
"ידעייצור "  



  ראש החטיבה למשאבי אנוש במכללה
 .האקדמית אחווה

 של   אפקטיביותלומומחה  מורכבותחוקר
 .ארגונים

 העוסקת בניתוח  , "ייצור ידע"שותף בחברת
והבעלים והעורך הראשי  ; רשתות מורכבות

 .  של אתר הידע בשם זה
ל ונשיא חברת  "מנכ, יזם משותף, לשעבר

TECI. 
ראש המרכז למחקר אסטרטגי  , לשעבר

,  ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי
 .הידע שלהומנהל , ל"צה

ניצב משנה בגמלאות. 
 פרס שר המשטרה למחקר ולפיתוח

(1993.) 
 



אחריותיות   המילה

(Accountability  )

בתוכה את משלבת 

,  אחריות: המושגים

ומתן דין וחשבון   מחויבות

שילוב חיוני בדפוסי   –

העבודה של כל ממשל  

 .הציבורי



במושג חשוב בעולם המערבי מזה  על אף שמדובר

לא הייתה לו עד לאחרונה מקבילה בעברית  , שנים

  .ולא בכדי

 ועדת  )' הועדה לבחינת מבנה המשטר'בממצאי

  צוינה, 2007שפרסמה ממצאיה בינואר , (מגידור

כאחד מחמישה כשלים מרכזיים   האחריותיות

 .בשיטת המשטר בישראל



 הוא הרוויח ממשרתו

  270,000-כ רק 

  ;רובלים

הוא הצליח  , אבל

לסיים את תפקידו עם 

 ...רובל 702,737
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  סירב סוחומלינוב

לכל חדשנות בצבא  

 ,הרוסי

שכן חידושים משמעותם  

חלוקה מחודשת של 

 !ארגוניתהעצמה 
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,  ועצמה משמעותה

 !כסף, בין היתר
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זו הסיבה שרוסיה 

לא הייתה מוכנה  

למלחמת העולם  

 הראשונה
 

שיטות , ציוד לא ראוי

,  לחימה לא רלוונטיות

 !מתאימיםוקצינים שאינם 
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,  בגלל השחיתות

 לאשיקולים 

רלוונטיים נכנסים  

,  לתהליכים

בתחומים שונים של 

 הביטחון הלאומי
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על ידי  , זהו אחד התחומים הנחקרים ביותר

רבים בינלאומייםגופים   

 ;  העולמיהבנק •

 ;  האיחוד האירופי•

 ; OECD-מדינות ה•

השונות של  הוועדות •

 .ם"האו



השירותים  עלות הגדלת •

 ;הציבוריים

הגדלת העלויות למגזר  •

באמצעות  , הפרטי

 ;חוקייםתשלומים בלתי 

 …וכדומה•
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על גיוס השקעות  מקשהשחיתות גם 

 בעת משברומשאבים לאומיים 
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את   מעוותתשחיתות 

',  המגרש הכלכלי'

ויוצרת תנאים  

שמשנים  , מלאכותיים

 את כללי המשחק
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הגנה על חברות מפני 

אותם   מתמרצתהמתחרים 

 לאיעילים ו לאלהישאר 

 אפקטיביים



השחיתות משנה  

את השקעות  

ההון הציבורי  

,  בתוכניות פיתוח

מה שמביא  

לתשלום שוחד  

 ...נוסף



זה גורם לביורוקרטים להגדיל את  

 ,  המגזר הציבוריתכניות המורכבות של 

 ליצור הזדמנויות נוספות לשוחדכדי 

תופעת  

 ...המאכערים
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שחיתות יוצרת מצב  

של אי ודאות מתמדת 

כי תמיד יש , במשק

שהסכמים  חשש 

על  ייפתחו חתומים 

,  מושחתיםידי פקידים 

המופעלים על ידי  

גורמים כלכליים  

 .מתחרים



שחיתות שלטונית  

חוסנה משפיעה על 

 מדינהשל  הפנימי
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השחיתות גורמת  

הוגנת  לאלחלוקה 

; שירותיםשל מתן 

את   מעמיקהו

 בחברההפערים 
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הציבור מבין 

שנבחריו מחליטים  

בסיס  על 

,  זריםאינטרסים 

לפי האינטרס   לאו

 הציבורי
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שחיתות שלטונית  

לציניות גורמת 

לערכי ולבוז 

,  הדמוקרטיה

המהווים את הבסיס  

לסדר החברתי  

 הקיים
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שום סיבה  אין, נבחרי הציבור מושחתיםאם 

...שהאזרחים ינהגו אחרת ויכבדו את החוק   
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עמוק  לתהליך זה מביא 

,  אובדן בושהשל 

מגביר רגשות של 

רצון   מקטיןו תסכול

 לתרום לחברה



כי  דמיינו , למשל

בגלל  , בישראל

שחיתות  '

אנשים  ', הממשלה

יסרבו ללכת  

או , לשירות צבאי

לשלם מסים  יסרבו 

... 



"ידעייצור "  



 קלפטוקרטיה אוטופיה

 ?דמוקרטיה

 ?דיקטטורה
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יש מנגנון מוסדי  , לפחות, לדמוקרטיה

גם אם הוא  , שבדרך כלל נלחם בשחיתות

...אינו יעיל בדרך כלל   



 מבקר המדינה
 ל"מפכ

 ש"יועמ

ש "נשיאת בימ

 עליון

 פרקליט המדינה
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לפעמים אפשר 

,  מהםחלק לקנות 

אבל לא את כולם  

 ...באותו זמן 
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את   משחיתזה 

המערכת  

 :  הממשלתית
 

זכויות   דיכוי•

 ;  האדם

 ;צדק עיוות•

מתנגדים   דיכוי•

 פוליטיים



תחת פיקוד אמריקאי •

 X) כוח )

תחת אחריותו של •

הדיקטטור הסיני 

 כוח )שק -קאי יאנג'צ

(Y 



כמו  נראה '  Xכוח'•

 .חיילים אמריקאים

כמו  נראה '  Yכוח '•

קבוצה של  

 ...קבצנים



שק קיבל  -קאי יאנג'צ•

כל מה שהיה צריך  

אבל , מהאמריקאים

הוא שמר את הציוד  

למלחמה הבאה שלו 

 .  נגד הקומוניסטים

הוא לא , מזהיותר •

רצה לחזק את  

 ...הגנרלים שלו 



ראשי   4כל , ובדמוקרטיה שלנו

הממשלה הישראלים הפכו  

...היום בסוף  מיליונריםל  
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מיליארד דולר כמו  80-5אין להם 

...  מספיקאבל יש להם , משפחת מובארק

  



 קרדאוויאל  יוסוףמוסא אבו מרזוק                               



בין , האם ניתן לראות את ההבדלים

שחיתות בדמוקרטיה לזו שבדיקטטורה  

-הגז המצרישל צינור בסיפור 

?ישראלי  



החלטות שנעשו  

את האינטרס   סותרות

הלאומי של שתי  

ובמקרים  , המדינות

מסוימים הסיבה היא  

 כסף





עשתה   לאהתקשורת , בשתי המדינות

 !הזהירהולא , עבודתהאת 



כי  , נראה לי

ההבדל היחיד 

, הוא

שהפוליטיקאים  

יותר שלנו 

ופחות  טיפשים 

 ...עשירים



 ,יתרה מכך







פקידי ממשלה ויזמים  

אשר , במדינות מפותחות

מקפידים מאוד על כללי 

הממשל הנאות  

משחיתים  , במדינותיהם

את הממשל במדינות  

מתפתחות לקידום  

הן   -האינטרסים שלהם 

 !כלכלייםפוליטיים והן 



קיימים חוקים  , כיום

 OECD -במדינות ה

אשר הופכים את  

תשלום השוחד  

במדינות המפותחות  

חוקי ומונעים  ללא 

קבלת הנחות מס  

 בגינו



גורמים עסקיים  , לכן

בישראל דאגו מאוד  

 כשישראל הצטרפה  

 ...OECD -ל





ההון  , בדיקטטורה

בדרך , והממשל מרוכזים

.  השליטבידו של , כלל

במדינה הוא מרכז הכוח 

 .ומכתיב את התנאים שם



התוצאה היא 

כי  

דיקטטורים  

רבים הם  

אנשים  

עשירים  

 ... מאוד
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שניהל אורח חיים  , אפילו אדולף היטלר

 ...מיליונרהיה , סגפני בסוף ימיו



כסף וכוח הם שני מרכזי , בדמוקרטיה

נפרדיםכוח   

השחיתות  , לכן

באה לידי ביטוי  

  אינטראקציהב

 !ביניהם



58 

ככל שהיחסים בין העשירים והפוליטיקאים  

 !יותר גרועההיא השחיתות  -קרובים יותר 



תרבות העסקים  : יפן היא דוגמה טובה

והמסחר היא מערכת יחסים הדוקה בין 

 .  כסף לפוליטיקה

היא שערוריות שחיתות רבות  התוצאה 

 !בממשלה



הרשתות מתארת את תופעות  תורת 

 'רכזות'כ הטייקונים



שעשירים זו הסיבה 

הופכים עשירים יותר 

 עניים יותר, ועניים





גם  המקושרים ביותר הם  הטייקונים

 החזקים ביותר



 אבל השליטה בעושר היא 

 דינאמית ומשתנה
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כך שזה הופך  , הם שולטים בתקשורת

לבקר אותם באופן בלתי אפשרי להיות 

 אפקטיבי
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באסטרטגיות משתמשים  טייקונים 

לכידת  'אחד מהם הוא . אגרסיביות

להעסיק את  : 'הרגולטורים

הרגולטורים לשעבר ולשלם להם 

 ...משכורות ענק 
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אסטרטגיה נוספת 

היא לאיים על  

פוליטיקאים  , שרים

ואם  , ועובדי ציבור

להשתמש , יש צורך

באמצעים שונים כדי  

 להעבירם מתפקידם
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את   טייקונים הופכים, במילים אחרות

לאפקטיבית הרבה  הדמוקרטיה 

 ...פחות



בדמוקרטיה  שחיתות 

להיות  חייבת 

דינאמית ויצירתית  

 ...העת כל 



התברר לנו  , למשל

  הטייקוניםשאחד 

כסף  שלנו שילם 

רב עבור ציורים  

אשת אחד  של 

הממשלה  מראשי 

 ?למה... שלנו 
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72 



הדוגמה הקלאסית  

של שחיתות תאגידית 

את שמסכנת 

הביטחון הלאומי של 

פרשת  "היא מדינה 

קריסת   - "אנרון

חברת האנרגיה  

האמריקאית בסוף  

2001 



במכוון ובאופן  , פרסמההנהלת החברה 

מאזנים כוזבים ויצרה הונאה  , שיטתי

 חשבונאית מתוחכמת



את כלכלת  היא סחפה , כשהיא נפלה

 ...איתהביחד  למטהב "ארה
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שחיתות שלטונית  

אך , קיימת בכל מדינה

ההשפעה על הביטחון  

הלאומי משתנה  

 .ממדינה למדינה

 

 ?למה



שחיתות שלטונית פוגעת  , קודם כל

לאחר רמה  רק , בביטחון הלאומי

 !מסוימת



רמה זו משתנה  

 .ממדינה למדינה

רמה  , לדוגמה

שיכולה להיות  

,  נסבלת בהולנד

עלולה להיות מזיקה  

 מאוד בישראל
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מה משמעות  

, העובדה

שבכירים רבים 

לדין על  מועמדים 

שחיתות  

 ?שלטונית



האם זה אומר 

, למשל, שישראל

היא מדינה מושחתת  

 ?במיוחד

שיש לה או 

מטבוליזם יעיל  

וכל הפסולת  , מאוד

 ?בזמןנפלטת 
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נכון לחקור האם 

ראשי ממשלה  

?במהלך שירותם  



גורמת  היעדר חקירה 

לציבור לאבד אמון  

בשיקול הדעת של 

הממשלה  

והיא  , ובהחלטותיה

חותרת תחת  

 הלגיטימיות שלה

...מצד אחד  



אמון  ללאו

יכולת , הציבור

הממשלה לפעול  

היא בעייתית 

...מאוד   



ללא  , מכךיתרה 

, חקירות ומשפטים

רמת השחיתות  

ולהפוך  , לעלותעלולה 

 .לכרונית

 

אפשר כבר אי , ואז

 ...ממנה להיפטר 



יכול היה ראש , למשל, איך

אהוד  , הממשלה לשעבר

כשהיה , לתפקד, אולמרט

עסוק בכמה חקירות של 

 ?שחיתות

 מצד שני, אבל



חקירות  : דוגמה נוספת

השחיתות ומעצר  

הבכירים ברשות  

פגעה  , המיסים

. ביעילות גביית המס

מנהלים פשוט פחדו  

 ...לקבל החלטות 
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השלטונית הייתה האם השחיתות    

'?אביב הערבי'הגורם ל  



דיווח כי " באר'אח-אל"העיתון 

, מצרים לשעברבעת שנשיא 

הודיע על  , חוסני מובארק

העברת סמכויות מסוימות 

 ...בניוסכסוך בין פרץ , לסגנו



האשים  עלא מובארק 

,  את אחיו הצעיר

בשחיתות   גמאל

 ...שהפילה את אביו 



תמיד יש יותר , כמו בכל מערכת מורכבת

שמשפיעאחד מגורם   



דוגמאות היסטוריות רבות מספרות לנו , עם זאת

בהתמוטטותן מעורבת שחיתות שלטונית הייתה ש

 רבותשל מדינות 



 האימפריה הרומית•

האימפריה  •

 מאנית'העות

 (1917)רוסיה •

 גרמניה הנאצית•

מדינות ברית •

 המועצות לשעבר

 ,תוניסיה•

 ִמְצַרִים•

 …וכו
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אם השחיתות יוצרת מוטיבציה  

מדוע , למהפכותגבוהה כל כך 

ישראל לא בוערת כמו מדינות 

 ?אחרות במזרח התיכון



הממשלה  הוחלפה האמת היא שבישראל 

 שחיתותבגלל , כמה פעמים, בבחירות

צורך  אין, עם זאת

כאשר  בהתקוממות 

זאת ניתן לעשות 

 ...בבחירות 
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