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להשגתאמצעי:אפקטיבייםציותמנגנוני•
.גבוההציותתרבותבעלארגון–המטרה

עבורוזמיןנפוץכלי-פנימיתאכיפהתכנית•
שלהפרותומניעתאיתורלצורךתאגידים
.השוניםהדיניםהוראות

ידיעלומיושםמאומץאשר,וולונטרימנגנון•
.שוטףבאופןתאגידים

אכיפהתכניתשלאפקטיביויישוםאימוץ•
ונושאיהחברהלזכותייזקףיעילהפנימית
האכיפהגופיידיעלויישקל,בההמשרה
.סמכויותיהםאתלהפעילבבואם
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תכנית  -תזכורת 
אכיפה פנימית  

אפקטיבית
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USSG § 8B2.1 - EFFECTIVECOMPLIANCEAND ETHICS PROGRAM

ב להכיר באופן רשמי בקיומם של מנגנוני  "את הדרך לבתי המשפט בארהמתווה Guidelines Manual“))"מדריך הענישה האמריקאי •
.ציות אפקטיביים כשיקול בענישה

ובין  , על התאגיד להוכיח קיומה של תכנית ציות ואתיקה אפקטיבית, אשר יפחיתו מחומרת העונש, בנקודות זכות" לזכות"על מנת •
:יהיה עליו, היתר

“exercise due diligence to prevent and detect criminal conduct; and otherwise promote an organizational 

culture that encourages ethical conduct and a commitment to compliance with the law”

כישלון למנוע או לאתר הפרה במקרה נקודתי אינו מצביע על כך שתכנית האכיפה אינה  , ב"המחוקק והרגולטורים בארהמבחינת •
.אפקטיבית במניעה ואיתור התנהגות פלילית



איזו בדיקה נעשתה בחברה על -הדרכות
מנת להחליט אילו עובדים צריכים לקבל  

?  הדרכה על אילו נושאים

האם מנהלים נשאו –אחריות אישית 
באחריות אישית על התנהגות מפרה  

?שהתרחשה תחת פיקוחם
האם לדירקטוריון החברה  –מנהיגות 

הייתה גישה למומחים בנושא אכיפה 
?וציות
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הקריטריונים  
DOJ-של ה

למדידת 
אפקטיביות

לטובת DOJ-יועצת מיוחדת אשר נשכרה על ידי ה
ניסחה שאלות שעל תובעים לשקול בבואם  , הנושא

. להעריך מאמצי אכיפה הנעשים בארגון מסוים

:הרשימה הייתה מגוונת וכללה שאלות כגון



האם נושאי המשרה  –הנהלה בכירה ודרג ביניים
תמכו או , באמצעות דבריהם ופעולותיהם, הבכירים

?פעלו למגר את סוג ההתנהגות המפרה

כמה משאבים הושקעו –אוטונומיה ומשאבים 
פעולות האם היו ? באנשים שאמונים על ציות ואכיפה

שונו או נבחנו ביתר קפידה כתוצאה  , שלא יצאו לפועל
?של מאמצי אכיפה פנימיים

כיצד החברה מעריכה האם נהלים  –נהלים
?ומדיניות פנימית נאכפו בצורה אפקטיבית

מהי המתודולוגיה בה השתמשה  –ניהול סיכונים 
לנתח ולטפל בסיכונים  , החברה על מנת לזהות

איזה סוג מידע אספה החברה על  ? שעמדו בפניה
?מנת לזהות את סוג ההתנהגות המפרה

5

הקריטריונים  
DOJ-של ה

למדידת 
אפקטיביות

כיצד העריכה החברה האם  –הדרכות ותקשורת 
להתייעץ עם גורמים מתי עליהם עובדיה יודעים 

כיצד מדדה החברה את אפקטיביות  ? מומחים
?לעובדיהההדרכות 



ב קיימת פרקטיקה מרובת שנים לפיה רשויות האכיפה  "בארה•
מכוח סמכותן הכללית  , (SEC-והDOJ-ה, לדוגמה)השונות 

מתקשרות בהסכם עם התאגיד החשוד  , להתקשר בהסכמים
שלא לפתוח בהליכים פליליים או מנהליים או שלא  , בהפרה

.תחת תנאים מסוימים הנקבעים בהסכם, להמשיכם

Deferred prosecution agreementsהסכמים אלו מכונים •
"(DPAs )" ו–Non-prosecution agreements"(NPAs  .)"

כתב אישום כבר הוגש לבית המשפט  , DPAבהסכמים מסוג 
טרם הוגש כתב  , NPAבהסכמים מסוג . המתאים על ידי התביעה

.אישום רשמי

NPAs and DPAs

כי נמצא 
תכנית  

האכיפה 
,  אפקטיבית
? מה עכשיו



.U.S-ל9-28.1000סעיף• Attorneys’ Manual,העוסקהחלקתחת
לתובעיםהדרךאתמתווה,תאגידשלפלילילדיןבהעמדה

אכיפהתכניתשלויעילותהקיומהאתלשקולהפדראליים
אתלסייםהאםבהחלטהוכןלדיןלהעמידבהחלטהכשיקולפנימית

:חלופיותבדרכיםההליך

"Although neither a corporation nor an individual target may
avoid prosecution merely by paying a sum of money, a
prosecutor may consider the corporation's willingness to make
restitution and steps already taken to do so. A prosecutor may
also consider other remedial actions, such as improving an
existing compliance program or disciplining wrongdoers, in
determining whether to charge the corporation and how to
resolve corporate criminal cases

NPAs and DPAs

כי נמצא 
תכנית  

האכיפה 
,  אפקטיבית
? מה עכשיו
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DPAs

לקבלת ההחלטה להתקשר בהסכם ארבעה קריטריונים התוותה ( SEC-ה)רשות ניירות ערך האמריקאית •
:DPAמסוג 

הכוללת ביסוס של הליכי ציות  , טרם גילוי ההפרה על ידי הרשותנקיטת פעולות באופן עצמאי על ידי התאגיד •
.אפקטיביים

על  , מקורה והשלכותיה, היקפה, הכולל בחינה מעמיקה של טיב ההפרה, אודות ההפרה נשוא ההליךדיווח עצמאי •
.לרשויות ולארגונים בעלי רגולציה עצמית, מנת לדווח בצורה התכופה ביותר לציבור

שינוי ושיפור בקרות ונהלים פנימיים  ; לרבות פיטורים או הליכים משמעתיים כנגד עובדים שביצעו הפרות, תיקון•
.ופיצוי נאות של הנפגעים מההפרה, למניעת הישנות ההתנהגות

.תוך העברת כלל המידע הרלוונטי אודות ההפרה, שיתוף פעולה עם רשויות החוק•
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DPAs

התוותה רשות ניירות Gisela de Leon-Meredith, Exchange Act Release No. 44970 (23.10.2001)בעניין •
:אשר ביניהם, כללי אצבע לאורם יש לבחון את קיומם של ארבעת הקריטריונים( SEC-ה)ערך האמריקאית 

מדיניות של הפקרות שנקבעה על ידי ? האם זו תוצאה של לחץ על עובדי התאגיד להשגת תוצאות ספציפיות–הדרך בה נוצרה ההפרה •
מדוע ההליכים שהותוו  ? שמטרתם הייתה למנוע את ההתנהגות הבלתי הולמתאילו נהלים פנימיים היו קיימים ? מנהיגי התאגיד

?לעצור את ההתנהגותבנהלים לא הצליחו 

?הלא הולמת ועל ידי מיכיצד התגלתה ההתנהגות –גילוי ההפרה •

?תגובה אפקטיבית מצד התאגידכמה זמן לאחר גילוי ההפרה בוצעה –עיתוי תגובת התאגיד •

האם ? האם ההתנהגות הלא ראויה הופסקה מיד על ידי התאגיד? באילו צעדים נקט התאגיד לאחר גילוי ההפרה–פעולות מרפאות •
?הרגולטורים, היה גילוי מצד התאגיד כלפי הציבור



DPAs-
דוגמאות



,DOJ-העםDPA-בהתקשרה2005KPMGבאוגוסט
פליליותעבירותבגיןמיליון456$שלקנסניתןבמסגרתו
.(ההיאלעתנכון)ביותרהגדולההמסלהונאתהקשורות

מנהליםשישהכוללאנשיםתשעה,להסכםקשרללא
היוכלפיהםהטענות.פלילילדיןהועמדובחברהלשעבר
.מסמקלטישלהונאתיוביצועשיווק,יצירתעםבקשר

ביליון11$לפחותהניבהאשרבהונאההודתההחברה
ביליון2.5$לפחותב"לארהועלתה,מזויפיםמסבהפסדי

.מסמתשלוםבהתחמקות
11

DPAs-דוגמאות



עבודתעלזמןמגבלתללאהגבלותיחולו,מההסכםכחלק
-עיסוקתחומישניחיסוללרבות,למיסויהנוגעתהחברה

בסטנדרטיםועמידה,אמצעיםבעליפרטיםעבורמסייעוץ
.מסוהחזרידעתחוותלמתןהנוגעבכלבמיוחדגבוהים

ואתיקהציותתכניתולתחזקליישםמהחברהדרשההסכם
ידיעלעצמאימוניטורלמינוילהסכים,אפקטיבית

בתנאיהחברהשלהעמידהעליפקחאשרהרשות
.ההסכם
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DPAs-דוגמאות



Regions Financial Corporation(2014):ה-SECהונאהבגיןתביעההגישה
בגובההלוואותבכוונהשסיווגובכך,בתאגידבכיריםמנהליםשלושהשביצעו

בקרותקיימהלאהחברה,עתבאותה.החברהשלכהכנסותדולרמיליון168
בהסכםהתקשרהSEC-ה,הנטעניםהמעשיםחומרתחרף.נאותותחשבונאיות

DPAנטלהשהחברהכךבסיסועלשלההפעולהשיתוףבסיסעלהחברהעם
עםחדשהנכסיםחטיבתיצירתכולל,מקיפותמתקנותפעולותעצמהעל

.חדשיםמנהלים
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DPAs-דוגמאות



Walmart Inc.(2019):השלבהפרותהואשמההחברה-Foreign Corrupt Practices
Actה.והודוסין,ברזיל,במקסיקו,היתרבין,שהתרחשו-DOJוה-SECבהתקשרו-NPA
מיליון144.7$-לבתמורהזאת,מנהליוהליךפליליהליךנגדהיפתחלאלפיוהחברהעם
עצמאימוניטורמינויכללוDOJ-העםההסכםכלל,בנוסף.בהתאמה,מיליון138$-ול

.שנתייםלמשך

עלמועדמבעודלרשותדיווחהלאשכןוולונטריגילויבגיןזכותנקודותקיבלהלאהחברה
.ההפרהמושאההתנהגות

,והודוסין,לברזילהנוגעתבחקירהפעולהשיתוףבגיןהקרדיטמלואאתקיבלההחברה
כללהמלאהפעולהשיתוף.במקסיקולחקירהבנוגעפעולהשיתוףבגיןחלקיוקרדיט

וכןבהםענייןיהיהלרשותאשרנושאיםשלייזוםזיהוי,יסודיתפנימיתחקירהניהול
.שוטףבאופןמידעוסיפקהלרשותשוטפיםעדכוניםסיפקה

14

NPAs-דוגמאות
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Monitor: NPAs -ו DPAs

 DPAs-ו NPAsהממונה בדרך כלל על ידי התאגיד החשוד במסגרת פונקציה -עצמאי מוניטור •

כי התאגיד עומד בתנאי ההסכם  ולוודא , להעריך ולפקח על מערך הציות בתאגידתפקידו •

פרסם מזכר שנועד להכווין את התובעים בנוגע לשימוש במוניטור   ,Morfordב "מי שהיה אז סגן התובע הכללי בארה, 2008-ב•
.DPAs-ו NPAsבהסכמי 

עקרונותעשרה הוא מונה עודכן מדריך זה וכעת 2010-ב•

להימנע  יש . על עובדות המקרהבהתבסס , למוניטורוהתאגיד לדון יחדיו בכישורים הנדרשים על התביעה התחלת תהליך בחירת המוניטור טרם •

.וקיימיםמניגודי עניינים פוטנציאליים 

.ואינו יכול להיות עובד או סוכן של התאגיד או של התביעה, על המוניטור להיות עצמאי ובלתי תלוי•

.אשר נוסח בכוונה לצמצם את הסיכון להתרחשות חוזרת של ההפרה, את עמידתו של התאגיד בתנאי ההסכםולנטרלהעריך -תפקיד המוניטור•

אך יש , יכול והמוניטור יצטרך להבין את התמונה המלאה והמקיפה ביותר של ההתנהגות מושא ההפרה המתוארת בהסכם, לשם מילוי חובותיו•
.לשים לב שתחומי אחריותו  לא יהיו רחבים יתר על המידה
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Monitor: NPAs -ו DPAs

שהמוניטורראויזהיהיה,מסוימיםבמקרים.הצדדיםשלמשותףאינטרסהינהוהמוניטורהתאגיד,הרשותביןתקשורתעלשמירה•
.עצמולתאגידוהןלרשותהןבכתבתקופתיבאופןידווח

.נימוקיםבצירוף,לרשותכךעללדווחוהתאגידהמוניטורעל,סבירזמןתוךוליישמןהמלצותאתלקבלשלאבוחרהתאגידאם•
.ההסכםבתנאיעמדהתאגידהאםהחלטתהבמסגרתבחשבוןזאתלקחתתצטרךהרשות,זהבמקרה

יצטרךשלגביהן,התרחשולאשעדייןאומההסכםחלקהיולאאשר,ההתנהגויותסוגימהןברורבאופןלצייןישההסכםבמסגרת•
.לרשותישירותלדווחהמוניטור

.המוניטורשלהמנדטאתלקייםמנתעללביצועהנדרשותהמרפאותולפעולותלנסיבותבהתאםייקבעהמוניטורשלפעולתומשך•

.ההסכםפיעלהתחייבויותיומילאלאוהתאגידבמקרההמוניטורשלעבודתותקופתאתלהאריךאפשרותכולליםההסכמיםרוב•
אתשמייתרבנסיבותשינוילרשותהוכיחהתאגידאםהמוניטורשלעבודתושלמוקדםלסיוםאפשרותלספקהסכםעל,בנוסף

.המוניטורשלנוכחותו

.והתאגידהמוניטורביןלצוץשעלוליםסכסוכיםבפתרוןהרשותשלתפקידהמהלפרטההסכםעל•



-שכשם,מובניתאינההמוניטורפונקציית,בישראל
NPAsו-DPAsנפוציםאינם.

בירורהליךבפניעמדהאשרבחברהטיפלנו,לאחרונה
אכיפההסדרבמסגרתההליךאתלסייםהצלחנו.מנהלי
.מנהלי

המנהליותבהפרותהודתההחברה,ההסדרמתנאיכחלק
למניעתבצעדיםולנקוטכספיעיצוםלשלםוהתחייבה

לקציןבנוסףאדםמינוי,היתרבין.ההפרותהישנות
ההליכיםשלבנהליםהסדרה,בחברההקייםהציות

וכןההסכםמושאההפרותהתרחשובמסגרתםבחברה
עליסכימווהחברההרשותאשרחיצוניבודקמינוי
ויישוםגיבושלוודאהבודקשלתפקידו.זהותו

שלובדיקההקיימתהאכיפהתכניתשלאפקטיבי
הבודק,בנוסף.בנהליםשנעשווהשיפוריםהתיקונים

.פעילותועלרבעוניח"דויגיש

17

פונקציית  
המוניטור  

בישראל
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אכיפה מנהליהסדר -בישראל  DPAs-ו NPAsמקורות סמכות אפשריים ליצירת 

מכוחו  אשר , (תיקוני חקיקה)התקבל בכנסת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך , 2011בינואר 17-ב•
.גם לחוקים אחריםכמו , הוכנסו תיקונים לחוק ניירות ערך

בהסדר המכונה להיקשר ר רשות ניירות ערך "את יומסמיך , ב לחוק ניירות ערך54סעיף , במסגרת התיקונים•
.עם המפרים, הסדר אכיפה

היה ליושב ראש יסוד סביר להניח כי בוצעה הפרה או יסוד סביר לחשד כי בוצעה עבירת ניירות : "לשון הסעיף•
שלא לקיים לגבי , מד ובאישור מותב שימנה לשם כך52בהתאם לשיקולים הקבועים בסעיף , רשאי הוא, ערך

ובלבד , בהסדר( חשוד–בסימן זה )לפי העניין , ולהתקשר עם המפר או החשוד, אותה הפרה או עבירה הליכים
"העמדה לדין נוכח עריכת ההסדר ומילוי תנאיו-שסבר שנסיבות העניין בכללותן מתאימות לאי



מקורות סמכות אפשריים ליצירת  

NPAsו-DPAs בישראל-

החלטה שלא להעמיד לדין או  

סגירת תיק
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:1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק62סעיף

,פלוניאדםלאישוםמספיקותשהראיותהחקירהחומראליושהועברתובעראה(א")
"לדיןלהעמידהמתאימותאינןבכללותןהענייןשנסיבותסבורהיהאםזולת,לדיןיעמידו

:1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק(ב)א67סעיף

האמוראףעל,הוארשאי,בעבירהלאישוםמספיקותראיותקיימותכיתובעראה"
ראהאם,(הסדר–זהבסימן)הסדרלוולהציע,לדיןחשודלהעמידשלא,(א)62בסעיף

"תנאיוומילויההסדרעריכתנוכחלדיןהעמדה-לאימתאימותבכללותןהענייןנסיבותכי

-בני-חבראף–באדםשמדוברמקום":1981-א"התשמ,הפרשנותלחוק4סעיףלפי
הסמכותאתלהחילניתן,"תאגידשאינווביןתאגידשהואבין,במשתמעאדם

.תאגידיםעלגם(ב)א67-ו62סעיפיםמכוחהמוקנית

פלילילדיןבהעמדההתביעהלמדיניותהנוגעת1.14'מסבהנחיה,המדינהפרקליטאף
ישויותשתיהןותאגידאדםלפיההפרשנותכיואומרפותח,תאגידשלוענישה

לחוק23סעיף)תאגידיםעלפליליתאחריותלהטיללאפשרותגםתקפה,משפטיות
.(1973-ז"התשל,העונשין
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מקורות סמכות אפשריים 
DPAs-וNPAsליצירת 

שלא  החלטה -בישראל 
להעמיד לדין או סגירת תיק



אפקטיביתפנימיאכיפהתכניתיישום•
רשויותשלבהחלטהמכריעשיקולהינו

בהסכםלהתקשרהאםב"בארההתביעה
.החשודהתאגידעם

סמכותמקורותקיימים,בישראל•
והןמנהלייםבהליכיםהןזולפרקטיקה

.פלילייםבהליכים
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סיכום



.זו מיועדת להצגה בכנס ומובאת כהעשרה מקצועיתמצגת 
בהואין,בלבדאינפורמטיביותלמטרותהינה,משפטיייעוץמהווהלאזומצגת
אינו'ושותלנדהפה'גברנעמשרד;משפטילייעוץתחליףמשוםבההכלולובכל

.זומצגתעלמהסתמכותכתוצאה,יגרםאם,שייגרםנזקלכלאחראי
,לשכפל,להעתיקואין'ושותלנדהפה'גברנעמשרדשלרכושוהינהזומצגת
,מפורשתרשותללאממנהחלקיםאוזומצגתאופןבכללפרסםאולהפיץ,לצטט

.'ושותלנדהפה'גברנעמשרדשל,ובכתבמראש
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Disclaimer
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