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גיבוש תוכנית אפקטיבית למניעת  

שוחד ושחיתות

2017, ביולי18

ח שי מדינה"רו

מנהל מחלקת ביקורת חקירתית, שותף

מ"פאהן קנה ניהול בקרה בע



האמנה

ובכך.לאכיפתהלפעולוהתחייבה"השוחדאמנת"עלישראלחתמה2009בשנת•

.האמנהעלהחתומותמדינות41מתוךלאחתהפכה

מקבוצתוכחלקOECD–הבארגוןכחברהישראלשלהצטרפותהבמסגרת•

בתקופה,זריםציבורעובדישלהשוחדבנושאנלחםאשרהארגוןשלהעבודה

שוחדבמקרילטפלהחלובישראלהאכיפהשרשויותלכךעדיםאנו,האחרונה

.מבעבר,יותרגדוליםובהיקפים,יותרקשהבידושחיתות

כנגדסנקציותננקטו1999-2015השניםבין,השנהשפורסםOECD-הדוחפ"ע•

.וחברותיחידים500-מלמעלה

ושחיתותשוחדאירועי200-מלמעלהכיבדוחמנתוניעולהעוד•

.בחקירהבהליכינמצאים
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שוחד ושחיתות בעולם

עולה כי , ACFEי ארגון "ע2016מהסקר העולמי שפורסם בשנת 

:שוחד ושחיתות הינםממעשי ארבעת המגזרים שניזוקו ביותר 



המלחמה בשוחד ושחיתות עולה מדרגה



ניתוח אירוע-פרשת סימנס

5

סימנס העולמית משחדת  

בכירים בחברת חשמל  

בהיקפים של עשרות מיליוני  

דולרים

חלק מהכספים עברו לחשבונות  

השייכים לגורם , ל"בנק בחו

ל סימנס ישראל "המקורב למנכ

או לחברות בשליטתו/לשעבר ו

חלק מהכספים הופקדו במזומן  

בכספות בלונדון השייכות לגורם  

שלישי

העברת המזומן לגורמים בכירים  

י הגורם השלישי"בחברת חשמל ע

ל סימנס ישראל "הגורם המקורב למנכ

העביר הכספים לגורמים בכירים  

כגון בעלי תפקיד באגף  )בחברת חשמל 

(תכנון הנדסי



מאזן השוחד  

התמורה שקיבלה סימנס   אמצעי השוחד

מאות אלפי דולרים לחשבונות בנק בשוויץ  

ל"ובחו

:הנאה כגוןטובות 

ל"מימון טיסות לחו, במסעדות יוקרהארוחות 

כסף מזומן שעבר במפגשים

שכירת הבכירים כיועצים לסימנס ישראל

הדלפת מידע מסווג על המתווה הטכני  

שחברת חשמל תבקש במכרזים

המלצה לועדת המכרזים לקבלת ההצעה של 

סימנס

המלצה על סימנס גם עבור עסקאות פטורות  

ממכרז

הדלפת מידע מסווג על הצעות המתחרים  

והערות חברת חשמל עליהן

ניסוח תנאי מכרז כך שיתאימו ספציפית  

לסימנס



ההרשעות-פרשת סימנס
העונש ההרשעה התפקיד

מאסר , חודשי מאסר לריצוי בפועל45נגזרו 

חילוט של מיליון שקל וקנס נוסף  , על תנאי

אלף שקל450של 

אלף דולר  500הורשע בלקיחת 

מסימנס כתשלומי שוחד הקשורים  

כספי . לתפקידו ובדרישת תשלום נוסף

השוחד הופקדו עבורו במזומן בכספת 

.באנגליה

ל חברת החשמל"המשנה למנכ

מאסר , חודשי מאסר לריצוי בפועל29נגזרו 

אלף שקל וקנס  200חילוט בסך , על תנאי

אלף שקל80נוסף בהיקף של 

אלף דולר  200הורשע בלקיחת 

,  מסימנס שוחד הקשורים בתפקידו

שהועברו לחשבון בשווייץ בשליטת  

.חברו

מנהל האגף לתכנון הנדסי

וזאת לאור  , נגזר עונש של שנתיים מאסר

בנוסף גזר בית . נסיבות אישיות חריגות

עונש של מאסר על תנאי חאיןהמשפט על 

ח"ש1,160,000וחילוט בהיקף 

אלף דולר  290הורשע בלקיחת 

מסימנס כתשלומי שוחד הקשורים  

.שהועברו לחשבונו בשווייץ, בתפקידו

ל חברת החשמל"המשנה למנכ

,  חודשי מאסר בפועל33נגזר עונש של 

1,700,000מאסר על תנאי וחילוט בגובה 

ח"ש

אלף דולר  430הורשע בלקיחת 

מסימנס כתשלומי שוחד הקשורים  

,  שהועברו לחשבונו בשווייץ, בתפקידו

.ובדרישת תשלומים נוספים

סגן מנהל באגף לתכנון הנדסי

,  חודש מאסר בפועל28נגזר עונש של 

מיליון  1.04מאסר על תנאי וחילוט בגובה 

שקל

אלף דולר  260הורשע בלקיחת 

מסימנס כתשלומי שוחד הקשורים  

בתפקידו שהועברו לחשבונו בשווייץ

מנהל מחלקה באגף לתכנון הנדסי

קוןדוד 

שוויצריונה

חאיןיעקב 

חיים ברנר

צבי אייל

אלף דולר500הורשע בלקיחת 

חילוט של מיליון שקל וקנס  , מאסר על תנאי, חודשי מאסר בפועל45: עונש

אלף שקל450

אלף דולר200הורשע בלקיחת 

אלף שקל200חילוט של , מאסר על תנאי, חודשי מאסר בפועל29: עונש

אלף דולר290הורשע בלקיחת 

מיליון שקל1.16חילוט של , מאסר על תנאי, שנתיים מאסר בפועל: עונש

אלף דולר430הורשע בלקיחת 

מיליון שקל1.7חילוט של , מאסר על תנאי, חודשי מאסר בפועל33: עונש

אלף דולר260הורשע בלקיחת 

חילוט של , מאסר על תנאי, חודשי מאסר בפועל28: עונש

מיליון שקל1.04



המסקנות וההמלצות–פרשת סימנס 
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א"ד ליאת בן ארי שווקי מפרקליטות מחוז ת"עיקרי מכתב ששלחה עו

במהלך חקירת התיק התגלו  ""

אינדיקציות לקיומה של תרבות  

ארגונית קלוקלת בחברת החשמל  

"בנושא ציות לחוק וטוהר המידות

ישנן אינדיקציות לכך שדירקטורים  "

ונושאי משרה בחברת חשמל חשדו  

בקיומם של קשרים אסורים בין  

דירקטורים לבין ספקים המתמודדים  

."  במכרזים של חברת חשמל

העובדה שהחברה טרם נקטה  "

צעדים משמעתיים או אחרים נגד 

עובדיה העומדים לדין בגין קבלת  

,  שוחד בקשר לתפקידם בחברה

ובכלל זאת לגבי העובד שגם היום  

מעוררת  , מכהן בה במשרה בכירה

חשש כי עדיין קיים חסר ממשי בכל  

הנוגע לאכיפה אפקטיבית של  

"האיסורים הרלוונטיים

נקיטת יד קשה במקרי שוחד לרבות  

תלונה במשטרה ותביעה  , פיטורין

.אזרחית

יצירת מנגנון של זרימת מידע לגבי       •

אירועים חריגים מרמת השטח ועד  

.דירקטוריון/להנהלה

רוטציה בין עובדים בתפקידים  •

רגישים

החתמת עובדים על קוד אתי 



ACFEי ארגון "הסקר העולמי שפורסם ע-התורפהנקודות 



?מה עושים

תוכנית אפקטיבית למניעת שוחד ושחיתות  

תוכנית למניעת שוחד ושחיתות

ות צי ת  י כנ תו

ר טו י נ הדרכה וחינוך

תחקור אירועים  

חשודים

תיקוף ועדכון  

התוכנית



תוכנית ציות

:במטרהבארגוןהשוניםהתהליכיםלמפותישהתוכניתבמסגרת

שוחדשלמהיבטמסוכניםתחומיםלזהות•

גבוההסיכוןרמתכבעלישזוהובתחומיםבקרהמנגנונילפתח•

הולמתעבודהסביבתהטמעתלצורךאתיוקודנהלים,מדיניותלקבוע•



הדרכה וחינוך

בנושאודירקטוריםמנהלים,לעובדיםייעודייםשיעורמערכיפיתוח•

"שוחדלמניעתהאמנה"

במהלךויתקלויתכןבהםמצביםעםלהתמודדותהנדרשהידעהקניית•

ושחיתותלשוחדהנוגעיםעבודתם

לפנותוהמנהליםהעובדיםיכוליםאליומידעמקורשלקיומו•

ושחיתותשוחדשלבנושאיםהצורךבעתלהתייעצות



ניטור

.  מבטיחה החברה את יישום תוכנית הציות, באמצעות מעקב וביקורת שוטפת

:שלב הניטור כולל

נקבעואשרהבקרותאפקטיביות,נהליםיישום:כגון,הארגוןברמתעל-בקרותיישום•

ועוד(Whistleblower)חםקומיסוד,ושחיתותשוחדלמניעתבתוכנית

ממוכנותוחסימותהעבודהבתהליכיצולבותבקרות:כגון,מונעותבבקרותשימוש•

הארגוןבמערכות

,חשבונותהנהלת/הכספייםבדוחותחריגיםרישומים:כגון,מגלותבבקרותשימוש•

שלבחינה,(תשלומים,יועציםעמלות,שכר)חריגיםלאיתורממוחשבותבקרות

שלהחייםרמתבחינת,החברהשלשירותיםלנותניהחברהעובדיביןאישייםקשרים

העובדים



הפעולות אותם נדרש לבצע כאשר עולה חשד למעשה  

שחיתות

הרלוונטייםלגורמיםולדווחהאירועאתלנהלהאחראיהגורםעל•

הפעולהדרכיאיתור,החברהשל"הפגועאזור"הבתוךהמקרהבידוד•

האירועהסוואתאופןלרבות,המעורביםשל

שנגרםהנזקהיקףוכימותזיהוילצורךממוחשביםבכליםשימוש•

מהאירועכתוצאה

הבקרהמנגנוניוחיזוקלקחיםהפקת•



תיקוף תוכנית הציות וביצוע ריענון תקופתי  

באמצעותהתוכניתבמסגרתשנכללוהבקרותובחינתהתוכניתתיקוף•

הפנימיהמבקרשלהעבודהמתוכניתכחלקוזאתפנימיתביקורת

בעסקישהתרחשומשמעותייםלשינוייםבהתאםהתוכניתעדכון•

מרכזייםעבודהבתהליכיאו/והארגון

מומחיםגורמיםי"ע(כוללבאופן)התוכניתשלתקופתיריענוןביצוע•
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