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ביקורת חקירתית

בקרה, א  של  מהכללים  אחד  לא  ף 
דיווח של דוחות כספיים, עריכת 
מוגדר,  פורמט  לפי  מאזנים 
אשר   - וכו׳  חשבונות  של  מוסמכת  ביקורת 
תפקידים  ובעלי  פרופסורים  ידי  על  נוצרים 
רצון  ומתוך  טובות,  כוונות  בעלי  ציבוריים, 

הקפי של  החיובית  התדמית  ולשמור  ־להגן 
נוצרו,  לשמן  המטרות  את  משיגים  טליזם, 
ניתן  ולא  במחסור  הוא  פרטי  ורכוש  מאחר 
לרכוש, למכור, להחליף  לאסור על אף אחד 

או לשעבד מניות וכו׳.1
ידי  על   2015 באוגוסט  שנערך  במבחן 
חשבונות  ב"ביקורת  חשבון  רואי  מועצת 
הנבחנים,  נשאלו  מיוחדות"  ביקורת  ובעיות 
בין  ההבדלים  את  והסבר  “פרט  השאר:  בין 
חוקר  גורם  ע"י  הנערכת  חקירתית,  ביקורת 
כספיים  דוחות  של  ביקורת  לבין  כלשהו, 

הנערכת ע"י רואה חשבון מבקר".2
בתחום  הראשונה  שאינה  אף  זו,  שאלה 
רואי  מועצת  בבחינות  החקירתית  הביקורת 
חשבון, מהווה מעין “סגירת מעגל", שנפתח 
כאשר פורסם בשנת 1990 מאמרו של כותב 

והחד הפשוטה  הכותרת  תחת  אלו  ־שורות 
זה  חדש  תחום  חקירתית".3  “ביקורת  שנית: 
בראיית חשבון צבר מאז ניסיון רב של מאות 
באקדמיה,  קורסים  אירועים,4  של  רבות 
בכנסים  ודיונים  הרצאות  מאמרים5  עשרות 

בינלאומיים ועוד.
־בתחילת הדרך, הגדרת הביקורת החקי

בלבד.  ההונאות  לתחומי  התייחסה  רתית 
לטי החקיקה  הליכי  תחילת  עם  ־אולם 

תורת  יצירת  ועם  הון  הלבנת  בתופעות  פול 
לחימה בטרור באמצעות טיפול בכספי טרור, 
הגדרת  הורחבה  ה–90,  החל ממחצית שנות 
הביקורת החקירתית למניעה, איתור וכימות 

של הונאות, הלבנות הון וכספי טרור.

אקד קורסים  של  הלימודים  ־בתוכנית 
מיים )סילבוסים( בביקורת חקירתית, בתואר 
ראשון ובתואר שני, ניתן לראות את התכנים 

שהתגבשו במשך השנים בתחום, ובהם:
< יסודות הביקורת החקירתית: עקרונות 
ההונאה, העבריין והקורבן, יסודות המניעה, 

סקר חשיפה להונאות.
עוב מעילות  שונים:  פעילות  מגזרי  ־< 

דים, הונאות ניהוליות וייפוי דוחות כספיים, 
הונאות  ואיתור  מניעה  תאגידיות,  הונאות 
הונאות  ואיתור  מניעה  ממשלה,  במשרדי 
ביקורת  מחשב,  הונאות  מקומיות,  ברשויות 
במוסדות  הונאות  שונים,  בענפים  חקירתית 
פיננסיים, הונאות ומשברים כלכליים, הלבנת 

הון, כספי טרור.
חקיר בביקורת  ומתודולוגיות  כלים  ־< 

בביקורת,  ממוחשבים  בכלים  שימוש  תית: 
מבחנים סטטיסטיים לאיתור חריגים במסד 
כלים  הונאות,  לאיתור  ידניים  כלים  נתונים, 

ממוחשבים לאיתור הונאות והלבנות הון.

על  שטופלו  האירועים  מאות  מתוך  גם 
את  לראות  ניתן  החקירתית,  הביקורת  ידי 
נכנס  אשר  התחום,  של  הרחבה  הפריסה 
למעשה לכל ענף עסקי, ממשלתי, מוניציפלי 

ותאגידי המגזר השלישי, בארץ ובעולם. 

בבוקר הונאה, בערב טרור
שהוא  הלקוח,  עם  הראשונות  בפגישות 

התמ לגבי  נשאל  אני  הקורבן,  כלל  ־בדרך 
החקירתית  לביקורת  המשרד  צוותי  חות 
זה  ענף  אם  אף  האירוע.  התרחש  בו  בענף 
בהם  קודמים  מאירועים  היטב  לנו  מוכר 
באף  להתמחות  מתיימרים  אנו  אין  נתקלנו, 
אחד מהמגזרים בהם אירע האירוע, אלא רק 
טרור,  וכספי  הון  הלבנות  ההונאות,  בתחום 

כהגדרתם. 
החקיר הביקורת  צוות  אחת,  ־לא 

קשר  שום  ביניהם  שאין  בענפים  פועל  תית 
למשל  כך  הונאה.   - האירוע  מהות  מלבד 

חצי יובל
הביקורת החקירתית מציינת 25 שנים לפעילותה - ומעבר מיחס של ביטול למקום 
מרכזי בניהולם של ארגונים, בחשיפת הונאות ובמניעת טרור. שינויי הזמן מחייבים 

אותה להמשיך ולהתעדכן, אל מול האיומים המתחדשים < יהודה ברלב

 רו"ח יהודה ברלב, 
משרד ברלב ושות' - ביקורת חקירתית
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־ייתכן מקרה בו צוות מתחיל את היום בטי
פול באירוע של הונאה במחצב טבע בחו"ל, 
ומסיים את אותו יום באירוע של הלבנת הון 

במק טרור.  לאירועי  כספים  בזליגת  ־ואף 
להתחיל  הצוות  יכול  פחות,  דרמטיים  רים 

המזון הסיטו הונאה בתחום  באירוע  ־היום 
את  ולסיים  הביטוח  בתחום  להמשיך  נאי, 
השעות  דוחות  ההון.  בשוק  בהונאה  היום 
הרחבה  הפריסה  על  מצביעים  הצוותים  של 
אירוע  כל  בפריטת  אולם  האירועים,  של 
ניתן לעיתים לראות המכנה המשותף: מעשי 

שחיתות ובעיקר הונאות.
25 השנים האחרונות, לאור הני־  במהלך
סיון הרב שנצבר, גובשה מתודולוגיית עבודה 

לטי הראשוניות  מהפעולות  החל  ־ייחודית, 
פול באירוע ועד לאופן גיבוש הממצאים, דרך 
שיטות הפעולה התפורות לכל אירוע. חלקם 

־של האירועים טופלו על ידי הביקורת החקי
ולני לקחים  להפקת  שימשו  וחלקם  ־רתית, 

האקדמאיים  ובקורסים  בסמינריונים  תוח 
כמה  לציין  ניתן  אלו  אירועים  בין  השונים. 

בולטים.

אירועים שהתרחשו מחוץ לישראל
עליית   - הקרה"  “המלחמה  סיום   >
ומשאבי  נכסים  וריקון  האוליגרכים  תופעת 
טבע של מדינות ברית המועצות לשעבר, כמו 

האולי בין  המשפטיות  ההתכתשויות  ־גם 
הביקורת  יותר.  מאוחר  עצמם  לבין  גרכים 
ריקון  המשך  של  במניעה  סייעה  החקירתית 

המשפ להליכים  סיוע  הלאומיים,  ־הנכסים 
טיים וכימות הנזקים.

של  הענק  מעילת  כולל   ,2008 אירועי   >
כחלק  נלמדים  אלה  נושאים  מיידוף.  ברנרד 

־מהפקות הלקחים בקורסים לביקורת חקיר
תית וכן כבסיס לביקורת חקירתית בבדיקת 

אירועי פירמידה/פונזי.
הננקטת  עצמאית  כלכלית  מדיניות   >
ידי מדינות העולם השלישי וההתנתקות  על 
ארצות  בהובלת  שהיו  המרכזיים,  מהגושים 

הברית וברית המועצות. 

אירועים שהתרחשו 
בחו"ל ובישראל

בחו"ל:   .2002 של  ההונאות  אירועי   >
בארץ:  אדלפיה.  טייקו,  וורלדקום,  אנרון, 
הבנק למסחר, בנק קונטיננטל ופרשת פלד–

חקיקה נגד הלבנת הון,6 חוק סרבנס–אוקסלי 
לאיסור  חקיקה   ,IFRS–ה תקינת  בארה"ב, 

שוחד לעובדי ציבור בחו"ל.7
< השיפור באמצעי התקשורת, התחבורה, 
הביאו  הפיננסיות  והתשתיות  המחשבים 

העו רב–לאומיים,  פשיעה  ארגוני  ־ליצירת 
סקים בין השאר במסחר לא חוקי והברחות, 
רב–לאומית  פלילית  ופעילות  הון  הלבנות 
אכיפה  גופי  נתקלו  בהם  הקשיים  אחרת. 
גבולות,  חוצת  בפשיעה  בטיפול  רשמיים 

ויכו החקירתית  הביקורת  גמישות  ־לעומת 
לתה לפעול במספר מדינות במקביל, הביאו 

־לתנופה בפעילות הביקורת החקירתית לטי
פול בארגונים אלה, כאשר הלקוח הוא בדרך 
קורבן  שנפלו  מהמדינות  יותר  או  אחת  כלל 

לפשיעה זו.

אירועים שהתרחשו בישראל
נתקבעה   - בישראל  הבנקים  ריכוזיות   >
מנקודת  בעקבותיה,  והביאה   2002 אחרי 

בפעי אחידות  החקירתית,  הביקורת  ־ראות 
לות הפיננסית ובפעילות האשראי בישראל.

כלכליים  הון/קונצרנים  בעלי  נפילת   >
בישראל וכיווץ שוק ההון בישראל - בחמש 
שימוש  של  מגמה  ניכרת  האחרונות  השנים 
המשפטיים  בהליכים  החקירתית  בביקורת 

השונים ואיתור נכסים.
ציבורית,  לשחיתות  המודעות  עליית   >

־כולל על ידי בכירים בממשלת ישראל. הבי
דעת  חוות  להכנת  פעלה  החקירתית  קורת 
וניתוח  הכסף  נתיב  לאיתור  המדינה  עבור 

חשבונאי/פיננסי של האירועים.
בתחום  גדולים  תשתיתיים  פרויקטים   >
הביקורת   - ותקשורת  תחבורה  האנרגיה, 
החקירתית נקראה לאיתור חריגים בדיווחים 
שוחד  ללקוחות,  חיובים  החשבונאיים, 

וזליגת נכסים.
וחברות  העובדים  חברת  דעיכת   >

היש במשק  שליטתן  והקטנת  ־ממשלתיות 
קונצרנים  של  בהיקפים  עלייה  מול  ראלי, 
פרטיים ו"תספורות" הביאו גם הם לשימוש 
בביקורת החקירתית, הן בתחומי המניעה והן 

באיתור של הונאות.
מניסיון העבר, ההשלכות העיקריות של 
יתבררו, בחלק מהמקרים, רק  אירועים אלה 
בעוד מספר שנים. כך למשל, השלכות משבר 
לחשיפת  הביאו   1929 שנת  של  סטריט  וול 
אירועים של מגה–הונאות רק שנים מאוחר 

היתה  בארץ  החקירתית  הביקורת  גבעוני. 
ובחקירתם,  האירועים  בחשיפת  מעורבת 
ידי  במקביל לחקירות הפליליות שנערכו על 

רשויות האכיפה.
כולל   - הטרוריסטית  הפעילות  עליית   >
החל  טריטוריה,  בעלי  טרור  ארגוני  הקמת 
בהקמת  וכלה  בקולומביה   FARC מארגון 

דאע"ש במזרח התיכון וצפון אפריקה.
הנוג בתחומים  בחקיקה,  שינויים  ־< 

למשל:  החקירתית,  הביקורת  לפעילות  עים 

בתחילת הדרך, הגדרת 
הביקורת החקירתית 

התייחסה לתחומי ההונאות 
בלבד. אולם עם תחילת 
הליכי החקיקה לטיפול 

בתופעות הלבנת הון ועם 
 יצירת תורת לחימה 

בטרור באמצעות טיפול 
בכספי טרור, החל ממחצית 
שנות ה–90, הורחבה הגדרת 

הביקורת החקירתית 
 למניעה, איתור וכימות 

של הונאות, הלבנות הון 
וכספי טרור

מנקודת ראות המבקר 
החקירתי, שאינו נותן 

שירותים אחרים, הביקורת 
החקירתית שניתנת כחלק 

משירותי משרד לראיית 
חשבון, לוקה בשימוש 

במתודולוגיות שאינן מהסוג 
הנדרש באירועים של 

הונאות, ולא פעם לא ניתן 
לתקן את הפעולות שנעשו 

ופגמו בתהליך הביקורת 
החקירתית כולה



ביקורת חקירתית

יותר, עם הגילויים בפרשות מקקסון–רובינס 
וקרוגר–טול. 

בסמינריון בביקורת חקירתית מתבקשים 
מנקודת  אמיתי,  אירוע  לנתח  הסטודנטים 
את  ולהציג  החקירתי,  המבקר  של  המבט 

־האירוע בפני הכיתה. אם בסמינריונים הרא
מנותח  אחד  אירוע  למצוא  היה  ניתן  שונים 
הרי  סטודנטים,  של  צוותים  מספר  ידי  על 
צוות  כל  על  האירועים,  כמות  לאור  שעתה, 

־סטודנטים לנתח אירוע אחר. בפני הסטודנ
100 אירועים, שמר־ –טים מונחים למעלה מ
ביתם התרחשו בישראל, עם שפע של חומר 
על כל אירוע, כולל פסיקה מקיפה ואף פסקי 

דין של בית המשפט העליון.

אתגרים של טכנולוגיה ומיומנות
תור המואצות  הטכנולוגיות  ־ההתפתחויות 
ולשינויים במתו לביקורת החקירתית  ־מות 

אחסון,  מיכולות  החל   - העבודה  דולוגיית 
וצילום,  סריקה  וניתוחם,  הנתונים  ארגון 
זמינות  הניידת,  התקשורת  באמצעי  שיפור 
אדם  בכוח  וכלה  מידע,  ולמאגרי  לנתונים 
או  החדשניות,  בטכנולוגיות  בשימוש  מיומן 
בעל מיומנות בלימוד וקליטה של טכנולוגיות 

משתנות ומתפתחות. 
מהמבקר החקירתי נדרשות כיום, מעבר 
בכלים  מיומנויות  הרגיל,  החשבונאי  לרקע 
לטובת  וגיוסם  המתפתחים  הטכנולוגיים 
כיום  להסביר  קשה  מורכבים.  פרויקטים 
הקלות  את  חקירתית  בביקורת  למתמחה 

ובע ־והזריזות בהשגת המידע על תאגידים 
לעומת  בעולם,  נקודה  בכל  כמעט  ליהם, 
אמצעי  כאשר  שנה,   25 לפני  ששרר  המצב 
התקשורת העיקרי היה הדואר, ואף מכשירי 

הפקסימיליה לא היו זמינים בעסקים רבים.
דול מיליארדי  של  בהיקפים  ־באירועים 

ידי  על  החקירתית  הביקורת  נקראה  רים 
נכסים  כיצד  לאתר  מנת  על  מדינות  מספר 

־בהיקפים משמעותיים מהתוצר המקומי הגו
למי נעלמו מקופת המדינה וכיצד ניתן למנוע 

את המשך הזליגה של אותם נכסים. 
באותם  פעלה  החקירתית  הביקורת 
מקרים בכלים שלובים של ביקורת, מודיעין 
קדמיים  צוותים  של  הפעלה  תוך  וחקירות, 
 .)Back office( ועורפיים   )Front office(
לצוותי  הצוותים  חולקו  תפקודם,  מבחינת 
off-( לה  ומחוצה   )on-shore( יבשה 

 )on-shore( הקדמי  הצוות  כאשר   ,)shore
־קיבל גיבוי מהצוות העורפי הן בתחום הלו

הקיים  הקושי  הנתונים.  בניתוח  והן  גיסטי 
תוכנית  בניית  הוא  זה  מסוג  באירועים 
ושמירה  מידע  מקורות  גיוס  סדורה,  עבודה 
פעולה  שיתוף  קבלת  המקורות,  חיסיון  על 
המידע  כמויות  על  שליטה  גם  כמו  מקומי, 
מבלי לטבוע בו. לטובת התיאום בין הצוותים 
שממציאה  המתקדמת,  הטכנולוגיה  מגויסת 

עצמה כל הזמן מחדש. 
מטפלת  מגה–הונאות  באירועי  רק  לא 
שנקרא  במה  גם  אלא  החקירתית,  הביקורת 
קטנים.  בהיקפים  מכולת״  חנות  ״הונאות 
חשבונאיות  מערכות  עם  הונאות  הן  אלו 

הפעי כל  את  כוללות  שאינן  ־פרימיטיביות 
לות החשבונאית של העסק, למשל “הכנסות 
בין  ועוד.  במלאים  עודף  או  חוסר  שחורות" 

הבר פירמידות/פונזי  אירועי  עולים  ־לבין, 
חות נכסים, רישומים כוזבים, שוחד ו"שוחד 
איתור  נסתרים,  בנקים  חשבונות  מוכפל",8 
הסתרה,  פעולות  מס,  עבירות  נכסים,  בעלי 

גלגול, השמטה והשמדה של רישומים ועוד.
ידי  על   2014 באוגוסט  שנערך  במבחן 
חשבונות  ב"ביקורת  חשבון  רואי  מועצת 

הנבח נשאלו  מיוחדות",  ביקורת  ־ובעיות 
נים, בין השאר: “במסגרת החקירה שנערכה 

כי  התברר  ההתאמה,  אי  גילוי  עם  בחברה 
כבר בעבר חשדה הנהלת החברה בקיומן של 
על  מלדווח  נמנעה  אך  במלאי,  התאמות  אי 
ולדירקטוריון  המבקרים  החשבון  לרואי  כך 
החברה... מודיעים לך בזאת כי אירעו בחברה 
מעשי מירמה חמורים, שהינם בעלי השלכות 
ועל  החברה  של  הכספי  מצבה  על  מהותיות 

דוחותיה הכספיים".
החקירתית,  הביקורת  בין  ההשוואה 
הביקורת הפנימית והחקירה הפלילית הוצגה 
ידי החתום מטה.9 על  על  בשלושה מאמרים 
של  השונים  התחומים  בין  שההשוואה  אף 
הביקורת נראית לכאורה ברורה וישימה, הרי 
חשבון  רואי  משרדי  כי  רואים,  אנו  בפועל 
בביקורת  ו/או  חיצונית  בביקורת  העוסקים 

חקיר ביקורת  שירותי  גם  נותנים  ־פנימית, 
תית. מנקודת ראות המבקר החקירתי, שאינו 

החקיר הביקורת  אחרים,  שירותים  ־נותן 
תית שניתנת כחלק משירותי משרד לראיית 
חשבון, לוקה בשימוש במתודולוגיות שאינן 
ולא  הונאות,  של  באירועים  הנדרש  מהסוג 
שנעשו  הפעולות  את  לתקן  ניתן  לא  פעם 

ופגמו בתהליך הביקורת החקירתית כולה.

תראו להיכן היא הגיעה
־דוגמה נוספת להיכן הגיעה הביקורת החקי

ניתן  החשבון  בראיית  ולמקומה  רתית 
לראות בשאלה מבחינת מועצת רואי חשבון 

באוגוסט 2011: 
רואי  במשרד  שנערך  מקצועי  בדיון 
המשרד,  של  הביקורת  לנהלי  באשר  חשבון, 

הושמעו הדעות וחילופי הדברים דלקמן:
כי:  ארז,  רו"ח  של  לדבריו  במענה   .1

־“לעיתים אנו נתקלים במהלך עבודתנו בלקו
חות שעוברים על החוק, או תקנה, או הוראה 

־מחייבת אחרת. בעבר נהגנו להתעלם מפעו
־לות או ממצבים אלה, כל עוד הם אינם קשו
־רים ביישום כללי חשבונאות בדוחות הכס

המס  חוקי  הוראות  את  נוגדים  או  פיים, 
מקצועית  מחוייבים  אנו  שלגביהם  השונים, 
גישה  לשנות  עלינו  השתנו,  הזמנים  ואתית. 
ולהיות יותר ערניים לכל סטייה מהותית של 

משמעו חוק  מהוראות  המבוקרים  ־הגופים 
אחרת  שכן  לנסיבות,  בהתאם  ולפעול  תיות 
עם  פעולה  כמשתפי  בנו  לראות  עלולים 

הלקוחות ולהיענש על כך".
ארזי.  על  חולק  “אני  חרובי:  רו"ח  אמר 

בסמינריון בביקורת 
חקירתית מתבקשים 

הסטודנטים לנתח אירוע 
אמיתי, מנקודת המבט של 
המבקר החקירתי, ולהציג 
את האירוע בפני הכיתה. 

אם בסמינריונים הראשונים 
ניתן היה למצוא אירוע אחד 
מנותח על ידי מספר צוותים 

של סטודנטים, הרי שעתה, 
לאור כמות האירועים, 

על כל צוות סטודנטים 
לנתח אירוע אחר. בפני 

הסטודנטים מונחים למעלה 
מ–100 אירועים
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הזרוע  ולא  משטרה  לא  בלשים,  לא  אנו 
הארוכה של החוק. אנו בסה"כ רואי חשבון, 
על  דעה  לחוות  הוא  מאיתנו  שנידרש  שכל 

העב ולהתנהגות  לנו  מה  כספיים.  ־דוחות 
ריינית של הלקוחות בתחומים שונים שאינם 
הכספיים  מהדוחות  חלק  אינם  חשבונאיים, 
ואינם עבירה על חוקי המס. ככל שנדע פחות 

ונתרחק מעניינים אלה, כך ייטב לנו".
מצטרף  “אני  שקדי:  רו"ח  אמר   .2
או  חוקיות  מזאת,  יתרה  חרובי.  של  לדעתו 
עניין  הינו  פעילות הלקוחות  אי חוקיות של 
לנו הכשרה משפטית  אין  משפטי, שממילא 
הוא  מאיתנו  שנדרש  כל  בכך.  ולדון  לשקול 
להסתפק בקבלת הצהרה של הנהלת החברה 
שהיא פועלת בהתאם לחוק, וכי דווח לנו על 
כל המקרים הידועים לה של אי ציות לחוקים 
נלקחה  קיימת,  אם  וכי השפעתם,  ולתקנות, 
הכספיים.  הדוחות  עריכת  לצורך  בחשבון 
בנוסף לכך, בדרך כלל הנהלת החברה מודעת 
לתופעות אלה, ולעיתים אף מעורבת בכך. כל 
עיסוק שלנו בעניין זה, רק יגביר את החיכוך 
בינינו לבין הנהלת החברה, וממילא לא ישא 

תוצאות חיוביות".
“עדיף שנדע פחות  רו"ח אלוני:  3. אמר 
שכן  החוק,  על  עבירות  של  אלה  בעניינים 
מדווח  מנוע  ממילא  המבקר  החשבון  רואה 

־לגורמים מחוץ לחברה על עבירות של לקו
זה  לעניין  מנוע מלהתייחס  והוא אף  חותיו, 

בחוות דעתו על הדוחות הכספיים".
4. אמר רו"ח ברושי: “על מה אתם מדב־
מקצועיים  וכללים  פרקטיקה  ישנה   - רים 
ברורים בנושא בארץ ובעולם. עברו הזמנים 
על  לקוחות  של  מעבירות  להתעלם  שניתן 

־חוקים ותקנות, גם אם הם לא בתחום החש
בונאי והמקצועי שלנו כרואי חשבון".

5. אמר רו"ח תמרי: “הסוגיה הינה במי־
נוכח שהגוף  לדעתי אם המבקר  שור האתי. 
המבוקר אינו מציית להוראות חוק ותקנות, 
קודם,  שעה  ויפה  מתפקידו,  שיתפטר  עדיף 

ולא יתעסק בעניינים אלה".
על  דעתך  “חווה  השאלה:  באה  ואז 
האמירות וחילופי הדברים שצוטטו לעיל )יש 

להתייחס לכל סעיף בנפרד(".

לסיכום
החקירתית  הביקורת  נכנסה  שנה   25 לפני 
ראשית  הביקורת.  לעולם  חדש  כ"שחקן" 

בפני  עמדה  פעם  ולא  קלה  היתה  לא  דרכה 
־ניסיונות לבטל את קיומה. הביקורת החקי

השתלבה  החשבון  בראיית  כתחום  רתית 
באקדמיה, בבחינות הסמכה של רואי חשבון, 
חקירתי  מבקר  מינוי  ידי  )על  המשפט  בבתי 
גופים  ושל  ממשלתיים  במכרזים  מומחה(, 
בינלאומיים  ופורומים  בכנסים  ציבוריים, 

וזכתה לכיסוי תקשורתי משמעותי. 
־עם זאת, ניצבת עדיין הביקורת החקיר
־תית בפני אתגרים מורכבים ומרובים. הבי

עבריינים  מול  מתמודדת  החקירתית  קורת 
רקק"  מ"דגי  החל  הלבן,  הצווארון  בתחום 
ואמורה  בינלאומיים,  פשיעה  לארגוני  ועד 
עם  קבל  להציגה  ואף  פעילותם  את  לחשוף 
ועדה. גורמים עבריינים אלו ניסו וינסו לפגוע 
ובמיומנותו של המבקר החקירתי  באמינותו 

עצמו או בממצאיו. 
כולל  ובעולם,  בארץ  במשק,  השינויים 
במודלים  שינויים  טכנולוגיות,  התפתחויות 
וזמינות המידע, מחייבים  יצירת רווחים  של 
העבודה  מתודולוגיית  של  ושינוי  שיפור 
מול  להתמודדות  לחימה"  “תורות  ובניית 
החקירתי,  המבקר  בפני  הניצבים  האיומים 
גם לאור הציפיות הגבוהות עליהן הוא נדרש 

לענות. 
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ביקורת חקירתית

 החוקר הביקורתי 
והמבקר החקירתי

החקירה הפלילית והביקורת החקירתית אינן מצויות בהכרח על מסלולים 
 מקבילים שלא ייפגשו. שיתוף הפעולה בין שתי המתודות הולך וגובר, 

תוך הפריה הדדית ותועלת משותפת < יהודה ברלב

אם יחטא איש לאיש ופללו אלוקים" "
)שמואל־א' ב', כ"ה(

“משטרת ישראל פועלת לאכיפת חוק, 
־לקיום הסדר הציבורי, לשמירה על ביט

חון הנפש והרכוש, ובה בעת לכיבוד זכויות 
היסוד של האדם" )אתר משטרת ישראל(

ועד  החקירה  משלב  הפלילי,  בתהליך 
־לשלב ההרשעה, כפי שמוכר לנו בעולם ובי

על  הציבור  לטובת  עדיפות  ניתנת  שראל, 
פני טובת הפרט. הדבר בולט באותם אירועי 
הונאה, בהם נגרם נזק לרכוש הפרטי, בין אם 

הוא שייך לפרט ובין אם הוא שייך לתאגיד. 
בתהליך  הדגש  ניתן  המקרים  במרבית 
קרי  מהחברה,  העבריין  הרחקת  על  הפלילי 

־הרשעתו ומאסרו לפרקי זמן, על מנת להע
מעשים  מביצוע  הציבור  את  ולהרתיע  נישו 
הפלילי,  בתהליך  המקרים,  נדירים  כאלה. 
הנזק  סכום  מלוא  להשבת  דגש  ניתן  בהם 
רבות,  סיבות  ולכך  העבריין,  ידי  על  לקורבן 

שעל חלקן אעמוד במאמר זה. 
בפרק  ישראל  משטרת  באתר  אמנם, 

העי “תפקידיה  נאמר:  ותפקידים"  ־“ייעוד 
אוכפת  כזרוע  ישראל  משטרת  של  קריים 
המשטרה  לפקודת   3 בסעיף  קבועים  חוק 
קובע:  ]נוסח חדש[, התשל"א־1971. הסעיף 
עבירות  במניעת  תעסוק  ישראל  ‘משטרת 
ובגילוין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין, 
ובקיום  אסירים,  של  הבטוחה  בשמירתם 
והרכוש'.  הנפש  וביטחון  הציבורי  הסדר 
הסמכויות  פי  על  פועלת  ישראל  משטרת 
שהוענקו לכל שוטר בפקודת המשטרה ]נוסח 

חדש[, התשל"א־1971 ובחקיקות נוספות".
־אולם, בשל סדרי עדיפויות שונים ומגב

לות כוח אדם, בארץ כמו בעולם, התייחסות 
המשטרה,  של  בעיקר  האכיפה,  רשויות 

־להונאות שונה מההתייחסות לעבירות המת
־בצעות בדרכים אלימות. בחרתי להביא לדו

גמה את אתר משטרת ישראל, מאחר שהוא 
באופן  והמטרות מתוארים  הייעוד  בעברית. 

דומה באתרים של משטרות אחרות בעולם. 1
רשויות  של  והמטרות  הייעוד  לעומת 

־האכיפה, מטרות הביקורת החקירתית טמו
של  וכימות  איתור  מניעה,  בהגדרתה:  נות 
ושחיתות.  טרור  כספי  הון,  הלבנת  הונאות, 
מכאן עולה השאלה, מה השוני בין הביקורת 
ידי  על  כלל  בדרך  המתבצעת  החקירתית, 
גורם אזרחי, כגון משרד לראיית חשבון, לבין 
רשות  ידי  על  הפלילית, המתבצעת  החקירה 

אכיפה, אם בכלל.

תחום המניעה
על אף הפרסומים באתרי האינטרנט שלהם, 

־על מניעת עבירות כמטרה, אין גופי המשט
במניעת  עוסקים  בישראל,  כמו  בעולם,  רות 
הפרטי.  במגזר  לא  ובעיקר  הונאה  אירועי 

־הסיבות שונות ונובעות בעיקר מסדרי העדי
־פויות: למניעת עבירות אלימות ניתנת עדי

עבירות  מניעת  של  מזו  בהרבה  גבוהה  פות 
הונאה. יתר על כן, שלא כמו חקירות הונאה, 
מערכי  האכיפה  רשויות  מקדישות  להן 
הדרכה, אין מערך הדרכה בנושא של מניעת 

הונאות. 
הבי לימודי  במסגרת  זאת,  ־לעומת 
־קורת החקירתית במוסדות האקדמיים השו

נים, כולל בישראל, 2 ניתן דגש רב בשיעורים 
הכרת  משלב  החל  ההונאות,  מניעת  לתחום 
מבצעי  מניעי  הבנת  דרך  ההונאה,  תהליך 

ההונאה ועקרונות המניעה.
מונה  המניעה,  מתהליך  כחלק  לדוגמה: 

שוטפת  למניעה  חקירתית  ביקורת  צוות 
בחברה רב־לאומית, בכפוף למנכ"ל החברה. 
רק  החברה  להנהלת  דווחו  הצוות  פעולות 
שימוש  ואף  פרצות  איתור  לאחר  בדיעבד, 
בפרצות על ידי עובדים בחברה. הצוות הפעיל 
טכניקות שונות של ביקורת חקירתית, כולל 
ביקורים סמויים באתרים של החברה בשעות 
לא צפויות, ולאחר עיבוד הממצאים, בטווח 

של שעות - ביקורים גלויים. 
בקרב  השתרשה  חודשים  מספר  לאחר 
שכל  הידיעה  בחברה  והמנהלים  העובדים 
כך  נעשה  לא  פעולותיהם מבוקרות, אף אם 
העובדים  העלו  הנוספים  בביקורים  בפועל. 
בחברה  חריגות  ופעולות  ליקויים  מיוזמתם 
ובהמשך הציפו נושאים כאלה ישירות לצוות 
לביקורי  לחכות  בלי  החקירתית,  הביקורת 

־הפתע. כך לדוגמה, אותרו תקבולים במזומ
נים שלא מצאו דרכם לקופת החברה, אותרו 

־עובדי “רפאים", אותרו הוצאות שלא למט
רות החברה ועוד.

תחום האיתור
כותב  ידי  על  שנוסדה  החקירתית,  הביקורת 
מאמר זה בשנת 1990, נועדה בעיקרה לפעול 
לטובת הקורבן, על מנת להשיב הנזק שנגרם 
חוקיים,  באמצעים  ההונאה,  מעשה  עקב  לו 

בכלים חשבונאיים וכלי ביקורת חקירתית. 
המשטרה,  ייעוד  לבחינת  נחזור  אם 
מוגדרת  אינה  אם  אף  לקורבן,  הסיוע  אזי 
אולם  מפעילותה,  חלק  היא  אף  מהווה  כך, 
של  במקרה  אלימות.  עבירות  של  בהקשר 

־עבירות הונאה, השאיפה העיקרית של הקו
להשיב  היא  והעסקי  הפרטי  מהמגזר  רבן 
לו את הרכוש  ולהחזיר  לקדמותו  את המצב 
השונים  המשטרה  באתרי  ממנו.  שנלקח 

העב בהעמדת  ולסיוע  לחקירה  ־מתייחסים 
ריין לדין כסיוע לקורבן העבירה. הדבר נכון 
את  להשיב  ניתן  לא  בהן  אלימות,  בעבירות 

 רו"ח יהודה ברלב, משרד ברלב ושות' - 
ביקורת חקירתית. התמונות: מניות מהונאת 
הענק של איוור קרוגר )מלך הגפרורים( 
 בשנות ה–20 של המאה הקודמת. 
מתוך אוסף צבי ויהודה ברלב
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המצב לקדמותו.
ידי  על  המוצגות  המטרות  כן:  על  יתר 
אינן  למימושן  והדרכים  המשטרה  גופי 
של  באירועים  הקורבן  עם  מיטיבות  בהכרח 
היא  לי  הזכורה   3 הראשונה  הדוגמה  הונאה. 
פעילה  שהייתה  חברה  פירוק  של  אירוע 
למשטרה  תלונה  הגיש  המפרק  ההון.  בשוק 
החברה  בעלי  ידי  על  שבוצעה  הונאה,  על 
המפקידים,  של  בכספיהם  שפגעה  ומנהליה, 
בהיקפים גדולים, והביאה את החברה למצב 
של פירוק. את תלונתו תמך המפרק בדוח עב 

כרס שהכין וכלל מאות רבות של מסמכים. 
עקבו נעלמו  החקירה  לתחילת  ־בסמוך 

גם  שהיו  המניות,  מבעלי  חלק  של  תיהם 
כי  התברר  יותר  ומאוחר  בחברה,  מנהלים 
נמלטו מישראל. המנהלים האחרים, שחלקם 
ידי  על  נחקרו  המניות,  בעלי  הם  אף  היו 
שכלל  וצוותו,  במפרק  שנעזרה  המשטרה, 
בית  באישור  במקביל,  חקירתיים.  מבקרים 
המשפט של הפירוק, נכנס המפרק למו"מ עם 

העיק המניות  הדין של אחד מבעלי  ־עורכי 
ריים, ששימש גם כדירקטור בחברה. הקושי 

־העיקרי במו"מ זה, מעבר לשאלת סכום הפי
לא  דינו  ועורכי  שהדירקטור  בכך  היה  צוי, 
עוד  כל  כלשהו  פיצוי  לתשלום  מוכנים  היו 

מתנהלת חקירה. 
אמנם, החקירה הפלילית וההעמדה לדין 

להק עלולים  אך  להרתעה,  להביא  ־עשויים 
לידי  שנגזל  הרכוש  להשיב  היכולת  על  שות 
אזרחית  תביעה  הגשת  למשל,  כך  הקורבן. 

־להשבת הגזל בזמן התנהלות החקירה הפלי
בעת  בנוסף,  בחקירה.  לפגוע  עלולה  לית, 
החקירה הפלילית, יקשה להשיג את הראיות 

־במסגרת הביקורת החקירתית כסיוע להלי
כים האזרחיים.

שהגיש  תאגיד  של  מקרה  לדוגמה  אביא 
מהותי,  בהיקף  הונאה  על  במשטרה  תלונה 
שבוצעה על ידי בכירים באגף הכספים שלו. 
שנקטה  הראשונות  החקירה  פעולות  בין 
המשטרה היו עריכת חיפוש ותפיסת מסמכי 
מקור של הנהלת החשבונות, על פי צו חיפוש 

שהוצא על ידי בית המשפט. 
צוות  התאגיד  הנהלת  שכרה  במקביל, 
ביקורת חקירתית לקדם תביעה אזרחית נגד 

נתקל בקושי משמ ־מבצעי ההונאה. הצוות 
וקבצי  החשבונות  הנהלת  מסמכי  עותי: 

־מחשב מסוימים הוחזקו בידי המשטרה, ומפ
גשים עם החשודים, שהיו גורם מרכזי בהכרת 
של  והממוחשבות  החשבונאיות  המערכות 
המשטרה,  באישור  והותנו  הוגבלו  החברה, 

על מנת שלא לפגוע בחקירה הפלילית.
בתחום  החקירתית  הביקורת  מטרת 

־איתור ההונאה היא השבת גזל ההונאה לקו
רבן, בעוד מטרת החקירה המשטרתית בפרט 

האמת,  חקר  היא  בכלל  הפלילית  והחקירה 
את  ביצע  מי  ולהוכיח  לאתר  שאיפה  תוך 
ההונאה, להשיג ולהציג הראיות להגשת כתב 

אישום פלילי לפרקליטות.

תחום הכימות
גם לאחר סיום החקירה המשטרתית והגשת 
כתב האישום על ידי הפרקליטות, אין בהכרח 

הקו לבין  התביעה  בין  אינטרסים  ־זהות 
רבן. בעוד הקורבן רוצה לראות כתב אישום 
תגיש  שהתביעה  הרי  הנזק,  סכום  מלוא  על 
כתב אישום רק על אותו חלק בהונאה שניתן 
חלק  סביר.  ספק  לכל  מעל  להוכיחו  לדעתה 
זה אינו בהכרח סכום הנזק המלא. תיתכן גם 
עיסקת טיעון, שבה יודה העבריין רק בחלק 
יידרש  ויורשע בהתאם, ואז  מסכום ההונאה 
את  אזרחי  משפטי  בהליך  להוכיח,  הקורבן 

הסכום הנוסף, שלגביו לא הושגה הרשעה. 
הרי  האפשרי,  העונש  את  נבחן  אם  גם 
שקל,  מיליון   10 של  הונאה  על  בהרשעה 
יהיה  המשפט  בית  ידי  על  שייקבע  העונש 
 15 של  בהונאה  להרשעה  הנראה,  ככל  זהה, 
שני  בין  הניכר  הפער  למרות  שקל,  מיליון 
באירועי  ההיסטוריה,  לאורך  הסכומים. 
לסכום  משמעות  הייתה  לא  ענק,  הונאות 
ההונאה המלא, לעניין ההרשעה. כך לדוגמה, 

לאחר מספר חודשים 
השתרשה בקרב 

העובדים והמנהלים 
בחברה הידיעה שכל 

פעולותיהם מבוקרות, אף 
אם לא נעשה כך בפועל. 

בביקורים הנוספים 
העלו העובדים מיוזמתם 

ליקויים ופעולות 
חריגות בחברה ובהמשך 

הציפו נושאים כאלה 
ישירות לצוות הביקורת 
החקירתית, בלי לחכות 

לביקורי הפתע



ביקורת חקירתית

־במקרה של ברנרד מיידוף, לא היתה משמ
 50  ,15 על  מדובר  אם  הענישה,  לצורך  עות, 
או 177 מיליארד דולר. 4 לעומת זאת, מהיבט 
הקורבנות, קיימת חשיבות רבה לסכום, שעל 

פיו ייקבע חלקם בפיצוי שיקבלו. 
הביקורת החקירתית עוסקת גם בכימות 
הנזק, עקב מעשה ההונאה, על מנת לאפשר 
את קבלת מלוא סכום הפיצוי על ידי הקורבן. 
ומחייב  מורכב  כלל  בדרך  שהוא  זה,  כימות 
הפעולות  מסוג  אינו  רב,  וניסיון  התמחות 
הפלילי.  החקירה  צוות  ידי  על  המבוצעות 
החקירה  צוות  נסמך  מסוימים  במקרים 
הפלילי על דוח הביקורת החקירתית שמכמת 
בתיק  שנאספו  מהראיות  כחלק  הנזק,  את 

הפלילי. 
בתיקי  ביותר,  מורכב  כימות  של  מקרה 
הונאה המשולבים בהלבנת הון, נערך באירוע 
הונאה רב־לאומי שראשיתו באחת ממדינות 

נוס למדינות  והתפשט  ־בריה"מ־לשעבר 
פות, כאשר לאחר מכן בוצעו תהליכי הלבנת 

הון במספר מדינות. הקושי לכמת את הנזק 
נבע כתוצאה מהפיזור הרב של הכסף למאות 
ביצוע  תוך  מדינות,  בעשרות  בנק  חשבונות 

ומחש אל  כספים  של  וכניסות  יציאות  ־של 
שנס כספים  לנטרל  והצורך  הבנק  ־בונות 
־פרו פעם אחת בתהליך, ואשר פוצלו והופ

בסך  עצמן.  על  שחזרו  רבות  בפעולות  קדו 
פעולות חשבונאיות שבו נבחנו אלפי  ־הכל 

צעו בתוך פחות משנתיים. 

שת"פ בין החקירה הפלילית 
לביקורת החקירתית

דרך  כברת  עבר  החקירתית  הביקורת  תחום 
ומהווה  האחרונה,  היובל  במחצית  ארוכה 
שנצבר  הניסיון  חשבון.  בראיית  ענף  כיום 
כלים,  לפיתוח  הביא  הונאה  אירועי  באלפי 
גם בתחום הטכנולוגי, והוטמע בתוך לימודי 

־הביקורת בחשבונאות, כנושא בבחינת הבי
קורת של מועצת רואי חשבון. 

לאחד  הפכה  החקירתית  הביקורת 
כולל  החשבון,  רואי  של  העיסוק  מתחומי 
ממשלתיות,  חברות  המדינה,  של  במכרזים 
ציבוריות ועוד. על כך יעידו אתרים רבים של 
משרדי רואי חשבון, שתחום זה מופיע כחלק 
מפעילותם. לאורך השנים נצבר ניסיון רב גם 

־בשיתוף הפעולה בין החקירה הפלילית לבי
קורת החקירתית.

־בעיקר בעולם יש מעבר שוטף של מבק
חקירתית  ביקורת  ממשרדי  חקירתיים  רים 

מעשי אלה  מעברים  ולהיפך.  אכיפה  ־לגופי 
רים את מערכות החקירה מחד ואת הביקורת 
החקירתית מאידך. מעברים אלה קיימים גם 
במוסדות אקדמיים ובמערכי הדרכה, כאשר 

המרצים באים משני מגזרים אלה.
חקי לראות  גם  ניתן  השנים,  ־במהלך 

גוף  בין  פעולה  שיתוף  תוך  הונאה  רות 
כאשר האחד  לביקורת החקירתית,  האכיפה 
מזין את חברו, לטובת התהליך הפלילי מחד 
ניתן  לכך  דוגמה  מאידך.  הקורבן  ולטובת 

המידע שהושג לא היה 
בשל להגשת תלונה 

במשטרה ונדרשה רמה 
גבוהה יותר של הוכחה. 

לצורך כך הוחדרה 
למשמרת מלצרית, 

שלאחר תקופה קצרה 
הפכה להיות “שותפת 

סוד" עם מנהל המשמרת 
ומלצרים נוספים. 

לאחר שנאספו הראיות 
הנוספות, שאומתו 

בנתונים החשבונאיים 
ובמערכת המחשב 

 התפעולית, הוגשה 
תלונה למשטרה



המקצוע והחשבונאות 

רואה החשבון יוני 2014

089 088

5 מיידוף  ברנרד  של  ההונאה  באירוע   לראות 
מטעם  החקירתית  הביקורת  צוות  כאשר 

־המפרק סייע לגיבוש כתבי אישום נגד מעו
 BMIS חברת  מתוך  ההונאה,  בביצוע  רבים 

לתה ונכנסה  מיידוף  של  בבעלותו  ־שהיתה 
ליך הפירוק.

ישנם מקרים בהם מתמנה מבקר חקירתי 
לביצוע החקירה וניתנות לו סמכויות חקירה 
למשל:  אכיפה.  קציני  של  לאלו  המקבילות 
על  ידי ראש רשות מקומית,  על  מינוי חוקר 
מקומית  רשות  ראש  כזה  במקרה   6 חוק.  פי 
שיפעל  משמעת  בענייני  חוקר  למנות  רשאי 
עם סמכויות מהפרוצדורה הפלילית. קיימים 
נוספים בחוקים שונים המאפשרים  סעיפים 

מינויים עם סמכויות דומות.
החקירה  מערך  בין  ההדדית  ההעשרה 
הפלילית לבין הביקורת חקירתית באה לידי 
ולא  טכנולוגיים  בכלים  בשימוש  גם  ביטוי 

הבי שבשימוש  מהכלים  חלק  ־טכנולוגיים. 
בחקירות  גם  משמשים  החקירתית  קורת 

הפליליות. כך למשל:
כלים לא טכנולוגיים:

.)BENFORD( מודל בנפורד >
.)CRESSEY( המשולש של קרסי >

.)KAUTILYA( קאוטיליה >
.)BENEISH( של בנייש Mמודל ה־ >

כלים טכנולוגיים:
< גליונות עבודה אלקטרוניים.

< תוכנות לחקירות מחשב.
< תוכנות סטטיסטיות לאיתור חריגים.

.)DATA MINING( תוכנות כריית מידע >
< תוכנות ייעודיות.

תהליכי העבודה
לעיל,  שהוצגו  כפי  השונות,  המטרות  לאור 

־קיימים הבדלים בתהליכי העבודה בין הבי
החקירה  של  אלו  לבין  החקירתית  קורת 
שאיפה  קיימת  הפלילית  בחקירה  הפלילית. 
לקבלת הודאה מהעבריין על ביצוע המעשה, 
כולל תיאור תהליך ההונאה. במקרים רבים, 
ההודאה מושגת באמצעות עד מדינה, שהינו 
שותף למבצע ההונאה. הביקורת החקירתית, 
שפועלת בדרך כלל ללא הסמכויות הקיימות 
לחוקרי ההונאה, מתבססת על איסוף ראיות 
והאחרים  החשבונאיים  המסמכים  מתוך 

ומקבצי המחשב. 
גם  נובעים  העבודה  בשיטות  ההבדלים 

החקירה  בעוד  המשפטי.  התהליך  מדרישות 
של  ברמה  ראיות  להמציא  נדרשת  הפלילית 

־“מעל לכל ספק סביר", הרי הביקורת החקיר
תית, בהליך האזרחי, יכולה להסתפק בראיות 
מ־  ליותר  נוטה  ההסתברויות"  “מאזן  בהן 

51%, אם כי ברף הגבוה שלהן.
בתהלי זהות  גם  למצוא  ניתן  ־לעיתים 
־כים, בין הביקורת החקירתית לחקירה הפלי

לית. כך למשל, השימוש בכלים מודיעיניים, 
,כגון הפעלת מקורות יומינט 7 בין אם מקו־

והפע גיוסם  ביעד,  הקיימים  אנושיים  ־רות 
לתם ובין אם בהחדרת מקורות ליעד. 

במסעדה,  הונאה  של  באירוע  לדוגמה: 
ומלצרים  משמרת  מנהל  ידי  על  שהתבצע 
הונאה  לביצוע  חשד  עלה  משמרת,  באותה 

והכ החשבונאיים  הנתונים  בחינת  ־לאחר 
מותיים. המידע שהושג לא היה בשל להגשת 
יותר  גבוהה  רמה  ונדרשה  במשטרה  תלונה 

של הוכחה. 
מלצרית,  למשמרת  הוחדרה  כך  לצורך 
שלאחר תקופה קצרה הפכה להיות “שותפת 
נוספים.  ומלצרים  המשמרת  מנהל  עם  סוד" 
שאומתו  הנוספות,  הראיות  שנאספו  לאחר 
המחשב  ובמערכת  החשבונאיים  בנתונים 

התפעולית, הוגשה תלונה למשטרה.
חקירתית  ביקורת  לצורך  אחר,  במקרה 
שנועדה לבחון אירוע לאומי של סדרת מעשי 
שירות  הופעל  באסיה,  במדינה  שחיתות 
המודיעין הממלכתי המקומי, לאיסוף ראיות 
הראיות  החקירתית.  הביקורת  צוות  עבור 
שלא  מודיעיניות,  כראיות  הוגדרו  שנאספו 
ניתן היה לעשות בהן שימוש בבית משפט, או 

־בתהליך משפטי אחר, מחשש לפגיעה במקו
רות המידע, שהתבססו גם על האזנות סתר 
שנערכו על ידי גוף המודיעין הממלכתי. צוות 
המידע  את  “הלבין"  החקירתית  הביקורת 
בנקאיים,  חשבונאיים,  מסמכים  באמצעות 
פרוטוקולים, ופעולות תשאול שבוצעו על פי 

הסמכות שקבלו מהמדינה.
החקיר הביקורת  בהם  מקרים  ־קיימים 

תית פועלת לטובת החשוד בעבירה, על מנת 
שהפעולות  הפלילי  החקירה  לצוות  להוכיח 
הכספיות והדיווחיות המיוחסות לחשוד אינן 
מטעויות  נובעות  שהן  או  פליליות,  פעולות 

בתום לב. 
כך לדוגמה, ברשות מקומית הודח עובד 
בכיר מאגף הגזברות בטענה שביצע פעולות 
רישומיות, על מנת לכסות על אירוע הונאה. 

דעת  חוות  הכין  החקירתית  הביקורת  צוות 
כי מדובר בטעויות בתום  מומחה המוכיחה, 

־לב, לכל היותר, ומרבית המקרים הם רישו
בחקירת  הבכיר.  של  באחריותו  שאינם  מים 
ראש צוות הביקורת החקירתית, שהיה חתום 
על חוות הדעת, הוכח להנחת דעתו של בית 
ואף  זוכה  הבכיר  היה,  כך  אכן  כי  המשפט, 

קיבל פיצוי כספי. 
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ביקורת חקירתית

ביקורת הפנימית החלה את דרכה ה
המקצועית לאחר מלחמת העולם 
שהיא  למה  והתפתחה  השנייה1 

־היום, עם חקיקה ותקני ביקורת, כולל ביש
ראל. הביקורת החקירתית החלה את דרכה 
שעברה  המאה  של  ה־90  שנות  בתחילת 

התא תוך  דרכה,  בראשית  עדיין  ־ונמצאת 
מתה למסגרת החוקים הקיימת בכל מדינה, 
לפעילותה,  דווקני  באופן  שאינה מתייחסת 

אלא במקרים ייחודיים. 
שני תחומים אלה התפתחו מתוך מקצוע 

־ראיית החשבון, אולם, בעוד הביקורת הפני
מית הפכה למקצוע עצמאי, הרי שהביקורת 

וכי איתור  במניעה,  העוסקת  ־החקירתית, 
מות מעשי הונאה, הלבנת הון, וכספי טרור, 
תחום  )עדיין(  נמצאת  בשחיתות,  גם  כמו 

בראיית חשבון.

פרשת בנק האיכרים
הגיע  האיכרים2  בנק  של  הפנימי  למבקר 
מכתב אנונימי3, שבו ניתן גילוי לכך שאחד 
בצפון, שמעון טלר,  מבכירי הסניף המרכזי 

נמו בסכומים  אשראים  סדרת  ־העניק 
גדולה מבני משפחתו, בסכום  כים לקבוצה 
המשפחה  בני  שקלים.  מיליוני  של  כולל 
ובמחשבי  ברישומי  ככאלה  מזוהים  אינם 
הבנק והאשראים שניתנו הם, לכאורה, כאלו 

שאינם מזוהים כקשורים ביניהם.
למענק  לאחרונה  זכה  אף  טלר  מר 

והצ הצטיינותו  בגין  הבנק,  ־מהנהלת 
טיינות הסניף שבניהולו בטיפול באשראים 

בדיקה  ערך  הפנימי  המבקר  לקוחותיו.  של 
קיום  את  אימת  הוא  בבדיקה  ראשונית. 
האשראים שבמכתב האנונימי, ואף נמצא כי 
בעלי  שונים  ללקוחות  ניתנו  מהם  שלושה 
כתובת זהה, וללקוח נוסף שכתובתו בטופס 

שונה, אך בפועל מדובר באותו בניין.
המבקר הפנימי הביא לידיעת יו"ר ועדת 
הביקורת את תוכן המכתב האנונימי. היו"ר 

־קיים התייעצות עימו ועם חברי ועדת הבי
של  מקיפה  בדיקה  לערוך  והחליט  קורת 
המרכזי  הסניף  ידי  על  הניתנים  האשראים 
נשכרו  כך  לצורך  טלר.  של  באישורו  בצפון 
בעל  חקירתית,  ביקורת  צוות  של  שירותיו 

ניסיון רב בתחום.
נפגש  החקירתית  הביקורת  צוות  ראש 

־עם המבקר הפנימי וביחד גיבשו את תוכ
היתה  שאמורה  החקירתית,  הביקורת  נית 
לפעול במקביל לתוכנית הביקורת הפנימית, 

בעיקר לנושא מתן האשראים בבנק. תוכנית 
התמקדה  הפנימית  הביקורת  של  העבודה 
בתהליכים ובנהלים של מתן האשראי, כמו 

החקי הביקורת  תוכנית  בהם.  עמידה  ־גם 
"חשו אשראים  באותם  התמקדה  ־רתית 

דים", הקשרים בין בעלי החשבונות, כמו גם 
בדיקת האשראים שניתנו על ידי מר טלר. 

הביקורת  צוות  העלה  קצר  זמן  תוך 
שצוינו  החשבונות  אכן  כי  החקירתית, 
משפחה,  לבני  שייכים  האנונימי  במכתב 
למר  הקשורים  ראשונה,  מקרבה  שאינם 
עימו, אישר טלר שכל אותם  טלר. בשיחה 
לקוחות מוכרים לו, טופלו על ידו ושייכים 
כי  טען,  זאת  עם  המורחבת.  למשפחתו 
שיקוליו במתן האשראי היו ענייניים, ועברו 

את אישור ועדת האשראי של הסניף. 
החקיר הביקורת  צוות  שערך  ־משיחה 

תית התברר, כי החלטות ועדת האשראי של 

המבקר הטוב והחוקר הרע
הביקורת הפנימית והביקורת החקירתית פועלות שתיהן לאתר מעשים פסולים 
ואף פליליים, ולעיתים אף משתמשות בכלים דומים לצד זאת, קיימים הבדלים 

חשובים במטרות הפעולה, באמצעים ובסמכויות < יהודה ברלב

רו"ח יהודה ברלב, משרד ברלב ושות'. 
המאמר מוקדש לזכרה של רו"ח רחל 
קריסה ז"ל, שהיתה לעזר רב בהכנתו. 
בשולי המאמר: מניה של חברה בה בוצעה 
הונאת ענק, מתוך אוסף צבי ויהודה ברלב 
- משרד ברלב ושות'
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טלר  מר  של  המלצותיו  על  נסמכות  הסניף 
ואין עליהן עוררין. כמו כן, שלושה לקוחות 
משפחתו  בני  שהם  אישרו  אשראי  שקיבלו 

חשבו שברשותם  זכרו  לא  אך  טלר,  ־של 
נות בסניף, ולא כל שכן - שקיבלו אשראי 

מאותו סניף. 
כשרצה  כי  נזכר,  אף  הלקוחות  אחד 

האיכ בבנק  חשבון  ולו  לאשתו  ־לפתוח 
רים בסניף אחר, נאמר לו, כי יש לו חשבון 
ייחס  לא  הוא  אולם  בצפון,  המרכזי  בסניף 

־לכך חשיבות, מאחר שחשב שמדובר בחש
בון ישן שאינו פעיל. במהלך השיחה ציין, כי 
שם לב שעל החשבון שפתח רשומה כתובת 
שאינה שלו, אך הדואר מהסניף מגיע לביתו 

כסדרו.

ביקורת חקירתיתביקורת פנימיתהנושא

אין מקור חוקי. ייתכן מינוי של בית משפט או רגולטור.חוק הביקורת הפנימית, תשנ״ב־1992 )“החוק״(.מקור חוקי

החובה 
לביצוע 

הביקורת

אין חובה לביצוע ביקורת חקירתית והיא מוזמנת על ידי חובה על פי החוק, בגופים ציבוריים.
גופים פרטיים וציבוריים, ככלי למילוי משימה מוגדרת.

התאמת 
המבקר 

אין מגבלה, אך עליו להיות בעל ידע בתחום המבוקר. עונה לדרישות המפורטות בסעיף 3 לחוק.
בפרקטיקה מקובל שהמבקר החקירתי הוא בעל הכשרה 

בתחומי החשבונאות.

המבקר הפנימי כפוף ליו״ר הדירקטוריון או למנכ״ל, לפי כפיפות ומינוי
החלטת הדירקטוריון.

מתמנה, בדרך כלל, על ידי הדירקטוריון או ועדת 
הביקורת. 

מבקר חקירתי אינו כפוף לנושאי משרה במבוקר. הוא 
פועל ומדווח לפי דרישת מזמין הביקורת.מתמנה על ידי 
בעל תפקיד בחברה, או חיצוני לה )למשל: בעל מניות, 

רגולטור, בית משפט(.

תלות של 
המבקר בגוף 

המבוקר

המבקר בדרך כלל חיצוני לגוף המבוקר.המבקר יכול להיות עובד של הגוף המבוקר.

תוכנית עבודה שנתית מאושרת על ידי הממונה. תכנית עבודה
מופעלת כל שנה, לאורך השנה.

הביקורת מוזמנת לביצוע משימה מוגדרת, בדרך כלל 
בעקבות חשיפה של אירוע הונאה או מעילה, או כאשר 

קיים חשד לאירוע כזה.

דרישת 
מסמכים

המבקר הפנימי רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע 
שברשות הגוף שבו הוא משמש מבקר או שברשות אחד 

מעובדיו, וכן גישה לכל סוג של מאגר של אותו גוף, 
הדרוש לו לביצוע תפקידו.

מבקר חקירתי יקבל כל מסמך ומידע וגישה למאגרים 
שבשליטת מזמין הביקורת. לעיתים, עליו להיעזר בצו 

של בית המשפט לגילוי מסמכים.

על כלי העבודה של הביקורת הפנימית המשותפים גם כלי עבודה
לביקורת החקירתית - ראו בטבלה נפרדת.

כלי מודיעין, הפעלת מקורות, כלים ממוחשבים 
ייעודיים, מודלים ייעודיים, מתודולוגיית עבודה הנבנות 

לאירוע.

אין הגבלה על צורת הדיווח. הדיווח יכול להיות בעל־נדרש דוח בכתב.דיווח
פה ו/או בכתב )בדוח או חוות דעת( ו/או מצגת.

כל דוח או מסמך שהוציא או הכין המבקר הפנימי הליך משפטי
במילוי תפקידו, לא ישמש ראיה בכל הליך משפטי.

דוחות, חוות דעת ומסמכים יכולים ולעיתים אף נועדו 
לשמש בהליכים משפטיים.

תגובת 
המבוקר

לא נדרשת תגובת המבוקר ולעיתים חסוי הדוח מעיני נדרשת תגובת המבוקר )ראו בהמשך על זכות הטיעון(.
המבוקר, כדי לא לפגוע בהליכים עתידיים. )ראו בהמשך 

על זכות הטיעון(.

השוני בין הביקורת הפנימית לביקורת החקירתית
ההתייחסות לביקורת פנימית בטבלה המצורפת, היא כזו המחויבת על פי חוק



ביקורת חקירתית

ממצאי הביקורת החקירתית הוצגו בפני 
והנושא  הפנימי,  והמבקר  הביקורת  וועדת 
טופל על פי נוהלי בנק ישראל ונוהלי הבנק 

כאשר מתרחש אירוע מעילה.
חובת  מוטלת  בישראל,  החוק  פי  על 
ציבוריים  גופים  על  הפנימית  הביקורת 
בלבד. גוף שהשית על עצמו באופן וולונטרי 
ביקורת פנימית, אינו חייב בהכרח למלא את 

כל דרישות החוק כלשונן. 

מאפיינים נוספים של 
הביקורת החקירתית

־עוד על הביקורת החקירתית ובידולה מהבי
קורת הפנימית

< ביקורת מסוג זה עושה שימוש בכלים 
ושיטות חשבונאיות,  של ביקורת חשבונות 
או  כספיות,  חריגות  קיום  לבחון  מנת  על 

בארגו אחרים  ונכסים  הון  אחר  ־לעקוב 
והחיוניות  המהותיות  הביקורת  אחת  נים. 
מחשב  חקירות  היא  החקירתית  בביקורת 
באמ־ אשר   ,)Computer Forensics(
הביקורת  המרמה.  מעשי  נחשפים  צעותן 
החקירתית אינה שגרתית ואינה פועלת על 

פי דפוסים קבועים. 
בדרך  מתבצעת  החקירתית  הביקורת   >
או  חריגים,  מעשים  שנתגלו  לאחר  כלל 
כאשר התעורר חשד לקיומן של הונאות, או 

אי סדרים.
בדרך  נעשית,  החקירתית  הביקורת   >
כלל, באופן חד־פעמי, לפי דרישות הלקוח.

פועלת  במטרותיה,  לעמוד  מנת  על   >
בתחו היתר  בין  החקירתית  ־הביקורת 
כלכ בגופים  הונאות  גילוי  הבאים:  ־מים 
־ליים ואיתור חשודים; חשיפת מעילות, גני

ראיות  איסוף  כספיים;  סדרים  אי  או  בות 
קביעת  לכאורה;  שבוצעה  הונאה  להוכחת 
כאלה;  שהיו  ככל  שנגרמו,  הנזקים  וכימות 
הכנת חוות דעת כעד מומחה לצורך הופעה 

בבית משפט.
הבי במסגרת  הנעשות  פעולות  ־< 
וני גיבוי  מידע;  איסוף  החקירתית:  ־קורת 
האלק הדואר  שרתי  כולל  מחשבים,  ־תוח 

טרוני; ניתוח נתוני הנהלת חשבונות; קיום 
מעו לגורמים  תשאולים  ועריכת  ־פגישות 

במקורות  בדיקות  מסמכים;  ניתוח  רבים; 
מידע שונים; בדיקות אלטרנטיביות; כימות 

נזקים שנגרמו.

ממשקים נוספים
בין  נוספים  קיימים ממשקים  זאת,  עם 

הביקורת הפנימית לביקורת החקירתית.
ליקוי  מאתרת  הפנימית  הביקורת   >
חשד  ו/או  ביותר  חריגה  כפעולה  החשוד 

החקיר הביקורת  את  ומפעילה  ־להונאה 
תית לטיפול באירוע, החל מתיעודו, כימותו 
האחרים  או  המשפטיים  התהליכים  וליווי 

הננקטים על פי החלטת ההנהלה.
< הביקורת החקירתית, המופעלת על ידי 
ניהולי בתאגיד  גורם  הביקורת הפנימית או 
קצין  כספים,  מנהל  מנכ"ל,  )כגון:  המבוקר 

־ביטחון( מאתרת, כאמור, אירוע חריג ומט

למתן  ועד  הדיווח  האיתור,  משלב  בו  פלת 
ליווי לתהליך המשפטי, כולל למשל תלונה 
לרשות אכיפה וסיוע לתהליכים האזרחיים.  
את  מסמנת  החקירתית  הביקורת   >

־הפרצות והסיכונים בתחום ההונאות בתא
גיד המבוקר, למשל בסקר חשיפה להונאות, 
העבודה  לתוכנית  הפנימי,  למבקר  ומתווה 

שלו, עריכת ביקורת בנושאים אלה.

זכויות הטיעון והעיון והדיווח 4
לעי הביקורת,  מעבודת  ־כתוצאה 

הגורם  של  בשמו  לפגיעה  חשש  קיים  תים 
המבוקר או נבחר הציבור ולגרימת נזק בלתי 
הפיך. חשש לגיטימי זה, הוליד את הזכויות 

הקרויות "זכות הטיעון" ו"זכות העיון".5
זכות הטיעון נגזרת מכללי הצדק הטבעי. 
ואינה  הפסיקה,  יציר  שהיא  בזכות  מדובר 
מעוגנת בחקיקה מפורשת. היקפה של הזכות 

־נגזר ממספר גורמים: מהות הסמכות המופ
עלת, אופיה של הרשות המינהלית ונסיבות 
המקרה. במילים אחרות: כללי הצדק הטבעי 
תלויים  מסוים,  במקרה  להחיל  ראוי  אשר 
בביקורת  הטיעון  זכות  המקרה.  בנסיבות 
המבוקר",  כ"תגובת  בפרקטיקה  מוכרת 
שימוע  דרכים:  בשתי  כלל  בדרך  ומיושמת 
ממצאים(  לאימות  המבוקר  עם  )שיחה 
ובקשה לתגובה בכתב לטיוטת הדוח, אשר 

מעביר המבקר למבוקר. 

המשותף הנושא

המבקר חייב לשמור בסוד כל מסמך ומידע שהגיעו חיסיון
אליו עקב מילוי תפקידו, זולת אם הגילוי נחוץ למילוי 
תפקידו כנדרש בחוק או אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

המבקר רשאי לבצע את הביקורת בעזרת עובדים צוות עוזרים
הכפופים לו, או בעזרת אנשים אחרים שנבחרו לצורך 

ביצוע העבודה.

מסמכים, פרוטוקולים, הנהלת חשבונות, שיחות, קבצי כלי עבודה
מחשב, תוכנות ביקורת.

סוג המידע 
והמסמכים 

הנדרשים לביצוע 
הביקורת

הן הביקורת הפנימית והן הביקורת החקירתית עשויות 
להשתמש לצורך ביצוען באותו סוג של מסמכים ומידע. 

המשותף לביקורת הפנימית ולביקורת החקירתית

 בביקורת החקירתית 
עלולה להיווצר בעיה 

אינהרנטית, הנובעת ממהותה: 
אם הממצאים מצביעים על 
 חשדות לאירועים פליליים, 

 או שככל הנראה יביאו 
להגשת תביעה אזרחית, הרי 

שמתן זכות העיון למבוקר 
ישבש את החקירה הפלילית 

ו/או תפגע בהליך האזרחי. 
במקרה שאכן עולה חשש כזה, 

יהיה על המבקר החקירתי 
לבחון כיצד להגביל את 

תפוצת פרסום ממצאיו
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וזכות  הטיעון  זכות  הפנימית,  בביקורת 
העיון,  זכות  בלעדי  בזו.  זו  כרוכות  העיון 
תהיה  לא  לעולם  הטיעון  שזכות  הרי 
החקירתית,  בביקורת  זאת,  לעומת  שלמה. 

הנו אינהרנטית,  בעיה  להיווצר  ־עלולה 
תעמוד  הטיעון  זכות  בעוד  ממהותה:  בעת 
למבוקר, הרי שאם הממצאים מצביעים על 
חשדות לאירועים פליליים, או שככל הנראה 
שמתן  הרי  אזרחית,  תביעה  להגשת  יביאו 
החקירה  את  ישבש  למבוקר  העיון  זכות 
הפלילית ו/או תפגע בהליך האזרחי. במקרה 
המבקר  על  יהיה  כזה,  חשש  עולה  שאכן 
תפוצת  את  להגביל  כיצד  לבחון  החקירתי 
העיון  זכות  מתן  בהעדר  ממצאיו,  פרסום 

והטיעון.
על המבקר הפנימי מוטלת חובת דיווח 
המבוקר,  בגוף  "קלקולים"  חשיפת  בעת 
המשפט  בית  של  בפסיקתו  שנאמר  כפי 
המחוזי בנצרת 6, אשר דחה על הסף תביעת 

מקו רשות  של  פנים  מבקרת  נגד  ־דיבה 
־מית: "החובה של מבקר פנים לבקר, ולפ

רסם את פרסומיו על קלקולים שהוא מגלה, 
נובעת מטיבו ומטבעו של התפקיד. מבקר, 
ראש  ידי  על  נתבקש  אם  מה,  דבר  הבודק 
כך  ותוך  ביוזמתו,  כן  עשה  אם  או  הרשות 
מגלה קלקולים אלה או אחרים, שאותם לא 
נתבקש לגלות, חובה עליו לפרסמם. זה הוא 
מקור החובה. אין כל צורך באמירה מפורשת 
בהוראת חוק, על מנת שנאמר על חובה זו, 
כי היא חובה שבדין. המבקר עושה, מכוחו 
כולל  וטבעו  טיבו  שלפי  תפקיד,  דין,  של 
חובה לפרסם קלקולים, אותם מוצא המבקר 
את  לעשות  כדי  יש  בכך  עבודתו.  במהלך 

־החובה משום חובה שבדין לפרסם, כמשמ
עות הדבר בסעיף 13 )9( לחוק ]איסור לשון 

הרע[".7
ביקורת  של  במקרה  הפרסום,  חובת 
חקירתית, על פי הפרקטיקה הקיימת, תידון 
לגופו של עניין ותיבחן לפי האמור לעיל - 
הנזק העלול להיגרם עקב שיבוש המהלכים 

המתבקשים מחשיפת ה"קלקולים".

פרשת חברת שישו ושמחו
בתחום  הפועלת  ושמחו"  "שישו  בחברת 
ערך,  לניירות  בבורסה  ונסחרת  התעשייתי 
השנתיים,  הכספיים  בדוחות  המלאי  הוצג 

החיצו החשבון  רואי  ידי  על  ־המבוקרים 
ניים שלה,  בסכום הכפול לזה שהוצג שנה 
קודם לכן. דירקטוריון החברה פנה למשרד 
לביקורת חקירתית, לבדיקת תהליך קביעת 

המלאי. 
בדיקת צוות הביקורת החקירתית נערכה 
נלווה  בשני מישורים. במישור הגלוי: צוות 
החברה  של  המלאי  ספירת  של  לצוותים 
הסמוי:  במישור  המלאי.  רישומי  את  ובדק 
קליטת  ואופן  המסופונים  קבצי  ניתוח 
המידע מהם, תשאול עובדי מחסן לשעבר, 
או התפטרו, השוואות קבצים של  שפוטרו 
למחסנים,  וכניסות  קניות  מלאי,  רישומי 

הפעלת מודלים חקירתיים ועוד.
המסקנות שהגיע אליהן צוות הביקורת 

־החקירתית הראו, כי רישומי המלאי האמי
־תיים אינם נכונים ו"נופחו" בהיקפים משמ

להיות  צריך  בעוד המלאי האמיתי  עותיים, 
קטן מזה של סוף השנה הקודמת.

המבקר  שאיתר  הניפוח  משיטות  אחת 
החקירתי, היתה יצירת קובץ זמני של מלאי 
חוסרים  הוזנו  לשם  הייצור,  מקווי  באחד 
בקבצים  נכלל  שלא  זה,  קובץ  מול  במלאי. 
הוגדל  השנה,  לסוף  המלאי  רישומי  ובהם 
מלאי הפריטים של התוצרת בתהליך ומלאי 
תוצרת גמורה. בתחילת השנה, נמחק קובץ 

זה והמלאי הוקטן בהתאם.
ממצאי הביקורת החקירתית דווחו בזמן 
למנכ"ל  הסופי,  הדוח  הוצאת  לפני  הגילוי, 
המלאי  רישומי  תיקון  על  שהורה  החברה, 

־והדוחות הכספיים של שנים קודמות. במק
ביל, פעלה החברה במישור הפלילי בהגשת 

בפי האזרחי  ובמישור  למשטרה,  ־תלונה 
טורי המעורבים במעשי התרמית ובתביעות 

משפטיות. 

הערות
 Institute - ארגון הגג של המבקרים הפנימיים  .1
of Internal Auditors  - הוקם בשנת 1941.

אמנם בנק זה היה קיים בארץ ישראל, בשנים   .2
1930־1936, אולם שמות האנשים והתאגידים 

במאמר זה אינם אמיתיים.

האירועים שבמאמר זה אינם משקפים אירועים    .3
אמיתיים.

4. ראו: יניב בוכניק, רונה לרר ואבי פרומרמן, "זכות 
הטיעון של המבוקר: כשהביקורת פוגשת את 

המשפט המינהלי", רואה החשבון, כרך נ"ב, 
חוברת 3.

בג"ץ 7805/98, רוני אלוני נ׳ מבקרת עיריית    .5
ירושלים. 

6.  ע"א 57/08, אילנה חייט נ׳ יעל אשל.

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור    .7
על פסק דין זה של בית המשפט המחוזי 

בנצרת, והוסיף )רע"א 8629/08(: "המשיבה 
ביצעה את מלאכתה מכוח תפקידה. הסעיף 

נועד להגן על פרסום שכזה מתביעה אזרחית 
על פי חוק איסור לשון הרע. באורח כללי יצוין 

כי הסיבה לכך אינה שפרסום כזה אמת הוא, 
אלא מותר ומוגן הוא".

במה עוסקת הביקורת 
החקירתית
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 השומר והצייד
 יצאו ליער

ביקורת חיצונית וביקורת חקירתית: השווה והשונה, 
המשותף והמבדיל - משערוריות המאה ה–18 ועד 
לקריסות של המאה ה–21 < יהודה ברלב

להיות " מחויב  אינו  החשבון  רואה 
בלש, או, כפי שנאמר, לגשת לעבודתו 
מתבקשת,  מסקנה  עם  או  חשד  עם 
כי יש משהו לא תקין. הוא כלב שמירה, אבל 
יחויבו  חשבון  שרואי  אסור  ציד...  כלב  לא 
על אי גילוי מקרי הונאה מבריקים ועשויים 
לעורר  העשוי  דבר  שום  אין  כאשר  היטב, 
חשדם וכאשר הונאות אלה מבוצעות על ידי 
בעלי תפקידים בחברה ומבלי שיתגלו במשך 

שנים על ידי הדירקטורים״

)השופט הנרי צ׳רלס לופז, 1896(.

המודרנית  החשבונאות  על  היסטורי  במבט 
של  עיסוקו  דרכו,  בתחילת  כי  לראות,  ניתן 
המבקר החיצוני היה בביקורת חקירתית, עם 
הגדרת מטרות זהה למבקר החקירתי. לאורך 
מטרות  עם  היום,  למעמדו  הגיע  הוא  הזמן 

החקיר הביקורת  כאשר  במקצת,  –שונות 
ראיית  במקצוע  משני  כענף  התפתחה  תית 

החשבון.
הדרומי״1  הים  “בועת  של  האירוע 
היה   ,1720 בשנת  שהתפוצצה  בבריטניה, 
שילוב של הונאה על ידי המדינה, המחוקקים 
ולדיווחים  לרישומים  השורשים  והציבור. 

רו"ח יהודה ברלב, משרד ברלב ושות'. מאמר שלישי ואחרון בסדרה. המאמרים 
הקודמים עסקו בהשוואה בין הביקורת החקירתית לחקירה הפלילית )רואה החשבון 38,  
עמ' 85–88(  ובין הביקורת החקירתית לביקורת הפנימית )רואה החשבון 40, עמ' 81–84(.

המטרה: לממן את מלחמת הירושה הספרדית. המלך פיליפ החמישי והדוכס ונדום  |  ציור: ז'אן אלו



המקצוע והחשבונאות 

רואה החשבון יוני 2015

061 060

–הכוזבים היו סכסוך בין הממשלה לבנק המר
כזי על רקע הצורך במימון הוצאות מלחמת 
הירושה הספרדית )1701–1714( ומגבלה על 

הדפסת הכסף על ידי הבנק המרכזי. 
רישומים  גם  משולבים  היו  בהונאה 
חשבונאיים ודיווחים כוזבים של חברת הים 
החברה  מניות  של  הנפקות  לצורך  הדרומי, 
הדיווח  אולם,  ומרמה.  שוחד  מעשי  וגם 
הכספי במקרה זה היה פרימיטיבי יחסית ולא 

–כפוף לחוק החברות וחוקים מקבילים המוכ
רים לנו היום )שראשיתם במאה ה–19(.

בחברת הים הדרומי לא היתה משמעות 
–למעמדו של המבקר החיצוני לדוחות הכס

עדיין  הסטטוטורי  שמעמדו  משום  פיים, 
לא היה קיים. השקעות הציבור נעשו על פי 
היו  ולא  הממשלה  ידי  על  שהופצו  שמועות 
ולחברה  גם מאחר  דוחות כספיים פומביים, 
לא היתה פעילות מעשית, והציבור פעל לפי 

ציפיות עתידיות כוזבות שהוזן בהן. 
כבר  לראות  ניתן  זה  באירוע  זאת,  עם 
ניהוליות  הונאות  של  ראשונים  ניצנים 
ו״חשבונאות יצירתית״ מודרנית, שנעשו על 

–ידי מנהלי הכספים. כך למשל, העברות/מכי
האצולה,  ולאנשי  לפוליטיקאים  מניות  רות 
לשונים״  כ״הלוואות  נרשמו  תשלום,  ללא 
מכירות  כמקדם  ושמשו   ,)sundry loans(
זה  באירוע  החברה.  מניות  לרכישת  לציבור 
אנו רואים, לראשונה, מינוי של רואה חשבון 
לחקירת ספרי החברה, שהביא לגילויים של 

משמ את  להסביר  מבלי  כוזבים  –רישומים 
עויותיהם והסיבות לרישומים אלה.

הרכבת מובילה את 
החשבונאות המודרנית

כספי  דיווח  של  הראשון  המאסיבי  האירוע 
הרכבות״  שגעון  “בועת  בתקופת  היה  כוזב 
השני  ברבע  בבריטניה,   )Railway mania(
של המאה ה–19. 2 הדמות הכלכלית הבולטת 

–של אותה תקופה, שזכה לתואר “מלך הרכ
בות״, היה ג'ורג' האדסון, ששלט בשנת 1848 
על יותר משליש ממערכת הרכבות בבריטניה 

של  ק״מ  יותר מ–1,600  על  בבעלות  והחזיק 
–פסי רכבת. מפרשה זו התעשר מקצוע החש

עד  אותנו  המלווים  חידושים  בשני  בונאות 
היום:

1. יצירת דיווח כספי פומבי על ידי חברת 
 ,London and North Western Railway
הראשון  הדוח  האדסון.  בבעלות  שהיתה 
הלכו  ובעקבותיו   1848 באוקטובר  פורסם 
לעודד  במטרה  האחרות,  הרכבות  חברות 
משקיעים להשקיע בהן. דוחות כספיים אלה 
פורסמו על ידי מנהלי החברות, כאשר לרואי 
באישורם.  גלוי  תפקיד  היה  לא  החשבון 

חשבו סטנדרטים  נקבעו  טרם  עת  –באותה 
הצגה  התאפשרה  ולכן  מחייבים,  נאיים 
לרכוש  הוצאות  זקיפת  רווח,  של  מעוותת 

ועוד.
החשבון,  רואה  של  מעמדו  שדרוג   .2
לגורם  מעבודה טכנית של הנהלת חשבונות 

–המוביל והמכתיב את הסטנדרטים החשבו
ברא נעשה  זה  שדרוג  המקצועיים.  –נאיים 

שיתו עם מינוי רואי חשבון חיצוניים על ידי 
ועדות חקירה של בעלי מניות, על מנת לחקור 

–באופן עצמאי ובלתי תלוי עבורן את הגור
חברות  התנהלות  עקב  שנוצר  למשבר,  מים 
הרכבות והדיווחים שפורסמו לציבור. דוחות 
נסמכו  המניות  בעלי  של  החקירה  ועדות 

בעיקר על עבודת רואי החשבון החיצוניים. 
אחד מרואי החשבון ה״משודרגים״ היה 
עצמאית  פרקטיקה  שהקים  דלויט,  ויליאם 
כאשר   ,1845 בשנת  בלונדון  לחשבונאות 
דלויט  פירמת  בהתפתחות  המכריע  האירוע 
דלויט  שקבל  המינוי  היה  דרכה  בראשית 
עצמו, בשנת 1849, לסייע לבעלי המניות של 
The Great Western Railway. באותה עת, 
ביקורת ספרי החשבונות של חברות הרכבות 
היתה נטולת כל חשיבות או משמעות: רואי 
החשבון לא נדרשו להיות חשבונאים, או אף 

בעלי הבנה בהנהלת חשבונות. 
לגייס  הרכבות  חברות  על  שנוצר  הלחץ 

–כספים מהציבור ולחץ הציבור לקבלת דיבי
–דנד מהיר על השקעתו, גרם לגמישות קיצו
–נית בכללים החשבונאיים ובהצגה של הדו

חות הכספיים, עד לרמה של דיווחים כוזבים. 
כך למשל:

10,000 טון  1845 רכש האדסון  < בשנת 
של ברזל במחיר של 6.10 ליש״ט לטון ולאחר 
 Newcastle & לחברת  אותם  מכר  מכן 
 ,Berwick Railway Company (NBRC)

שהיתה בשליטתו, ב–12 ליש״ט לטון.
מניות.   900 רכש האדסון   1849 < בשנת 
מניות   10,000 של  כרכישה  זאת  רשם  הוא 
 145,000 של  ברווח   NBRC–ל אותן  ומכר 

ליש״ט.
חולקו   East Counties Line בחברת   >
 3.5 בתוך  ליש״ט   545,714 בסך  דיבידנדים 
שנים, מינואר 1845, כאשר 320,572 ליש״ט 
מהרווחים,  ולא  החברה  של  ההון  מתוך  היו 

דיבי חלוקת  של  זו,  פרקטיקה  היו.  –שלא 
היתה  מהציבור,  שגויס  ההון  מתוך  דנדים 
נהוגה גם בחברות אחרות בקבוצה ובחברות 

–רכבות בריטיות אחרות. כך גם יכלו המנפי
–קים להעלות את מחיר המניות שמכרו לצי

בור, שחשב שחלוקת הדיבידנד משקפת את 
הרווח של התאגיד.

< מאחר שחוקי הרכבות, שאפשרו זיכיון 
החב הגבילו  השונות,  הרכבות  –לחברות 

שליש  עד  של  בהיקף  הלוואות  לקבלת  רות 
מהונן, עקפו החברות איסור זה על ידי יצירת 

הדוח הראשון פורסם באוקטובר 1848 ובעקבותיו הלכו חברות הרכבות האחרות, במטרה לעודד 
משקיעים להשקיע בהן. דוחות כספיים אלה פורסמו על ידי מנהלי החברות, כאשר לרואי 

החשבון לא היה תפקיד גלוי באישורם. באותה עת טרם נקבעו סטנדרטים חשבונאיים מחייבים, 
ולכן התאפשרה הצגה מעוותת של רווח, זקיפת הוצאות לרכוש ועוד

"בועת הים הדרומי" במבט הומוריסטי, 200 
שנה מאוחר יותר  |  ציור: אדוארד מתיו וורד
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הכס בדוחות  ההצגה  נאותות  את  –ולוודא 
פיים בכללותה. 3 מטרתה, בין השאר, לוודא 
בהם  ואין  כוזבים  אינם  הכספיים  שהדוחות 

הונאה ניהולית מהותית. 
בגופים  החיצונית  הביקורת  של  היכולת 
גדולים לאתר הונאה תאגידית היא מוגבלת, 
גם לאור שיטת העבודה של המבקר החיצוני, 
העורך בדיקה מדגמית של ראיות, התומכות 
זאת,  ובמידע שבדוחות הכספיים.  בסכומים 
לעומת הבדיקה הפרטנית שנעשית בדרך כלל 

בביקורת החקירתית. 
כספיים  דוחות  לקיום  העיקרית  הסכנה 
כוזבים,  בהם  מהותיים  שפריטים  או  כוזבים, 
בעלים–סוכן״  “בעיית  של  מהרחבה  נובעת 
הנציג״.  כ״בעיית  המשפטי  בעולם  הידועה 
המשקיעים  של  מהנטייה  גם  נוצרת  זו  בעיה 

–להתמקד בביצועים לטווח קצר וגורמת למנה
לים לנטות לקבל החלטות ניהוליות 4 שיש להן 
השפעה גם על הדיווח בדוחות הכספיים, עד 

ולהח ניהוליות,  הונאות  של  קיצוני  –למצב 
עניינים  בניגוד  הפועל  הנציג,  בעיית  את  מיר 

מובנה. 5
רואים  המניות  ובעלי  הבעלים  למעשה, 
שנועד  כגורם  המבקר  החשבון  רואה  את 
למנוע ולאתר תופעות של הונאות ניהוליות 
החשבון  שרואה  למרות  הנציג/ים,  ידי  על 
גילוי התופעה  רואה את  אינו  המבקר עצמו 

מעין איגרות חוב )“loan notes״( ועל ידי כך 
גייסו כספים מעבר למגבלות שהוטלו עליהן, 

במסווה של הון.
נופחו  מהציבור  הכרטיסים  מכירות   >
על ידי העברות של פקודות יומן מחשבונות 

נדחים שנוצרו לתקופה העוקבת.
הברזל  מסילות  של  ההפעלה  הוצאות   >

ההפ הוצאות  חיוב  ידי  על  בחסר  –נרשמו 
נרשמו  ולא  הקבוע,  לרכוש  והתחזוקה  עלה 

הוצאות פחת. 

הונאה ניהולית והונאה תאגידית
בביקורת החקירתית נהוג לסווג את ההונאות 

לשני סוגים: 
כיצירת  המוגדרת   – ניהולית  הונאה   >
דיווח כוזב, במטרה לגרום להחלטה ניהולית 
כספיים  דוחות  למשל:  שגויה.  כספית  ו/או 
ובהם פריטים שגויים המועברים למשקיעים.
כהוצאת  - המוגדרת  הונאה תאגידית   >
נכס מתאגיד באמצעים לא אלימים. למשל: 
גורם  לטובת  ומשיכתו  צ'ק  על  חתימה  זיוף 
לה  נותן  ולא  לחברה  קשור  שאינו  חיצוני 

שירות כלשהו. 
במטרה  פועלת  החיצונית  הביקורת 

–להשיג מידה סבירה של ביטחון, שאין בדו
מהותית  מוטעית  הצגה  הכספיים  חות 

–כמטרת–על של עבודתו. זאת, בשונה מהמ
לעיתים  נשכרים  ששירותיו  החקירתי  בקר 
לצורך גילוי הונאות בדיווחים הכספיים והוא 
ביקורת חקירתית,  פועל בהתאם בכלים של 
על אף שהדוחות הכספיים כבר בוקרו על ידי 
רואה החשבון החיצוני, שמונה על ידי בעלי 

המניות של התאגיד.
עשרות  גדול  ניהוליות  מהונאות  הנזק 
שמספר  אף  על  תאגידיות,  מהונאות  מונים 
המקרים של הונאות תאגידיות גדול בהרבה 
הזמן  משך  הניהוליות.  ההונאות  של  מזה 
יותר,  ארוך  ניהולית  הונאה  לגילוי  הממוצע 

–גם מהסיבה שהשפה החשבונאית, של רישו
מים דו–צידיים, מאפשרת דווח כוזב בקלות 

יחסית. 
נתון  בהכנסה  ההכרה  נושא  למשל: 
במידה רבה למדיניות מנהלי התאגיד, על אף 
או  והגדלה  גילויי דעת מחייבים,  קיומם של 
כלל,  בדרך  מאחוריה,  אין  בהכנסות  הקטנה 

–שינוי במזומנים. זאת, בניגוד להונאה תאגי
–דית, שבה ההונאה מתבטאת בדרך כלל בשי

מזומנים,  למשל:  החברה,  נכסי  של  בעין  נוי 
מלאי או רכוש קבוע.

אנו עדים מדי מספר שנים, מאז תחילת 
המניות  לבעלי  כספיים  דוחות  פרסום 
הנובעים  מכוננים  לאירועים  הציבור,  מקרב 
מדווחים כספיים כוזבים על ידי הנהלות של 
חברות ציבוריות ואף על ידי ממשלות, והמצב 

מחמיר ככל שאנו מתקדמים עם הזמן. 
במאה ה–20 היינו עדים לתופעות רבות 
ציבוריות,  חברות  של  כוזבים  דיווחים  של 
סטריט  וול  )בועת  ה–20  בשנות  לדוגמה: 
)הפר– ה–30  בשנות   ,)1929 ב –שהתפוצצה 

וקרוגר–טול(,  מקקסון–רובינס  של  שות 
 Investors Overseas )פרשת  ה–60  בשנות 
 Equity( ה–70  בשנות   ,).Services Ltd
 ,)Funding Corporation of America
 Savings and Loan-ה–80 וה–90 )משבר ה
ופרשת BCCI( ואף במאה הנוכחית )פרשות 
ומשבר  ואנרון,  וורלדקום  טייקו,  אדלפיה, 

הסאב–פריים(.

גם ממשלות מוסרות 
דיווחים כוזבים

ידי  על  כוזב  כספי  לדיווח  גם  עדים  אנו 
של  כספיים  בדיווחים  למשל  כך  ממשלות. 
לגוש  להצטרף  שרצו  חברות  מדינות  מספר 

הציבור הוטעה לגבי הרווחים. השקת קו הרכבת ליברפול–מנצ'סטר  |  ציור: א"ב קלייטון
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ביקורת חקירתיתביקורת חיצוניתהנושא

חוק רואי חשבון ותקנותיו, חוק מקור חוקי
החברות, חוק אגודות שיתופיות, 

פקודת מס הכנסה

אין מקור חוקי. ייתכן מינוי של בית משפט או 
מאסדר )רגולטור(

לחוות דעה על נאותות ההצגה של מטרת הביקורת
הדוחות הכספיים

איתור, מניעה וכימות של הונאה, הלבנת הון, כספי 
טרור ושחיתות

אין חובה לביצוע ביקורת חקירתית והיא מוזמנת חובה על פי החוק, בחברות החובה לביצוע הביקורת
על ידי גופים פרטיים וציבוריים, ככלי למילוי 

משימה מוגדרת

אין מגבלה. מעשית עליו להיות בעל ידע בתחום רואה חשבון כמוגדר בחוק רואי חשבוןהתאמת המבקר 
המבוקר. בפרקטיקה מקובל שהמבקר החקירתי הוא 

בעל הכשרה בתחומי החשבונאות

מתמנה על ידי בעלי המניות ומדווח כפיפות ומינוי
להם. הדוחות הכספיים מאושרים על 
ידי אורגנים של החברה והדירקטוריון

מבקר חקירתי אינו כפוף לנושאי משרה במבוקר. 
הוא פועל ומדווח לפי דרישת מזמין הביקורת. 

מתמנה על ידי בעל תפקיד בחברה, או חיצוני לה 
)למשל: בעל מניות, מאסדר, בית משפט(

עד גמר העבודהשנהפרק זמן המינוי

בדרך כלל חד–פעמית. תתכן גם ביקורת חקירתית מחזוריתתכיפות הביקורת
שוטפת

המבקר אינו יכול להיות עובד של הגוף תלות המבקר בגוף המבוקר
המבוקר. המבקר חייב להיות בלתי 

תלוי בגוף המבוקר

המבקר החקירתי, בדרך כלל, חיצוני לגוף המבוקר, 
אולם יכול להיות עובד של הגוף המבוקר

כמתחייבת על מנת לאמת נכונות תוכנית עבודה
הדוחות הכספיים. מותווית על 

פי החקיקה, הפסיקה וגילויי דעת 
מקצועיים

הביקורת החקירתית מוזמנת לביצוע משימה 
מוגדרת, בדרך כלל בעקבות חשיפה של אירוע 

הונאה או מעילה, או כאשר קיים חשד לאירוע כזה. 
תוכנית העבודה נגזרת בהתאם

המבקר רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך דרישת מסמכים
וכל מידע שברשות הגוף שבו הוא 

משמש מבקר, או שברשות אחד 
מעובדיו, וכן גישה לכל סוג של מאגר 

של אותו גוף, הדרוש לו לביצוע 
תפקידו

מבקר חקירתי יקבל כל מסמך ומידע וגישה 
למאגרים שבשליטת מזמין הביקורת. לעיתים עליו 

להיעזר בצו לגילוי מסמכים או בצו חיפוש מטעם 
בית משפט

כלי מודיעין, הפעלת מקורות, כלים ממוחשבים על פי תקני ביקורת מקובליםמתודולוגיית העבודה
ייעודיים, מודלים ייעודיים, מתודולוגיית עבודה 

הנבנות לאירוע

טבלה 1: ביקורת חיצונית מול ביקורת חקירתית



ביקורת חקירתית

–האירו, התגלו תופעות של “חשבונאות יצי
ובהיקף  בהוצאות  בהכנסות,  בעיקר  רתית״ 

החוב הלאומי.
דווח  בתחום  המכוננות  הפרשיות  אחת 
 Les faux כספי כוזב על ידי ממשלה כונתה 
התפו– והיא  הכוזבים״(  )“המאזנים   bilans
צצה בשנת 1925, בצרפת שבין שתי מלחמות 
6 בפרשה זו היו מעורבים הבנק המר–  העולם.

כזי של צרפת וממשלת צרפת. 
–קווי היסוד של הממשלה הצרפתית שנב

מאינפלציה  להימנע  היו   ,1924 במאי  חרה 
יציבות כלכלית, על מנת למזער  ולשמור על 
את ההשלכות הכלכליות של מלחמת העולם 
הראשונה על המשק הצרפתי. ראש הממשלה 
הפקידות  מאזהרות  התעלמו  האוצר  ושר 
הבכירה של משרד האוצר והסתמכו על נגיד 
משק  על  לשמור  ניסיון  תוך  המרכזי,  הבנק 

מוניטרי סגור על בסיס הזהב. 7 
במרס 1925 נודע לציבור בצרפת, כי מזה 
שנה קשרו פקידים בכירים בבנק המרכזי של 
צרפת עם עמיתיהם במשרד האוצר לזייף את 
הדבר  בתחילה  הבנק.  של  החשבונות  ספרי 
נעשה בהיקפים קטנים, ומאוקטובר 1924 - 

בהיקפים משמעותיים.
פרעון  בעיית  בפני  שעמדה  הממשלה, 
התקשתה  קצר,  לטווח  הממשלתי  החוב 
למשוך קונים חדשים לאיגרות החוב קצרות 
המועד שלה, שחייבו מיחזור חוב של 55–60 
מיליארד פרנק מידי שנה, ונאלצה לבקש מן 
הבנק המרכזי מקדמה כדי לשלם על איגרות 

החוב שהגיעו לפדיון. 
המרכזי  שהבנק  הכסף  שסכום  מאחר 
יכול היה להנפיק הוגבל בחוק ל–41 מיליארד 
פרנק בלבד, יצרו פקידי הבנק המרכזי תרגיל 
לממשלה  לעזור  נועד  זה  תרגיל  חשבונאי. 
פונה  היתה  לו  פוליטית,  ממבוכה  להימנע 
לאסיפה הלאומית לבקש העלאה של תקרת 
זה  חשבונאי  תרגיל  בעזרת  המותר.  הסכום 
הנפיקו כסף והעלימו את ההנפקה בדיווחים 
השבועיים, לאורך חודשים. בתחילה היה זה 
תיקון טכני פעוט, והמעורבים ראו בו כורח 
הפעולות  היקף  אך  בלבד.  זמני  וצעד  השעה 
הלך וגדל, עד שבאפריל 1925 הגיע שווים של 
 – פרנק  מיליארד  ל–2  הכוזבים״  “המאזנים 

5% מן הכסף הצרפתי במחזור.
צרפת  של  המרכזי  הבנק  נגיד  סגן 

ביקורת חקירתיתביקורת חיצוניתהנושא

הוצאת דוח רואה החשבון המבקר דיווח
לבעלי המניות של החברה, בכתב. 
ייתכנו גם דוחות כתובים אחרים, 
למשל: דוח רואה החשבון המבקר 

לבעלי המניות של החברה בדבר 
ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על 

דיווח פנימי 

אין הגבלה על צורת הדיווח. הדיווח יכול להיות 
בעל–פה ו/או בכתב )בדוח או חוות דעת( ו/או 

מצגת לגורם הממנה

דוחות, חוות דעת ומסמכים יכולים ולעיתים אף הליך משפטי
נועדו לשמש בהליכים משפטיים

ראיות התומכות באימות/הזמת חשדות, כולל ראיות ביקורת התומכות בחוות הדעתניירות עבודה
תרשומות, הקלטות, תצהירים

גישה חקרנית, במטרה לאסוף ראיות אשר יאמתו/ספקנות מקצועיתגישת המבקר
יזימו את החשדות ברמת ודאות סבירה

טיוטת דוח המבקר תועבר למבוקר, על תגובת המבוקר
מנת לתקן הליקויים בדוחות הכספיים, 
לפני חתימתם. השאיפה תהיה להוציא 
חוות דעת “חלקה״ )ללא הימנעויות ו/

או הסתייגויות(

לא נדרשת תגובת המבוקר ולעיתים הדוח חסוי 
מעיני המבוקר, כדי שלא לפגוע בהליכי המשך ]4[ 

הונאה פיננסית נועדה למנוע מבוכה 
פוליטית בצרפת של 1925
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סוג 
ההונאה

הונאה תאגידית
(Corporate Fraud)

הונאות ניהוליות
(Management Fraud)

מנהל / מנהל בשם הארגוןעובד / מנהל בארגוןהמבצע

הקורבן 
/ הנפגע 

הישיר

גורם חיצוני לארגון, כגון: המדינה, הארגון עצמו
רשויות, מוסדות פיננסיים נותני 
אשראי, משקיעים ובעלי מניות, 

לקוחות/ספקים

דרך 
הפעולה

שליחת יד באופן ישיר 
לכספי/נכסי הארגון 

למבצע, בדרך כלל, 
תועלת ישירה ומיידית. 

הפעולה מלווה, בדרך 
כלל, בפעולות הסתרה/
הסוואה, ויצירת ערפול 

רישומי

דיווח / הצגת דוחות כספיים בפני 
גורמים חיצוניים. למבצע מופקת 

תועלת עקיפה )עליית שער המנייה, 
בונוס, קבלת אשראי, גיוס משקיעים(

תקופת 
הגילוי

קצרה יחסית )שנה עד 
שנה וחצי(

ארוכה יחסית )שנתיים ומעלה(

גדול יחסיתקטן יחסיתהנזק

החשבונות  את   1924 באוקטובר  גילה 
לנגיד, לשר  והודיע על כך מיד  ה״מטופלים״ 
על  לחץ  הנגיד  הממשלה.  ולראש  האוצר 
הממשלה לתקן את הדיווחים ולהחזיר לבנק 
את החריגה, אך הממשלה, בתקווה שמצבה 
בעניין.  דבר  לא עשתה  ישתפר,  של המדינה 
כאשר דלפו הידיעות על הדוחות המזויפים, 
הלאומית  לאסיפה  לפנות  הממשלה  נאלצה 

כדי לבקש להעלות את התקרה החוקית. 
את  לדין  להעמיד  דרשה  העיתונות 
הוכיח שהתנגד  הוא  אך  הבנק המרכזי,  נגיד 
הממשלה  בתפקידו.  ונשאר  הטיוח  להמשך 
בעקבות  שנערכה  אי–אמון  בהצבעת  נפלה 
נכנס  גילוי הדיווחים הכוזבים  הגילויים. עם 
הצרפתי  והמשק  לסחרור,  הצרפתי  הפרנק 
סבל מחוסר אמון המשקיעים ומבריחת הון 

במשך קרוב לשנתיים. 
ויסות  של  האירועים  השתלשלות  גם 
המניות הבנקאיות בישראל של שנות ה–80 
של  לממדים  והגיעה  קטן  בהיקף  התחילה 
להלאמת  הבנקאית,  המערכת  כלל  סיכון 
של  פליליות  ולהרשעות  הגדולים  הבנקים 

חלק מהמעורבים. 
הרכבות״,  ל״מלך  אחורה  נחזור  אם 

–מעניין לראות את הציטוט הבא מתוך פרו
 NBRC של  החשבון  רואה  חקירת  טוקול 
המניות  בעלי  של  החקירה  ועדת  בידי 

ב–1866:
כפי  השנתיים  החשבונות  האם  “שאלה: 
באופן  בושלו  המניות  בעלי  בפני  שהונחו 
שיטתי על מנת להטעות אותם באשר למצב 
החברה,  של  וההוצאה  ההכנסה  של  הנכון 
הדיבידנד  תשלום  להציג  לאפשר  מנת  ועל 
המבוקש על ידי האדסון )יושב הראש(, מבלי 
החברה  של  הפנויות  בהכנסות  להתחשב 

שהיו מאפשרות מטרה זו?
“תשובה: כן, זו היתה התוכנית״.
אכן, חד וחלק! כך יצאנו לדרך. 
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