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התמודדות עם סיכוני מעילות והונאות 2019יוני 

סיוע לצדדים  -סכסוכים שלאחר רכישה •
בחישובים והכנת דיווחים מספריים בהתאם  

לחוזה משפטי טרום התקשרות
חישוב סכומים תחת  -סכסוכים כספיים בחוזים•

תמלוגים/ תנאי רישיון

כימות  , סיוע בניתוח-סכסוכים רגולטורים •
ותיעוד כדי לתמוך בעמדות משפטיות

ביצוע בדיקות ממוקדות בשילוב ניתוח נתונים  •
לזיהוי חשיפות למעילות והונאות

מודל דירוג לזיהוי עסקאות חשודות עם  בניית •
פעולות עובדים במערכות  , ספקים או לקוחות

ועוד

טיפול שוטף בטיפול בממצאים חריגים העולים •
מניתוח נתונים

מיפוי והערכת סיכונים למעילות והונאות במגוון •
התהליכים העסקיים

בניית תכניות עבודה שוטפות לניהול סיכוני  •
מעילות והונאות

כולל כימות  , או הונאה/ חקירת אירועי מעילה ו•
הנזק ותיאור מהלך האירועים שהתרחשו

העברת סדנאות אינטראקטיביות והדרכות  •
והונאותלהגברת מודעות למעילות 

,  מיפוי והערכת סיכונים להיבטי שוחד•
פעילות גלובליתשחיתות והלבנת הון בדגש על 

בחינת אפקטיביות של תכנית למניעת מתן  •
שוחד לפקיד ממשל זר על בסיס חוקים ואמנות  

.(FCPA, UK Bribery Act, OECD)בינלאומיות 

ייעוץ לבנייה ויישום תכנית אכיפה למניעת  •
.שחיתות והלבנת הון, שוחד

/  סיוע בחקירה וניהול בדיקה מיוחדת של הפרה•
הפרה פוטנציאלית בהיבטי שוחד ושחיתות

,  בדיקת נאותות על נכסים או עסקים אחרים•
תוך התמקדות בסיכוני  , לפני ואחרי רכישה

שחיתות והלבנת הון, שוחד
הערכת תכנית קיימת לניהול סיכוני שוחד  •

ושחיתות אצל חברה נרכשת

לפני ואחרי  , ביצוע בדיקות רקע על בעלי עניין•
רכישה

סיוע לחברות ומשרדי עורכי דין בניהול מסדי  •
נתונים בפעילויות הקשורות להתדיינויות  

חקירות והליכים משפטיים אחרים, משפטיות
,  מתן שירותים מקצועיים בפריסה מהירה•

על בסיס גלובאלי  , באמצעות טכנולוגיה חדשנית
לניתוח וחקירה של מידע אלקטרוני

שחיתות והלבנת הון, ייעוץ ברגולציות למניעת שוחד ושחיתות כחלק מבדיקת נאותותלשוחד איתור חשיפות ייעוץ למניעת סיכוני מעילות והונאות
,  הונאות, בדיקות איתור לזיהוי חשיפות למעילות

שוחד ושחיתות

מקורות ושימושים כסיוע להליך  / כימות נזקים
בוררות או מחלוקת עסקית, ליטיגציה

-E)שירותי גילוי וניהול מידע בהליכים משפטיים 
Discovery)

מיפוי והערכה של אזורי סיכון  , סיוע בזיהוי•
או  /ספקים ו)בפעילות מול צדדים שלישיים 

(לקוחות
תהליכי עבודה וקריטריונים לדירוג צדדים  בניית •

שלישיים לפי רמות סיכון לפעילות העסקית

הטמעת מנגנונים אוטומטיים לניהול המידע  •
וניתוח צדדים שלישיים

ספקים ולקוחות-בדיקת נאותות של צדדים שלישיים 
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נדה'אג

...מן החדשות◄

?האמנם, אנשים ישרים מבצעים מעשים שליליים◄

סוגי מעילות והונאות◄

?איך זה מתקשר אליי  ומה ניתן לעשות◄
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...מן החדשות
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...מן החדשות

מיידוףברנרד 

64-מעילה של כ
בית  , מיליארד דולר

150המשפט גזר עליו 
שנות מאסר

-כאנרוןלפני קריסתה העסיקה 
עובדים והייתה אחת החברות  21,000

הגז  , הגדולות בעולם בתחומי החשמל
.  ייצור הנייר והתקשורת, הטבעי

קרסה החברה  2001בסוף שנת 
בפשיטת הרגל שהייתה אחת  

מיליארד  65.5-כ, הגדולות בכל הזמנים
.  דולר
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...מן החדשות



8

אנשים ישרים מבצעים מעשים  
?האמנם, שליליים
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...דיווח נוכחות בכיתה באוניברסיטה אל מול נוכחות בפועל
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משולש המעילות וההונאות

פיטורים אבטלה ואי  
נוחות לגבי ההמשך

תוכניות פרישה  
אישיות ורמות שוק  

נותרות נמוכות

לחץ

.  קיטון בתקציב
חברות וארגונים  
עושים יותר עם  

פחות

, חברות מבוזרות
משפיעות באופן  
ישיר על הבקרות  

הפנימיות

לעובדים לחוצים יש  
יכולת גדולה יותר  
להצדיק מעשים  
שאינם הולמים

מחסור של תשתית  
ובקרות  

לוקיישן/באתר

הזדמנות לבצע 

מעילה/הונאה

רציונליזציה

הזדמנות

לחצים מגורמי פנימי וחיצוניים בקרות פנימיות
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?כיצד מתגלות הונאות ומעילות

הלשנה/טיפ

ביקורת פנימית

סקירת הנהלה

בטעות

לקוחות/התאמת ספקים

אחר

תיעוד/בחינת מסמכים

ביקורת חיצונית

י רשויות החוק"הודעה ע

מעקב וניטור

ITבקרות 

הודאה
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?ממי נקבל את המידע

מהמעילות  50%מעל 
י עובדים"מתגלות ע

עובדים

51.5%

לקוחות

17.8%

אנונימי

17.8%

אחר

12.6%

ספקים

9.9%

בעלי מניות

2.7%

מתחרים

1.6%
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מחלקות בארגון מהם מגיעים המועלים
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נקודות תורפה אופייניות בארגונים בהם נמצאו מעילות

העדר כוח אדם מוסמך בתפקידי בקרה  

ופיקוח

העדר מנגנון דיווח

העדר בקרה פנימית

סקירה ופיקוח של מנהליםהעדר  עקיפת הבקרות הפנימיות הקיימות

אי הגדרת סמכויות ברורות

אחר

חיצוניות/ ביקורות בלתי תלויות/העדר בדיקות

העדר חינוך עובדים למניעה  

ואיתור הונאות

לא ברורה" גישת הנהלה"
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מחקרים וסקרים בתחום

עוצמה וסבירות הגבוהים ביותר בגילאי  
...אבל אם אתה מבוגר, 41-45

...גברים מבצעים יותר מעילות

עובד

מנהל

הנהלה  /בעלים

בכירה
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דרכי התנהגות המהווים דגלים אדומים-סיכום ביניים 

סירוב ליציאה לחופשה

י הארגון"לחץ יתר מופעל ע

בעיות תעסוקה בעבר

בידוד חברתי

עבירות על החוק בעבר

אחר

ציפיות מהמשפחה/ לחץ חברתי להצלחה

תלונות לגבי חוסר סמכות

חוסר יציבות בחיי העובד

מעל האמצעים הכלכלייםחי 

קשיים כלכליים

לקוח/קשר הדוק במיוחד עם ספק

בעל גישה משכנעת

חוסר רצון שתף/ריכוזיות

בעיות משפחתיות/גירושין

חשדנות או התגוננות, עצבנות

בעיות התמכרות

תלונות לגבי שכר לא מספק

ללא התנהגות עם דגל אדום



17

סוגי מעילות והונאות
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עץ המעילות וההונאות

גניבת מזומן
גניבת נכסים 

, מלאי, ק"ר)אחרים 
(לקוחות

הכרה בהכנסה ניגודי אינטרסיםמימוני מתן שוחד
FCPA

קבלת עמלות /מתן
לא חוקיות

זיוף מסמכים

שוחד
תרמית בדוחות

הכספיים

פגיעה בנכסי חברה

ספקים פיקטיביים מעילות בשכר
מעילות בהוצאות 

ל"נסיעות לחו
גניבת נתונים

כללי 
חשבונאות

שמרנות בדיווח
הכספי
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פגיעה בנכסי החברה

שוחד

תרמית בדוחות הכספיים

חלק גדול מהמעילות קשורות ליותר מקטגוריה אחת* 

התפלגות המעילות וההונאות לפי סוגים
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תרחישי הונאות ומעילות-אזורי פגיעות נפוצים 

הקמת עובד פיקטיבי➢

המשך תשלום לעובד שעזב➢

ביצוע תשלום שכר כפול לעובד או  ➢

תשלום יתר

ביצוע שינוי במערכות ללא אישור➢

ביצוע שינויים בדרגות וזכאויות לעובדים➢

גישה למערכת לשינוי➢

אי העברת פריטים בקופה וקבלת מזומן  ➢

לשימוש אישי

שינוי מחיר בפריטים➢

הוצאת זיכויים פיקטיביים➢

העברת פריטים במחיר אפס➢

מתן החזר כספי למקורבים➢

גניבת פריטה של קופות➢

בקופות קטנותשכר

הזמנות רכש כפולות➢

הקמת ספק פיקטיבי➢

זיוף חתימה על הזמנת רכש או ביצוע  ➢

הזמנת רכש ללא אישור בהתאם לנוהל

ביצוע שינויים בהזמנות➢

מקורב או לצורך )העדפת ספק מסוים ➢

(קבלת שוחד

גישה למערכת לשינוי כמויות המלאי➢

הצגה לא נאותה של נתוני המלאי  ➢

חות הכספיים"בדו

שימוש לצרכים אישיים במלאי החברה➢

מתן הטבות ללקוחות באמצעות מלאי  ➢

.בניגוד לנהלי החברה

, שימוש במספר נתוני מדידה כגון משקל➢

יחידות ליטרים לאותו סוג מלאי

שימוש במלאי כשווה מזומנים וביצוע  ➢

מניפולציות לתמריצים אישיים

מלאירכש

שינוי מספר חשבון בקובץ  

המוכן לשידור

משלוח הודעה מזויפת לשינוי 

מספר חשבון בנק

שינוי מספר חשבון של ספק  

במערכת התשלומים

הוספת אותיות לשם המוטב  

או הוספת מוטב

אמצעי תשלום

מתן הנחות חריגות ללקוחות

ניפוח הכנסות להצגת  

רווחיות וגזירת תמריצים

גלגול יתרות בין לקוחות

מתן בונוסים מנופחים  

ללקוחות

לקוחות
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איך זה רלוונטי אליי ומה ניתן  
?לעשות
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?איך זה מתקשר אליי

הנהלה

עסקאות שווא•

סחר במידע פנים•

עסקאות עם צדדים קשורים•

לקוחות

פרסומת מזויפת•

משלוחים חלקיים•

מוצרים פגומים•

תיקון מחירים•

סוכני מכירות

מכירות  /לקוחות •

פיקטיביים

ניפוח הוצאות•

FCPAהפרות •

עובדים

הוצאות פיקטיביות•

רכוש  / מלאי / מזומנים )גניבת נכס •

(קבוע או גניבת נתונים

ספקי תוכנה פיקטיביים•

מתחרים

גניבת סודות מסחריים•

שוחד לעובדים•

ספקים

משלוחים חלקיים•

חשבוניות כפולות•

לא מדויקות/ חשבוניות פיקטיביות •

שוחד לעובדים•

חברה
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...מעבר מהערכת סיכוני הונאה לניהול סיכוני הונאה

יישום תהליך זיהוי  

והערכת סיכונים  

כחלק מתרבות  

ארגונית

ביצוע תהליך סקר  

סיכונים

פיתוח  , בחירה

ויישום פעולות  

בקרה מונעות  

ומגלות

יישום מנגנוני  

דיווח על הונאות  

וגישה לתחקור  

וביצוע פעולות  

מתקנות

בחינה שוטפת  

של הסיכונים  

,  והבקרות  שזוהו

כולל תיקוף  

תכניות העבודה
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סיכום

חזון
ת

לי
עו

פ
ת

ת 
מדיניו

ם
כוני

סי
ל 

הו
ני

ממשל תאגידי

זיהוי סיכוני  
הונאה

הערכת  
עוצמה  
,  וסבירות

כולל רמת 
בקרה

–ידע 
הדרכות  
לעובדים 

ונהלים

תרבות  
ארגונית  
תומכת

דוחות 
ובקרות

בדיקות  
איתור וניתוחי 

נתונים

מנגנוני דיווח  
פנימיים

ביצוע חקירה  
הפחתת 

סיכון ושיפור  
בקרות

תגובהאיתורמניעההערכה

הדרכות בנושאי אתיקה ויושרה–קוד אתי 

חיבור יעדים תומכים למנהלים

ממשק לניהול סיכונים כולל

שוחד ושחיתות, מעילות, ניהול מערך למניעת הונאות



איתור  , יישום פתרונות למניעה
וחקירת מעילות והונאות

ישראלForensics EY, ח עופר ארז"רו
2019ביוני 26
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נדה'אג

הגדרה והיקף התופעה◄

עקרונות לטיפול בסיכוני מעילות והונאות◄

האבולוציה של איתור מעילות והונאות◄

שימוש בניתוח נתונים לצורך מתן מענה לצרכי העסק◄

?כיצד מתחילים◄
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?מעילה \אז מה זאת תרמית

...מה שנמצא מתחת לפני השטח
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מעילות והונאות נמצאות בכל מקום
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עקרונות לטיפול בנושא

יושרה עסקית אתיקה וגישת ההנהלה

מניעה

קוד אתי

תהליכים ובקרות, נהלים

חינוך והדרכה

מסגרת העבודה הגלובלית

חקירה/תגובהאיתור

זיהוי והערכת סיכוני הונאה ומעילה

תמריצים

תכנית הערכה ואחריות סביבתית

תכנית דיווח/ תקשורת פנימית וחיצונית

ניהול דרישות ותהליכי יישום

דיווח אנונימי

בדיקות על צדדים שלישיים

סקירות וביקורת, ניטור

ניתוח ותחקור נתונים

תקרית וניהולה

חקירה

פעולות התיקון  

אופן הטיפול
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?מה הצורך העסקי של היום

מהירות

פשטות

מעט חריגים

ללא כוח אדם

חיבור ליעדים
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?מה אפשר לעשות וכיצד מתחילים
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?מה אפשר לעשות וכיצד מתחילים

FINANCIAL 
ACCOUNTING DATA

MASTER &
REFERENCE DATA

INTERNAL
RISK ELEMENTS

EXTERNAL, SOCIAL 
MEDIA DATA

Library of 
Counter 

Fraud tests

Text mining & 
advanced 

search

VISUALIZATION 
& RISK RANKING

Triage, Stop Payment 
and/or

Sample Audit Selection

Big data 
processing platform

structured
unstructured

Statistical 
& Predictive

Pattern Matching

Case Manager, Task legation and 
Data Refresh / Scripting Automation

Monitoring &
Detection Tools

Investigation
Tools

Repeat the process: 
Continuous Auditing

Audit, Shared Services, Compliance

Watson / Cognitive

Investigative mindset
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אזורי פגיעות נפוצים

לקוחות

קופות קטנות

רכש וספקים

שכר

מלאי

תשלומים
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דוגמה לבדיקות איתור בנושא שכר

שכר

תשלום שכר ללא שעון נוכחות

שימוש בסמלי שכר חריגים

תשלומים לעובדים מחוץ לתלושי  
שכר

דיווחי שעות ידניים ועגוליםסתירה בין סמלי שכר

תשלומים לעובדים לאחר סיום  
העסקה

השוואה בין בסיסי נתונים  
לאיתור עובדים פיקטיביים
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סיכום

,  תפעולי! )איתור מעילות והונאות הינו סיכון המשפיע בהיבטים שונים◄

מוניטין, רגולטורי, כספי

נכון להתחיל בהערכת הסביבה העסקית בה פועלת החברה ומיפוי  ◄

סיכון/אזורי חשיפה

שימוש בכלים טכנולוגיים שוטפים מאפשר לתת ערך לארגון ולעובדיו  ◄

ולהשיג יעדים ארגוניים ואישיים
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פרטי קשר

EY Forensics, שותף, ח עופר ארז"רו

◄Ofer.erez@il.ey.com ,054-4736318

EY Forensics, ר'סניור מנג, דרח נדב "רו

◄Nadav.dar@il.ey.com ,050-7861906
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