
פ�יב מוד�ע�ן  מג�דו  חברת  ק�בלה   2020  סו ף
שח�תות  נגד  הפועלת  מעמותה  פנ��ה  ננס� 
לפרשה  נגעה  הפנ��ה  בא�רופה.  במד�נה 
לרצח  וקשורה  המד�נה,  ראש  מעורב  שבה  סבוכה, 
הע�תונא�  שנ�ם.  כמה  לפנ�  מקומ�  חוקר  ע�תונא� 
נרצח לאחר שהחל לפרסם כתבות על שח�תות של 

הש הנוכח�  המד�נה  שראש  הקודם,  המד�נה  יראש 
חש ף  הע�תונא�  שלו.  הפול�ט��ם  למעגל�ם  ת��ך 
פרט�ם על חברה שמצל�חה לקבל כספ�ם מהמד�נה, 
מג�דו התבקי .באמצעות זכ��ה מפוקפקת במכרז�ם 
הוא  א ף  אם ראש המד�נה החדש מעורב  לגלות  שה 

לו קשר לרצח הע�תונא�.  �ש  ואם  בשח�תות 
"בדקנו את תוצאות המכרז�ם של הממשלה במשך 
מוזר: במשך כשלוש שנ�ם  דפוס  וז�ה�נו  כמה שנ�ם, 

יזכו שלוש חברות שונות ברוב המכרז�ם בתחום התש
והבר�אות", מספר רוע� אגאג'נ�, מנכ"ל משו ית�ות 

ת ף ומבעל� מג�דו. "שלוש החברות האלה ה�ו בבעלות 
של חברה מרכז�ת, הרשומה במקלט� מס )חברות או ף 
שור(. לאט לאט הבנו ש�ש א�ש עסק�ם זר שקשור לכל 
החברות האלה. מהבד�קה עלה שאותו א�ש עסק�ם זר 
ובנ�גוד  מה�רה  בצורה  מפת�ע,  באופן  אזרחות  ק�בל 
באותה  הנהוג�ם  אזרחות  או  תושבות  קבלת  לכלל� 
מד�נה. ערכנו לו בד�קת רקע מק�פה, ומצאנו קשר�ם 
אזכור�ם  כולל  הת�כון,  במזרח  רודנ��ם  למשטר��ם 
של שמו כאחד המומח�ם העולמ��ם בהפשרת כספ�ם 
הא�רופ�. באמצעות  הא�חוד  כתוצאה מסנקצ�ות של 
מאגר� מ�דע שפ�רסם ארגון הע�תונא�ם הב�נלאומ� 
ICIJ ומאגר�ם נוספ�ם הצלחנו למצוא קשר ב�ן שת� 
המקושרת  והשנ��ה  במכרז  שזכתה  האחת   — חברות 
העברות  ז�ה�נו  משפחתו.  בנ�  דרך  המד�נה,  לראש 
כספ�ם ב�ן אותן חברות, שהוגדרו דמ� ��עוץ. בשלב 
זה כבר ה�ה לנו ברור שמדובר בכספ� שוחד שהתקבלו 

במקב�ל לזכ��ה במכרז�ם הגדול�ם. 
ו�אכטה  פאר  בת�  על  מ�דע  התקבל  "בהמשך 

ימפוארת, הש��כ�ם לאותו א�ש עסק�ם זר. ברשתות הח
ברת�ות, בע�קר בא�נסטגרם, מצאנו תמונות של קרוב� 
משפחתו של ראש המד�נה באותם בת� פאר וב�אכטה 
מפוארת, כשהם חוגג�ם להנאתם. מצאנו תמונות של 
נבחר  שזה  לפנ�  המד�נה,  ראש  עם  הזר  העסק�ם  א�ש 

ילתפק�ד. כך הצלחנו להוכ�ח כ� הם הכ�רו שנ�ם לפ
להצהרות�ו.  בנ�גוד  המד�נה,  לראשות  נבחר  נ� שהוא 
לבסס  והצל�חה  כלפ�ו  קשה  תמונה  העלתה  החק�רה 

יחשד ראשונ� על קשר ב�ן ראש המד�נה לרצח הע�תו
נא�. ב�מ�ם אלה הגו ף שהזמ�ן את המ�דע מנסה לגבש 
אסטרטג�ה כ�צד להוצ�א את זה החוצה, כ� עלה חשד 
שהמשטרה המקומ�ת בעצמה מושחתת, במ�וחד לאור 
העובדה שת�ק רצח הע�תונא� נסגר ולא נראה שנעשה 

שהמשטרה מתאמצת לחקור את הא�רוע".
הב�נלאומ�ות  הז�רות  את  משקפת  הזאת  הפרשה 
שבו  העסק�  הר�גול  עולם  ואת  מג�דו  פועלת  שבהן 

נ� עדות לפע�לותה  הטכנולוג�.  בע�דן  פועלת  יה�א 
שלפ�ו  שבוע��ם,  לפנ�   13 ערוץ  של  בפרסום  תנה 
כד�  בגאנה  הב�ון  סוכנות  עם  ב–2017  מג�דו  עבדה 
אגב  האפר�קא�ת.  במד�נה  שח�תות  פרשת  לחשו ף 
ש�לשלו  בגאנה  בכ�ר�ם  שפק�ד�ם  נחש ף  החק�רה 
שש�למה  כספ�ם  מתוך  דולר�ם  אלפ�  מאות  לכ�סם 
הר�גול  חברת  של  פרו�קט  עבור  הקודמת  הממשלה 
2015 נשכרה כד� לעקוב  NSO, שבשלה�  הד�ג�טל� 
אחר גורמ� אופוז�צ�ה במד�נה. זו ה�תה עסקה בה�ק ף 
שולי דולר  מ�ל�ון   2.5 מתוכם  דולר,  מ�ל�ון   8  של
לפע�לות  להת��חס  �כול  לא  "אנ�  גנא�.  למתווך  מו 
אגאג'נ�,  כך  על  אומר  נעשתה",  ה�א  אם  גם  הזאת, 
חוש ף  מקפ�ד,  הוא  שעל�ה  הד�סקרט�ות  שלמרות 

ברא�ון עמו את הפרקט�קות בתחום.
מג�דו הוקמה ב–1999, תחת השם א�נפו פ��לס. 
בר  �הודה  החשבון  רוא�  משרד  של  בת  חברה  זו 
בשנות�ה  חק�רת�ת.  בב�קורת  המתמחה  ושות',  לב 
בר  למשרד  שס��עה  זרוע  ה�תה  ה�א  הראשונות 
ה�א  האחרונות  בשנ�ם  אך  השונות,  בחק�רות  לב 
מ�תוג  עברה  ה�א  ב–2019  עצמא�.  באופן  פועלת 
חשבון  רואה  אגאג'נ�,  למג�דו.  שונה  ושמה  מחדש 
חסדא�,  צח�  עם  �חד  משות ף  מנכ"ל  הוא  במקצועו, 
ב–20%  מחז�ק  מהם  אחד  כל  חשבון.  רואה  הוא  גם 
והבעל�ם  נוספ�ם,  ב–40%  מחז�ק  לב  בר  מהחברה, 
בר  במשרד  שות ף  בוחנ�ק,  �נ�ב  רו"ח  הוא  הנוס ף 
פ�ננס�ות,  חק�רות  מאות  החברה  של  בעברה  לב. 
ה�תר,  ב�ן  חשא�ות.  הגדול  חלקן  ובחו"ל,  בארץ 
חק�רה  דו"חות  והכנת  מ�דע  בא�סו ף  ס��עה  מג�דו 

קלע  קרן  של  הפ�רוק  בת�ק�  לב  בר  משרד  שהג�ש 
לאחר  שהורשע  ברמל�,  אמ�ר  של  רוב�קון  וחברת 

בהונאת משק�ע�ם.  מכן 

שטחים אפורים ודילמות מוסריות

חוקר�ם,  ע�תונא�ם  גם  כמו  מג�דו,  של  מהסוג  חברות 
דוגמת  ומעקב  פר�צה  לתוכנות  �עד  לה�ות  עלול�ם 
זו ש�י NSO. לפ� פרסומ�ם בחו"ל, תוכנה   פגסוס של

ע�תונא�ם  אחר  למעקב  ד�קטטורות  כמה  בעבר  משה 
ב"כלכל�סט"  נחש ף  באחרונה  אדם.  זכו�ות  ופע�ל� 

לע כד�  בפגסוס  ש�מוש  עשתה  �שראל  משטרת  יכ� 
נעשה  שהש�מוש  טוענת  המשטרה  אזרח�ם.  אחר  קוב 
בא�שור בת� המשפט, אך עד��ן לא ברור אם השופט�ם 

�דעו שמדובר בפר�צה מרחוק לטלפונ�ם נ��ד�ם. 
עשתה  ישראל  שמשטרת  השימוש  על  דעתך  מה 

בפגסוס? 
שנות  בסו ף  נחקק  הסתר  האזנות  "חוק  אגאג'נ�: 
ה–70, אבל נגע לטלפונ�ם ב�ת��ם ולא עבר עדכון 

הד�ג�ט לעולם  הזה  החוק  את  להתא�ם  צר�ך  ימאז. 
��תכן שהמשטרה  לא  הטכנולוג�ה.  ולהתפתחות  ל� 
א�שור  ללא  האלה  הטכנולוג��ם  בכל�ם  משתמשת 
הה�ג�ון  כנדרש.  עודכן  שהחוק  ובל�  משפט  ב�ת 
לה�ות  צר�כה  נ��ד�ם  לטלפונ�ם  שפר�צה  אומר 

שה לה�ות  �כול  לא  מפורש.  באופן  בחוק  ימוזכרת 
ע�נ�ה".  פ�רצה כראות  משטרה מנצלת 

ענ ף המוד�ע�ן העסק�, שבו פועלת מג�דו, התפתח 
ימאוד בעשור האחרון. הלקוחות הם חברות, אנש� עס

ב�לוש  עבודת  לבצע  שמבקש�ם  פול�ט�קא�ם  או  ק�ם 
יהמזכ�רה עבודה של משטרות או גופ� ב�ון. ע�דן המ�

דע ס��ע להתפתחות הענ ף, שבו חלק גדול מהעבודה 
הוא ע�בוד מ�דע ק��ם. אחד מכל� העבודה של מג�דו 
הוא ח�פוש� עומק במאגר� מ�דע בתשלום או מאגר�ם 
מקצוע��ם שונ�ם והצלבתו עם מ�דע ממאגר�ם אחר�ם. 
אנש� מג�דו גם נעזר�ם במ�דע שפורסם באופן פומב�, 

יכמו הדלפות מסמכ� פנמה ומסמכ� פנדורה, מאגר� מ�
דע ענק��ם על חברות במקלט� מס של עש�ר� העולם 

שארגון הע�תונא�ם הב�נלאומ� ICIJ פ�רסם. 
זה ענ ף עם לא מעט שטח אפור, שמעורר ד�למות 

ימוסר�ות שונות. כך לדוגמה, במערכות הבח�רות האח
נווה, הבעל�ם של  רונות נחשפה פע�לותו של צב�קה 
חברת המוד�ע�ן העסק� CGI, שבמערכת הבח�רות של 
2019 עבד עבור מפלגת כחול לבן ובזו שאי  ספטמבר
חר�ה עבור הל�כוד. במקרה אחר, נעשה ש�מוש בכמה 
מרגל�ם עסק��ם, בסכסוך המתוקשר ב�ן �בואנ� הרכב 
רמ� אונגר ומ�כאל לו� שנגע לז�כ�ון על �בוא מכונ�ת 

יק�ה ל�שראל. בסכסוך, שבו ה�ה מעורב גם ראש המו
סד לשעבר �וס� כהן, המרגל העסק� אב�רם הלו� עבד 
תח�לה עבור לו� וכעבור כמה שנ�ם עבר לעבוד עבור 

אונגר, לאחר שזה ג�לה שהלו� פרץ למחשב�ם שלו. 
הם  העסק�  המוד�ע�ן  בענ ף  מהפע�ל�ם  רב�ם 
חב�שה  במג�דו,  למ�נ�הן.  המוד�ע�ן  �ח�דות  �וצא� 
וחלק  מסווגת,  מוד�ע�ן  ב�ח�דת  במ�ל'  רס"ן  הוא 
ב�כולות  המשתמש�ם   ,8200 �וצא�  הם  מהעובד�ם 
ו�דע מתקופת הצבא בקר��רה האזרח�ת, ב�ן ה�תר, 
)הרשת  בדארקינט  מ�דע  לאתר  מנס�ם  הם  כאשר 

אנונ� באופן  נעש�ת  הפע�לות  זו  ברשת  יהאפלה(. 
של   IP–ה מספר  את  לחשו ף  אפשר  שא�  מכ�וון  מ�, 

סו אל�ה  מושכת  הדארקינט  זו,  מס�בה  יהמחשב. 
�כול  אחד  כל  אחר�ם.  ועבר��נ�ם  ונשק  סמ�ם  חר� 
 ,Tor לגלוש בדארקינט אחר� שהור�ד תוכנה בשם 

"הצלחנו להביא את האח 
לראיון עבודה בחו"ל, כביכול 

בחברת ציידי ראשים, שמייצגת 
חברה עולמית גדולה. החוקר, 
בתפקיד המראיין, אמר לאח 
שהוא שם לב שיש בבעלותו 

חברה, וחשוב להם לדעת אם 
היא פעילה. בלי טיפה של 
חשש, האח אמר שהחברה 

רק רשומה פורמלית על שמו 
— וזה מה שהיינו צריכים"
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הדארק־נט

העמותה שביקשה להבין כיצד קשור ראש הממשלה לרצח 
עיתונאי חוקר; הנוכלים שהקימו חברה כחלק מהונאה; 
הבעל שהסתיר מאשתו חברת יהלומים שנרשמה על שם 

אחיו — מנכ"ל חברת מגידו מודיעין עסקי חושף את 
הפרקטיקות של עולם החקירות החדש. "אנחנו בונים ללקוח 

אסטרטגיה להחזרת הכסף שלו. אם הוא רוצה להכניס 
מישהו לכלא — שילך למשטרה ויגיש תלונה"

שוקי שדה
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קודמ�ם  קשר�ם  צר�ך  בה  פע�ל  לה�ות  כד�  אבל 
הזה.  כ�צד לפעול במרחב  ו�דע 

�ח�דות שפע�לות בדארקינט", אומר  �ש  "ב–8200 
שבלעד�הם  קשר�ם,  צברו  ה�ח�דה  "�וצא�  אגאג'נ�, 
קשה להג�ע לפורומ�ם מסו�מ�ם בדארקינט. צר�ך גם 
לתחזק את הנוכחות שלך ברמה שוטפת ולה�ות פע�ל 
בקבוצות, אחרת �כול�ם לחשוד שאתה עובד בממשל. 
לדוגמה, חוקר� FBI נכנס�ם לקבוצות האלה ומדל�פ�ם 

ילגולש�ם מ�דע אמ�ת� ממקורות שכבר דלפו, כד� לב
סס את האמ�נות שלהם כחבר�ם פע�ל�ם". 

למג�דו  ס��ע  מהדארקינט  מ�דע  מסו�ם,  במקרה 
חוק�  לא  באופן  הוצ�א  פ�ננס�  בגו ף  שעובד  להוכ�ח 
דרכ�ם  "�ש  אותו.  למכור  והתכוון  החברה  של  מאגר 
"צר�ך  אגאג'נ�,  אומר  הזה",  למ�דע  להג�ע  מסו�מות 
להנ�ח פ�ת�ון ולחכות — להג�ד שאתה מעונ��ן לקנות 
מאגר בפורומ�ם המתא�מ�ם, ולאט לאט אנש�ם בקה�לה 
�ודע�ם שאתה רוצה לקנות ומקשר�ם אותך למ� שמוכר. 
העובד שרצה להדל� ף פנה להאקר וב�קש למכור דרכו. 
ההאקר פ�רסם על מאגר מ�דע מ�שראל, וזה בד�וק מה 
שח�פשנו. האנש�ם שלנו ה�ו א�תו בקשר ונ�סו לקנות. 
זה  את  סגרה  והחברה  מכר,  לא  התחרט,  העובד  בסו ף 
בשקט. ה�א פ�טרה אותו והס�פור לא �צא לתקשורת". 
מערבת  מג�דו  של  החק�רה  שבהם  במקר�ם  גם 
�וצא�ם  תמ�ד  לא  הא�רוע  פרט�  ממשלת��ם,  גופ�ם 
לתקשורת. ב�מ�ם אלה הרוחות סוערות בהנהלת מכון 
שעובד  ג�לו  שראש�ו  לאחר  מוכר,  �שראל�  מחקר 
 RNA–ה מתחום  טכנולוג�  �דע  לחו"ל  הבר�ח  בכ�ר 
המכון  מנהל�  גנט�(.  מ�דע  לאגור  ה�כולה  )מולקולה 
הטכנולוג�ה  את  העב�ר  בכ�ר  שאותו  רב  זמן  חשדו 
מספר  אגאג'נ�  למג�דו.  ופנו  בחו"ל,  גדולה  לחברה 
שפר�צת הדרך בחק�רה התרחשה כאשר אנש� מג�דו 
של  הבעל�ם  הוא  הבכ�ר  העובד  של  דודו  שבן  ג�לו 
חברה שהחז�קה מנ�ות בשוו� מ�ל�ונ� דולר�ם בחברה 

שאל�ה הועברה הטכנולוג�ה. 
הח לעובד  הדוד  בן  את  לקשר  כד�  קשה  י"עבדנו 
ישוד", מספר אגאג'נ�. "ערכנו מ�פו� של כלל בנ� המ

שפחה, לא רק מדרגה ראשונה אלא גם מדרגה שנ��ה 

או מ�  �ש עסק�ם בחו"ל  נ�ס�נו להב�ן למ�  ושל�ש�ת. 
גר בחו"ל, ודרך זה הבנו ש�ש אדם מאוד ספצ�פ� עם 
קשר�ם בחו"ל שגם קשור לאותו העובד ברמה הא�ש�ת 

ושהם חבר�ם טוב�ם, כולל מפגש�ם עם המשפחות". 
ז�הו� בן הדוד כבעל המנ�ות ה�ה רק חלק מהפאזל. 
המש�מה הע�קר�ת של מג�דו ה�תה לתפוס את החברה 
הגדולה מפרסמת את ה�דע הטכנולוג� הגנוב שמקורו 

לשו כד�  שטח  חוקר�  נשלחו  כך,  לצורך  יב�שראל. 
חח עם עובד�ם לשעבר של החברה, ובכלל זה עובד� 
במקב�ל,  החברה.  של  שונ�ם  משק�ע�ם  ועם  מעבדה, 

נצ� ה�תר,  ב�ן  החברה.  של  גלו��ם  פרסומ�ם  ינסרקו 
ג�ם מטעם מג�דו נשלחו לכנס�ם מקצוע��ם בא�רופה 

הטכ את  מצ�גה  החברה  כ�צד  לתעד  כד�  יובארה"ב 
 — גלו��ם  ממקורות  רב  מ�דע  "אספנו  שלה.  נולוג�ה 
פרסומ�ם ע�תונא��ם, פודקאסט�ם, כנס�ם מקצוע��ם, 

מאמר�ם מדע��ם ודו"חות שונ�ם. אבל כד� להב�ן מה 
מקצוע  באנש�  לה�עזר  ח��ב�ם  ה��נו  קורא�ם,  אנחנו 
מתחום המחקר המדע� כד� לקשר את הטכנולוג�ה של 
החברה מחו"ל לזו שפותחה ב�שראל. רצ�נו לברר מה 
משהו  �אמרו  אם  כ�  בכנס�ם,  מספר�ם  החברה  נצ�ג� 
הזהב.  כרא��ת  לשמש  �כול  זה  לטכנולוג�ה  שקשור 

�ש� מצולמ�ם,  ברא�ונות  נאמרו  המפל�ל�ם  יהדבר�ם 
בות, מאמר�ם ואפ�לו באתר החברה. לדוגמה, א�תרנו 
עמוד�ם שהושמטו מאתר הא�נטרנט של החברה, דרך 

יח�פוש שחזור דפ�ם מחוק�ם מארכ�ון הא�נטרנט. אנ
ש� המקצוע עזרו לנתח את המ�דע ולזהות שזה באמת 

המ�דע המדע� שהודל ף".
א ף  חדר�ם,  בחדר�  ��סגר  הזה  המקרה  שגם  ��תכן 
שפרסום שמו של המכון ה�ה מעורר שערור��ה. "ברוב 
הת�ק�ם שבהם �ש 'אקדח מעשן', ככה נסגר�ם הדבר�ם. 

חטא  מ�  �ודע  לא  הרחב  והצ�בור  נחשפ�ם,  לא  שמות 
ופשע. הלקוחות מעד�פ�ם שהענ��ן ��סגר בשקט, והכל 
השם  אבל  הקורבנות,  אמנם  הם  כלכל��ם:  מש�קול�ם 
חשבונות  מנהלת  א�תרנו  פעם  לה�פגע.  עלול  שלהם 
שמעלה בכספ�ם של חברה. הלקוח הסתפק בפ�טור�ה 
ובכך שה�א החז�רה חלק מהכס ף. אחר� שלוש שנ�ם פנו 
אל�נו מחברה אחרת, ומ�ד ז�ה�נו את שמה. כשדבר�ם 
בונ�ם  אנחנו  לקרות.  �כול  זה  חדר�ם,  בחדר�  נסגר�ם 
הוא  אם  אבל  שלו,  הכס ף  להחזרת  אסטרטג�ה  ללקוח 
ו�ג�ש  מ�שהו לכלא — ש�לך למשטרה  להכנ�ס  רוצה 
�ש  הלקוח.  בשם  תלונה  להג�ש  �כול  לא  אנ�  תלונה. 
להג�ש  מחו�ב  אתה  שבהם  רצח,  כמו  חמור�ם,  מקר�ם 

תלונה, אבל אלה לא המקר�ם שבהם אנחנו מטפל�ם".

א ב ה ד  ו מ ע ב ך  ש מ ה

"להמציא חברה בחו"ל זה לא 
דבר פשוט, אבל גם לא מורכב 

מדי. צריך לבוא עם תשתית 
מסודרת, כמו פרופיל לינקדאין 

שפעיל תקופה ארוכה, אתר 
אינטרנט, משרדים פיזיים, ואם 

צריך — גם טלפון אמיתי שאפשר 
לדבר עם מישהו. מערכים כאלה 

פעילים 'על המדף' כלומר 
אונליין יש לנו תשתית קבועה 

לחברות כאלה, שרק צריך 
להפעיל מדי פעם. יש תחומים 
רבים שיש בהם חברות דמה, 
שמופעלות בהתאם לדרישה"

רועי אגאג'ני, מנכ"ל משותף ומבעלי מגידו. "יש לנו גבולות שאותם לא נחצה" צילום: אייל טואג

שיטות הפעולה של מגידו

  פעילות בפורומים בדארק־נט בזהות בדויה

  חיפוש שיטתי במאגרי מידע שונים, חלקם בתשלום

  השגת מידע מרשתות חברתיות

  הקמת אתרי אינטרנט פיקטיביים

  שימוש בחוקרים פרטיים הבונים סיפור כיסוי

  השגת מידע על ידי שחזור דפי אינטרנט מחוקים
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מנהלת  לתפקיד  מועמדים  לאיתור  ועדה  הקמת  על  מודיע  הסביבה  להגנת  המשרד 
כללית לרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן: הרשות(, שחבריה הם:

יו"ר- גב' גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה   ‰
חבר- מר אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון  ‰

חברה - עו"ד תמר גנות-רוזנשטריך, סמנכ"לית אדם טבע ודין  ‰
ועדת האיתור תפעל בהתאם לעקרונות למילוי משרות באמצעות ועדה לאיתור מועמדים.

ועדת האיתור תהא רשאית לזמן לראיון את המועמדות או מי מהן על פי החלטתה. מובהר 
בזאת כי רק פניות מתאימות תיענינה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת האיתור. 
אף  בהליך  להשתתף  פוטנציאליות  למועמדות  ביוזמתה  לפנות  רשאית  האיתור  ועדת 

לאחר חלוף המועד להגשת המועמדויות. 
עוד מובהר כי לאחר הליך  האיתור,  מינוי מנהלת הרשות  נעשה  על ידי הממשלה, על 
פי המלצת השרה להגנת הסביבה לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק 

החברות  הממשלתיות. 
פעילותה של הרשות ותפקידה של מנכ"לית הרשות מעוגנים בחוק גנים לאומיים, שמורות 

טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1998 )להלן: החוק(.
תיאור התפקיד:

מנהלת את הרשות בהתאם לקווי הפעולה והנחיות מליאת הרשות.
אחראית לביצוע החלטות המליאה.

ממלאת כל תפקיד אחר שהמליאה תטיל עליה.
מפעילה את סמכויותיה בתחומי האחריות הקבועים בחוק.

משתפת פעולה עם גופים ורשויות, לרבות מהמגזרים הציבורי והעסקי והחברה האזרחית, 
לקידום מטרות הרשות.

דרישות המשרה:
דרישות סף:

השכלה:
השכלה אקדמית באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, 
מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, חינוך, גיאוגרפיה, מדעי החיים, מדעי הטבע, לימודי ארץ 

ישראל, היסטוריה, לימודי סביבה, אדריכלות, תכנון, תיירות, ארכיאולוגיה.
ניסיון:

בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהיא בעלת ניסיון מצטבר של חמש 
שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; א. 
כלכליים,  בנושאים  הציבורי  בשירות  בכיר  בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  ב. 

מסחריים, ניהוליים או משפטיים;
בתפקיד בכיר בתחום תפקידיה של הרשות לפי החוק.  ג. 

דרישות רצויות נוספות:
היכרות מעמיקה עם מערכות ממשלתיות ו/או ציבוריות.

תואר שני או שלישי או ניסיון מקצועי נוסף עם זיקה לנושאי סביבה ו/או שמירת טבע ו/או 
לתחום החינוך ו/או לתחום התיירות.

ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות, גופים מהמגזר העסקי וארגוני חברה אזרחית.
כישורים אישיים:

בצוות עבודה  יכולת   מעולים אנוש  יחסי   גבוהה ברמה  וארגון  ניהול   כושר 
ידע מדעי ואקדמי בתוכניות עבודה  יכולת הטמעה של    יוזמה   יושרה אישית  

אופרטיביות כושר בניהול משא ומתן והנעת תהליכים
שפות:

ידיעת השפה העברית על בוריה - כושר ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.
ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה מאוד.

הערות:
זכאיות להתמנות למשרה רק בעלות אזרחות ישראלית.. 1
המינוי טעון אישור של הועדה לבדיקת מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות. . 	
המינוי טעון אישור הממשלה, עפ"י המלצת השרה.. 	
הגשת מועמדות מהווה ידיעה והסכמה של  המועמדת לאמור בחוק, לרבות  לסעיף . 	

19ג לחוק , הקובע כי תקופת הכהונה הינה  ל-5 שנים, עם אפשרות להארכה עד ל-5 
שנים נוספות. מובהר כי הגשת מועמדות למשרה מהווה הסכמה מטעם המועמדת 

לתקופת הכהונה הנ"ל.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון נקבה, הכוונה גם ללשון זכר וכן להפך.. 5

ליום  ועד   30.1.22 מיום  החל   iturratag@sviva.gov.il למייל  להגיש  יש  המועמדויות  את 
23.2.22 בשעה 16:00, בצירוף כל הר"מ:

 ‰ חיים  קורות   ‰ וספח  זהות  תעודת  צילום   ‰ וחתום  מלא  לתפקיד  מועמדת  שאלון   ‰
ביחס  )עמוד אחד( המתאר את תפיסת העולם של המועמדת  כוונות  ‰ מסמך  תמונה 
לרשות ותפקידיה ‰ עד 	 המלצות ‰ צילום תעודות המעידות על השכלה, דרישות רצויות 

וכישורים נדרשים ‰ מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים.
יש לוודא אישור קבלת המועמדות במייל חוזר. אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה 

זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לא תידון.
ניתן להוריד את שאלון המועמדת לתפקיד באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

.iturratag@sviva.gov.il ניתן לברר פרטים נוספים בטלפון: 074-7676029 או במייל
למבחני 	  לשלוח  ו/או  ראיונות  למספר  ו/או  לראיון  לזמן  הזכות  את  לעצמה  שומרת  האיתור  ועדת 

התאמה את המועמדות או מי מהן, הכל – בהתראה קצרה.
עצם פניית המועמדות ותוכן הפנייה יישמרו ככל הניתן בסודיות וישמשו את המשרד להגנת הסביבה ואת 	 

חברת ההשמה בתהליכי בחינת המועמדות בלבד ולא לכל מטרה אחרת זולת איוש תפקיד זה.
מידע 	  השלמות  הבהרות,  לבירורים,  למועמדות  לפנות  לממליצים,  לפנות  רשאית  תהא  האיתור  ועדת 

וקבלת מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה.
בכל שלב משלבי ההליך תהא ועדת האיתור רשאית לפסול מועמדת שנתקבלו לגביה עובדות או מידע 	 

שלדעת ועדת האיתור היא אינה מתאימה לכהן בתפקיד בגינם.
ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לאמת באמצעים שונים את הפרטים והנתונים שנמסרו על ידי 	 

המועמדות.
ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לערוך בדיקה בדבר קיומן של מגבלות ו/או עילות פסילה על 	 

פי כל דין.

מנכ"לית הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

פניה לאיתור מועמדות למילוי משרת

אילו דילמות מוסריות יש בעבודה שלכם? 
"ברגע שק��מת פג�עה קשה באדם מסו�ם, זה מעורר 
ד�למה. אנחנו לא לוקח�ם כל פרו�קט. לא מזמן פנתה 
אל�נו מ�שה� שרצתה לפגוע, מס�בות א�ש�ות, בקולגה 
לעבודה שהוא בכ�ר ברשות מקומ�ת. ה�א רצתה לאסו ף 
על�ו מ�דע מכפ�ש. כשהבנו שזה מאבק א�ש�, וזה �כול 

לגרום לו נזק, החלטנו לא לקחת את הת�ק".
צדדים  בין  מאבק  בעת  צד  לעבור  עשויים  אתם 

יריבים?
י"ה�ושרה והאמ�נות שלנו חשובות �ותר מהת�ק עצ

מו. א�ן מצב שתוך כד� עבודה על ת�ק נעב�ר מ�דע לצד 
השנ�. �ש לנו גבולות שאותם לא נחצה". 

2014, שכרו הממ –בעת המרוץ לנשיאות המדינה ב
לא מבחינתכם  לגיטימי  פרטיים.  חוקרים  מתמודדים 

סוף מידע על אישי ציבור? 
לנו  א�ן  החוק,  בהוראות  עומדת  העבודה  "אם 
צ�בור,  בא�ש  כשמדובר  כזה.  ת�ק  לקחת  בע�ה 

זכא� לדעת". הצ�בור 

 "הבנקים התרשלו 
בפרשת בן ח'ליפה"

מג�דו ערכה את בד�קת הנאותות של הש��ח האמ�רת� 
לה�ות  אמור  ה�ה  כשנה  לפנ�  שעד  ח'ל�פה,  בן  חמד 
�רושל�ם. אחר� תחק�ר  שותפו של משה חוגג בב�ת"ר 
TheMarker בנוגע לחוגג והעסקה עם הש��ח', ב�קי

שה התאחדות הכדורגל ממג�דו לחקור את בן ח'ל�פה, 
שעל�ו  ההון  ב�ן  משמעות��ם  פער�ם  ש�ש  והתברר 
חשד  כד�  עד  שברשותו,  הנכס�ם  לב�ן  הש��ח'  הצה�ר 
שמדובר בא�ש קש. הפרט�ם שג�לו אנש� מג�דו גרמו 

לב�טול העסקה עם הש��ח'.
של  בשורה  חשוד  הוא  כ�ום  הסתבך:  חוגג  מאז 
בה�ק ף  משק�ע�ם  כלפ�  מרמה  ועב�רות  מ�ן  עב�רות 
)חוגג מכח�ש את החשדות נגי 290 מ�ל�ון דולר   של
וכ�ום  בתוהו,  עלו  ב�ת"ר  את  למכור  נ�ס�ונות�ו  דו(. 
הקבוצה נמצאת במצב כלכל� קשה ועת�דה לא ברור. 

מבמבט לאחור, איך לא נדלקו נורות אזהרה סביב חו
ולא  ההתאחדות  של  התקציבית  בבקרה  לא   — גג 

בבנקים? 
י"כ�ום אפשר להב�ן שהכספ�ם שחוגג העמ�ד לע

הג�עו  ב�ת"ר  של  לש�מוש  וגם  בהתאחדות  רבו�ות 
ממשק�ע�ם, ולכאורה הושגו במרמה. כשחוגג קנה את 
2018, הבקרה התקצ�ב�ת לא ה�תה �כולה לדי –ב�ת"ר ב

עת מ�הו בד�וק, מפנ� שאז לא ה�ה הרבה מ�דע של�ל� 
לגב�ו. הוא הצ�ג את עצמו כבעל מ�זמ�ם טכנולוג��ם 
מצל�ח�ם, שחלקם ה�ו בפ�תוח. לעומת זאת, הרשלנות 
החמורה ה�א של הבנק�ם. הם אמור�ם להתענ��ן בשאלה 
מה מקור הכס ף כחלק מבד�קה שנקראת KYC )הכר את 
הלקוח שלך; ש"ש(. העובדה שחוגג התנהל כמ�ל�ונר 

ילא אומרת שאפשר לדעת מה באמת מקור הכס ף. לב
נק�ם ה�ו סמכו�ות לבקש את האסמכתאות לגב� מקור 

יהכס ף של חוגג, אך לאור העובדה שהוא הצל�ח להע
ב�ר ל�שראל עשרות מ�ל�ונ� דולר�ם מחו"ל, נראה שהם 

התרשלו בבד�קה". 

ם ד ו ק ה ד  ו מ ע ה מ ך  ש מ ה

י�הודה בר לב ושות', החברה האם של מג�דו, הוא משרד ות�ק בתחום הב�קורת החק�רת�ת, וברזו
 2021 2020 לנובמבר  ב�ן אפר�ל  ובעולם.  �ש לא מעט עבודות ברשו�ות מקומ�ות בארץ  מה שלו 
�ועצ�ם(  )בנוהל של שכ�רת  בחודש�ם הראשונ�ם ללא מכרז  ח�פה,  ע�ר��ת  �ד�  על  נשכר  המשרד 
 ,TheMarker–ולאחר מכן במכרז. לאחרונה, בכתבות באתר "זמן �שראל" ובכתבה של גור מג�דו ב
עלה שע�ר��ת ח�פה שכרה את ש�רות� משרד בר לב כד� לערוך ב�קורת חק�רת�ת נגד מתנגד�ם 
עם  המזוהה  הס ף,  שומר�  ועמותת  אופוז�צ�ה  חבר�  קל�שירותם,  ע�נת  הע�ר  ראש  של  פול�ט��ם 
פע�לות האופוז�צ�ה בע�ר. שמו של משרד בר לב רשום בחלק מפ�רוט הח�וב�ם של הע�ר��ה, והשם 

"שומר� הס ף" נכתב בת�אור הח�וב. 
אותנו  "עלתה טענה שקל�שירותם הפע�לה  זו.  בר לב מג�ב לפרשה  �הודה  כעת, לראשונה, 
נגד  ב�צענו שום פע�לות  ולא  ה�ו דבר�ם מעולם. לא התבקשנו  לא  פול�ט��ם —  נגד מתנגד�ם 
נגדנו  גורם אחר. הטענה  או כל  'שומר� הס ף',  זה  גורמ�ם פול�ט��ם אופוז�צ�ונ��ם בע�ר��ה, אם 

ה�תה חלק ממאבק פול�ט� נגד ראש הע�ר".
לדבר� בר לב, המשרד פעל ב–50 פרו�קט�ם שנועדו להחז�ר כספ�ם לקופת הע�ר��ה. בשנ��ם 
מ�ל�ונ�  מאות  לע�ר��ה  להב�א  "הצלחנו  מג�דו.  גם  הועסקה  ארנונה,  לח��ב�  הקשור�ם  מהם, 
בהם  נעשה  שנ�ם  שבמשך  הע�ר��ה,  של  נכס�ם  הרבה  פזור�ם  בח�פה  מקורות.  ממגוון  שקל�ם, 
כאן  ה�ו  מהחוב.  קטן  חלק  להשבת  ודאגנו  זה,  על  על�נו  ע�רונ�ות.  למטרות  ה�ה  שלא  ש�מוש 
מחדל�ם ממושכ�ם של עשרות שנ�ם. עש�נו נ�קו� אורוות אבל העבודה שלנו הופסקה באמצע, 

אפ�לו ד� בהתחלה". 

"לא ביצענו שום פעילות נגד גורמי 
אופוזיציה בחיפה"

בניין NSO בדרום הארץ. "צריך להתאים את החוק לטכנולוגיה" צילום: Sebastian Scheiner/אי־פי
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האם להערכתך השייח' היה מצליח בכל זאת להעביר 
כסף לארץ, גם ללא הבדיקה שלכם? 

"קבלת כספ�ם, בע�קר ממד�נות שהרשות להלבנת 
הון מסווגת כמד�נה בס�כון כמו א�חוד האמ�רו�ות, ה�א 

יכאב ראש למערכת הבנקאות. על פ� החוק לא�סור הל
בנת הון, הבנק�ם מחו�ב�ם לבדוק את מקור הכס ף. לכן 
אנ� מער�ך שאם ה�ו בודק�ם כמו שצר�ך, בן ח'ל�פה לא 

ה�ה מצל�ח להעב�ר כס ף לארץ". 

 "75% מהתיקים נסגרים
 ללא מודיעין אנושי"

את  ממח�שות  אגאג'נ�  שמתאר  העבודה  פרקט�קות 
אמ על  מתבסס  העסק�  המוד�ע�ן  עולם  שבה  יהדרך 

לוותר  אפשר  שא�  הבנה  תוך  אך  טכנולוג��ם,  צע�ם 
בספר�  הונחו  ש�סודות�ו  זה  ה�שן,  החק�רות  עולם  על 
הב�לוש הקלאס��ם. ברוב המקר�ם, מג�דו אמנם נסמכת 
בע�קר על עבודה במשרד מול מחשב, אך לעת�ם ה�א 

תפק� בעל�  לדובב  כד�  פרט��ם  בחוקר�ם  גם  ינעזרת 
ד�ם רלוונט��ם. לאגאג'נ� �ש ר�ש�ון חוקר פרט�, ולפנ� 
שהג�ע למג�דו עבד שבע שנ�ם במשרד חק�רות פרט�. 
הוא  מסו�מות",  מש�מות  לצורך  חוקר�ם  מפע�ל  "אנ� 

יאומר. "כשבעל בוגד באשתו אפשר להפע�ל חוקר פר
ט�. אבל, זה פחות מענ��ן אותנו. אנחנו לא מתעסק�ם 
בבג�דות, אלא בענ��נ�ם הכספ��ם — אם הוברחו כספ�ם 

מהחשבון המשות ף ומהעסק�ם המשותפ�ם".
איך אפשר לדעת דבר כזה? 

כאלה  בדבר�ם  שותפ�ם  והא�שה  הבעל  "לעת�ם 
פר�דה  בהל�כ�  שה�תה  א�שה  ��צגנו  פעם  ואחר�ם. 

שבש משותפת,  חברה  להם  ה�תה  ה�הלומן.  ימבעלה 
נפ הם  ואז  על שמו,  רשומה  לה�ות  עברה  מסו�ם  ילב 

הראה  הוא  החברה,  על מצב  אותו  רדו. כשה�א שאלה 
לה שא�ן בה שום נכס�ם, ושהחברה שווה כמעט אפס. 
ה�א זכרה שהחברה ה�תה רווח�ת במשך שנ�ם, מה גם 
שהם ח�ו ברמת ח��ם גבוהה עם ב�ת גדול ואוטו מפואר. 
התברר לנו שהוא פתח עוד חברה, שה�תה רשומה על 
שם אח�ו, והעב�ר אל�ה את הפע�לות. האח ה�ה מהנדס, 
וג�ל�נו ש�ש על שמו חברת �הלומ�ם. בנ�נו ס�פור כ�סו� 
שבאמצעותו האח הודה שהחברה רשומה פ�קט�ב�ת על 
�ודעת מה המצב  שמו. הא�שה הבה�רה לבעלה שה�א 
האמ�ת�, והוא הסכ�ם לשלם לה סכום גבוה �ותר, בל� 

ילהג�ע לבת� משפט. זאת דוגמה לש�לוב ב�ן חוקר פר
ט� לחק�רה פ�ננס�ת, אבל 75% מהת�ק�ם שלנו נסגר�ם 

ללא הפעלת מוד�ע�ן אנוש�". 
מה היה סיפור הכיסוי? 

בחברה  עבודה  לרא�ון  האח  את  להב�א  "הצלחנו 
יבחו"ל. באנו אל�ו עם הצעה עסק�ת מאוד מפתה, כב�
יכול מטעם חברת צ��ד� ראש�ם, שמ��צגת חברה עול

מ�ת גדולה. החוקר, בתפק�ד המרא��ן, אמר לאח שהוא 
שם לב ש�ש בבעלותו חברה, והסב�ר שחשוב להם לדעת 
אם ה�א פע�לה. בל� ט�פה של חשש, האח אמר שהחברה 
רק רשומה פורמל�ת על שמו — וזה מה שה��נו צר�כ�ם". 

ככה סתם ממציאים חברה?
"להמצ�א חברה בחו"ל זה לא דבר פשוט, אבל גם 
לא מורכב מד�. צר�ך לבוא עם תשת�ת מסודרת, כמו 

יפרופ�ל ל�נקדא�ן שפע�ל תקופה ארוכה, אתר א�נט

אמ�ת�  טלפון  גם   — צר�ך  ואם  פ�ז��ם,  רנט, משרד�ם 
שאפשר לדבר עם מ�שהו. מערכ�ם כאלה פע�ל�ם 'על 
המד ף', כלומר אונל��ן �ש לנו תשת�ת קבועה לחברות 
כאלה, שרק צר�ך להפע�ל מד� פעם. �ש תחומ�ם רב�ם 
ש�ש בהם חברות דמה, שמופעלות בהתאם לדר�שה". 

לא מעט מהלקוחות של מג�דו מג�ע�ם לחברה אחר� 
ישנעקצו, ומבקש�ם לאסו ף רא�ות לקראת הגשת תב�

עה משפט�ת, אך באחרונה הצל�חו אנש� החברה למנוע 
עוקץ בדקה ה–90. ה�ה זה כאשר א�ש עסק�ם �שראל� 
ב�קש ללוות ב�ן 150 ל–200 מ�ל�ון �ורו מבנק בא�רופה, 
אחר� שבנק �שראל� ס�רב לו, והחל�ט לפנות לבנק�ם 
בא�רופה דרך קשר�ם של מתווכ�ם או �ועצ�ם פ�ננס�ם. 
"אלה אנש�ם ש�כול�ם לקחת אותך לבנק�ם הגדול�ם 
ולזרז את הט�פול בבקשה. העמלה שלהם ה�א 1%–2.5% 
מסכום ההלוואה. המתווך הוד�ע לו שהבנק א�שר את 
הוא  חתומ�ם.  בנקא��ם  מסמכ�ם  לו  והעב�ר  ההלוואה 

יהג�ע אל�נו כ� ה�תה לו תחושה שא�שרו לו את ההל
וואה בקלות �תר. כשהתחלנו לבדוק, ז�ה�נו ששמה של 
חברת  של  לשמה  מאוד  דומה  הפ�ננס�  ה��עוץ  חברת 
ענק ב�נלאומ�ת בתחום הפ�ננס�ם, שזה תחום הע�סוק 
שלה. הכתובת ה�תה באותו קומפלקס משרד�ם בלונדון. 
החברה שבה הוא נעזר אמנם הצ�גה ללקוח דרכונ�ם של 
המתווכ�ם שנראו אותנט��ם, אבל התברר שהם מזו�פ�ם. 
"נורת האזהרה נדלקה כשג�ל�נו שהחברה הוקמה 

והח ות�קה,  וחצ�, בנ�גוד להצגתה כחברה  ילפ� שנה 
ל�פה את השם פעמ��ם. בשמה הראשון החברה ה�תה 
מקושרת לחשדות הונאה דומ�ם בתחום ג�וס האשרא� 
וש�מוש במסמכ�ם מזו�פ�ם. הדבר שהדה�ם אותנו ה�ה 
אלא  ומסמכ�ם,  דרכונ�ם  ז��פה  רק  לא  הזו  שהחבורה 
נשלחו  כא�לו  שנרא�ם  מ��ל�ם  להעב�ר  הצל�חה  גם 
הדומ��ן  בד�קתנו  לפ�  הבנק.  של  מהדומ��ן  �ש�רות 

בס אלא  בפ�ש�נג  מדובר  ולא  לבנק,  ש��ך  ה�ה  יאכן 
)ז�ו ף של שולח ההודעה; ש"ש(.  פופ�נג 

"בעצתנו, א�ש העסק�ם אמר להם שהבנק ב�שראל 
מבקש ממנו עוד מסמכ�ם לפנ� ש�עב�ר את העמלה. 

של כן  אחר�  נעלמו.  הם  זה,  את  שמעו  שהם  יברגע 
חנו מ�שהו מטעמנו ללונדון, כד� לבדוק כ�צד נראה 
המושכר�ם  משרד�ם  שאלה  לנו  התברר  שם.  המשרד 
על בס�ס שעת� או �ומ�. הם פשוט הק�מו פלטפורמה, 
אדיהוק, משרד�ם של חברה לת�ווך פ�ננס� — הצ�בו 
שלט�ם, טלפונ�ם כל מה שצר�ך. זאת ה�תה הפקה של 

 ."הונאה כמעט מושלמת

משה חוגג. "הבקרה התקציבית לא היתה יכולה לדעת מיהו בדיוק" צילום: אילן אסייג

"העובדה שחוגג התנהל 
כמיליונר לא אומרת שאפשר 
לדעת מה באמת מקור הכסף. 

לבנקים היו סמכויות לבקש 
את האסמכתאות לגבי מקור 

הכסף שלו, אך לאור העובדה 
שהוא הצליח להעביר לישראל 
עשרות מיליוני דולרים מחו"ל, 
נראה שהם התרשלו בבדיקה"
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