
ניהול נבון של סיכונים משפטיים
ציות ואכיפה

אלוקד יפעת "עו
קצינת ציות



תוכנית אכיפה פנימית

לבצעבוחרשתאגידוולנטרימנגנוןהיאפנימיתאכיפה,להיוםנכון,חשיבותהלמרות
.בווהעובדיםהתאגידשלציותלוודאוכדי,ועבירותהפרותולמנועלאתרמנתעל

פנימההחברהמתוךהחוקעלוהשמירההציותהגברתמאפשרתהאכיפהתכנית.

הפרותשללסיכוןועובדיוהתאגידחשיפתאתולצמצםלהפחיתמסייעתהאכיפהתכנית
.חוק

בתחומיםחקיקותעליהםחליםאםבפרט,פנימיותאכיפהתוכניותכיוםמיישמיםארגונים
שירותיםמתן,הסביבהאיכות,בעבודהבטיחות,ערךניירות,עיסקייםהגבלים:כגון

.ועודפיננסיים



האומנם מדובר  
?וולנטריבמנגנון 

ולאכן.

תאגידשמחייבחקיקהדבראףשאיןמשום–כן
.פנימיתאכיפהתוכניתלהכין



האומנם מדובר במנגנון  
המשך-? וולנטרי

?לאלמה
תאגידשלוענישהפלילילדיןבהעמדההתביעהמדיניות"בדבר1.14'מסהמדינהפרקליטהנחיתפורסמה2.10.2019ביום".
שיוכלוובקרהפיקוחמנגנוניליצירתתמריץולהעניק,מחד,הרתעהלבססנועדהתאגידיםעלפליליתאחריותהטלת,ההנחיהלפי

.מאידך,העבירותביצועאתמראשלמנוע
היתרבין,יהיותאגידשללדיןבהעמדהבחשבוןשיילקחוהשיקולים:

שנגרםהנזקמידתלרבות,ונסיבותיההעבירהחומרת,
העבירהמביצועהתאגידשהפיקההנאהוטובתמוגניםבערכיםהפגיעה;
בתאגידלחוקהציותבתרבותהכשלמידת;עסקיווהיקףבמשקמרכזיותולרבות,התאגידמאפייני;
העבירהבביצועבתאגידבכיריםמשרהנושאישלהמעורבותמידת;
החקירהעםהתאגידשלהפעולהשיתוףמידת;

מביצועהתאגידשהפיקהכלכליהיתרוןאתשתבטל,כספיתסנקציההטלתתהאתאגידיםנגדהראויההענישהמדיניותככלל
.עבירותלמנועתמריץותיצורתרתיעובכך,העבירה

מביצועלהימנעבהתחייבותוולהסתפקתאגידמהרשעתלהימנעיהיהניתןחריגיםבמקריםלפיו,חשובחידושנקבעבהנחיה
.בעתידדומותעבירותשלביצועןאפשרותאתשימנעוארגונייםושינויים,פנימיתאכיפהתכניתיציגוהתאגידככל,עבירה

עםבידידותלךאפקטיביתתהיההיאאםורקאךמקלכשיקוליישקלפנימיתאכיפהתכניתשלקיומהכיבהנחיההודגש
.השפהבאותההמדברתארגוניתתרבות



האומנם מדובר במנגנון  
המשך-? וולנטרי

בנוסף:
להגנתהמשרד,עיסקייםלהגבליםרשות,ערךניירותרשותכגון,השונותהרשויות

:לפיהם,משמעותייםחקיקהלתיקוניהביאו'וכוהסביבה

הקיימתהפליליתלאכיפהבנוסף,"מנהליתאכיפה"שלמנגנוןנקבע;

תקופתהרחבת,הענישההחמרת,העיצוםסכומיהעלאת–הוחמרוהסנקציות
.בתאגידנוספיםתפקידובעלייחידיםכלפיהאחריותהרחבת,ההתיישנות

אתומתגברותספציפיבאופןבנושאשעוסקות"מנהליתאכיפהועדות"הוקמו
.האכיפה



האומנם מדובר במנגנון  
מסקנה-? וולנטרי

,לכן
.פנימיתאכיפהתוכניתלהכיןראויואףרצוי

,אולם
.אפקטיביתתהיהשהתוכניתלוודאחובה



?למה זה משתלם

אחריותהטלתכנגדמעובדיומיאוהארגוןשלטובההגנהטענתלהוותעשויהאכיפהתוכנית
למניעתחובתםאתלמלאכדי,שניתןכלאתועשוסביריםאמצעיםנקטוכייוכיחואם,אישיתפלילית
.חוקהפרת

כילרשותיוכחאם.לכךהטועןעלהואהאכיפהתכניתשלויעילותהלקיומהוההוכחההטיעוןנטל
בהפעלתתתחשבהרשות,ההפרהקרותלפניסמוךיעילהפנימיתאכיפהתכניתהופעלהבתאגיד
.התאגידלזכותכשיקולהתכנית

שלפליליאומנהליהליךבהכרחמבטלאוחוסםלאאכיפהתוכניתשלקיומהעצם:להבהירחשוב
האישום,אפקטיביתאכןשהתוכניתיוכחאםאולם,המשרהנשואיאוהתאגידעלסנקציההטלת

כלפיאםביןהחברהכלפיאםביןלהימחקואףלאזהרה,משמעותיתמופחתלאישוםלהפוךיכול
.שניהםכלפיאוהמשרהנושאי



?למה זה משתלם

ניהולועלהתקיןהניהולעלשומרת,אכיפהבתוכניתעמידה
.ביותרהגבוההברמה,התאגידשלהסיכונים

ונושאיהתאגידבידייעילכלימהווהיעילהאכיפהתכנית
.בוהנעשהעללפיקוחהמשרה

ביעילותהפרותלאתרמאפשרת.
ציותעלהמבוססתארגוניתתרבותבהשרשתמסייעת,

.הדדייםויושרהאתיקה



כיצד בונים תוכנית  
?אכיפה יעילה

.)חיצוניאופנימי(אכיפהאחראי/ציותקציןבמינוימתחילים1.
אחריותואתההולמיםוניסיוןידע,כישוריםבעלאדם;
תפקידואתלמלאלושיאפשרובאופןמתאימיםמשאביםוהועמדוסמכויותלוהוקנוכילהבטיחיש;
בחוקמשרהנושאהגדרתעלעונהאוהנהלהחברשךבמעמדבתאגידניהוליתפקידבעללהיותנדרש

;החברות

:ציותסקרהכנת2.
רשותועמדותבפסיקהפרשנותכולל,התאגידעלשחלהדיןדרישותכלשלומיפויהבנה;
ביצועםואופןהדיןהוראותלקיוםהמתייחסיםונהליוהתאגידשלהעבודהתהליכישלסקירה

;התאגידידיעל
פנימייםעבודהנהליסקירת;
כשליםעםלהתמודדותהולםמענהבהםישוהאםבתאגידהקיימיםההסדריםכלבדיקת;



כיצד בונים תוכנית 
המשך-אכיפה יעילה 

;טיפולוסדרינהליםבקביעתממשיכים.3

;התאגידדרגיכלעלהתוכניתהחלת.4

;הדרגיםבכלהתוכניתשלנאותההטמעה.5

;ועדכוןפיקוח.6

.והפרותבכשליםהולםטיפול.7



"  תוכנית אכיפה"לא סתם 
אלא תוכנית יעילה

הניירעל"רקלהיותיכולהלאאכיפהתכנית".
ולציותהדיןלהטמעתהביאשקיומהזהבמובןאפקטיביתלהיותצריכההאכיפהתכנית

.בתאגידציותשלתרבותתהיה–התוצאהבמבחן,כלומר.למעשההלכה,לו
ובמפריםבהפרותולטפלחוקהפרותלמנועמחויבהתאגידכיפירושהציותשלתרבות

.המתאימיםבאמצעים
בתוךובקרהפיקוחמנגנוניובקיוםתקיןתאגידיבממשלמשתלבתהציותתרבות

.התאגיד
למשל,לכךחיובייםתמריציםומייצרהחוקעלשמירהמעודדהתאגיד,המניעהלצד

אחריםבאמצעיםאו,קידוםמדיניות,ומנהליםעובדיםתגמולמדיניותקביעתבמסגרת
.")גזר"ו"מקל"שלשילוב(



–יישום תוכנית אכיפה 
הלכה למעשה

 הכשרת בעלי תפקידים רלוונטייםלרבות , מחייב בניית תשתית ארגונית וניהוליתיישומה של תוכנית האכיפה הפנימית  ,
.  החלים על הארגון ואופן יישומם, במיפוי דרישות החוקים והתקנות הרלוונטיותעורך דין בקיא בתחום וקבלת סיוע של 

 כדי לוודא שהתוכנית מיושמת הלכה למעשה בארגון, ביצוע של פעילויות פיקוח ובקרהבמסגרת הטמעת התוכנית נדרש.
בין היתר, הפעילויות הנדרשות הן:

קצין הציות יהיה חבר הנהלה או לכל הפחות כפוף לדרג ניהולי בכיר .
מינוי ועדה אשר תקבל דיווחים ותקיים דיונים תקופתיים בנושא תוכנית האכיפה הפנימית.
 ביקורת פנים גלויה או סמויה(הכשרת עורכי מבדקים מקצועיים לביצוע מבדקי אכיפה פנימיים בארגון.(
תיעוד מסודר של תוצאות המבדקים והמלצות לפעולות מתקנות.
ביצוע בקרה ופיקוח על יישום הפעולות המתקנות.
על ידי קצין  (לכל הפחות פעמיים בשנה , ביצוע הדרכות לעובדים ולמנהלים על תוכנית האכיפה הפנימית ועל מטרותיה

).הציות עצמו או היועץ החיצוני
לצורך יצירת מעורבות אישית של מנהלים ושל עובדים ביישום  , קיום פעילות מתמשכת של הטמעת התוכנית בשטח

.כחלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה בארגון, התוכנית
  מומלץ שהייעוץ יינתן על ידי גורם חיצוני ולא על ידי היועץ המשפטי הפנימי או יועץ משפטי שעוסק בשוטף בענייני

.על מנת שתהיה אובייקטיביות מוחלטת והיעדר ניגוד עניינים, התאגיד



אמות מידה שיכריעו האם  
התוכנית יעילה

האםלהחליטמנתעלייבחנומידהאמותאלוללמודניתן,שניתנוהדיןופסקיהשונותהרשויותמפרסומי
:יעילהאכיפהתכניתבתאגידקיימת
האכיפהתכניתשלויישוםאימוץ,לגיבושוההנהלההדירקטוריוןאחריות;
ציותסקרוביצועהעסקיתהפעילותבדיקתלאחר,הייחודיותולנסיבותיולתאגידהתכניתהתאמת;
טיפולוסדרינהליםקביעת;
התאגידדרגיכלעלהתכניתהחלת;
האכיפהעלממונהמינוי;
הדרגיםבכלהתכניתשלנאותההטמעה;
ועדכוןפיקוח;
מהםלקחיםוהפקתוהפרותבכשליםהולםטיפול;



דוגמאות מהעולם להגנה  
שמעניקה תוכנית אכיפה

Seaboard Corporation
נחשפו פעולות חשבונאיות בלתי הולמות שהשפיעו על מבנה  , ומיוזמתה, במסגרת חקירה פנימית של החברה

.הנכסים שלהחברה ועל אופן רישום הוצאותיה בדוחות הכספיים
בין היתר לאור פעולות נחרצות שביצעה לצורך , בהליכים נגד החברההודיעה כי החליטה שלא לפתוח SECה 

פיטורי החשבת והממונים עליה ושיפור תהליך הדיווח של החברה למניעת הישנות הפרות  , חשיפת העבירות
.דומות בעתיד

Morgan Stanly
חוק איסור מתן שוחד  -FCPAהואשם והורשע פקיד בכיר בחברה בביצוע עבירות לפי 2012באפריל 

הבכיר העביר סכומי עתק לפקיד סיני עבור קידום  . Foreign Corrupt Practices Act)(-לגורמים זרים
.ן שלו בסין"השקעות נדל

הוא  . ומעל בחובותיו כנושא משרה, הבכיר ניסה למעשה לחמוק ממערכות הבקרה הפנימיות בחברה
.מיליון דולר3הורחק לצמיתות וחויב לשלם קנס של למעלה מ 

משום שהחברה , למרות שדובר בעובד בכירM.Sהרשות הפדרלית החליטה שלא לפתוח בהליכים נגד 
ולאחר שתקרית אף הוסיפה פרק ייחודי בתוכנית האכיפה בדבר  , אימצה ויישמה תוכנית אכיפה פנימית

.האישום



-דוגמאות מהארץ 
זיכוי

בסטפודסיוניליוור'נישראלמדינת6909-02-09)'חישלום(פ"ת
:)02.09.2010(מ"בעישראל

מאישומיםבהנוסףמשרהונושאהחברהמנכ״לאתזיכההמשפטבית
,לנקוטעליהםשהיההפעולותבכלנקטוהםכילומשהוכח,סביבתיים

הדרכותביצועכגוןפנימיתאכיפהתוכניתשלליישומהמאפייניםובהן
.נהליםקיוםעלוהקפדה



-דוגמאות מהארץ 
הרשעה

הטילה ועדת  2012בשנת •
האכיפה המנהלית של הרשות  
לניירות ערך עיצום כספי בסך  

על מבטח  ₪ מיליון 15של 
.ותנובהאייפקס, שמיר

הקנס הוטל גם על תנובה  •
למרות היותה  ) ואייפקס(

חברה פרטית שאינה  
!!!מדווחת



מסקנות והמלצות

כהמלצהולאכחובה–בתאגידאקטיביתאכיפהתוכנית.
בדרישותשעומדציותקציןמינוי.
האכיפהעלממונהבתפקידגםלשמשהפנימיהמבקראתלמנותניתןלא

החלטותלקבלשנדרש,אקטיביגורםהינוהאכיפהעלהממונה.הפנימית
.התפקידיםשניביןמובנהענייניםבניגודמדובר,הארגוןבתוךפעולותולבצע

עלהממונהשלתפקודואתלבדוקהשארביןהואהפנימיהמבקרשלתפקידו
האכיפהועדתוהחלטותהאכיפהתוכניתליישוםפעילויותיוואתהאכיפה

.והדירקטוריון
קציןעבודתעלכמפקחאוציותכקציןהפנימיש"היועמאתלמנותניתןלא

.ענייניםבניגודמדובר.המשפטיתמהבחינההציות
בתחוםמומחהחיצוניגורםידיעלרק–ולדירקטוריוןהציותלקציןייעוץ.





חקיקה-נספח 
ומסמכיםידיעותדרישת,וחיפושלחצריםכניסהכולל,פיקוחסמכויותהפרטיותלהגנתרשותלקובע,1981-א"תשמ,הפרטיותהגנתחוק,

.ועודמידעמאגרהתליית,מינהלייםקנסותובכללםאכיפתייםתוצריםלקבועומאפשר

להטילערךניירותרשותלהמאפשר,ערךניירותרשותידיעלמנהליתאכיפהכולל,2011בשנתשתוקןכפי,1968-ח"תשכ,ערךניירותחוק
,הישנותהולמניעתההפרהלתיקוןפעולותשלנקיטהלדרוש,ההפרהלנפגעיפיצוייםתשלוםלדרוש,ח"שמיליון5עדשגובהוכספיעיצום
.תנאיעלענישהולהטילרישיוןלהתלות,מסוימיםבגופיםכהונהעללאסור

2[.ח"שמיליון100-למגיעשגובהועיצוםהטלתובה,מנהליתלאכיפהסמכותהתחרותרשותלמעניק,1988-ח"תשמ,הכלכליתהתחרותחוק[

חוקהפרתעלח"ש250,000-להמגיעכספיעיצוםלהטילזהחוקלפישמונההממשלתיתהרשותמנהלאתמסמיך,1959-ט"תשי,המיםחוק
.זה

על,ח"ש900,000עלהעולהכספיעיצוםלהטילהסביבהלהגנתמשרדבאוויראיכותאגףראשאתמסמיך,2008-ח"תשס,נקיאווירחוק
.זהחוקהפרת

כספיעיצוםלהטילמוסךוהרווחההעבודהשרידיעללכךשהוסמךעבודהמפקח,2011-ב"תשע,העבודהדינישלהאכיפהלהגברתחוק,
.בחוקהמפורטותהעבודהחוקישלהפרותשללעל,אחתלהפרהשקליםאלפילעשרותמגיעשגובהו

עלכספיעיצוםלהטיל)ועודערךניירותרשות,הבנקיםעלהמפקח(זהחוקלפימאסדריםמסמיך,2021–התשפ״ב,פיננסימידעשירותחוק
.זהחוקהפרת

הפרהעלכספיעיצוםלהטילוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלממונהלמאפשר,2005-ה"תשס,)גמלקופות(פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק
.זהחוקשל

עיצוםלהטילזהבמשרדהביטחוניהיצואעלהפיקוחאגףואתהביטחוןמשרדל"מנכאתמסמיך,2007-ז"תשס,ביטחונייצואעלהפיקוחחוק
.זהבחוקשנקבעומסוימותחובותהפרתעלכספי

https://www.nevo.co.il/law_html/law00/71631.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%AA#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%A0%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%97_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%9A
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97_%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D_(%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%9C)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F,_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%A3_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99

	��ניהול נבון של סיכונים משפטיים �ציות ואכיפה 
	תוכנית אכיפה פנימית
	האומנם מדובר �במנגנון וולנטרי?
	האומנם מדובר במנגנון וולנטרי? - המשך�
	האומנם מדובר במנגנון וולנטרי? - המשך
	האומנם מדובר במנגנון וולנטרי? - מסקנה
	למה זה משתלם?
	למה זה משתלם?
	כיצד בונים תוכנית �אכיפה יעילה?
	כיצד בונים תוכנית אכיפה יעילה - המשך
	לא סתם "תוכנית אכיפה" אלא תוכנית יעילה
	יישום תוכנית אכיפה –הלכה למעשה
	אמות מידה שיכריעו האם התוכנית יעילה
	דוגמאות מהעולם להגנה שמעניקה תוכנית אכיפה
	דוגמאות מהארץ -�זיכוי
	דוגמאות מהארץ - הרשעה
	מסקנות והמלצות
	Slide Number 18
	נספח - חקיקה

