחות נכונה.   
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קה אתי

מהי אתיקה?
 

אתיקה, היא הפילוסופיה של ההתנהגות האנושית. היא מבוססת על ערכים ועל נורמות, אשר מובילים ביחד
להתפתחות של פעילות אתית. אתיקה מחפשת להבהיר פעולות סיסטמתיות, אשר יש בהן אי בהירות וחוסר וודאות
מסוימת. היא מתמקדת במקרים, בהם קיים קונפליקט בנוגע לשאלה מה נכון ומה לא נכון וכאשר מתמודדים

בבחירה בין שתיים או יותר אופציות נכונות. 
 

התנהגות אתית, היא יכולת אנושית הנלמדת ומטופחת עוד מגיל צעיר, במשך זמן רב על ידי ההורים והסביבה.
להיות אתי, זה חלק מהתפתחות של שורשים חברתיים, התנסויות אישיות, תפיסות וחוקים, ערכים ארגוניים ונורמות
מקצועיות מוגדרות. מדובר בתהליך, המורכב משלבים של התנסויות ומודעות הנבנה במסגרת התמודדות
בסיטואציות אמתיות, המעוררות ספק ודורשות קבלת החלטה האם לבחור בדרך אחת על פני אחרת. בסופו, לרוב

בני האדם יש אמונות פנימיות מושרשות, ערכים וכללים אשר מסייעים להם להחליט מה נכון ומה לא.
 

כאמור, קיימים אינספור חוקים אשר אוסרים על אנשים לעשות כרצונם. תחום האתיקה בהקשר זה הוא קצת שונה,
כאשר מדובר על פעילות שאינה מוסדרת הדורשת קבלת החלטה אישית.  על מנת לפתח את היכולת לבצע פעולות
פחות אנוכיות ולפעול בצורה יותר אתית, לא מספיק רק ללמוד את הכללים ולהפנים אותם. כדי לעשות את הפעולה
הנכונה, על הסביבה להיות כזאת אשר מגדירה בצורה ברורה את הכללים ופועלת על פיהם בעקביות. מעבר לכך,

צריך להבין את המשמעות של הפעולה שלנו והבחירה בדרך אחת על פני אחרת ולשאול את השאלות הנכונות.
 

בהקשר זה חשוב לציין שלהיות אתי, זה לקבל החלטות שלא תמיד גורמות לנו להרגיש טוב או בהכרח מקדמות
אותנו, אבל הן הדבר הנכון לעשות. במקרה זה לא עסקינן בפעולה שמטרתה קבלת טובה אישית, או אפילו קבלת
טובה קולקטיבית. מדובר בבחירה בפעולה, המהווה כלל זהב אישי. החלטה לבחור במה שנכון לבחור, רק בגלל שזה

הדבר הנכון לעשות ולא מכל סיבה או מניע אחר. 
ממצאים בתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, הראו שוב ושוב שאנשים נבדלים מבחינת הצורה בה הם חווים

נושאים של אתיקה ומוסר.
 

.



תאוריות בתחום המוסר, טוענות שכאשר אנחנו עומדים מול שני אנשים שרואים את אותה סיטואציה בצורה אחרת,
שניהם יכולים להיות צודקים מבחינה מוסרית. קרי, התנהגות מסוימת יכולה להיות ראויה בתרבות אחת (או בעיני אדם
אחד) ולא ראויה בתרבות אחרת (או בעיני אדם אחר). זאת, כאשר בשני המקרים יש טיעונים להצדקת הבחירה. איך זה
יכול להיות?  איך יתכן מצב, בו שתי החלטות הפוכות יכולות להיות נכונות? האם אין אמת אחת מוחלטת? התשובה
הפשטנית היא ש- לא. אין. סוגיות כמו אמת וצדק, הן סוגיות מורכבות שלא ידונו במסגרת זו. אבל כן אציין שבעולם בו

אנחנו חיים, וודאות ניתן למצוא במעט מאוד דברים, סוגיות מתחום המוסר ושיקול הדעת הן לא אחד מהם. 
 

הסבר אפשרי למצב זה, בו שתי עמדות הופכיות יכולות להיות נכונות הוא, ששיפוט מוסרי לעולם לא יכול להיות נכון או לא
נכון. מאחר ומוסר הינה סוגיה יחסית, אי אפשר לקבוע בצורה חד משמעית מה מוסרי ומה לא. למעשה, עצם ביצוע שיפוט
של מה נכון ומה נכון, הינו דבר תלוי תרבות. יש תרבויות בהן השאלה האם להיכנס לביתו של אחר מבלי רשות, לא קיימת.
במקרה זה, אותו אדם אשר בא להיכנס לאוהל של השכן, כלל לא טורח לחשוב אם זה נכון או לא נכון. השאלה לא קיימת
בספרה התרבותית שלו. מסיבה זו ומאלו אשר פורטו לעיל, אין דרך לקבוע בצורה חד משמעית מה נכון ומה לא.  לא מבלי

להסתכל על הקונטקסט של ההחלטה ועל המוסכמות התרבותיות ופרמטרים אחרים. 
 

בעיות ודילמות מתקיימות בשלושה ממדים: האחד הוא הממד הפרטני, השני הוא הממד התאגידי והשלישי הוא הממד
המערכתי. לפעמים, דילמה מוסרית הרלבנטית לעולם הפרטני (כמו השאלה: כמה בונוס לתת לעובד לקראת פרישה
שעומד לקבל פיצויים גבוהים בעוד חצי שנה?) מקבלת מענה בממד התאגידי. באותו אופן, החלטות אשר מתקבלות בממד

של התאגיד, יכולות להיות בעלות השפעה אישית. 

בהקשר זה, מחקרים מעלים שבחיים האישיים, רובנו משתדלים לפעול לפי כללי אצבע ערכיים ולהיות אתיים. יחד עם זאת,
אתיקה נתפסת על ידי חלק מהציבור כמשהו שרלבנטי לחיים האישיים ולא לתחום המקצועי/עסקי. נראה שבעסקים
להתנהג בצורה אתית, נחשב כמגבלה... זאת מאחר והמחויבות העיקרית בעסקים, היא לעשות מה שטוב עבור העסק, ולא
מה שנכון לעשות באופן כללי. בעולם העסקי, אם יש יתרון בביצוע פעולה שאינה אתית, לרבים לא יהיה קל להתמודד עם

הפיתוי בעיקר מול יריב עסקי. לכן, האופן בו אנחנו מפתחים את האופי שלנו כל כך חשוב. 

Jimmy Rowe, EdM1, and Charles Kellam," Ethics and Moral Development: Core Ingredients of a

Compliance Culture", Home Health Care Management & Practice 23(1) 55-59

 Richard T. De George, "Business Ethics". Third edition, University of Kensas. Macmillan publishing

house. New York. 1990. P25-43

 

W W W . Z O H A R Z O E M O R . C O M |  ©  2 0 2 1 - 2 0 2 2  Z O H A R  M O R



A  S T E P  B Y  S T E P  G U I D E  T O  C O M P L I A N C E  A N D  D M

קה  אתי ו ת  ו י צ ת  י נ תכ על 
ן ו ג באר

 
E B O O K

 
 

3 ק  ר פ

על רגולציה וציות מהמחקר
והשטח

על אתיקה, תוכניות ציות
ולמה הן לא עובדות

על המודל התלת שלבי
לקבלת החלטות ועמידה

בנהלים



W W W . Z O H A R Z O E M O R . C O M |  ©  2 0 2 1 - 2 0 2 2  Z O H A R  M O R

ת ו י צ ת  י נ כ תו

 להבין היטב את מחויבות הארגון לציות, 

לזהות נושאים בפעילות היומיומית שלהם, אשר דורשים מענה ו –
 לקבל את ההחלטה הנכונה. 

 

תוכניות ציות ואתיקה קיימות עוד מראשית שנות ה90, כאשר גופים ממשלתיים (לרוב אמריקאים) החלו להמליץ על
קיומן. למרות זאת, אנחנו עדיין עדים לפעילות לא חוקית וקריסת ארגונים כתוצאה מאי עמידה ברגולציה ונהלים.
המשבר של 2008 ובפרט נפילת בנקים וחברות ענק, לאחר שתוכניות ניהול סיכונים כבר היו נוהג מוכר במשק,

העלה שאלות לא קלות בנוגע למידת ההשפעה של האלמנט האנושי על קריסת הארגון.
  

המטרה הרחבה של תכנית ציות היא לוודא שהחברה פועלת ומצייתת להוראות הרגולציה, החוקים והכללים של
הארגון. בנוסף לתוכנית ציות, ארגונים מחילים גם תוכניות אתיקה במטרה לפתח ולהטמיע את חזון הארגון, כדי לייצר

אוירה חיובית ואתית בתוך הארגון במטרה להשריש את חזונו בפעילות היומיומית. 
 

לאורך השנים מהמחקר האקדמי ומהשטח, עולה שציות ואתיקה בארגון לא יכולים להתקיים על מדיניות ונהלים
בלבד. לא די בקיומם של הוראות יבשות וקוד אתי, כדי להשריש תרבות ציות ואתיקה בפעילות השוטפת. על מנת
להשיג מטרות אלו על הארגון לפתח מודלים לקבלת החלטות ולוודא כי מודלים אלו מיושמים ומקבלים ביטוי במסגרת
תהליך קבלת ההחלטות על ידי ההנהלה והעובדים. יישום והטמעת מודלים אפקטיביים הם צעד קריטי בהשרשת

ערכי ציות ואתיקה בארגון. 
 

ציות  (compliance) מוגדר כצורת התנהגות, התואמת ונובעת ממחויבות קיימת. הגדרה זו מתייחסת לציות
כקונפורמיזם והתנהגות אשר נדרשת ומחייבת מטעם גורם סמכות. בניגוד לציות, אי ציות, יתרחש כאשר ההתנהגות
סוטה בצורה זו או אחרת, מההתנהגות המבוקשת. עולה אם כן, שציות דורש מידה רבה של דיוק. מסיבה זו ברוב
המקרים, לא נראה מצב בו יש חצי ציות. להוראות רגולציה, אפשר לציית או לא לציית. כל סטייה מההוראה, מהווה אי

ציות. יחד עם זאת, לא כל סטייה בהכרח תגרור אחריה ענישה.
 

ניהול הציות, הינו חלק מתרבות ניהול סיכונים גדולה המשתקפת בנורמות ובמנהגים לפיהם פועלים בתאגיד. היא
רלבנטית לאופן בו הפרטים מזהים, מבינים, דנים, מקבלים החלטות ופועלים בנוגע לסיכונים השונים. המטרה של
מערך ציות ותרבות ציות היא ניהול סיכון הציות בארגון הכולל, בין היתר: הגדרת מדיניות ונהלים מתאימים, ביצוע

בקרות על קו ההגנה הראשון - העסקים ובאופן כללי שמירה על תרבות ציות ומתן מענה לארגון. 
 

ברמה הבסיסית, ציות מתחיל מחינוך ותקשורת אפקטיבית כך שהעובדים בארגון יוכלו:

 

יחד עם זאת, לעיתים קיים פער אמתי בין המחויבות המוצהרת של התאגיד לציות (כפי שעולה בהדרכות והתקשור
הסוגיה לעובדים), לבין המחויבות האמתית שלו. לא אחת נראה ארגונים, אשר הגדירו מדיניות, הסדירו נהלים וטרחו
למלא את כל הפרמטרים ה'יבשים' על מנת לכונן תרבות ציות, אבל הלכה למעשה עבורם תכנית הציות היא לא יותר
מ'אות מתה'. מערך של ניירת וטפסולוגיה, הבאים למלא צורך או דרישה מלמעלה, אשר לא מקבלים יישום בשטח

במסגרת קבלת ההחלטות בשוטף.
 

.



ת ו תנ י י הצ ם  בתחו ם  י מחקר

לאחר מלחמת העולם השנייה, כאשר זוועות המשטר הנאצי היו טריים בזיכרון העולמי בוצעו מספר
מחקרים וניסויים בנושא צייתנות. המטרה היתה, בין היתר לנסות להבין איך הצליחה המכונה
הנאצית במשימתה הלא מוסרית והלא אתית לסחוף את האומה הגרמנית ומשתפי פעולה אחרים.
בפרט שאפו להבין, למה אנשים צייתו להוראות כל כך חריגות ולא מוסריות? הניסוי המוכר ביותר
בהקשר זה, הוא הניסוי של מילגרם שהיווה בסיס לניסויים רבים מאוחר יותר ואף לתוכנית טלוויזיה

שבאה לשעתק את הניסוי בצורה מתוקשרת. 

סטנלי מילגרם, היה פסיכולוג באוניברסיטת ייל ושם הניסוי בוצע בשנת 1962. הניסוי אשר פורסם
בשנת 1974, גייס מתנדבים שתפקידם לצורך המחקר היה לתשאל ולבצע בדיקות זיכרון. אותם
מתנדבים לא ידעו שהם למעשה מתשאלים שחקנים ושהם ללא ידיעתם, לא נוטלים חלק ביצועי
בניסוי, הם למעשה ה - ניסוי. למתשאלים נאמר, שעליהם לשאול את הנחקרים שאלות ולבדוק את
זיכרונם. הם הונחו לתת מכת חשמל בדרגות עולות, על כל טעות של הנבדקים, מכות החשמל בין

150 ל – 450 וולט. 

מטרת המחקר הייתה לראות, האם וכמה מכות חשמל יתנו הנבדקים לאותם נשאלים במסגרת
הניסוי. פרט חשוב לציין הוא, שבמהלך הניסוי נכח בחדר מנהל המחקר. 

ממצאי המחקר היו לא פחות ממדהימים : 65% מהמשתתפים נתנו את השוק החשמלי הגבוה ביותר
לשחקנים – 450 וולט. זאת, למרות שהנשאלים (השחקנים), התחננו, ביקשו והפצירו שלא לחשמל
אותם ולהפסיק את הניסוי לאחר מכת חשמל של 150 וולט.  עוד עלה במחקר, שאף אחד

מהמשתתפים לא הפסיק לחשמל את הנשאלים, לפני שהוא נתן לו מכת חשמל של 300 וולט. 

יש הטוענים כי לפני הניסוי, מילגרם שוחח עם מספר פסיכיאטרים בתחום. אותם מומחים, האמינו
ללא ספק שפרט למספר נבדקים אשר כנראה יהיו בעלי נטיות סדיסטיות, אף אחד לא יסכים לתת
מכת חשמל כה חזקה. בטח שלא במסגרת ניסוי, כה חסר חשיבות. תוצאות ניסוי זה ברקע התקופה
בו הוא התרחש, באמת זעזע את העולם המדעי. הוא שימש יריית פתיחה לעוד ניסויים אשר הראו
אותם ממצאים – רוב האנשים יצייתו לדמויות סמכות ויבצעו פעולות שליליות, גם אם זה מנוגד

 לשיקול דעתם המוסרי. 

מאוחר יותר בוצע ניסוי דומה, בבי"ח הופלינג. הפסיכיאטר צ'ארלס הופלינג בחן את ההיענות של
אחיות במשמרת לציות לדרישה לא מוסרית. במסגרת הניסוי אדם לא מוכר בעל תג זיהוי כרופא, קרא
לאחיות מקצועיות במשמרת לילה בבית החולים וביקש מהן, לתת לחולים תרופה לא רשומה ובמינון
כפול מהמורשה. 21 מתוך 22 אחיות צייתו להוראות הרופא. זאת, למרות שהאחיות לא הכירו את

הרופא ולכולן היה ברור שצייתנות להוראה משמעותה - מתן מנת יתר המסכנת את חיי החולה. 
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The Gudjonsson Compliance Scale - מדד פסיכולוגי לציות המודד שכנוע 
ג'ודג'ונסון, חוקר בתחום הצייתנות בפן ההתנהגותי, ביצע את מחקרו שנים רבות אחרי מילגרם
אבל לא במנותק ממצאי המחקר פורץ הדרך. הוא טען שישנם שני מרכיבים מרכזיים לצייתנות : 1.
הרצון לרצות ו – 2. הצורך להגן על ההערכה העצמית בנוכחות אחרים ולהימנע מקונפליקט

ועימותים, במיוחד עם מי שנתפס כבעל סמכות.
במסגרת מחקר אשר ביצע, בנה ג'ודג'ונסון מבחן לבדיקת המגמה לצייתנות. המבחן התמקד בשני
מצבים של התנהגות: מצב ראשון, במהלך ראיון (משטרתי או אצל גורם סמכות אחר). התיזה שלו
היתה, שבסיטואציה זו יש נטייה גוברת לציית עם דרישות המראיין ולפעול בהתאם להנחיות,
שבאופן כללי הינו מעדיפים שלא לעשות. מצב שני, בחינת הטענה שישנם טיפוסים בעלי אישיות

צייתנית ונטייה להשתכנע תחת לחץ לביצוע עבירה.
המבחן, בוצע בשלושה שלבים ונטען שהוא מסייע בבתי משפט בין היתר במסגרת בחינת עדים
ומושבעים במטרה לבחון את יכולת העמידה של המושבעים מול שכנוע והשפעה לציית בניגוד

לעמדתם.
 

צייתנות זו החלטה אשר נובעת מסיבות אישיותיות, מודעות יותר ומודעות פחות. ישנם אלו אשר
יפעלו בהתאם להוראות והנחיות לאחר ביצוע של תהליך חשיבה סדור ומודע, ויקבלו החלטה

מושכלת וישנם אלו שיפעלו מתוך אימפולסיביות ונטייה הישרדותית.  
 

Gisli H. Gudjonsson and Jon Fridrick Sigurdsson ,"The relationship of compliance with

coping strategies and self esteem". European journal of psychological assessment. Vol.

19. Issue 2, pp117-123
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ן ו ג באר קה  אתי

הפעילות הארגונית העסקית, מורכבת רובה ככולה מהסכמים. הסכמים בין הארגון לעובדים, בין הארגונים לנותני
שירותים ולמקבלי שירותים וכו'. במסגרת זו, הארגון והמנהלים בראשו, מודעים היטיב לכך שיש סיכוי לתביעות

משפטיות כתוצאה מהיחסים העסקיים של הארגון עם הסביבה שלו. 
 

מבחינת אחריות, המבנה של הארגון הינו כזה שכל גוף בארגון, חב אחריות לגוף אשר נמצא בממשק איתו בפירמידה.
הדירקטורים, אחראים על שמירת האינטרסים של בעלי המניות של החברה. ההנהלה ובראשם המנכ"ל, אחראים על
ביצוע החזון של הדירקטוריון, בהתאם להנחיותיו. העובדים בקווי העסקים, אחראים לבצע את המשימות אשר ניתנו
להם מהמנהלים. הארגון בכללותו, אחראי על המוצר שהוא מוכר ומשווק ללקוחותיו וכו'. נראה איפה שארגונים אינם

חיים בתוך וואקום. 
 

מבחינה משפטית, חברה נחשבת כישות משפטית נפרדת מבעלי המניות שלה. כישות משפטית, היא חייבת באי אלו
חובות כלפי אלו הפועלים בתוכה ומולה. חלק מהחובות הללו, הינן חובות בתחום האתיקה והמוסר. נושאים כמו גילוי
נאות, המינות, שקיפות הינם נושאים שלא מקבלים כאמור כל צידוק כלכלי. ההיפך. לעיתים נראה שלפעול בשקיפות
מול לקוחות ואפילו מול העובדים, עלול לפגוע באינטרסים של הארגון. אותו דבר בהקשר של גילוי נאות. לעיתים
לחשוף מידע ולגלותו ללקוחות, עלול להעמיד את הארגון במצב פחות טוב מהאופציה ההופכית. למרות זאת, עבודה

בצורה אתית ומוסרית הינם ערכים שלאורך זמן מועילים לארגון בצורה משמעותית ביותר. 
 

בטווח הקצר, עמידה בכללים ובערכים עלולה לפגוע בחלק מהעסקים, אבל מבחינה אגרגטיבית, מצרפית נראה כי
שמירה על מוניטין של ארגון כבעל ערכים ואיכויות בתחום האתיקה ובתחום העסקי, הינה בעלת ערך רב עבור

הארגון. 
לא רק שארגונים צריכים לשאוף להתנהג בצורה אתית ומוסרית, יש הטוענים שהמבנה הארגוני צריך להיות כזה אשר

תומך ומעודד את העובדים בו והמקיימים ממשקים איתו לפעול בצורה אתית. 
 

בהתאם לגישה זו, במבנים ארגונים אשר תומכים ומבססים פעילות לא מוסרית, חלק מזה בא לביטוי במסגרת תהליך
קבלת ההחלטות בארגון לאורך כל שרשרת ההנהלה והעובדים. לעומת זאת, ארגונים אשר פועלים ברמה מוסרית
גבוהה, הם אלו אשר רוח המפקד (tone at the top), הוא כזה המעודד שימת דגש על אתיקה ומוסריות במסגרת
העבודה וגם זה זולג מההנהלה למטה לאורך כל שרשרת הביצוע בארגון. ארגון מוסרי, בו מתקבלות החלטות בצורה
אפקטיבית ושקופה, הוא ארגון חזק יותר ויציב יותר לאורך זמן. ארגון שהעובדים מעריכים אותו וגאים לקחת חלק בו

ולכן גם ישמרו עליו ועל האינטרסים שלו. 
 

 

.



מחקר גדול בנושא ציות, נעשה ב – 6 ארגונים אמריקאים במגוון של תעשיות. במחקר השתתפו 10,000 עובדים
מכל רבדי הארגון. החברות היו שונות מבחינת תכניות הציות/אתיקה שלהן ומבחינת הגישה לנושא של תרבות
ארגונית והסקר נערך בצורה אנונימית ונשלח לביתם של העובדים, על מנת להשיג מקסימום תוצאות. בבסיס

המחקר הייתה ההנחה שתרבות ציות בארגונים, בדרך כלל תהיה אחת משניים : 
• תרבות המבוססת ציות, כאשר גישה מבוססת ציות  -  compliance oriented עניינה במניעה, זיהוי

 וענישה.
• תרבות המבוססת ערכים, כאשר גישה מבוססת ערכים  - values oriented מתמקדת בהגדרת ערכים

ארגוניים ועידוד המחויבות של העובדים. 
מטרת המחקר הייתה ראשית, לפעול לזיהוי התוצאות המשמעותיות של תכניות ציות/אתיקה ושנית לחתור
להבנה איך הבדלים בגישות ההנהלה משפיעים את התוצאות. המחקר העלה מספר מדדים לבחינת

האפקטיביות של תכנית ציות : 
• התנהגות לא אתית/לא חוקית בארגון

• מודעות של העובדים לנושאים אתיים/חוקיים 
• איתור סיוע בנושאי ציות/אתיקה, בתוך הארגון 

• העברת מידע שלילי להנהלה 
• הפרות אתיות/חוקיות מדווחות בתוך הארגון 

• קבלת החלטות טובה יותר בארגון כתוצאה מתוכנית הציות 
• מחויבות העובדים לארגון 

 

   Linda Klebe Trevino, Gary. R. Weaver, David G. Gibson, Barbara. Ley Toffler. Managing ethics and legal

compliance : what works and what hurts. California Management Review. VOL 41 NO 2. Winter  131- 1511999. 
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איתור סיוע בנושאי ציות/אתיקה,
בתוך הארגון –  כאשר העובד מודע
לכך שהוא עומד מול סוגיה אתית או

סוגיה של ציות, נשאלת השאלה:
האם הוא יפנה לקבלת סיוע בארגון

או מחוצה לו? 
הטענה היא שתכנית אפקטיבית

תוביל לכך שהסיכוי שהעובד יפנה
לקבל סיוע בתוך הארגון, הוא גדול

יותר. 
קציני ציות ואתיקה, עוסקים הרבה
במתן עצות בנוגע לכללי הארגון
והמדיניות, מתוך ההבנה שלתת
ולקבל עצה טובה על ההתחלה,

יכולים למנוע נזק גדול מאוד. 
 

מודעות של העובדים לנושאים
אתיים/חוקיים  – חלק מרכזי

בתרבות ציות, זה לעורר מודעות.
לא משנה מהם ערכי המוסר
הנורמטיביים בארגון וכמה
העובדים הם אנשים אתיים

ונאמנים, לא ניתן לצפות מהם
להכיר את כל ההוראות והנחיות

של הארגון. בהקשר זה, גם לא ניתן
לצפות מהם להכיר את כל

הקונפליקטים האתיים אשר עלולים
לפרוץ בארגון.

אנשים רבים עושים את הדבר הלא
נכון, מאחר והם לא יודעים שהם
צריכים לשאול, לבקש עזרה או

לשים לב לסיטואציה בצורה יוצאת
דופן. תכנית ציות אפקטיבית צריכה
להעלות את המודעות של העובדים

לנושאי אתיקה וציות. 

התנהגות לא אתית/לא חוקית
בארגון –   המטרה המרכזית של ניהול

ציות ואתיקה היא ירידה ברמת
ההתנהגות הבלתי חוקית והלא אתית
בארגון. תוכנית אפקטיבית, משמעה
פחות הפרות של חוק ושל הוראות

אתיקה. 
מאחר ועובדים יודעים טוב יותר
מהמנהלים, על עבירות במקום
העבודה יש חשיבות לשת"פ של

העובדים באיתור והצפת התנהגויות לא
אתיות /לא חוקיות. זה כולל בין היתר:
לשקר ללקוחות, זיוף דוחות, קבלת

שוחד, גניבה מהארגון, שימוש במידע
פנימי, הפרת חוקי ורגולציה. יש לציין כי
ככל שהציות יותר נורמטיבי, הבקשה
לדווח על פעולות שעובדים רואים

מתקבלת עם פחות התנגדות, מאחר
והם לא נדרשים לדווח על עצמם

והתהליך חסוי. 
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קבלת החלטות טובה יותר בארגון
כתוצאה מתוכנית הציות –  לארגונים

רבים יש רכיב פורמלי של תכנית
הציות/אתיקה שלו. זה יכול לקבל ביטוי
בקוד התנהגות, הדרכות, קו חם לדיווח.

יחד עם זאת, נשאלת השאלה האם
רכיבים אלו מקבלים חשיבות במסגרת

קבלת החלטות בארגון? יש מקרים
בהם תכנית הציות היא רק לשם קיומה

ואין לה כל משמעות מעבר. 

מחויבות העובדים לארגון –  מחויבות
לארגון מושפעת מפרמטרים רבים, כמו

תחושה של שייכות וקשר לארגון.
מחויבות קשורה גם לדרך בה העובד
מציג את הארגון בחוץ והדרך שבה או
מגן על הארגון או לא. מערכת שבה
ארגונים נלחמים לגייס את העובדים
הטובים ביותר, מעוניינים בעובדים

המחויבים לארגון. 

הפרות אתיות/חוקיות מדווחות
בתוך הארגון –  העובדים הם ההגנה
הראשונה של התאגיד מפני בעיות ציות
ובעיות אתיקה, והם אלו שבדרך כלל
ידעו ראשונים על הפרות של הוראות
חוק או אתיקה. רכיב מרכזי בתוכנית
ציות הוא – מערכת דיווח, קו חם או
מלשינון, באמצעותו העובדים יכולים

לדווח בזמן אמת על התרחשויות. 
תכנית ציות/אתיקה לא יהיו אפקטיביות
ללא עובדים אשר מדווחים על הפרות
להנהלה. זאת, בין היתר מכיוון שרק
לאחר קבלת הדיווחים, ניתן לפעול
לבדוק ולתקן. עדיין, יש עובדים שלא
יטו לדווח על הפרות ממגוון רחב של
סיבות. יתכן שלא אכפת להם מספיק
מהארגון על מנת להיכנס למצב של

סיכון אישי, יתכן שהם חוששים
מתגובה, במיוחד אם הם לא בטוחים

שזהותם תישאר חשאית. יתכן שהם לא
מאמינים שהדיווח שלהם ישנה משהו. 

העברת מידע שלילי להנהלה – 
 קציני ציות/אתיקה רבים, רואים

בתפקידם ככזה שצריך לייצר אוירה של
כנות ובטחון בתאגיד. אם העובדים לא
מאמינים שהם יכולים להעביר מידע
שלילי ולדווח להנהלה, מבלי לחשוש
מהתוצאות, הם לא ירצו ליידע את

ההנהלה בדבר התרחשויות מהותיות,
עד שזה יהיה מאוחר מדי. 

התוצאה של ההימנעות מלדווח
חדשות רעות, יכולה להוביל לכך

שסיכונים אתיים וסיכוני ציות עלולים
להחמיר במהירות, או להביא למצב בו

המנהלים מקבלים החלטות
המבוססות על חצאי אמתות ומידע לא

שלם. 
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פרט לחינוך ותקשור נושא הציות, רכיב נוסף חשוב הוא – ניטור

פעילות העובדים. זה מתחיל, עם ניטור וסינון עובדים עוד בשלב

הגיוס. הניטור ממשיך לאחר שהעובד מצטרף לארגון, כשהוא

כפוף להיררכיה הבוחנת את תפקודו. מאחר ובקרה ישירה

לעיתים לא מספיקה, קיימים בארגונים אשר מנהלים ציות בצורה

רצינית, גופי בקרה וניטור נוספים. זה כולל, קו חם או מלשינון,

המאפשר לדווח על אירועים חריגים בזמן אמת. 

אחת מהמטרות של התאגיד, היא שהעובדים יהיו רגישים

לדרישות החוק. זאת, על מנת לצמצם את האיומים של  סנקציות

חוקיות ופגיעה במוניטין, כתוצאה מהפרה. זו המוטיבציה

העיקרית של הארגון להסדרת תוכנית ציות.

 

במציאות, המטרה של רוב הארגונים תהיה למקסם את הכנסות

התאגיד ופחות דגש לציות.  מסיבה זו, הרמה האופטימלית של

ציות עבורם, תהיה זאת אשר מאזנת בין העלויות שלה לבין

התועלת הצומחת ממנה. העלויות בהקשר זה, הן הוצאות

ישירות ועקיפות, בעוד שהתועלות מורכבות בין היתר מהפחתת

הסיכון לסנקציות ולפגיעה במוניטין. 

ישנם חוקרים הטוענים שעל מנת להשיג רמה אופטימלית של

ציות, הארגונים חייבים לפתח ולשמר תרבות המשייכת עמידה

בכללי הציות והרגולציה כחלק מהצלחת הארגון. בצורה זו,

הארגון יועל לעצב את התנהגות העובדים בהתאם לסטנדרטים

המצופים. הטענה המרכזית היא שבסוגים מסוימים של תרבויות

ארגוניות, המאופיינות בערכים ספציפיים, כגון פתיחות, אמון

וכנות, יש סבירות גבוהה יותר שעובדים יפעלו בצורה צייתנית,

אשר תתרום באגרגציה לרמת הציות הכוללת של הארגון. 

 
Donald C. Langevoort,"monitoring: The behavioral economics

of corporate compliance with law." 2002 column BusL.Rev. 71

(2002)
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הפער בין מטרות הציות לציות דה קפטו

לא יפתיע אתכם ואתכן לקרוא שאזרחים רבים לא מרוצים בנוגע לחשבונות

המס שלהם. לא באמת מעוניינים לשלמם, אך למרות חוסר שביעות רצון זה

רובנו משלמים, אם כי יש הבדלים בין רמת התשלום במדינות השונות. 

רגולציה וציות הינה דבר מורכב ברמה המדינית, בעוד שבחלק מהמקרים יש

חובה חוקית לציית (לשים חגורת בטיחות), במקרים אחרים אין (לוודא מתן

תזונה ראויה לילדים), כאשר הקו בין מה שנחשב התנהגות צייתנית להתנהגות

לא צייתנית, אינו תמיד ברור. 

אנו עדים לכך שלעיתים נהיגה במהירות הגבוהה במעט מהמהירות המותרת

בחוק, לא תגרום לקבלת דוח. זאת, מאחר ויוצרי המדיניות וגופי האכיפה,

עסוקים יותר במקרים של הפרות חמורות של מדיניות המהירות בכבישים

(העלולה לסכן חיים), מאשר לאכוף את החוק בדייקנות לשם גביית קנסות.

 לנטייה זו "לוותר" על עמידה מלאה בכללי החוק קוראים  – פרמטרים

לסטייה מקובלת. ואכן, כותבי מדיניות לעיתים לא טרודים ממקרים פרטניים

של אי ציות, כל עוד שברמה האגרגטיבית, רמת הציות נותרת גבוהה.

אז מדוע יש מקרים בהם מצייתים ובאחרים לא?

 

מחקר אשר בחן את הפער בין מטרות תכניות הציות לציות דה פקטו, טען כי

פער זה ניתן לפרשנות בחלוקה ל 3 קטגוריות מרכזיות: 

1. תמריצים חיצוניים לציות (תמריצים או סנקציות, כתוצאה מניטור, בעיות

ואכיפה). 

2. הנכונות לציית (ידע ובעיות הבנה, תפיסות ואמונות והשפעות של הסביבה). 

3. השלכות הקבוצה (כולל משאבים ובעיות אוטונומיה)

 

 R. KENT WEAVER. Compliance Regimes and Barriers to Behavioral

Change Governance: An International Journal of Policy,

Administration, and Institutions, Vol. 27, No. 2, April 2014 (pp. 243–

265). © 2013 Wiley Periodicals, Inc 
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השפעות של הקבוצה – יש היוצאים
מנקודת הנחה, שפעולות של

אינדיבידואל אחד הן עצמאיות ולכן הן
אינן משפיעות או מושפעות מהתנהגות

של אחרים. ראיות רבות, מראות את
ההיפך הגמור. הדרך בה הסביבה

תופסת את הסיטואציה, יכולה
להשפיע רבות על הנטייה לציית או לא.
עצם הידיעה שיש פרטים בחברה או

בארגון שלא מצייתים, יכולה לאותת על
קיום של אפשרות להימנע מציות. 

תפיסות ואמונות –  תפיסות ואמונות
של ציבור או עובדים, הינן בעלות

השפעה משמעותית על היקף הציות.
מדובר בחסם מרכזי, במיוחד כאשר
קיים פער משמעותי בין האמונות
והתפיסות של הרגולטורים, אשר

הגדירו את הרגולציה לבין האמונות
התרבותיות המושרשות בציבור

האנשים אשר אמורים לציית.

מידע ובעיות הבנה –  בעיות בהבנה
ובמעבר המידע, מהוות חסם משמעותי
לציות. הקושי מתעורר כאשר הגופים
או הציבור שהוא גופי/ציבור המטרה,

של הרגולציה או המדיניות, לא
מחזיקים מידע מספיק על מנת שהם

יוכלו לציית. בהקשר זה, חסרים במידע
אשר מסופק לציבור או לעובדים תכנים
רלבנטיים אשר ישפיעו על רמת הציות,

הנכונות לציית או היכולת לציית.
לעיתים מדובר גם במידע שאינו נכון, או
שגופי/ציבור המטרה, לא יודעים כיצד
לפרש אותו או איך בדיוק הם נדרשים

לציית. 

ת? ו בד ו ע לא  ת  ו י צ ת  ו י נ תכ למה 



אוטונומיה –  לעיתים, הפרט לא יציית

מאחר ואין לו את האוטונומיה לקבל
החלטה או להתמודד עם התוצאה של

ציות או העדר ציות. אדם הסובל
מהתמכרות, הוא דוגמא מתאימה

במקרה זה. לדוגמא – מעשנים כבדים
רבים, לא יכולים לציית להנחיות

וממשיכים לרכוש סיגריות בעליות
גבוהות. גם אם הם רוצים לא להיות
חלק מהסביבה המוקצית, הם לא

יכולים או מתקשים בגלל התמכרותם

משאבים –  לעיתים, חסרים משאבים על
מנת לציית. במקרה זה, גם אם הפרט מעוניין
לציית ומזהה את התמריץ לעשות זאת, הוא

אינו יכול לעשות כן. זה קורה לא אחת,
כאשר מחיר הציות הוא גבוה מבחינת

המשאבים שנדרשים מהפרט על מנת לציית.
משאבים כמו בריאות טובה, הון עצמי,

קשרים חברתיים, קרבה גאוגרפית לתשתיות
ציבוריות ואפילו כישורים ויכולת שיפוט

יכולים להיות משאבים מהותיים המשפיעים
על יכולת הפרט  לציית. 

ת? ו בד ו ע לא  ת  ו י צ ת  ו י נ תכ למה 



ג ל המז קצה  על  ת  ו נ ו פתר

הבנה שהתפיסה של העובדים חשובה – הכרת
והבנת הדרך בה העובדים תופסים את התאגיד ואת
התרבות שלו היא קריטית. הם יכולים לספר לתאגיד

הרבה מאוד ולהכניס אותם מאחורי הקלעים של
הארגון. מחקרים העלו שעובדים מוכנים ורוצים

לחלוק מידע חיובי ושלילי, בסביבה המאפשרת זאת. 

בניית תרבות אתית יציבה – ניהול ציות ואתיקה
הם סוגיה תרבותית בראש ובראשונה. לא די בקיומם
של נהלים, מדיניות והנחיות פורמליות. על מנת השיג
את התוצאות הרצויות יש לשים לב שמטמיעים את
הנושא בתוך התרבות והפעילות היומיומית. מנהלים
בכירים ואחראיים צריכים להראות באופן קבוע את

האכפתיות שלהם ואת המשקל שהם נותנים לסוגיות
של אתיקה וערכים של הארגון. עליהם לעשות זאת

ע"י שימוש במילים ובמעשים. 

יצירת תכנית המבוססת על ערכים, הכוללת
אחריות אישית ואכפתיות – אין צורך לבחור בין
גישה מבוססת ציות לגישה מבוססת ערכים. גישות
אלו צריכות להשלים אחת את השנייה, תוך הוספת
רכיבים של אכפתיות כלפי הארגון והחברים בו. על
מנת שהתוכנית תהיה אפקטיבית, המיקוד צריך

להיות דווקא על ערכים של קהילה, אחריות אישית.

מיקוד במעקב שוטף פורמלי - הסדרת תכנית
בהתאם לדרישות כלשהן, לא מספיק. יש לוודא

ביצוע ועמידה בתוכנית ובהטמעת קודי ההתנהגות
לתוך הפעילות השוטפת. קיומו של צוות, קיום של

נהלים והנחיות לא יספיקו על מנת להביא להשפעה
הנחוצה על מנת לעודד ציות. יותר חשוב לבחון מהי
התפיסה של העובדים בנוגע ליישום התוכנית על ידי
ההנהלה. האם ההנהלה מיישמת ומטמיעה את כל

התכנים הפורמליים בפעילות השוטפת ועקבית.
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A  S T E P  B Y  S T E P  G U I D E  T O  C O M P L I A N C E  A N D  D M

לקבלת ך  י התהל
ת י ב אפקטי ת  החלטו

ן  ו ג באר
E B O O K

 
 

4 ק  ר פ

על רגולציה וציות מהמחקר
והשטח

על אתיקה, תוכניות ציות
ולמה הן לא עובדות

על המודל התלת שלבי
לקבלת החלטות ועמידה

בנהלים
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המודל הוא מודל יחס סינרגטי, המורכב משלושה מרכזי קשר: היחסים עם עצמך, המניעים
והתפיסות, היחסים עם החברה שסביבך, הרגולציה והאמצעים ליישומה והקשר הנקודתי עם

אחרים במסגרת קבלת החלטה והכרעה בסוגיה פרטנית.
 

המודל הינו תלת שלבי, מטרתו לחזק את ההבנה של התפיסות הקיימות בנוגע לעמידה
בנהלים, צייתנות והתגייסות למטרות החברה, לאתגר בסדרה של שאלות המעוררות מודעות

ולייצר חיבורים חדשים בנוגע לחשיבות של קבלת החלטה נכונה במצב נתון. 
 

המטרה -   דו ראשית. האחת, לפעול בצורה אפקטיבית לזמן ארוך לקידום המטרות האישיות
והשנייה להתגייס לצרכיי הארגון מבחירה ולהרגיש חלק מהותי בשלם גדול יותר.

 

 

 

דל המו הצגת 



ם1 י י הק המצב 
1. הגדרת הבעיה

1.    עובדים לא קוראים ולא מכירים את נהלי העבודה
2.   תהליך קבלת ההחלטות של עובדים בארגון פגום

3.   שיעור גבוה של אי ציות בארגון
 

מעל ל15 שנה במחלקות ציות בארגונים שונים, לימדו אותי שברוב המקרים למרות כל מאמצי הארגון להסדרת ציות
(התקנת מדיניות, נהלים, הוראות שעה, ביצוע ביקורות, בקרות, הדרכות וכד'), אין צייתנות. 

העובדים לא באמת קוראים את הנהלים ולא טורחים להבין מה עליהם לעשות ובמקרים רבים מדי, העובדים לא
מבצעים את הלומדות והמבחנים בעצמם, אלא נעזרים ב'אלו שיודעים'. 

למעשה כל סוגיית הרגולציה והנהלים נתפסת על ידי העובדים (וחלק מההנהלה) כטרחה וטרדה שמפריעה להם
לעשות את 'עבודתם האמתית'. כתוצאה מכך, שיעור ההפרות לא יורד ושיעור אי הציות נותר אותו דבר או פוחת וגם

הפתרונות המוצעים לארגון, הם יותר מאותו דבר.
כך הארגון שוב מתמודד עם הפרות ושוב עולה החשש לעיצומים וקנסות.
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ם2 י י הק המצב 
2. פתרונות קיימים 

1.    יותר נהלים מפורטים והתערבות מיכונית
2.   יותר לומדות וקורסי הדרכה (להסביר את הנהלים ואת

התוכנות)
3.   אכיפה (מלשינון מצד אחד ותגמול מצד שני)

 

 

 

 

איינשטיין אמר זה מכבר שאין טעם לעשות את אותו הדבר ולצפות לתוצאות שונות. אבל, אותו הדבר זה מה שרוב
הארגונים עושים. 

עוד נהלים ועוד הוראות שעה. ועוד לומדות חדשות. הדרכות אשר מסבירות את הנהלים והוראות השעה ואת
הלומדות החדשות... מדוע זה לא מייצר את השינוי הרצוי? מאחר והכרת הרגולציה על בוריה בנושאים כמו : איסור
הלבנת הון ומימון טרור, שוחד ושחיתות, סיכונים חוצי גבולות, סיכון מוניטין, נזילות וכד' הינה חשובה, אך אינה

מספקת. 
CRO Chief Risk) נכון שנהלים חשובים וכך גם לומדות. ונכון שמחקרים הראו שעצם קיומו של מנהל סיכונים ראשי
Officer) בתאגיד, העלה את החסינות של התאגיד באירועי משבר ואת רווחיותו ו - שקיומה של תכנית ציות בארגון,

מנבאת רמה גבוהה יותר של ציות. אבל בשורה התחתונה עדיין ישנן הפרות ועיצומים וקנסות. למה? 
כי קיומה של תרבות המעודדת ערכים וציות, דורשת יותר מהכרת הרגולציה והאמצעים, היא דורשת הבנה

והכרת האופי וההתנהגות האנושית.

W W W . Z O H A R Z O E M O R . C O M |  ©  2 0 2 1 -
2 0 2 2  Z O H A R  M O R



ם י י הק המצב  3
השקענו כסף על עוד קורסי הדרכה ולומדות 

הגדרנו תכנית אכיפה ותגמול 
הצייתנות לא עולה, ההתגייסות למטרות הארגון לא משתפרת

והעובדים מאבדים עניין 

כי עובדים שבדרך כלל מכווני ציות, הם אלו אשר קוראים את הנהלים
החדשים ומשתפים פעולה בהדרכות

כי העובדים שבדרך כלל אינם מגויסים לארגון, לא חוששים מהאכיפה
ולא מוצאים עניין בתגמול

כי דבר לא השתנה בתהליך קבלת ההחלטות של העובדים

3. תוצאות עד כה.. 
מבחינת הארגון :

ולמה? 
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ם י הקי המצב  כום  סי

יש בארגונכם יותר מדי הפרות!
העובדים שלכם לא קוראים את הנהלים ולא מכירים את הרגולציה המחייבת!

למרות מאמציכם אין התגייסות מטעם עובדים, לצרכי ויעדי הארגון!
למרות ההשתדלות של הארגון אין מודעות ו/או רצון אמתיים, לציית ולפעול

בהתאם להנחיות!

השקעתם מאמצים וממון רב. עשיתם יותר מאותו הדבר ואם אתם כמו רוב החברות
במשק, אזי ממצאי ביקורות ובקרות פנימיות, ביקורות חיצוניות, תלונות ציבור,
תביעות משפטיות, כתבות 'לא מחמיאות' בעיתונות וברשתות החברתיות, מעלים

שעל אף כל המאמצים אשר השקעתם, דה פקטו אין שיפור ועדיין :
 

ו- שוב, אתם עומדים מול שימועים לעובדים, שיחות מול הרגולטורים ועיצומים
בפתח.
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ך התהלי  - ן  ו הפתר
צע  המו

 

לא נתמקד ביצירת פחד מההנהלה!
לא נסביר נהלים והדרכות – כולם יודעים לקרוא !

לא נעשה יותר מאותו דבר!
לא ננקוט באותם אמצעים משעממים, אשר לא הצליחו בעבר!

נלמד את העובדים להתגייס לטובת הארגון ולקבל החלטות בהתאם

באמצעות כלים מעולם הפילוסופיה, פסיכולוגיה התנהגותית סטטיסטיקה וקבלת
החלטות

תהליך שינוי
תהליך שינוי, שבסופו העובדים יהיו יותר מגויסים לציית ולקבל החלטות לטובת הארגון. 

 

מה לא יהיה? 

אין סיבה לעשות את אותו הדבר שוב ולצפות לתוצאות אחרות.
 

מה כן נעשה? 

 
איך נעשה זאת?
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ך י ל ה ת ה ר  ו א י ת

התהליך המוצע מטרתו לייצר שינוי התנהגותי לעובדים בארגון. באופן שהם פועלים יותר בהתאם
לנהלים, מצייתים יותר להנחיות, מגויסים יותר לתפקיד שלהם ולארגון. זאת, באמצעות הגברת
ההערכה של העובדים לעצמם, לארגון ולסביבה שלהם והעצמת ההבנה שלהם בנושא של קבלת

החלטות ובתשתית החוקית שהם מחויבים לה. 
ההרצאות והסדנאות בנויות בצורה נעימה, קלילה ומשלבות בתוכן תחום ליבה נוסף בו אני
מתמחה וזה המיתולוגיה היוונית.* כי מהם מיתוסים, אם לא סיפורים שיש להם אג'נדה ומטרה

להנגיש תכנים מורכבים לציבור באמצעים נעימים לאוזן. 
התהליך משלב מתן כלים למנהלים להגברת רמת ההשתתפות של העובדים ובניית תכנית ציות
שתעבוד בארגון, תוצרים של מחקרים פסיכולוגיים בתחום הציות והצייתנות. סוגיות בקבלת

החלטות והטיות המשפיעות על ניהול עובדים במקום העבודה
 

ך י א

הרצאות לעובדים ו/או הנהלה 
סדנאות לקבוצות של 16 - 20 עובדים 

סדנאות למנהלים
תכנית ליווי לארגון להטמעת שינוי

התנהגותי לאורך זמן
יעוץ ממוקד לארגון – ביצוע מפגשי 'שולחן
עגול' אנונימיים עם העובדים. הכרת
'התרבות הארגונית הצייתנית' והתאמת

התכנים בהתאם לצרכי הארגון

ת ו ל ע

צרו קשר ונתאים מוצר לצרכים
שלכם

ת י צ מ ת
ך י ל ה ת ה

תרבות קבלת החלטות
שעובדת!

*לעוד מידע על הספר שלי -  'האודיסאה של איזי', ניתן
להיכנס לאתר שלי. ספר המשלב מיתולוגיה עם מציאות



zoharmor.comfly@gmail.com 

https://www.zoharzoemor.com/decisions-
compliance

0505713825

לקבלת המשך החוברת (כולל פירוט אודות התהליך) 
 צרו קשר ופרטו מה הצורך שלכם וכיצד נוכל

לעזור...

התהליך הינו יצירה מקורית של עו"ד זוהר מור. 
אין להעתיק או לשכפל או להעביר בכל אמצעי בלי אישור בכתב מטעם עורכת דין זוהר מור.

  canva הזכויות על כל התמונות במדריך שייכות ליוצרי

mailto:zoharmor.comfly@gmail.com
mailto:zoharmor.comfly@gmail.com
https://www.zoharzoemor.com/decisions-compliance
tel:0505713825




אקדמאית, עורכת דין, מרצה וכותבת. בעלת תואר ראשון

בסטטיסטיקה (חקר ביצועים) ומדע המדינה, תואר ראשון

במשפטים ותואר שני במשפטים בהצטיינות. עוסקת בתחום

הרגולציה וניהול סיכונים מזה 16 שנה, לשעבר עוזרת משפטית

בבתי משפט, עורכת דין בתחום ציות במערכת הבנקאית ומנהלת

רגולציה במגזר הפרטי. 

 

בעברה, פרסמה ספר בתחום דיני ניירות ערך ומאמרים בנושאים

שונים. המאמר האחרון אשר דן בנושא האפקטיביות של ניהול

סיכונים במערכת הבנקאית ומבוסס על מחקר אקדמי, פורסם

בירחון של איגוד הבנקים.

 

 

ר  ו מ ר  ה ו ז ן  י ד ת  כ ר ו ע
הכותבת

WWW .ZOHARZOEMOR .COM

050-5713825

zoharmor.comfly@gmail.com 

www.zoharzoemor.com

לפנייה באמצעות האתר - לחצו על הקישור
למטה 

הרצאות והזמנת  שאלות 

https://www.zoharzoemor.com/contact-2
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Freedom means the
opportunity to be

what we never
thought we would be.

DANIEL J.  BOORSTIN


