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אחד מכל  5דירקטורים מודה :קיים סיכוי
לתשלום שוחד בחברה שלנו
סקר של פאהן קנה ניהול בקרה  Grant Thornton Israelמעלה כי 45%
מהדירקטורים ציינו כי אין נוהל דיווח במקרה של מעילה
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מאת :שלי אפלברג

במארס האחרון הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב חמישה בכירים לשעבר בחברת
החשמל בביצוע עבירות שוחד מרמה והפרת אמונים .במסגרת אותה הפרשה אשר
התפרסמה כ"פרשת סימנס" נרקמו יחסי תן וקח בין נציגי סימנס בישראל לעובדים בכירים
בחברת חשמל.
מסקר אותו ערכו לאחרונה פאהן קנה ניהול בקרה  Grant Thornton Israelבקרב כ70-
דירקטורים החברים בוועדות הביקורת של חברות ציבוריות ישראליות עולה כי 19%
מהדירקטורים סבורים שיש סיכוי שבחברות בהן הם מכהנים מבוצע תשלום שוחד לעובדי
ציבור זרים ללא ידיעת הדירקטוריון.
עוד לפי הסקר ,מרבית החברות לא השכילו לאמץ לעצמן מערכת למניעת מקרי שוחד.
זאת אף שהדירקטורים חשפו בסקר כי  30%מחברי ועדות הביקורת בחברות הציבוריות
דיווחו כי בשנתיים האחרונות התגלו בחברות בהן הם מכהנים מקרי הונאות ומעילות.
על פי הסקר 45% ,מהדירקטורים דיווחו כי לא קיים בחברה נוהל הכולל חובת דיווח
לדירקטוריון במקרה של מעילה או הונאה 70% .מהדירקטורים ,שמכהנים בחברות
שמבצעות עסקות מול מדינות זרות ,ציינו כי לא הוטמעה בחברה תכנית למניעת שיחוד
פקידי ציבור זרים בהתאם לאמנת ה .OECD -גם בחברות בהן יש תוכנית למניעת שוחד,
התוכנית ,השיבו  65%מהדירקטורים כי זו לא הוטמעה בקרב העובדים.
לדברי רו"ח דורון כהן ,שותף בפאהן קנה ניהול בקרה ,Grant Thornton Israel
"החברות הבנות בחו"ל הן הזרוע המקשרת של החברה הישראלית עם שוק היעד שלה
בחו"ל ולכן הטמעת תכנית למניעת שוחד בקרב עובדי החברה בחו"ל היא קריטית".
נקודה מדאיגה אחרת שעלתה מהסקר הינה כי ב 52%-מהחברות הציבוריות לא הוגדר
מנגנון לדיווח אנונימי על אי סדרים .בהקשר זה ציין כהן "מנגנון לדיווח אנונימי על אי
סדרים והגנה על חושפי שחיתויות הם מאבני הבסיס של כל תכנית אפקטיבית למניעת
שיחוד של עובדי ציבור זרים".
רק  25%מהדירקטורים סבורים לפי הסקר כי יש להימנע מביצוע עסקות במדינות בהן
מקובל לשלם שוחד כתנאי לביצוע עסקות .כהן אמר כי "למרות הקושי בביצוע עסקאות
במדינות בהן מקובל לשלם שוחד ,עדיין ניתן לקיים פעילות עסקית מצליחה כאשר לחברה
יש יתרון עסקי משמעותי שכולל פתרון טכנולוגי או שירות ייחודי ,וזאת תוך אכיפה של
מדיניות לאיסור שוחד".
הדו"חות של הרשות לניירות ערך בישראל אשר פורסמו ביום רביעי האחרון ,לא חשפו
כל עליה בהגברת האכיפה בנושא שוחד ושחיתות .חקירה אחת הנוגעת לשוחד ומרמה
נפתחה בשנת  ,2016ותיק אחד הקשור לשנים קודמות הועבר לפרקליטות להגשת כתב
אישום .למרות זאת  88%מהדירקטורים אשר השתתפו בסקר סבורים כי רמת הסיכון
אליה חשופים הדירקטורים בחברות הציבוריות עלתה עקב הגברת האכיפה והרגולציה
בנושא שוחד ושחיתות.
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