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נקודות ציות בהתפתחות הציות

1991

ב"ועדת גזר הדין של בארה

הוציאה הנחיות לענישה פדרלית  
הביאו לכך ( FSGO)לארגונים 

על מנת  , שתאגידים רבים החלו

לצמצם חשיפה לסיכונים  

,רגולטורים

2017

ועדת ציות

מוקמת ועדת ציות אכיפה  

מנהלית וביקורת בלשכת עורכי  

הדין

2022

איגוד מקצועי בישראל

מוקמת אגודה ישראלית לציות  

אכיפה מנהלית וביקורת

מוקם צוות היגוי לאסדרת  

המקצוע

2018

ICA

הוקם איגוד קציני הציות העולמי

2001

©כל הזכויות שמורות למרצה 



כיצד הציות הפכה בפועל לפרופסיה

ידי איגודים  -יכול להיקבע רק על" איך"ה

מקצועיים

תמונת ראי לרגולציה–איגוד מקצועי 

:איגודים מקצועיים עושים זאת באמצעות

גיבוש קודיפיקציה פרופסיונלית  1)

(קוד אתי+ תקינה מקצועית )

שיפוט משמעתי2)

אסדרה מקצועית

כיום יש קונצנזוס שתחום הציות הוא לא  

אלא מקצוע ( occupation)עוד עיסוק 

(profession)

מקצוע חדש נולד

רגולטורים יכולים לקבוע  -אך לא די בכך 

"איך"אבל לא את ה" מה"את ה

רגולציה לבד לא יכולה ליצור פרופסיה

התפתחות זו ארעה עקב אסדרה רגולטורית  

שהטילה חובה או המליצה על יישום 

פרקטיקות ציות

רגולציה כזרז

בייחוד שבשני העשורים  , תחום הציות התפתח

האחרונים

היוצרות פרופסיה
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איגוד מקצועי לציות

האגודה הישראלית קבעה קודקס 

תקינה מקצועי לקציני ציות

Content  Here

ישראל

2017למן,פועלתבישראל

בראשיתשהתאגדה,מסגרת

כאיגודהמשמש,השנה

אגודה–ציותלקצינימקצועי

אכיפה,לציותישראלית

וביקורתמנהלית

עולם

מקצועיאיגודישנובעולם

,ICAה,ביותרהגדול

.שנה22לפנישהוקם

ICA150מבלמעלהפועל

העולםברחבימדיניות
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חובה=מחייב

קובץ התקינה המקצועי מקיף 

נדבך אובליגטורי ונדבך וולונטרי

קובץ תקינה מקצועי

חובה

הגדרת מקצוע

הצהרת אחריות

עקרונות ליבה

קוד אתי

תקנים מקצועיים מקובלים

הנחיות מקצועיות

מומלץ
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ד"שק=וולונטרי



תכלית עבודתו של קצין . 3

הציות

הואהציותקציןשלעבודתותכלית

עלהחלטותמקבליעבורלהצביע

הארגוןוחשיפתבציותפערים

לייעץ,לסיכוניםמכךכתוצאה

הבכירהולהנהלהלדירקטוריון

עמידתולוודאאלהבנושאים

לדיןבהתאםבציותהארגון

.ההנהלהולקביעות
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מטרות האגודה

:האיגוד פועל, כמו כן

לייצוג את מקצוע קציני 

רשויות  , ציות בפני הכנסת

המדינה וכל גוף ציבורי 

.ל"אחר בארץ ובחו

להגביר את המודעות  

הציבורית למקצוע קציני  

.ולערך המוסף שלה, ציות

להביא להתמקצעות  

והרחבת הידע של קציני 

הציות ושאל אלה  

המעוניינים לעסוק במקצוע 

.זה

.לערוך כנסים וימי עיון

לפעול להתמקצעות

להכשיר ולהסמיך אנשים  

באמצעות קורס  , כקציני ציות

הכשרה שבסיומו יעברו  

.המשתתפים בחינת הכשרה

לקדם הכשרה מקצועית 

והעלאת הרמה המקצועית  

באמצעות  , של קציני ציות

השתלמויות , קורסים

.ולימודים

והוראות  , לקדם חקיקה

רגולציה בתחום קציני 

.הציות

לעידוד ולקיום , לייזום

שיתופי פעולה עם גופים  

,  ולשכות מקצועיות אחרות

לשם קידומו , ל"בארץ ובחו

.של מקצוע קציני ציות

,  לבחון ולקבוע תקנים

הנחיות ונהלים נוספים  

בנושאי קציני הציות  

.בישראל

ייצוג המקצוע

איגוד קציני הציות הינו  

הגוף המייצג את מקצוע 

קציני הציות והעוסקים בו 

.לבישרא

זהו הגוף המקצועי הקובע 

מעביר  , את כללי המקצוע

מרכז את  , קורסי הכשרה

תכנית ההכשרה והלימוד 

של מקצוע קציני ציות ואת  

התכנים המקצועיים  

.הקשורים במקצוע זה

מטרת האיגוד הינה להוות 

את הסמכות המקצועית  

המובילה בקרב קציני 

,  הציות במדינת ישראל

ולשמש מסגרת ארגונית  

,  מקצועית לקציני ציות

לסטודנטים וכן לכל אדם  

העוסק או המתעניין  

.במקצוע קציני ציות

אודות האגודה ישראלית לציות
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