
הונאות

פקקי ה לייצור  הישראלית  חברה 
כחמי מזה  פועלת  בע"מ  �שעם 
ביש אתרים  במספר  שנה  �שים 

בבורסות  נסחרות  ומניותיה  ובאירופה  ראל 
ובתל� שבארה"ב  בטלהסי  ערך  לניירות 
השנ הכספיים  הדוחות  הכנת  בעת  �אביב. 

תיים, ביקש סמנכ"ל הכספים פגישה דחופה 
בארבע עיניים עם מנכ"ל החברה. 

מצא  החשב  כי  מסר,  הכספים  סמנכ"ל 
בכר הרישומים  בין  מהותיות  התאמות  �אי 

טיס חשבון הבנק בשקלים של החברה, לבין 
אי  מהבנק.  שהתקבל  התנועות  יומן  תדפיס 

�התאמות אלה נסגרו "בכוח", ללא צידוק ותי

פקק למעילה
בחברה הישראלית לייצור פקקי שעם עלה חשד למעילה מצידו של מנהל 

החשבונות הראשי. הדיון בדרכים לטיפול בבעיה הציף שורה של בעיות, והסתיים 
בהקמת צוות פנימי. דוגמא ממש לא תיאורטית > יהודה ברלב

עוד ראויים, על ידי מנהל החשבונות הראשי. 
לשנתיים  החשב  שערך  ראשונית  בבדיקה 

הקודמות, נתגלו סימנים דומים. 
הממצאים  הכספים,  סמנכ"ל  לדברי 
מצביעים על כך שמחשבון הבנק של החברה 

החש בהנהלת  נרשמו  שלא  כספים  �הוצאו 
הופ לא  הלקוחות  מתקבולי  וחלק  �בונות, 

קדו בחשבון. מנהל הכספים הראשי, הנמצא 
בהמלצת  התקבל  שנים,  שבע  מזה  בחברה 
שהם  מסתבר  וכעת  המידע  מערכות  מנהל 

כנראה קרובים רחוקים.
הכספים  סמנכ"ל  את  שיבח  המנכ"ל 
התקשר  ובנוכחותו  הממצאים  חשיפת  על 
למזכירתו  הורה  במקביל  לו.  להודות  לחשב 
הפנימי,  היועץ המשפטי  בדחיפות את  לזמן 

�המבקר הפנימי, סמנכ"ל הכספים וקצין הבי

ועל  האירוע  על  ליו"ר  הודיע  המנכ"ל  טחון. 
מה שידוע לו עד כה. 

פנימיים או חיצוניים?
את  הכספים  סמנכ"ל  עדכן  הבאה,  בישיבה 
לדבריו  הראשוניים.  בממצאים  הנוכחים 

שנס האי�התאמות  היקף  יודע  אינו  �הוא 
הוא  בשנה האחרונה שבה  למעט  בכוח,  גרו 
אומד אותן ב�1.5 מיליון שקל. לדבריו, ישנם 
חשדות כלפי מנהל החשבונות הראשי, שלכל 

�הפחות ערך רישומים שנועדו להסתיר משי
כות כספים והיעלמות כספים שנועדו להיות 

מופקדים בחשבון החברה. 
פוסל  שאינו  הוסיף,  הכספים  סמנכ"ל 
חשבונות  הנהלת  מתוך  אחרים  מעורבות 
והגבייה. היועץ המשפטי נשאל לגבי הכיסוי 
הביטוחי שיש לחברה, במסגרת קיום פוליסת 
נאמנות עובדים, אולם לא ידע היקף הכיסוי 
הביטוח. הוא הבטיח לבדוק זאת מיד לאחר 

הישיבה.
דיון בין המשתתפים על משמ �התפתח 

עויות האירוע והפעולות שעל החברה לנקוט 
העלה  הישיבה  במהלך  בו.  הטיפול  למיצוי 

החקי המבקר  את  ועידה  לשיחת  �המנכ"ל 
והדיון  המשפטי,  היועץ  המליץ  עליו  רתי, 
משימתי  צוות  להקים  בצורך  בעיקרו  עסק 
הזמנים  ולוח  הרכבו  יעדיו,  באירוע,  לטיפול 

לעבודתו. 
הפוטנציאליים  הצוות  חברי  רשימת 

פני לגורמים  חיצוניים  גורמים  בין  �חולקה 
החברה,  מנכ"ל  נמנו  הפנימיים  על  מיים. 
היועץ  הכספים,  סמנכ"ל  הפנימי,  המבקר 

�המשפטי הפנימי, קצין הביטחון, מנהל הסי
הציות.  וקצין  המידע  מערכות  מנהל  כונים, 
ועדת  יו"ר  שהוזכרו:  החיצוניים  הגורמים 

המש היועץ  החקירתי,  המבקר  �הביקורת, 

 רו"ח יהודה ברלב, 
משרד ברלב ושות' - ביקורת חקירתית
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פטי החיצוני, מנהל התקשורת (יחסי ציבור), 
רואה החשבון המבקר ונציג חברת הביטוח/

מבטח משנה.
שעלתה  הראשונה  המחלוקת  נקודת 

המועמ הצוות?  בראש  יעמוד  מי  �היתה: 
דים הטבעיים היו סמנכ"ל הכספים, המבקר 
התחבט  המנכ"ל  החקירתי.  והמבקר  הפנימי 
והחסרונות  היתרונות  בחינת  תוך  ביניהם, 

של כל אחד מהם כראש צוות.
היכרות  היתרונות:  הכספים.  סמנכ"ל 
טובה עם החברה, נהליה והנפשות הפועלות; 
מערכת  האירוע,  של  טובה  והבנה  היכרות 
זמינות למידע  והנהלת החשבונות;  הכספים 

�החשבונאי; נגישות לכל גורם בחברה. החס
ולקשורים  לאירוע  מדי  רבה  קירבה  רונות: 
בו, הכפופים אליו; אפשרות לרשלנות האגף 
האירוע;  של  מוקדם  באיתור  שבראשותו, 
היעדרות  חקירתית;  בביקורת  ניסיון  חוסר 
הדוחות  לאור  בעיקר  השוטפת,  מעבודתו 

הכספיים שבפתח.
היכרות  היתרונות:  הפנימי.  המבקר 

הפו והנפשות  נהליה  החברה,  עם  �טובה 
היותו  מתוקף  בחוק,  סמכויות  בעל  עלות; 
החסרונות:  ציבורית.  בחברה  פנימי  מבקר 
בביקורות  רשלנות  יעלו  שהממצאים  ייתכן 
קודמות שערך; החוק קובע שהמידע המגיע 

יכו אינם  עבודתו  ותוצרי  �למבקר החקירתי 
לים לשמש ראיה בהליך משפטי, ולכן ייתכן 
לשמש  יוכל  לא  בראשותו  צוות  של  שדוח 

לתביעה אזרחית או כבסיס לכתב אישום.
היכרות  היתרונות:  החקירתי.  המבקר 

הבי ועבודת  ההונאה  תהליכי  של  �טובה 
צעדים  השלכות  גם  כמו  החקירתית,  קורת 
בסיוע  ניסיון  הטיפול;  המשך  על  שונים 
אותן  לערב  יוחלט  אם  האכיפה,  לרשויות 

במיש לא  מעורב,  אינו  האירוע;  �בחקירת 
אינו  החסרונות:  באירוע.  בעקיפין,  ולא  רין 
מכיר את החברה ונהליה ברמת ההיכרות של 

�מנהלי ועובדי החברה; אינו מכיר מנהלי ועו
בדי החברה; עלויות נוספות לחברה.

כולם רוצים להיות שותפים
לתפקיד  כי  לו,  התברר  המנכ"ל  להפתעת 

�ראש הצוות או חבר בו יש ביקוש רב. המנה
לים רוצים להיות מעורבים בתהליך הבדיקה 
"בעניינים"  שהם  לשדר  מנת  על  והחקירה, 

והיוקרה הקיימת בתוך החברה למינוי כזה.
המנכ"ל  של  העיקריים  החששות  אחד 
להפריע  העלול  האגו,  מרכיב  השפעת  היה 
בתוכו,  הפעולה  ולשיתוף  הצוות  לעבודת 
לאור מעמדם הבכיר של מנהלי החברה שיהיו 
לגרום  עלולה  האגו  בעיית  כי  יעד,  הוא  בו. 

�לניהול פעולות עצמאיות, דליפת מידע והס
תרת מידע חיוני, שיזיקו לחברה. 

בין  שהיחסים  לכך  מודע  היה  המנכ"ל 
לגבי  ספק  והביע  מתוחים,  מהמנהלים  חלק 
בנושאים  ביניהם  הפעולה  שיתוף  מידת 
פנדורה  תיבת  לפתיחת  ואפשרות  רגישים 
מהעבר. למשל: סמנכ"ל הכספים ביקש כבר 

של התא המודול  את  לשדרג  שנתיים  �לפני 
המידע  מערכות  מנהל  כה  עד  אך  בנק,  מות 
לא הכניס את הנושא לתוכנית העבודה שלו. 
בין הגורמים הנוספים שהעלה המנכ"ל בדיון, 

שעלולים לפגוע בעבודת הצוות:

מעור� אפשריים  מנוגדים  .אינטרסים 
בות אפשרית של חברי הצוות באירוע; נציג 
מעוניין  יהיה  משנה  הביטוח/ביטוח  חברת 

במזעור הנזק והשיפוי של חברת הביטוח. 
חברי  בין  קשר  בין�אישיים.  קשרים 
הצוות לחשודים, כגון קירבה משפחתית בין 
מנהל החשבונות הראשי לבין מנהל מערכות 

המידע, שכזכור אף הביא אותו לחברה.
אחריות בעלי תפקידים למשל: אפשרות 
לרשלנות רואה החשבון המבקר, אם יתגלה 
לחברה;  מהותי  בהיקף  בהונאה  שמדובר 
בחברה,  תפקידים  בעלי  לרשלנות  אפשרות 
ידי  על  לעבודה  המיון  ליקויים בתהליך  כגון 

משאבי אנוש.
שאלות נוספות עלו במהלך הדיון:
האם יש לערב גורמי אכיפה?  <

מהו היקף הנזק?  <
ולוועדת  לדירקטוריון  להודיע  האם   <

הביקורת?
האם יש להוציא דוח לציבור? מתי?   <

מה ואיך להודיע?
החשוד/חשודים  של  מעמדם  מה   <
במעשה? האם יש להשעות/לפטר אותם ומה 

התהליכים הנדרשים?
אזרחית?  לתביעה  מקום  יש  האם   <

�האם לבקש עיקולים על נכסי מנהל החשבו
נות הראשי?

ומה  פלילי  באירוע  מדובר  האם   <
החובה להגיש תלונה למשטרה?

אם  הביטוח?  לחברת  להודיע  האם   <
כן, מי מדווח ומה מדווח?

הבי� חברת  חקירת  בין  ההבדל  מה   <
טוח לעבודת הצוות?

מספר  המנכ"ל  קבע  הישיבה  בסיכום 
יסוד לעבודת הצוות: מספר חבריו לא  כללי 
הצוות  מנהל  המנהל;  כולל  שישה,  על  יעלה 
יקבע את הרכבו; מידור מי שאינו חבר צוות; 
דיווח יומי על התקדמות עבודת הצוות יועבר 
החברה  יו"ר  את  יעדכן  המנכ"ל  למנכ"ל; 
עובדי  לעדכן  ידאג  המנכ"ל  שוטף;  באופן 

החברה, לפי שיקול דעתו.
חשיפת  הצוות:  מטרות  הוגדרו  לבסוף 
כלל האירוע; חשיפת המעורבים; כימות הנזק 
לחברה; הגשת המלצות על: המשך הטיפול, 
כולל הטיפול המשפטי, שיפור נהלים, נקיטת 
אמצעי מניעה נוספים, הדיווח הנדרש ונוסח 

הדיווח. 

אחד החששות העיקריים 
של המנכ"ל היה השפעת 

מרכיב האגו, העלול להפריע 
לעבודת הצוות ולשיתוף 

הפעולה בתוכו, לאור מעמדם 
הבכיר של מנהלי החברה 

שיהיו בו. הוא יעד, כי בעיית 
האגו עלולה לגרום לניהול 
פעולות עצמאיות, דליפת 

מידע והסתרת מידע חיוני, 
שיזיקו לחברה


