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ֵ...ֵעובדיםֵאצלךֵאינםֵ"צדיקיםהל"וֵ"כשֵ 

ֵמאת

 ד"רֵטוביהֵאמסל

ֵ:פתחֵדבר

כי "מכל מלמדיי השכלתי" ובהקשר זה הרחיב רבי חנינא במסכת תענית  שנינוספר תהילים )קי"ט, צט( ב
ֵיותרֵמכולןי. יי. ומחברי יותר מרבותי"הרבה למדתי מרבות הוסיף)דף ז' עמ' א( ו הבנה ה". ומתלמידי

לפתרונות המוצעים להתמודדות עם  התאורטי כמו גם את ההיבט הפרקטיהנ"ל מהווה את הבסיס 
תאוריות אקדמיות תגבש מה בסיס התאורטימאמרים זו. היינות התעסוקתית, המובאים בסדרת העבר

 הינההמכריע  וחלקאך מניסיונם של אחרים )"...ומחבריי יותר מרבותיי..."(  ,(הרבה למדתי מרבותיי...")"
, מנהלי אותם עשרות אלפי עובדים )פועלי יצור, נהגים, בנקאים –"תלמידי" תוצר הודאותיהם של 

בביצוע , נחקרו, הודו בעבודתם טוהר מידות ( שנחשדו בביצוע עבירתכו'ו חשבונות, מוכרים, קופאים
במילים  מכולן"(...." )"...ומתלמידיי יותר זה התחיל סיפרו "כיצדולאחר הודאתם, המעשה המיוחס להם 

והמוביל למסקנה ברורה וחד משמעית: במרבית  עשרות שנות ניסיון מחקר אמפירי המבוסס עלאחרות, 
מחויבות האירגונית של ב התדרדרותלעבריינות התעסוקתית נובע מהדומיננטי המוביל האירועים המניע 

מדיניות  יש לאמץ ,זיהוי מוקדם הינו ברביחסו של העובד למעביד,  ,השינוי הנ"למאחר ו. למעסיקו העובד
לבצע את  הסורר על מנת למנוע מבעוד מועד מהעובד הרתעתית ובמקביל לנטר את פעילות העובדים

יצור מסגרת ל, אלא רק או לחנך אותו מחדש את אופיו של העובד כל ניסיון לשנותזו זממו. אין בגישה 
תקווה שהמאמרים יסייעו בידי הקוראים כולי . ותאלץ אותו להתגבר על יצרו שפיע על התנהגותושת

ל"יישר" את הארגון שעל בטחונו ומהימנותו הם אמונים ויקנה לכם הבנה וכלים טובים יותר להתמודדות 
 עם סיכוני האנוש מבית.

 

ֵעבריינותֵתעסוקתית

ישראלי את המלצות האבטחה של ארגונו גם לביתו. הוא דאג לגדר מר כמנהל מנוסה, העתיק  המשל:
 מערכת האזעקה ל סגור באיכות מעולה מסביב לבית, היקפית גבוהה ומגוננת, פיזר מצלמות במעג

 הייתה מהמשובחות שבשוק ומיותר לציין שהמערכת הייתה מחוברת למוקד שהפעיל סיירים  שהתקין
 באזור. "רק הטוב ביותר למשפחתי", נהג להגיד. ואכן, איש לא חדר את המתחם "המבוצר" שהיה  24/7
  ביתו.

 
 בתחילה  התלוננה שבנם בן הארבע חזר להרטיב. הגב' ישראלית,כשאשתו  ,צצה מכיוון אחר הבעיה

 אולם בחלוף הזמן, הבחינה ישראלית שבנם  ליו נשלח הילד, משפיע עליו לרעה, חשבו שהגן היקר א
 סיבה: בקרבת המטפלת שגרה בביתם. מצלמות המעקב שהוסוו במשחקי הילד גילו את המאד ץ ולח

 נהגה להכות את הילד. ודה והמנוסה עם ההמלצות המעולות, המטפלת החמ
 

 . המפעל היה מאובטח לפני ולפנים )הרי ו של ישראלימיותר לציין שזה היה גם המצב בעסק הנמשל:
 ולא הפורצים. מלאי דאגו העובדיםחוסרים בככלות הכל זוהי דרישתה של חברת הביטוח...( אבל ל

 
העיתונים המבשרות חדשות לבקרים על עובד זה או אחר שמעל / גנב / חיבל / וכיו"ב מהוות את כותרות 

הארגונים על ידי  מושקעיםשמאמץ רב ואמצעים רבים  ,קצה הקרחון של תופעת העבריינות התעסוקתית

 ינימום את הנזקים הנגרמים כתוצאה מכך.למנוע או למזער למ במטרההמעסיקים 

ֵ
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 ?ֵסוקתיתעבריינותֵתעמהיֵ

עבריינות תעסוקתית  היא  שימוש בלתי מאושר במשאבי ואמצעי המעסיק )כסף, מוצרים, כלים, מידע, 
 וכיו"ב( להפקת תועלת אישית, תוך הסתרת המעשה על מנת למנוע גילויו. 

 
בלתי מוצדקות, חבלות, קבלת שוחד ומסירת/מכירת מידע פנימי הינן רק  היעדרויותגניבות, דיווחי כזב, 

חלק מהתופעה של עבריינות תעסוקתית שהשפעתה על העסק נעה מהקטנת הרווחים דרך יצירת אוירה 
 השפעהרק את ה בטאמיליארדי שקלים מהפסדים של הישיר הנמדד ב עכורה וכלה בפשיטת רגל. הנזק

, הוצאות חשדנות, הצורך בבקרה קפדנית אווירתסק. ירידה בתפוקה, של התופעה על הע תהפיננסי
לעיכובים בייצור, באספקת סחורה,  תומשפיעות על ביצועי החברה וגורמ ,ועוד נרחבות להגנה

ובמצטבר בפגיעה במוניטין של העסק שבתורו מביא לירידה במכירות ונטישת  ,במשלוחים חלקיים
 לקוחות.

 
היקפה המדויק של התופעה. אולם ההערכות המבוססות על דיווחי מעסיקים  קיים קושי אמיתי בכימות

מהעובדים  75%את התמונה הבאה:  ות( יוצרמוטהדיוקם ואשר בארה"ב )נתונים בלתי ניתנים לבדיקה 
מעורבים ברמה זו או אחרת בגניבות ממקום העבודה, שליש מהחברות שפשטו רגל, עשו זאת בגלל 

 .ביליון דולר 50 -הינו כף הגניבות השנתי גניבות של עובדים והיק
 

 העובדֵכעברייןֵתעסוקתי

שעיקר הדגש בהתמודדות עם התופעה ממוקד בעובד. אולם, הניסיון מוכיח שדווקא התנהלות  טבעי
, התנהגות עמיתים לעבודה (חיובי או שלילי) , יחסו לעובד)דוגמא אישית( המעסיק בתחום היושרה

הדוחפים את העובד להתנהלות  ,היחידים ולא פעם, הם הזרזים העיקריים, )לחץ קבוצתי( בנושאי יושרה
, דהיינו: הדוגמא האישית הניתנת על ידי מנהיגי המדינה תהציבורימעטפת הבלתי ישרה. הוסף לכך את 

 .קרקע בשלה להתנהלות בלתי ישרהקיבלתם ו ,האווירה הקיימת במדינהו
 

אל תעשה לרעך את השנוא “על גניבה וכיו"ב )עשרת הדיברות,  הבסיס המוסרי האוסרמסתבר ש

העבריינות התעסוקתית,  תתופע ונראה שלא בכדי, כי ( מצוי בכל הדתות והפילוסופיות בעולם,”עלייך

 ,בעולם בכללחוצה תרבויות, מוצאים, מגדרים, יבשות ומתקיימת ברמה זו או אחרת על פני כל מקום 
 בפרט. ,ככור היתוך רב תרבותי ואתני ,ובמדינת ישראל

 
גם המחוקקים היו ערים לעובדה שגניבה בידי עובד חמורה יותר מאשר גניבה בידי אדם  :הבסיסֵהחוקי

גם עצם נטילת חפץ ללא רשות ושלילתו מבעליו לתמיד, מתווספת לגניבה בידי עובד לזר מאחר ומעבר 
. על שה בן ביתע, מאחר והעובד הוא למלהתגונן מפני הגניבהאלמנט של מעילה באמון וקושי גדול יותר 

שנות   , עונש של שלוש(384סעיף , קובע )1977. חוק העונשין תשל"ו בענישהגם כן החמירו המחוקקים 
 (, אגב המחוקקים 391ף יעונש של שבע שנות מאסר )סע, ממעבידו מאסר לגנב ואילו לאדם שגנב

 (.390שם העונש הוא עשר שנות מאסר )סעיף  ,בה בידי עובד ציבורמחמירים עוד יותר במקרה של גני
 

 פרופילֵהעברייןֵהתעסוקתי

עיסוק, דרך חיים ובעיקר כמקור הכנסה למימון צרכיו )משילוב של גורמים  ,עבריין בוחר בפשיעה כמקצוע
ולעיתים עקב דחפים פיזיולוגיים(. גם אם בתחילת הדרך בחירתו בפשיעה  אקונימים-פסיכולוגיים, סוציו

נבעה מחיקוי חברים, מרצון להשתייך לחבורה, מרצון להרשים, במרד נעורים וכיו"ב, הרי בהמשך, 
כשהתבגר, הפיכת הפשע למקצוע ודרך חיים נעשתה מבחירה. בחירת העבריין בדרך חיים זו מעידה על 

נורמטיבית וחוסר התחשבות ב"דעת הקהל" הנורמטיבי. נהפוך הוא, יש במעשיו העדר רצייה חברתית 
ובהתנהגותו, הרבה משום התרסה כלפיי החברה וערכיה ומרביתם מתגאים על שיש להם את האומץ 

 להיות נון קונפורמיסטים ופורצי גדר.
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רותיו בד"כ נורמטיביות בשונה מהעבריין המקצועי, העבריין התעסוקתי, הוא אדם נורמטיבי לחלוטין. בחי
וכך גם רצייתו החברתית. הוא בוחר לצעוד במסלול הנורמטיבי של רכישת השכלה ומקצוע, כניסה 

מאמץ את גם למעגל העבודה, פיתוח קריירה ויצירת מקורות הכנסה חוקיים. כמו כל אדם נורמטיבי, הוא 
בלתי חוקיים, הוא מדחיק )בניגוד ואת יצריו האפלים וה המקובלים בחברה כללי האתיקה, החוק והמוסר

מדורשי העבודה עושים זאת ממניעים  95%לעבריין שנתן להם דרור(. אשר על כן, ניתן לקבוע שלפחות 
ולא  ונורמטיביים, חוקיים לגיטימייםנקיים ונטולי מחשבה פלילית. בחירתם במעסיק מוכתבת ממניעים 

 משיקולים של בחירה במקום עבודה ממנו קל לגנוב. 

 
התנהגותו העתידנית בתחום טוהר המנבא את יושרו של העובד כמדד ולהעריך את מקובל להתמקד 

 תפיסה זו שגויה. אין ספק שלמידת חוסנו המוסרי של העובד יש השלכותלשיטתי, המידות. 
 90% –, חוזרים ומוצאים "שרבים בתחום הפסיכולוגיההמחקרים אולם, הנסיון לצד ה התנהגותיות.

בנושא ין של גאוגרפיה, כך גם יפורנוגרפיה שהיא ענהמהאנשים ישרים כמו החברה בה הם חיים" וכמו 
השיפוט המוסרי. נמצא שאנשים מאמצים את עקרונות היושר שמוסכמים על החברה מבלי שיפנימו את 

קרוב , יקותשאלו כל עובד אם ירמה את מעסאם הרציונל המוסרי המסתתר מאחוריי העקרון. לדוגמא: 
)הפרדוקס הוא שזו גם התשובה של  לוודאי שהתשובה תהיה "אני לא יורק לבאר ממנה אני שותה"

מצווה".  ברת ביטוח התשובה השכיחה תהיה "זו. אבל לשאלה אם ירמה חעובדים שנתפסו בגניבה...(
ני מקובל השחברתית ואילו אבל האחד אינו מקובל  מעשה רמייה,הרי בשתי הדוגמאות הנ"ל מדובר ב

 חברתית. 
 

 ,במשתנים אחריםובלתי תלוי לאורך זמן הגישה הרואה ביושר האישי של העובד משתנה קבוע  ,על כן
בבואנו  ,ועל כן ט הצר של שיפוטו המוסרייש צורך בראייה רחבה יותר מעבר להתמקדות בהיבשגויה. 

יש לשקלל את המשתנים שמטרתם צמצום הפחתות ובלימת הגניבות,  ,לתכנן מערכי יושרה בארגון
 ולהתמודד עימם גם כן. ,להתנהגות בלתי ישרההאחרים הפועלים על העובד והדוחפים אותו 

ֵ

ֵהתעסוקתיתמשפיעיםֵעלֵהעבריינותֵהמשתניםֵ

מהם המשתנים האחרים? מובן שבלב ליבו של השיפוט המוסרי מצוי העובד, אולם על העובד מופעלים 
 החברה בה הוא חי ואפרט:מצד לחצים: מצד עמיתיו לעבודה, מצד הארגון ובמעגל החיצוני 

 
ֵעובד:

  רצון )מחלה של בן משפלה( צורך אמיתי עקב מצוקה כלכלית בלתי מתוכננת האם קיים –מניע , 
 .וכיו"ב )יחס לא הוגן מצד המעסיק( להתנקם

  מדרבנת את העובד להתנהלות ישרהלמעסיקו גבוהה  -אירגונית מחויבות. 

  מונעת מהעובד שיקול דעת לקוי בנושאי יושרה להצלחה בתפקיד המוטיבציה גבוה –מוטיבציה. 

  ערכי מוסר מושרשים מונעים מהעובד לשגות בנושאי יושרה –שיפוט מוסרי. 
 

ֵתפקיד:

 עמיתים הנוהגים בחוסר יושר משפיעים לרעה על השיפוט המוסרי של הפרט – לחץ עמיתים. 

 את זממו לבצעעל כן מונע מהעובד העדר נגישות מקשה על גניבה ו –והזדמנות  נגישות. 

 ניטור קפדני ויעיל מגביר את הסיכון להתפס ובכך מקטין את הרצון לבצע עבירה – בקרה ופיקוח. 
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ֵ:ארגון

 הנהלה המשמשת דוגמא רעה כגון: הנהלה שמרמה לקוחות  – דוגמא אישית של ההנהלה
 .התנהל בהתאם )לגיטימציה(יוצרת בהתנהגותה היתר לעובדים ל ,וספקים לא כל שכן עובדים

 מדיניות של תחקור כל אירוע טוהר מידות או העדרו משמשת כבלם  – דיניות בעניני יושרהמ
 .בעתיד אלו עיןלמעשים מ

 חובה להבהיר לעובד את המותר והאסור בצורה ברורה וחד משמעית ואין לסמוך על  – נהלים
 .שיקול דעתו או שיפוטו המוסרי

 באופן חיובי משפיע על העובדים הדברכשהארגון מנוהל ביושר ובסדר,  – אוירה. 
ֵ

ֵ:חברה

 המגבירים את הפשיעה וירת חוסר שוויוןוא יםהבדלי מעמדות בולטים יוצר – מצב כלכלי. 

 קיומם או העדרם של חוקים המכתיבים באופן ברור מותר ואסור – החוק הפלילי. 

 אווירת "לית דין ולית דיין", יוצרת הדרדרות מוסרית – אפקטיביות אכיפת החוק. 

  ירת ומנהיגי המדינה הנחקרים תדיר משמשים דוגמא רעה ויוצרים או – הנהגה -דוגמא אישית
 בנושאי יושר ומוסר.מתירנות 

 

חוסנו המוסרי של העובד. יש לזכור שמדובר במשתנים בלתי יוצר את תלכיד שקלול סך המשתנים הללו, 
קבועים ועל כן רמת החוסן משתנה בכפוף לשינויים שחלים, לדוגמא: העובד זקוק להכנסה נוספת עקב 

כמו  ,וחל לא התרחש וכיו"ב. על כןטיפול רפואי מיוחד, המנהל החדש מתייחס אחרת לעובד, הקידום המי
לבצע הערכת יושרה תקופתית על מנת להעריך  יש גםתית לעובד, כך שמבצעים הערכת ביצועים תקופ

 . את מצב יושרת העובד
 

ֵארועֵמאפיין

 י, מנהלת חשבונות )לקוחות( בחברה המספקת חלפים ושרות)שם בדוי( רחל קטע מהודאתה של
 :עבריינות התעסוקתיתהמודל המשמש דוגמא טובה לאופייני הינו סיפור , תיקונים לציוד מכני הנדסי

 
 ש: מתי התחלת לגנוב?

ני ולפנים. הזהירו אותנו שלא לגנוב אפילו פת: עבדתי פה כשנה וחצי. ידעתי שכל פעולה מתועדת ל
תה קפדנית, דקדקנית עד כדי פגימה בתפוקה. יהבקרה הי זמן הפסקה או לקחת עט הביתה.

הניירת בחברה, שכל מטרתה תיעוד הבקרה, השמידה חלקים ניכרים מיערות הגשם. במחסן 
פרושה מערכת מצלמות איכותיות בכיסוי מלאה, בקרת כניסה ביומטרית ועוד  הייתההסחורות, 

דות וכאחת שבאה לעבוד כולנו ידענו שמדובר במעסיק תובעני בתחום טוהר המי כהנה וכהנה.
. יום ולכן לא הוטרדתי מכל הבקרות את לחמי ביושר, לא העליתי על דעתי לעשות דבר ולהרוויח

אחד קיבלתי מלקוח תשלום כפול. הסתבר שבפעם הראשונה שלח הלקוח המחאה בגין חשבונית 
הנהלת ממישהו ושלחנו ללקוח. הוצאנו חשבונית מס להמחאה, עסקה שהפקנו. בתמורה 

שוב. פניתי לבוס ושאלתי אותו מה לעשות בצ'ק השני. תשובתו  םושיל הלקוח טעההחשבונות של 
ואל תוציאי חשבונית". נדהמתי. אני לתומי חשבתי בחשבון האישי שלי הפתיעה אותי: "תפקידי 

שנאה דורש, נאה מקיים, אבל מסתבר שטעיתי. התחלתי לשים לב יותר ופתאום הסתבר לי שהבוס 
. של מחלקת השרות על שעות העבודהשקר  ישלי, נוטה לרמות את לקוחותינו בדיווחהתובעני 

, אבל לא עשיתי דבר. הערתי מספר פעמים ובתגובה ננזפתי ונאמר לי לא דחוף את האף. נעלבתי
עקב פיטוריו של  נקלענו לקשיים כלכליים האמון בו נגמר. לאחר כשנתיים של עבודה פה, ,מה שכן

בכל מיני תרוצים  סורבתי –בעלי, ביקשתי העלאת משכורת ובהמשך הלוואת גישור קטנה 
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. התעצבנתי, אבל ידעתי שהממונה עליי עומדת לצאת לפנסיה וכסגניתה היה לי ברור מתחמקים
יתה חולה. אמרתי ילתקופות ארוכות בהם הכבר בעבר שארש את מקומה, מאחר והחלפתי אותה 

. טוב, זה לא קרה. הממונה יצאה "סבלנות, תקבלי את התפקיד ואז ישתפרו התנאים"י לעצמ
מבחוץ. מבחינתי זה היה הקש ששבר את גב הגמל. פתאום  יפנסיה והביאו במקומה מישהל

התבהרה לי התמונה. אני מנוצלת על ידי בוס גנב שרק תובע יושר ונאמנות ובתמורה, לא הלוואה, 
 ניצול פרופר. לא העלאה, לא קידום.

  
אט אט בביצה  נפל דבר. בעוד בעלי ואני שוקעים , יום אחדוהכעס שבא איתה עם התובנה הזו

ייתי זקוקה לו לכיסוי הש ם, כמעט בדיוק הסכו₪ 7,300הפיננסית, הגיע שוב תשלום כפול על סך 
, הסבתי לקוח לא פנה אליי בטענה ששילם פעמייםהחובות שוטפים בבית. חיכיתי כמה ימים וכש
בבנק. ככה זה התחיל. אחרי הפעם הראשונה, שלי את הצ'ק והפקדתי אותו בחשבוני הפרטי 

. אבל, ככל שהזמן עבר ולא של עצמי יתגלה, לא ישנתי לילות, הייתי צל שהענייןפחדתי פחד מוות 
קרה כלום, הלכתי ונרגעתי עד שכעבור כארבעה חודשים חזרתי על הגניבה שוב. וזה הלך ונעשה 

 .לו להרגל" דש בעבירה עד שנעשית"כמאמר חז"ל: או  יותר ויותר קל בהמשך
 

ֵ

 נקודתֵהמפנה

משהו קורה בדרך ולמרות הבחירה בדרך הישר, יום בהיר העובד שעד כה התנהג בד"כ בדרך 
נורמטיבית, סטה מדרך הישר והחל לנהוג בדרך בלתי נורמטיבית תוך הפרת חוקים, הוראות וכללים. יום 

 עבריין תעסוקתי. –הוא הופך לעבריין אחד 

 
אז מה קרה בדרך? מה השתבש? מה דוחף אדם נורמטיבי שבא להרוויח את לחמו ביושר ולקיים את 

 משפחתו, לגנוב, למעול, לפגוע ביד שמאכילה ומקיימת אותו? מה הופך עובד לעבריין תעסוקתי? 

 
מעסיקו פגע בו. מילה טובה שלא  חציית הגבול תתרחש כאשר לדעתו הסובייקטיבית של העובד,

נאמרה, מילה רעה שנאמרה, קידום שחשב שיקבל וניתן לאחר, העלאת שכר שהובטחה ולא ניתנה, 
הטבה שחשב שיקבל ניתנה רק בחלקה ועוד דוגמאות דומות. מבחינת העובד הפגיעה )תהא זו אמיתית 

בחזקת ה"קש ששבר את גב הגמל"  הינם"שבירת הכלים" מצידו של המעסיק ואו מדומה( הינה בבחינת 
העובד שחרף נטייתו הטבעית )הרי יותר לשמור אמונים.  מחויבועל כן לשיטתו )של העובד( הוא אינו 

התנהג ביושר חש התגבר על יצרו וכבר נאמר בספר בראשית ש"יצר לב האדם רע מנעוריו" ח' כ"א( 
 )רציונליזציה( להתנהגות פלילית נוצרהצידוק העצמי המעסיק "פרץ את הגדר" ולכן גם לו מותר. ש

 . ומעתה אין יותר צורך להתגבר על היצר
 

 להלן מספר דוגמאות נפוצות לצידוק עצמי הנשמעות תדיר מפי עובדים שהודו בגניבה / מעילה וכיו"ב:
 "ממילא עומדים לפטר אותי". 
 " ת"כשיש עודף אני לוקח ,פהאני מוסיבקופה כשחסר. 
 "שומש או פגום המיועד להשמדה / זריקה.אני לוקחת רק ציוד מ" 
 "."ההנהלה גונבת ממס הכנסה, מהעובדים ומלקוחות, אז אני גונב מהם "הגונב מגנב פטור" 
 "לא שילמו לי את הבונוס שהבטיחו, אז אני לוקח את מה שמגיע לי". 

 
כאמור, אדם בא לעבוד ולא לגנוב. רצונו להרוויח, להצליח ולהתקדם משמשים הן כבלם לכל מחשבה 

ק המפורשת על ידו ארגונית למעסיקו. התנהלות של מעסי מחויבותפלילית שחולפת במוחו והן כיוצרי 
בגישתו זו. האכזבה מהתנהלות המעסיק פושה כסרטן במוחו ומביאה אותו למוכנות  תכפגיעה, מכרסמ

 לבצע עבירה במקום העבודה.
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הפעם הראשונה היא הקשה ביותר. ערכי היושר, המצפון המציק, החשש להיתפס אינם נותנים מנוח. 

ם לתסכול רב ולהכאה הקונפליקט הפנימי בין יצר הנקמה ותאוות הבצע לבין המצפון מצויים בשיא וגורמי
על חטא. בגבור התסכול ובגלל חוסר היכולת לחיות בתסכול מתמשך, נכנס לפעולה מנגנון ההגנה. תהא 
זו הרציונליזציה )אני לא גונב אני לקוח את מה שמגיע לי( או החיקוי )"המעסיק גונב מהעובדים ואני 

י לוקח(. עם הזמן הולך המנגנון ומתחזק. הצידוק )כשחסר אני מוסיף מכיסי וכשיש עודף אנאו ממנו..."( 
בתחילה הוא משמש כמחיצת נייר דקה המגינה על העבריין התעסוקתי מפני קול מצפונו, אולם ככל 

אט המצפון נקבר תחת החומה וגווע הדקה הופכת לחומת בטון עבה. אט  שהוא מתמיד במעשיו המחיצה
הוא ימשיך  ,ייתפסועד שהעובד לא  ,מתהלאיטו ומה שנשאר הם רק הצידוקים להתנהגות. הבושה 

 במעשיו.

 
התנהגות זו מעוררת שאלה פילוסופית: מה קדם למה, הרצון לגנוב או הפגיעה? נראה שאצל עובדים 

על ידי המעסיק מהווה רק תירוץ וצידוק לגניבה, בשעה שאצל  יושר אישי נמוך, הפגיעה לכאורה בעלי
מובן שעד כמה העובד   ולה לדחוף אותו למעשים פליליים.העובד הישר רק פגיעה מהותית יחסית, על

ק במעשיו העבריינים הינה פונקציה של היושר האישי שלו. עובד ישר יימנע מעשיית מעשים פליליים ירחי
וסביר להניח שיעדיף להתפטר באם חש נפגע. עובד בלתי ישר יהיה מוכן להרחיק עד  ,כגון גניבה וכיו"ב

יות בעבודה. למוכנותו לבצע את העבירה יש להוסיף את מידת הפיקוח והבקרה כדי ביצוע עבירות פליל
 של מעסיקו שפועל יוצא ממנה הוא מידת הסיכוי או הסיכון בביצוע העבירה.

 
כמוה כמעשה יען הטומן  ,אמנם העבריין התעסוקתי הוא העובד הבודד, אבל ההתמקדות בו ובו בלבד

ראשו בחול. המרחב הציבורי בו חי העובד ושבו פועל הארגון. מרחב ציבורי שבו: נשיא המדינה, ראש 
תקופות מאסר בגין עבירות אותם ביצעו תוך ניצול  ירצואולי עוד והממשלה, שר האוצר ועוד ריצו, מרצים 

, בתי משפט עשייתםמניע ללא גם תפקידם, קציני משטרה בכירים שהניצב הוא לא רק דרגתם א
הנאחזים במידת הרחמים כבקרנות המזבח, מערכת אכיפת חוק מגוחכת, אירגוני עובדים המתנגדים 

הדוגמא דהיינו:  ,לצד המרחב האירגונישמא תגלה ערוותם ברבים וכיו"ב.  יקיריהםלכל חקירה של 
ם, בקרה וניטור. לחץ עמיתים. העדר נהלים מסודרי .במקום העבודה האווירה ,האישית של ההנהלה

 כולם יחד וכל אחד לחוד הינם בעלי השפעה אקטיבית על התנהגות הפרט בתחום טוהר המידות.
 
 

 מודלֵהעבריינותֵהתעסוקתית

קיימים מספר מודלים המנסים להסביר את העבריינות התעסוקתית. אולם פרט לשימוש במילים שונות, 
 בדרך הבאה: אך נרדפות, מרבית המודלים מנוסחים 

 
 מוכנותֵעברייניתֵ+ֵמניעֵ+ֵהזדמנותֵ=ֵעבריינותֵתעסוקתיתֵֵ

ראשית, ראוי לבחון את השאלה: אילו צרכים עובדים מצפים שמקום העבודה ימלא?  - מוכנותֵעבריינית
התשובה לכך היא: הכרה, אוטונומיה, מדיניות ודרישות ברורות, תגמול הולם ביחס להשקעה, אוירה 

 , הנהלה מבינה ומעודדת, יציבות תעסוקתית, קידום והתפתחות אישית ומקצועית.חברתית נעימה

 
מאפיינים באישיותו של האדם מכתיבים את סדר קדימות הצרכים וכפועל יוצא את הציפיות מהמעסיק 
וממקום העבודה. עם כניסתו של האדם לתפקיד הוא מפתח ציפיות ממעסיקו שימלא אחר צרכיו אלו. 

ילוי הצרכים, השפעת עמיתיו וגישת מעסיקו, יקבעו את מידת שביעות רצונו וגישתו כלפי מילוי או אי מ
ניתן להעריך  ,המעסיק. עובד שלהערכתו מעסיקו עונה על צרכיו, יהיה שבע רצון ממעסיקו. על כן

שהמחויבות האירגונית של אותו עובד כלפיי מעסיקו ו/או מקום עבודתו תעמוד ביחס ישר למידת שביעות 
רצונו מהמעסיק ומהעבודה. עובד שבע רצון יפתח מחויבות אירגונית גבוהה אשר בה, במרבית המקרים,  



7 
 

©כל הזכויות שמורות   
 

שווה או מעל לצרכיו. עובד זה ישקיע את כל מרצו ויכולתו על מנת להביא ביעמיד את צרכי המעסיק 
רגונית נמוכה. להצלחת העסק. לעומתו, אצל עובד שאינו שבע רצון, נבחין בירידה בתפוקה ובמחויבות אי

במצב של מחויבות אירגונית נמוכה ניבטים הניצנים הראשונים של העבריינות התעסוקתית. מרבית 
העובדים בשלב זה עדיין אינם מרחיקים לכת לכדיי מעורבות בגניבה או חבלה בזדון וכיו"ב, אך תופעות 

כים פרטיים, אי שמירה של איחורים, הארכת משך זמן ההפסקה, שיטוט באינטרנט במהלך העבודה לצר
ילכו ויגברו. הקרקע לעבריינות תעסוקתית  ,על רכוש המעסיק, הארכת שיחות טלפון פרטיות וכיו"ב

  בשלה, אבל הגבול למעשה הבלתי חוקי טרם נחצה. 

 
לאמור לעיל מספר יוצאים מהכלל והם אותם עובדים הבוחרים לבצע עבריינות תעסוקתית מסיבות שאינן 

 ו הם העובדים שצורכילשביעות רצון תעסוקתית ו/או השפעת עמיתים ו/או יחס המעסיק. אלקשורות 
הפיתוי, הכוחנות ותאוות הבצע שולטים בהתנהגותם. עובדים אלו יחפשו לספק את יצריהם ודבר לא 

אולם, מערכת אבחון מהימנות יעילה תאתר  יעמוד בפניי הדחף הבלתי נשלט, זולת ביטול ההזדמנות.
 אותם עוד קודם להעסקתם.

 
המרכיב הנפשי המעורר והדוחף את האדם להתנהג בדרך מסוימת להשגת מטרתו. מחקרים ֵ–מניעֵ

שנערכו בנושא, אינם מצביעים על מניע בודד להתנהגות העבריין התעסוקתי. ההסברים המקובלים 
תולדה של רק לציין שהרשימה הנ"ל, אינה  עים חופף האחד את השני.מובאים להלן. לציין שחלק מהמני

אסופה של הסברים שנתקבלו מפי עבריינים תעסוקתיים שנחקרו על כוללת בתוכה מחקר אקדמי, אלא 
 ידנו והודו בביצוע המעשים בהם נחשדו, תוך שהם מסבירים את המניע שדחף אותם לבצע את העבירה.

 

  נאלץ "להשלים" הכנסה ע"י גניבהיח שכר מינימום שאינו מספיק לקיוםוועובד המר –צורך קיומי , 
 .כאשר נקלע להוצאות בלתי צפויות

  הנובע מחסכים בילדות או בבגרות או מדחף לאו בר כיבוש. –צורך נפשי 
  את מה שמגיע לי"(.רק בגין אי תשלום שכר הולם עבור העבודה המושקעת )"אני לוקח  –פיצוי 
  ספקיו./מעסיקם שגונב / מרמה את לקוחותיונים הולכים בדרכי העבריי –חיקוי 
  הצורך לפגוע במעסיק מסיבות שונות. –נקמה 
  העבריינים נדחפים למעשה עקב לחץ עמיתים לעבודה. –לחץ קבוצתי 
  צורך של העבריין לחוש שהוא יותר חכם/מתוחכם מהאחריםה  –הצורך בריגוש.  
  הבאות: פיטורין, פשיטת רגל, מיזוגהחשש מפני  –הקדמת חרב הפיטורין.  
  סיכויי התפיסהביחס ל קטןהעדר פיקוח או בקרה הולמים. הסיכון בביצוע עבירה   –פיתוי/קלות. 
  )עבריינים / עובדים אינם נתפסים וכשנתפסים, איש אינו  –העדר אכיפת חוק )אובדן הרתעה

 נענש או שהעונש אינו משמעותי.
  לים מבצע כסף וללא קשר למצבם הכלכלי. העבריינים פוע –תאוות בצע 

 
הנגישות הפיזית והיכולת המעשית לבצע את המעשה תוך ניצול חלון הזדמנויות שנוצר עקב ֵ–הזדמנותֵ

 )כשהסיכון קטן הסיכוי גדל(. ההיתפסותפיקוח לקוי ו/או מתן אמון יתר בעובד, דבר המקטין את סיכויי 
ֵ

 הכתובתֵשעלֵהקיר

  והשיטות השונות למיון עבירות ועבריינים, נמצאות העבירות המוגדרות כעבירותבין ההגדרות השונות 

( לעומת עבירות spur of the moment  -"דחף לאו בר כיבוש") כנןודחף רגעי בלתי נשלט ולא מת

(. הראשונה מתבצעת ללא שיקול דעת ותוך אובדן עשתונות זמני ואילו premeditatedמראש ) מתוכננות

דשה מחשבה, תכנון ולבסוף ביצוע. ללא כל ספק, העבריינות התעסוקתית, הינה עבריינות הוק לשנייה

 .וביחסו למעסיקאצל העובד המתפתחת המחויבות האירגונית תולדה של התדרדרות  ,מתוכננת מראש
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אצל חלק מהעובדים ההתדרדרות מבשילה לכלל עבירה. להתפתחות זו ישנם ביטויים חיצוניים 
 אזהרה לעוסקים במניעה ומאפשרים להם לטפל בעובד הבעייתי טרם ביצוע העבירה. המשמשים איתותי

ואיתורם צריך שיעשה בסקר ומארגון לארגון מתפקיד לתפקיד  ,הכתובת על הקיר משתנה מעובד לעובד
 :מספר איתותי אזהרה נפוצים לדוגמאסיכוני אנוש יסודי. 

 
 העובד:

  מסתיר טעויות לדוגמאהעובד מקוטלג כבעל יושר בינוני נמוך.  –נמוכה  –רמת יושרה בינונית :

 שלו ומחפה על אחרים, דיווחיו אינם אמינים וכיו"ב.

  מקטר סידרתי" על התפקיד המשעמם או  –חוסר סיפוק מתפקיד / שכר / ממונה / הנהלה"

 .מדיניות ההנהלה או על מה לא בעצם השכר הנמוך מידיי לטעמו או על הממונה הישיר או על

  אינו מגלה כל יוזמה ובעל מוטיבציה ירודה. –מוטיבציה נמוכה 

 אינו מגלה אכפתיות או ענין בארגון. – העדר מחויבות אירגונית 

  נמצא שעובדים שהיו מעורבים במעילות נמנעים מלקחת חופשות מחשש  –אי ניצול חופשות

ו יצאה ההוראה מבנק ישראל שעובדי מפתח בסניפים )מסיבה ז שבהעדרם, תתגלה המעילה

 מחויבים בהיעדרות מהסניף(.

 בעיות אישיות כגון: פרידה מבן/בת זוג, פיטוריי בן/בת זוג, חולי במשפחה וכיו"ב.  

  נוטה להישאר אחרי שכולם הולכים על מנת להסתיר את מעשיו ו/או  –הפרזה בשעות נוספות

 צע את זממו.לנצל את העדרות העובדים כדי לב

  שינויים בסגנון החיים כגון: התעשרות פתאומית הבאה לידי ביטוי בהחלפת רכב, גדג'טים, חיים

 .וכיו"ב, , נסיעות תכופות לחו"לברמה שמשכורתו אינה מאפשרת

  ידוע כמהמר ו/או כמשתמש "כבד" בסמים ו/או משקיע  –הימורים / סמים / מושקע במניות

 סידרתי בבורסות.

 או עיסוק צדדי. בדרך כלל עקב בעיות משפחתיות – או איחורים רבים היעדרויות 

 נחשב לעובד בעל תפקוד בינוני ומטה. –לקוי  תפקוד 

  צדדי בלתי חוקי. נצפתה אצל עובדים ה"מנהלים" עסק תופעה ש –ריבוי הפסקות 

  הממונה עליו משמיע דעות מהן עולה כי אינו מאמין ביושרו של  –חוסר אימון בממונה / הנהלה

 ו/או מנהלי הארגון.

 תומך ואינו מביע הסתייגות מעובד שנתפס מבצע עבירה כנגד הארגון. – סרחומצדיק עובדים ש 

 :המחלקה

 חוסרים במלאי, מכשור, ציוד וכיו"ב 

 גידול בפחת תפעולי 

 בהתנהלותה מול ההנהלה לעומתיות מחלקתית 

 הסתודדות בין העמיתים 

  עישוןיציאה משותפת להפסקות 

  נייר טואלט ,חלב ,במכונת צילום, קפהנייר  כגון: של ציוד משרדי מתכלהבלתי סבירים חוסרים,  

 חומרי ניקוי

 זליגת מידע 

 תחלופת עובדים גבוהה 
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 חוסר במסמכים 

 תפוקה נמוכה 

ֵארגון:ה

 ירידה ברווחיות 

 ריבוי תלונות של לקוחות 

 ריבוי תלונות של ספקים 

ֵ

ֵתעסוקתיתהעבריינותֵהההתמודדותֵעםֵ

צריך שתותאם ספציפית לכל ארגון וארגון, זאת מאחר וקיים שוני בין  ,תכנית הרתעתיתעקרונית כל 
אין דין מרכז לוגיסטי של מוצרי תחומי עיסוק שונים, מבנה אירגוני, פריסה, אופי המועסקים וכיו"ב. 

פר עקרונות כלליים מס נםאולם, ישצריכה כדין חברת ביטוח, הסיכונים שונים וההערכות בהתאם. 
. לצד כנית ההרתעה של העבריינות התעסוקתיתתכל שהטמעתם ויישומם מהווים חלק בלתי נפרד מ

הגברת ההרתעה )הדרכים יפורטו בהמשך( יש להקטין את הפיתוי שבביצוע העבירה על ידי הקטנת 
לקתי ארגוני ומאחר והתכנית כוללת שיתוף פעולה בין מח סיכויי ההצלחה ביחס לסיכוני החשיפה.

 מומלץ הקמת צוות ייעודי בין מחלקתי לניהול של קבע. ,)בטחון, משאבי אנוש, כספים, תפעול ועוד(
 

 התנאים העקרוניים הבסיסיים להצלחת תכנית הרתעתית:

 והתנהלות ההנהלה בהתאם לנדרש מכל עובד ועובד. תמיכה מלאה של הנהלת הארגון בתכנית 

אין כל סיכוי שיישום התכנית  ,נאה דורש", אך "אינו נאה מקיים""רק ינה בארגון בו ההנהלה ה

 יישא פרי.

  ,קביעת נהלי התנהגות מפורטת המצופה מהעובדים בתחום טוהר המידות, יישום הנהלים הנ"ל

 הקפדה על ביצועם, אכיפתם על העובד, יידוע העובד את הנהלים וריענונם מעת לעת.

 בלנות" כלפיי העבריינים התעסוקתיים.אימוץ מדיניות אירגונית של "אפס סו 

 עול שלהם הצליחו לצמצם את הפחתותתגמול למחלקות ולעובדים שהצעות היי. 

 .נקיטת כל האמצעים כנגד עובדים שסרחו כולל תלונה במשטרה ותביעה אזרחית 

 וניטור שוטפים , בקרההקמת צוות שמתמקד בפיקוח. 

 מיון מהימנותי של מועמדים. 

  תקופתית לעובדיםהערכת מהימנות. 

 הערכת מהימנות טרם קידום. 

 בדיקות מלאי תקופתיות, מדגמיות ובלתי מתוכננות. 

 לקוחות/ספקים/עובדים(  מחלקת הנה"ח וכספיםפרדת תפקידים בה(. 

 כל שינוי רישומי במלאי/ספרים/ קופה וכיו"ב כפוף לאישור ממונה. 

 )פיקוח הדוק על כספים )הוצאות/קופה/קופה קטנה וכיו"ב. 

 לפחות שני מורשי חתימה על הוצאות. 

 תחקור יסודי של כל ארוע טוהר מידות. 

ֵ
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 עקרונותֵהמניעה

 מספר מאפיינים המשותפים לכולם:  מצביע עלניתוח של עשרות אירועי עבריינות תעסוקתית  

ציפייה מצד ההנהלה להתנהגות מסוימת של העובדים, למרות שההנהלה מעולם  -ֵהעדר נהלים •
מהי ההתנהגות המצופה. לדוגמא: פקיד שבא לעבודה נעול בסנדלים פוטר למרות  לא הגדירה

שמעולם לא הוגדר קוד לבוש במקום העבודה. עובדת פוטרה לאחר ששלחה פקס פרטי למרות 
 שמעולם לא הוגדרו נהלים האוסרים לעשות כן.

 
צמה משמשת ללא קשר לקיומם או אי קיומם של נהלים ברורים, ההנהלה ע -ֵדוגמא שלילית •

דוגמא שלילית לעובדים. הרי לא יעלה על הדעת כי ניתן לצפות מעובד שבתוקף תפקידו הוא 
זכאי להחזר הוצאות שלא יפריז בהוצאות כאשר ההנהלה מחייבת את הלקוח בהחזר הוצאות 

 מופרז ומופרך בגין אותו עובד.
 

אכיפתם, הופכת אותם ל"אות גם בארגונים בהם קיימים נהלים ברורים, אי  -ֵאכיפה בלתי יעילה •
 מתה".

 
קליטת עובדים מבלי שעברו סינון ומיון  - ת למועמדים ולעובדיםמהימנותי אי ביצוע הערכה •

בהיבטי יושרו האישי ודפוסי  המועמד לקידום, , העובד ומהימנותי הנותן פרופיל של המועמד
  חשיבתו העבריינית.

 
ימנים קיימים התעלמות והעדר טיפול בס -ֵ(התעלמות מסימנים מחשידים )"הכתובת על הקיר" •

  סוקתית ו/או כי קיימת רשת פליליתאו אחר מעורב בעבריינות תע זה שעובד המחשידים
  משטחי סחורה מיותרים המיועדיםמאורגנת בארגון. לדוגמא: מקרים חוזרים ונישנים של 

 למשלוח.

 
יש לרענן ולהגביר את מודעות הנהלים לעובדים בד בבד עם רענון, עדכון  –נהלים התיישנות ה •

 ועריכת שינוי נהלי אבטחה.
 

חשוב מאד לציין שיישום מאפיין אחד מבין המאפיינים הנ"ל, אינו מספיק. יש צורך לקיים את כולם. 
ו על כן, נהלים למשל: מיון מהימנותי בקבלה לעבודה אינו מבטיח שבעתיד העובד לא ישנה את התנהגות

 ברורים, אכיפה יעילה וניטור סימנים מחשידים יאתרו את השינוי בטרם יעבור העובד את עבירה.
 

ֵסיכום

היא חלק נובעת מהטבע האנושי ועל כן בלית ברירה, מנהלים רבים סוברים ש"עבריינות תעסוקתית, 
בחברות גדולות כקטנות, יישום הפרויקט  ,אולם" מאחר ולא ניתן להתמודד עימה מההוצאה העסקית
משמעי שאם רוצים  מוכיחים באופן חד ,לצד שינוי האווירה האירגונית רגוניםלא נחסכומיליוני הדולרים ש
רשת מנהלת משאבי האנוש של באוזניי אחד הביטויים המאפיינים ביותר השמיעה  ,אז אפשר אחרת

עלים ליישם פרוייקט טוהר מידות החליט הבבה רשת שעובדים,  50,000המונה מעל בחו"ל, קמעונאית 
שום הפרויקט בניגוד לדעתם של דירקטורים רבים ובראשם מנהלת משאבי האנוש, שחששו שייוזאת 

מחשש לפגיעה מחשש לתוהו ובוהו ארגוני בכלל ו"בהתחלה התנגדתי לפרויקט יגרום לזעזוע בחברה. 
חלוף הזמן, כשהגיעו משובים חיוביים . אולם לאחר יישומו ובבפרט בעובדים ובעיקר בעובדים הוותיקים

וירה נקיה ורגועה, ומהעובדים שסיפרו ש"ההיגיינה הארגונית", השתפרה לאין ארוך ותרמה לא
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עשרות מיליוני דולרים ושווי מיותר לציין שהבעלים, לו חסך הפרויקט  .השתכנעתי בנחיצות הפרויקט
 "...., השתכנע עוד הרבה לפניי25% -ב  , בעקבות פרסום הפרויקטבין לילה תמניית הרשת על


