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:�  פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה בעניי

  מאשימהה    

          
        נגדנגדנגדנגד

 

   ניפ גלובל בע"מ  

 נאשמי ה    

  
  נוכחי�:

  ב"כ המאשימה עו"ד יהונת� תדמור
  הנאשמת עו"ד אית� מעוז עו"ד ירו� ליפשיס ועו"ד יונת� רכסב"כ 

 

�  גזר די�גזר די�גזר די�גזר די
הנאשמת הורשעה בהתא�  להודאתה במסגרת הסדר טיעו� במת� שוחד לעובד ציבור זר על פי  .1

 � 1977 –(ב) לחוק העונשי�,  התשל"ז "(א) ו295(ג) בנסיבות סעיפי� 295א יחד ע� סעי� 291סעי

) כמפורט בכתב האישו�. המדובר בכתב אישו� ראשו� מסוגו שהוגש "חוק העונשי�"(להל�: 

במדינת ישראל מאז הוספה העבירה לחוק העונשי� בעקבות התחייבות מדינת ישראל לאמנת 

אמנת האו"� (להל�: " (United Nations Convention against Corruption)האו"� נגד שחיתות 

 Organization for Economic Co-Operation and( OECD ") ולאמנת הנגד שחיתות"

Development () בדבר המאבק בשוחד של עובדי ציבור זרי� בעסקאות בינלאומיותConvention 

On Combating Bribery of Foreign Public Officials In International Business Transactions( 

 ").OECD �"אמנת ה(להל�: 

  

  תמצית כתב האישו�:

היא חברה העוסקת בפיתוח תשתיות אלקטרוניות במדינות שונות ובי� היתר בפיתוח הנאשמת  .2

  פרויקטי� בתחו� מרש� האוכלוסי� והנפקת תעודות זהות חכמות.

 1999עמנואל ענתבי הוא הבעלי� ויו"ר הנאשמת, אמנו� פאר משמש כמשנה למנכ"ל מאז שנת 

  * חיצוני של הנאשמת.וראוב� כנפי שימש בתקופה הרלבנטית לכתב האישו� כיוע

פעלה הנאשמת מול גופי ממשל שוני� בממלכת לסוטו לש�  2012ועד  2010במהל� השני� 

קידו� זכייתה במכרז וחתימה על הסכמי� לביצוע פרויקט במרש� האוכלוסי� בממלכת לסוטו 

  ובמסגרת זו העסיקה סוכני� מקומיי� שקידמו את ענייניה.
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כ� ע� ממלכת לסוטו לפיתוח והטמעת מערכת ביקורת חתמה הנאשמת על הס 28.2.12ביו� 

על הסכ� לפיתוח והטמעת מערכת מרש�  9.3.12גבולות ודרכוני� אלקטרוני� וביו� 

  מיליו� $. 30 –אוכלוסי�. התמורה בגי� הסכמי� אלה עומדת על ס� לא פחות מ 

  

 Motsotuoa Makoaלצור� קידו� ענייניה, שכרה הנאשמת את שירותיו של סוכ� מקומי בש�  

) המקורב למי ששימש באותה העת כמנכ"ל משרד הפני� של ממלכת לסוטו "מקואה"(להל�: 

Retsilisitsoe Khetsi  :שירותיו של מר מקואה נשכרו כדי שיניע את קהטסי "קהטסי"(להל� . (

למשוא פני� או להפליה לקידו� האינטרסי� של הנאשמת בי� היתר בתמורה לטובות הנאה 

  כספיות.

  

הגיעה הנאשמת לסיכו� ע� מקואה וקהטסי לפיו קהטסי יקד� את האינטרסי�  2012בראשית  .3

  שלה בתמורה לטובות הנאה כספיות שיועברו מהנאשמת אליו באמצעות מקואה.

למקואה על מנת שיעביר לקהטסי סכו�  $ 503,893בהתא� לכ�, העבירה הנאשמת ס� של 

מנת שיניע אותו לבחו� את מוצרי החברה שפעלה  משמעותי מתו� סכו� זה שאינו ידוע, וכ� על

  במדינות אחרות באפריקה ולאפשר לה הזדמנות לזכות במכרז.

הנאשמת העבירה את הסכו� המפורט לעיל כנגד חשבוניות שנחזו כחשבוניות יעו* בהעברות  

בנקאיות מחשבונה בבנק פיבי בשווי* לחשבו� הבנק על ש� מקואה במדינת מאוריציוס 

  המפורטי� בכתב האישו�. במועדי�

  .$ 2,000בנוס�, במועד שאינו ידוע, רכשה הנאשמת לקהטסי מכשיר טלפו� סלולרי בס� של 

  בתמורה להסכמה ולטובות ההנאה פעל קהסטי לקידו� האינטרסי� של הנאשמת. 

  

בגי� מעשיה כאמור הואשמה הנאשמת במת� שוחד למקואה על מנת שיעביר טובות הנאה 

בעד פעולות הקשורות בתפקידו וכ� על מנת שיניע את קהטסי לקידו�  כספיות לקהטסי

  האינטרסי� הכלכליי� של הנאשמת בממלכת לסוטו.

  

  הסדר הטיעו�:

הצדדי� הגיעו להסדר טיעו� אשר הוגש בד בבד ע� כתב האישו�.  על פי הסדר הטיעו� הודתה  .4

על הנאשמת קנס וחילוט  הנאשמת במיוחס לה בכתב האישו� והצדדי� טענו במשות� כי יושתו

לחוק העונשי�  290ישול� כקנס בהתא� לסעי�  / 2,250,000. ס� של / 4,500,000בס� כולל של 

  לחוק העונשי�. 297כחילוט בהתא� לסעי�  / 2,250,000וס� של 

במסגרת הסדר הטיעו� התחייבה הנאשמת לשת� פעולה באופ� מלא ע� גורמי אכיפת החוק 

את מת� ראיות והודעות משלימות לרשויות האכיפה במדינת לסוטו בממלכת לסוטו ובכלל ז
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ומת� עדות בבית המשפט בלסוטו. הנאשמת א� התחייבה כי היא, אורגניה ובעלי התפקידי� 

  המרכזיי� בה, ובה� עמנואל ענתבי, אמנו� פאר וראוב� כנפי יקיימו התחייבות זו.

ה להכריע בשאלת הפרת סעי� הצדדי� הסכימו כי המאשימה תהיה בעלת הסמכות היחיד

  התחייבות זו וזאת תו� התחשבות ג� בעמדת רשויות ממלכת לסוטו. 

עוד התחייבה הנאשמת כי אימצה נהלי� פנימיי� מחייבי� בכתב, לרבות לעניי� מנגנוני הפיקוח 

להסדר הטיעו�.  עוד  4הכל כמפורט בסעי�  הישנות� של עבירות דומות, מפני והבקרה שיבטיחו

כי הנאשמת הציגה הנהלי� בפני המאשימה טר� חתימת הסדר הטיעו�. הנהלי� הפנימיי� צוי� 

  א� הוצגו לעיוני בעת הטיעו� לעונש.

הוסכ� כי לאחר שהנאשמת תודה ותורשע ייסגר תיק החקירה המפורט בהסדר הטיעו� כנגד 

  עמנואל ענתבי, אמנו� פאר וראוב� כנפי. –האורגני� של הנאשמת 

יחזרו בה� מהסדר הטיעו� או לא יעמדו  עו�, במידה והנאשמת או אורגניהיעל פי הסדר הט

בהתחיבויותיה�, תוכלנה המאשימה ו/או משטרת ישראל לפתוח את התיקי� כנגד אורגניה 

  של הנאשמת ולקבל כל החלטה אשר בסמכות� לקבל לש� אכיפת החוק.

  

אינו כבול לעונש המוסכ� הנאשמת א� הצהירה במסגרת ההסכ� כי הובהר לה שבית המשפט  .5

או לר� הענישה אליו תטע� המאשימה וכי בית המשפט מוסמ� להטיל עליה כל עונש שימצא 

לנכו� וכ� ג� אישר נציגה בבית המשפט במועד הרשעתה והצגת הסדר הטיעו� בפני ביו� 

13.12.16.  

  

  תמצית טיעוני המאשימה

בכתב אישו� תקדימי בו נאכפת ב"כ המאשימה, בטיעוניו המפורטי�, הפנה לכ� שמדובר  .6

לראשונה בישראל עבירת מת� שוחד לעובד ציבור זר אשר הוכנסה לחוק הישראלי בעקבות 

.  כ� הדגיש את החשיבות שרואה מדינת ישראל OECD –הצטרפות ישראל כחברה בארגו� ה 

באכיפת עבירה זו כחלק ממחויבותה למאבק הבינלאומי בשחיתות וכהשלמה למסגרת 

ת הפנימית לחיזוק השמירה על טוהר המידות ג� בישראל פנימה. עוד הבהיר כי החקיקתי

  .OECD –תיקו� החקיקה והאכיפה ה� בהתא� לסטנדרטי� הבינלאומיי� הקבועי� באמנת ה 

  

ב"כ המאשימה הפנה לערכי� המוגני� באמצעות עבירות השוחד והדגיש כי חומרת מעשיו של  .7

  בלו, תו� הפניה לפסיקה רלבנטית.של מק זונות� השוחד איננה פחותה מ

ב"כ המאשימה עתר לאימו* הסדר הטיעו� והבהיר את שיקולי המאשימה בעריכתו. במסגרת 

זו הפנה לאחריות אותה לקחה הנאשמת אשר באה לידי ביטוי בהודאתה בביצוע העבירה וכ� 

  בהסכמתה לשל� את הקנס והחילוט, העומדי� על סכומי� ניכרי� כמפורט לעיל.
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הפנה להתחייבותה של הנאשמת ובעלי התפקידי� בה לשת� פעולה ע� רשויות אכיפת החוק כ� 

בממלכת לסוטו. בהקשר זה ציי� כי המאשימה רואה בהתחייבות זו משמעות עליונה לאור 

שיתו� הפעולה של מדינת ישראל ע� ממלכת לסוטו בקשר לאירועי� המפורטי� בכתב 

בי� שתי המדינות, אשר התקיי� על בסיס אמנת  האישו�. המדובר בשיתו� פעולה ראשו�

האו"� נגד שחיתות. לדברי ב"כ המאשימה מדינת ישראל רואה חשיבות רבה  בשיתו� הפעולה 

  לאמנה.   4המשפטי הבינלאומי בי� שתי המדינות והוא א� עולה בקנה אחד ע� המפורט בפרק 

ניי� מנגנוני פיקוח ובקרה, בי� עוד ציי� כי הנאשמת אימצה נהלי� פנימיי� מחייבי� בכתב לע

   "  -OECDהמצור� להנחיות ה IIהיתר, על פי ההנחיות המפורטות בי� היתר בנספח 

)Recommendation for further combating foreign bribery (2009)(  

  

ב"כ המאשימה הפנה לחשיבות האכיפה כנגד תאגיד ולהחמרה בענישה בעבירת שוחד, על פי  .8

לחוק העונשי� ובכלל זאת להחמרה בסכו� הקנס המרבי, על מנת לפגוע במוטיבציה  103תיקו� 

הכלכלית העומדת בבסיסה של העבירה.  כ� הדגיש את חשיבותו של החילוט שתכליתו "הוצאת 

בלעו של הגזל� מפיו", תו� הפנייה לפסיקה וא� ציי� את חשיבות כיבוד� של הסדרי טיעו� על 

  ידי בית המשפט. 

  

  טיעוני הנאשמת: תמצית

ב"כ הנאשמת עתר לאימו* הסדר הטיעו� אליו הגיעו הצדדי� והצטר� לטענות ב"כ המאשימה  .9

  התומכות באימו* ההסדר.

עוד הפנה לכ� שהנאשמת צועדת "יד ביד ע� המאשימה" ומשתפת פעולה באופ� מלא במאבק 

  .2013מאי בשחיתות כחלק ממדיניות אשר אומצה על ידה מיד ע� חשיפת הפרשה בחודש 

ב"כ הנאשמת הצביע על כ� שהנאשמת חתמה על הסכ� שיתו� פעולה ע� ממלכת לסוטו עוד 

והתחייבה למסור מסמכי� וא� עדויות ככל שיעלה צור�, א� טר� החתימה  2013בחודש מאי 

על הסדר הטיעו�. עוד טע� כי המדובר באירוע בודד שטופל על ידי הנאשמת ביד ברזל תו� אימו* 

  להסדר הטיעו�. 4מחמיר כמפורט בסעי�  קוד ציות

ב"כ הנאשמת א� הדגיש כי המדובר בחברה פרטית, קטנה יחסית ומשפחתית המעסיקה כיו� 

עובדי� באר* ובחו"ל והיא המובילה בלקיחת אחריות והראשונה נגדה מיושמת הוראת  90

  החוק.

סדר הטיעו� ולכ� כ� הפנה לחיסכו� הזמ� והמורכבות הדיונית והמשפטית שנחסכה בזכות ה

שבמקרה דנ� המדובר באכיפה ראשונית ותקדימית של נורמה חדשה במשפט מה שמהווה 

, אשר  2000 –מאפיי� מובהק לקולא, תו� השוואה לחקיקתו של חוק איסור הלבנת הו� תש"ס 

  דרש תקופת הטמעה והפנמה.
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ותודעתי ונטילת  לטענתו, ההודאה ולצידה הקנס עליו הוסכ� והחילוט מהווי� הישג הרתעתי

  אחריות ממשית.

  

  דיו� והכרעה

10.  �א לחוק העונשי� עוסקת כאמור במת� שוחד לעובד ציבור זר.  291העבירה דנ� הקבועה בסעי

רבות דובר על חומרתה של עבירת השוחד, עבירה הפוגעת בסדרי השלטו� וחותרת תחת ערכי 

האמו� שש� הציבור במשרתיו, השוויו� והתחרות ההוגנת. מת� השוחד מוביל לקידו� או 

י� א� משו� הכס� וטובות ההנאה וזאת לעיתי�, בניגוד גמור לבחירת גופי� ופרוייקט

לעקרונות אחרי� כגו� היעילות והתרומה לציבור הנדרשי� להילקח בחשבו� על ידי אות� 

  עובדי ציבור המקבלי� שוחד. 

 ברק כה� נ' מדינת ישראל 766/07כפי שהפנה ב"כ המאשימה, באשר לער� המוג� ראו: ע"פ 

) דברי " עניי� קלנר") (להל�: 29.12.2015( קלנר נ' מדינת ישראל 4456/14), ע"פ 19.11.2007(

  כב' השופט הנדל בפרק "על השוחד והעיוורו�").

בנוס�, עבירת השוחד פוגעת בכלכלה הלאומית והבינלאומית וכ� בתחרות החופשית בשוק 

ליי� ולא העסקי� שתפקודו התקי� תלוי בעצמאותו ובהיותו מונע משיקולי� רציונליי� וכלכ

  משיקולי� זרי� של בעלי אינטרסי�.

מקובלת עלי טענת ב"כ המאשימה לפיה יש לנקוט באמצעי ענישה קשי� כנגד כל מי שעולה על 

, פ"ד מדינת ישראל נ' ויטה 341/73דר� השוחד ובכלל זאת נות�, לוקח או מתוו� (ראו: ע"פ 

  )).1973( 613, 610) 2כז(

  

הבינלאומית להילח� בתופעת השחיתות בי� היתר, על ידי  בשני� האחרונות החליטה הקהילה .11

  .OECD –כתיבת� ואשרור� של אמנות באו"� ובארגו� ה 

 –מדינת ישראל, החברה בגופי� אלה, התחייבה לאמנת האו"� ללחימה בשחיתות ולאמנת ה 

OECD  2008ואימצה את האמור בה�.  כ�, בשנת  �א לחוק העונשי� הקובע 291חוקקה את סעי

  יסור פלילי על מת� שוחד לעובד ציבור זר.א

  

החשיבות הרבה שניתנה לעבירה באה לידי ביטוי ג� בהנחיית היוע* המשפטי לממשלה בעניי�  .12

 �א לחוק העונשי� כ� שבמסגרת השיקולי� בדבר חקירה והעמדה לדי� בעבירה 241אכיפת סעי

י�, להשפעה פוטנציאלית על זו, לא נית� לשקול שיקולי� הנוגעי� לאינטרסי� כלכליי� לאומי

היחסי� של מדינת ישראל ע� מדינה זרה או לזהותו האד� או התאגיד המעורב ("איסור מת� 

, 4.1110, הנחיות היוע  המשפטי לממשלהא לחוק העונשי� " 291סעי�  –שוחד לעובד ציבור זר 

  ).הנחיית היוע  המשפטי בדבר איסור מת� שוחד לעובד ציבור זר"תש"ע) (להל�: "
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הערכי� המוגני� בעבירה זו אינ� קשורי� רק לישראל. לערכי� המוגני� אשר פורטו לעיל 

  מצטרפי� ערכי� מוגני� נוספי� בדמות חשיבות יצירת אקלי� בינלאומי נקי משחיתות.

כפי שצוי� בדברי ההסבר להצעת החוק, הערכי� המוגני� קשורי� לכל מדינה המעוניינת 

תפיסה שמעשי השחיתות מהווי� איו� על מוסדות דמוקרטיי� להישמר מפני שחיתות, תו� 

ויש בה� כדי לפגוע בשלטו� החוק ובהתפתחות הכלכלית (ראו: הצעת חוק העונשי� (תיקו� מס' 

  )389, ה"ח 2008") (מת� שוחד לעובד ציבור זר), התשס"ח102

  

על פי כל המפורט לעיל, עסקינ� בעבירה חמורה ביותר ואי� להקל בה ראש.  ע� זאת, הצדדי�  .13

הגיעו להסדר טיעו� כאמור. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולי� ואיזנתי בי� חומרת העבירה 

והערכי� המוגני� כבדי המשקל אשר נפגעו אל מול נימוקי ההסדר והעונש המוסכ�, כשברקע 

אסט נ' מדינת  5845/14שבאימו* הסדרי טיעו� וחשיבות� (ראו: ע"פ  האינטרס הציבורי

  ) מצאתי לאמצו. להל� נימוקי:13.4.2016( ישראל

  

הנאשמת הודתה בביצוע העבירה, חסכה מזמנ� של בית המשפט, הצדדי� והעדי� ובכ�  .14

התייתר הצור� בניהול המשפט. אי� להקל ראש בכ�, וודאי מקו� בו המדובר בעבירה חוצת 

  יבשות כמו במקרה דנ� ולצידה קושי מובנה בהעדת עדי� וניהול משפט.

כמו כ�, במסגרת הסדר הטיעו� לקחה הנאשמת אחריות על מעשיה והביעה חרטה על מעשה 

העבירה. אי� המדובר בחרטה מהפה אל החו* בלבד שכ� הנאשמת התחייבה לשל� סכומי� 

לחוק העונשי�  290כקנס בהתא� לסעי�  / 2,250,000ניכרי� במסגרת הסדר הטיעו� (ס� של 

  לחוק העונשי�).  297כחילוט בהתא� לסעי�  / 2,250,000וס� של 

  

הנאשמת התחייבה כי היא, אורגניה ובעלי התפקידי� המרכזיי� בה ישתפו פעולה ע� רשויות  .15

ממלכת לסוטו באופ� מלא לש� אכיפת חוקיה ובכלל זאת במת� ראיות, הודעות ועדויות בבית 

  פט בלסוטו. המש

שותפה אני לדעת הצדדי� שהמדובר ברכיב משמעותי עד מאוד בהסדר הטיעו�. רכיב זה 

, ומאפשר OECD בהסדר  מגשי�, הלכה למעשה את חזו� אמנת האו"� נגד שחיתות ואמנת ה

הוצאתו מהכוח אל הפועל. כפי שנכתב בהנחיית היוע* המשפטי בדבר איסור מת� שוחד לעובד 

מאפייני העבירה ומחויבות המדינה לפעול על פי האמנות, קיימת חשיבות  ציבור זר, נוכח

 �לשיתו� פעולה ע� רשויות אכיפה של מדינות אחרות. משכ�, הצבת התנאי שאלמלא שיתו

  פעולה מלא, לא ייוש� הסדר הטיעו�, נראה בעיניי מאוז� וראוי.
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על פניו נדמה שסכומי הקנס והחילוט בהסדר הטיעו� נמוכי� ביחס לתמורה המשמעותית  .16

) לה היתה זכאית הנאשמת כתוצאה מזכייתה במכרז וחתימתה על ההסכמי� $ 30,000,000(

ע� רשויות ממלכת לסוטו. יחד ע� זאת,  לקחתי בחשבו� שהמדובר במקרה ראשו� בו נאכפת 

החמרה בענישה להיות הדרגתית ובוודאי מקו� בו המדובר העבירה דנ�, כאשר כידוע, על 

במקרה ראשו� בו מוגש כתב אישו� בגי� עבירה אשר הוספה לספר החוקי� בשני� האחרונות, 

  כמו במקרה דנ�. 

  

על כ�, במקרה ראשו� זה, השתת הקנס והחילוט עליה� הוסכ� והיקפ� הולמי� לטעמי 

עבירה מסוג זה, במסגרת הסדר הטיעו� אליו הגיעו מדיניות ענישה סבירה כנגד תאגיד המבצע 

הצדדי� על נסיבותיו. השתת הקנס והחילוט תואמי� את הרציונל באשר לחשיבות הענישה 

הכלכלית כאשר עסקינ� בעבירות שרווח כלכלי בצד� בכלל ועבירות שחיתות ציבורית ושוחד 

שה בגי� עבירות שוחד ובכלל לחוק העונשי� אשר החמיר בעני 103בפרט. בהקשר זה ראו תיקו� 

זאת קבע קנסות מוגדלי� בגי� העבירות נוכח חומרת� ועל מנת לפגוע במוטיבציה הכלכלית 

 –) (החמרת הענישה בעבירות שוחד), התש"ע 108לביצוע� (ראו: הצעת חוק העונשי� (תיקו� 

  , וכ� עניי� קלנר) .465, ה"ח 2009

  

) לחוק 4(א)(61י� על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעי� כיו� עומד הקנס המירבי על פי חוק העונש .17

משווי טובת ההנאה שהתכוו� הנאש� להשיג, על פי הגבוה  4העונשי�, במקרה של תאגיד או פי 

מבניה�. בחישוב סכו� הקנס אל מול הסכו� הנקוב בחוק העונשי� עולה כי סכו� הקנס מגיע 

  העונשי�.  ) לחוק 4(א)(61מסכו� הקנס על פי סעי�  10כמעט לפי 

. כפי שצוי� בע"פ / 2,250,000לצד הקנס הוסכ� כאמור על חילוט סכו� נוס� זהה בס� 

) על ידי כב' השופט מלצר, לחילוט תכלית כפולה, 4.11.2010( אלו� כה� נ' מדינת ישראל 4980/07

האחת הרתעתית, פגיעה בתמרי* לביצוע העבירה ובבסיס המימו� של עברייני�, והשנייה בעלת 

  ופי קנייני "הוצאת בלעו של גזל� מפיו".א

  

נוכח כל המפורט לעיל מצאתי כאמור לאמ* את הענישה המוסכמת בהסדר הטיעו� ומשכ� אני  .18

  גוזרת על הנאשמת כדלקמ�:

  

לחוק העונשי�. לאור הסכמת המאשימה, סכו�  290בהתא� לסעי�  / 2,250,000קנס על ס� 

ובכל ראשו� לחודש  1.1.17י�, הראשו� ביו� הקנס ישול� בשלושה תשלומי� שווי� ורצופ

שלאחריו. לא ישול� תשלו� במועדו, יעמוד מלוא סכו� הקנס לפירעו� מידי. לא מצאתי 

תשלומי�. כפי שהבהירו הצדדי�, המשא ומת�  10 "להיעתר לבקשה לפרוס את תשלו� הקנס ל
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לתשלומי�. מקובלת לקראת הסדר הטיעו� ער� זמ� רב ולא הוסכ� בו על פריסת תשלו� הקנס 

עלי טענת המאשימה לפיה בנסיבות אלה היה לנאשמת די זמ� על מנת להתארג� לצור� תשלומו 

תשלומי� לה הסכימה  3 "ותשלו� החילוט עליה� הוסכ� בהסדר. בנסיבות אלה, הפריסה ל

כמו כ�, ג� לטעמי לא די בערבות אישית של בעל החברה  המאשימה נראית לי מידתית והולמת.

  מנת לשנות מהחלטתי. על

  

לחוק העונשי�. על פי הסכמת הצדדי� סכו�  297בהתא� לסעי�  / 2,250,000חילוט על ס� 

  .1.1.17החילוט יועבר עד ליו� 

  

  יו�. 45זכות ערעור תו� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 הצדדי�. מעמד, ב2016דצמבר  15, ט"ו כסלו תשע"זנית� היו�,  

  

              
  

  
  




