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:הבוקר בנושאמועדון ארוחת 

FCPA שוחד ושחיתותמניעת

2017במאי 9

יוסי גינוסר

ל"מנכ

מ"פאהן קנה ניהול בקרה בע



.....החגורה מתהדקת

החוק בארץ לא אסר על חברות או יחידים ישראליים  2008שנת עד •

.  ל"בחולהציע ולתת שוחד לעובדי ציבור זרים לשם קידום פעילותם 

היה  על ידי חברות ישראליות , בכיריםלפקידים זרים ' מתנות'מתן 

. רווחתפרקטיקה 

 OECD-וה, ם"מול האושונות שעליהן חתמה ישראלאמנות •

לתיקון חוק העונשין בישראל והוספת העבירה של איסור מתן  הובילו 

.  שוחד לעובד ציבור זר
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רשויות החוק משנסות מותניים

בגין מתן שוחד  , בישראלכתב האישום הראשון חצי שנה הוגשלפני •

שהואשמה והורשעה . פי.אי.אןנגד חברת , ל"לרשויות השלטוניות בחו

לסוטומיליון שקל בממלכת 33שקידמה עסקים בהיקף של בכך 

.אלף דולר500-באמצעות תשלום שוחד של יותר מ, אפריקה-שבדרום

.  מיליון שקל4.5על החברה קנס וחילוט בסך הטילהמשפט בית •

.בחשבון שמדובר במקרה ראשון שבו נאכפת העבירההביאה השופטת 
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רשויות החוק משנסות מותניים

בהיקףשוחדשילםכינחשדשטיינמץבניוהמיליארדרהעסקיםאיש

לכאורהשוחדבפרשת,הוןוהלביןזריםציבורלעובדידולריםמיליוני

.שבאפריקהבגיניאההברזלבמכרההקשורה

,בשווייץ,ב"בארהאכיפהרשויותידי-עלבמשותףמתנהלתהחקירה

כנגדOECD-הבהובלתהבינלאומיהמאמץבמסגרת,ובישראלבגינאה

.העולםברחביזריםציבורלעובדיהשוחדתופעת
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...גם בעולם הרחב
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להסדר פשרה Vimplecomהגיעה חברת התקשורת השנה •

ב על עבירות  "בחקירה משותפת של הרשויות בהולנד ובארה

מיליון  795באוזבקיסטן ושילמה קנס לשתי הרשויות בסך של 

;  דולר

הברזילאית הגיעה לפשרה עם הרשויות  אמבראיירחברת •

;  מיליון דולר200-ב ושילמה קנסות של יותר מ"בברזיל ובארה

הגיעה  הודיעה כיBraskemהכימיקלים הברזילאית חברת •

על עבירות השוחד שלה ותשלם קנס לרשויות  " הסדר עולמי"ל

.מיליון דולר957במספר מדינות בסך כולל של 



תביעות פליליות נגד נושאי משרה ודירקטורים

ב ובמדינות נוספות שלא ניתן  "ישנן הנחיות בארה, מעבר לקנסות

אלא יש לשאוף לענישה של הגורמים , להסתפק בענישה של החברה

.  הרלוונטיים בחברה שהיו מעורבים

,  Och-Ziffב בקיץ האחרון נגד קרן הגידור "במקרה אכיפה בארה, לדוגמה

412מעבר לקנס של ; שעסק בין היתר בשוחד לזכויות למכרות באפריקה

2ל החברה בקנס אישי של "חייבו את מנכ, מיליון דולר שהחברה שילמה

.דולרמיליון 
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?  ואיפה המקומות המועדים לפורענות

מדינות המועדות למתן  . לפקידי ציבור נפוץ בעולם השלישיהשוחד 

,  אירופהמזרח , הודו, דרום אמריקה, שוחד הן לדוגמה מדינות אפריקה

.אסיה' דרום מז
Corruption Perception Index 2016
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אני מעריך שנראה יותר כתבי אישום נגד אנשי עסקים וחברות ישראליות  

כיוון שאף  , זאת. בנושא שוחד של עובדי ציבור זרים בשנים הקרובות

עובדי שיותר ויותר חברות מטפלות באתגר הכרוך במניעת שוחד של 

ישנן עדיין חברות ישראליות רבות שלא פועלות בנושא  , ציבור זרים

.ומסכנות את עצמן

ל יפעילו תכנית  "רוב החברות הציבוריות הפועלות בחו, בשנים הקרובות

ואין לי ספק שזה יהפוך למעיין  , למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים

.עבור כל חברה מכובדת' תקןתו '

8

...ולהלן התחזית



ח גינוסר  "שזיהה רווזו אחת הבעיות המרכזיות "

כאשר אתה  . בחקירה של מספר רב של מקרי מעילה

. לעולם אינך יודע להיכן מגיע השוחד, משחד

כדי לחזק את , במקרים רבים השוחד חוזר למשחד

"שוחד בעתידיכולתו להמשיך ולשלם 



סדר יום הכנס
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גיבוש תוכנית אפקטיבית למניעת  09:10-09:40

שוחד ושחיתות  

מנהל מחלקת ביקורת  , שותף, שי מדינהח "רו

 Grantמ "פאהן קנה ניהול בקרה בע, חקירתית

Thornton Israel

דירקטורים  סקר 09:40-10:00

סקר אינטראקטיבי בקרב המשתתפים בכנס  

קהוטבאמצעות אפליקציית 

הפיקוח של הדירקטור  חובות 10:00-10:30

בעולם של רגולציה מתהדקת  

משרד עורכי דין  , שותף מנהל, ד ליאור פורת"עו

'ושותגורניצקי

אכיפת עבירת מתן שוחד לעובד  11:00-10:30

זר ציבור 

א  "משנה לפרקליטת מחוז ת, יהונתן תדמורד "עו

וכלכלהמיסוי 

פאנל מומחים11:30-11:00

לית משותפת איגוד  "מנכ, ד מיכל מור"עובהנחיית 

בישראלהדירקטורים 

:  משתתפים

יועצים   Good Visionל "מנכ, מר עברי ורבין•

לאחריות תאגידית מקבוצת פאהן קנה

 Regional Compliance, מר כפיר מנור•

Head Asia, Africa Australia ,  חברת

נוברטיס

, ל"לית עמותת שקיפות בינ"מנכ, יפעת זמיר' גב•

TI-ISRAELישראל 

,  ל יועץ משפטי"סמנכ, מר חזי קטן•

ובינוי מקבוצת אריסוןשיכון 

עשיר' בראנץ11:30-12:30
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תודה רבה על ההקשבה  

ונעבור להרצאה הראשונה


