


 רקע

מסמך זה מוגש מטעם המכון הישראלי לתכנון כלכלי )"המכון"( לועדת החקירה הממלכתית בעניין עסקאות ו/או  

 הליכי רכש של ספינות המגן והצוללות )להלן "ועדת גרוניס"(. 

יזמות, ל   חסמים, ממועטת  של כלכלת ישראל ככלכלה תחרותיתקידומה  מען  , פועל ל2006המכון, אשר הוקם בשנת  

המשק.וצמיחחדשנות   של  הבנין"  "אבני  עוסק    ה,  וכשלים  בהתאם,  מבניות  בעיות  בזיהוי  אשר  מהותיים  המכון 

 .  פתרונות זמינים ומעשיים שיובילו לשינוי משמעותי לטווח ארוך יעומצערכים אלה על לרעה משפיעים 

בבעיות תשתית של השיטה  המחיה ובעיית המונופולים בישראל עוסק המכון  לצד בעיות כלכליות יסודיות, כמו יוקר  

, אשר מלבד היותה תופעה פסולה כשלעצמה, מהווה אחד החסמים המהותיים ליזמות,  ובהן בעיית השחיתות הכלכלית 

. מזה שלוש שנים חוקר המכון עשרות מקרי בוחן במסגרת פרוייקט העוסק בחקר תופעת השחיתות  תחרות וצמיחה

)ב בישראל  המקומי  השלטון  הנפברשויות  ביותרמימדיה  ועוד(.וצים  בחירות  מימון  מכרזים,  בנדל"ן,  שחיתות   : 

 ההתמקדות הינה במקרים שבהם הורשעו מקבלי החלטות בבתי המשפט לאורך כעשרים שנה ותחקורם. 

אודות תופעות השחיתות  בינלאומיים    יםמחקרולאחר לימוד  ,  על בסיס הידע שנצבר במכון בתחום חקר השחיתות

הרכש   המסמכים    ,הבטחוניבתחום  את  לו  ובצמוד  זה  תמציתי  מסמך  הנכבדה  לוועדה  להגיש  לנכון  מוצאים  אנו 

 בתחום זה.   נויבעינ החשובים  

אנו מקווים שהחומר    .שעיקרן בפן הכלכלי  עתידכי בחרנו להתמקד בהמלצות צופות פני  נדגיש בראשית הדברים,  

לועד מגישים  ב   השאנו  ביסייע  ו ידה,  ההבנת  ההמלצותאירועים  חקר  וניסוח  בניתוח  מאחר  לעתיד  ובמיוחד  זאת   .

 (Sustainable)  על פסים תקינים ועמידיםשל רכש בטחוני  והעלאת הנושא    תיקוןנו היא  יהמטרה העיקרית בעינ ו

 . לאורך שנים קדימהבמבחני העתיד, 

   הבסיס להמלצות

 : האופייניים למקרים מובהקים של פשיעה כלכלית, האלמנטים הבאיםבהתקיים שחיתות נוצרת הניסיון מלמד כי 

או   • סגורהלליחיד  קטנה  "המחליטים"(  קבוצה  ביחד:  כח    ,)להלן  לקבל  מעשי  יש  או    ,החלטותרב 

 ;1, עסקייםאחריםרמים גובאופן מהותי יכולות להעשיר והחלטות אלה  ן להמליץ על קבלת

 
making processes in the extractive -Discretionary power and high politicisation of decisionראה למשל דיון בנושא      1

value chain  -  CORRUPTION IN THE EXTRACTIVE VALUE CHAIN: TYPOLOGY OF RISKS, MITIGATION MEASURES 
AND INCENTIVES – (OECD )https://www.oecd.org/dev/Corruption-in-the-extractive-value-chain.pdf 
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של ההחלטה, עליה  סימטריה מובנית בין התמורה שמקבלים ברגיל המחליטים לבין הערך הכלכלי  -קיימת א

 . הם מופקדים או שאותה הם חותרים לקדם

הנוטלים בו חלק )לרבות ספקים  השונים    "השחקנים "ופעילותם של  התגבשות ההחלטה  הליך  מבנה   •

 ;חיצוניים ולוקה בעמימותאינו מבוקר על ידי גופים מקצועיים  ,אינו שקוףומתווכים( 

בבי • מלווה  שקופה  וקרטיה  רההליך  שאינה  חיצונית  עודפת,  אינו  ולביקורת  חלקה  או  מתועד כולה 

 ;ותריבסד

והן במובן הרקורד של נקיטת הליכים    אינה יעילה, הן במובן היכולת לאתרםהאכיפה של מקרי שחיתות   •

מהיעדר  ובעיקר   ומרתיעה,  סנקציה  סובלת  והן  בפן  הן  אפקטיבית  ההפלילי  המחליטים   כלכלי.בפן 

 יודעים מראש כי נימוקי בטחון יוכלו לסוכך עליהם כמעט בכל מצב בלא שיעמדו למבחן אמיתי וברור. 

קיומה של קרבה רבה בין מתווכים למחליטים.    – למקרה זה מצטרפת לא אחת תופעה ייחודית לישראל   •

קרבה זו ניזונה לעיתים מעבר משותף של עשייה והיא מיתרגמת לצורך "לעזור" ולאמון רב שלעתים 

 מסלק את הצורך בקבלת החלטה מושכלת, תקינה ושיקופה.

 כדלקמן: ,באופן מוחשיהחוברים יחד ניתן לתאר את המרכיבים 

 

 

 

 

 

נשוא המכרז  וכשהמכרז הבינלאומי(  דוגמת  מורכבים )גדולים ו ההצעות המפורטות להלן מיועדות בעיקר למכרזים  

מכרזים מקובלים  ם מסווגים כאם הבמקרים אלה, גם    ,בעינינו  .מאוד  יםמשמעותי)ההוצאה במכרז(  הכסף  כומי  סו

 . "מכרז מהותי"( –)להלן יש לטפל בהתקשרות כמחייבת כללים שיפורטו בהמשך  )מכרז מקומי ומכרז סגור(

היוצרות    נסיבות מוצא
 תמריץ מובהק: 

 ה יסימטר -כוח עודף וא

 : מבנה תהליך פגום

סגור, לא שקוף,  
 עמום ובלתי עניש 

בין דרגי  קרבה 
החלטה למתווכים  

 ולספקים 

  היעדר אכיפה
ות  ויכולת לחס 
 בעמימות 
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 עיקרי ההמלצות  

 :OECD 2, בהתאם למודל של המחולקות לפי הנושאים הבאיםההמלצות 

 הכנת המכרז .1

 היבטים הקשורים באישור הצדדים למכרז )המוכר/קונה, המתווך/ים, ספקי משנה של המוכר/קונה ועוד(  .2

 ו/או ביטולו תהליך אישור המכרז .3

 תהליך הרכישה .4

 אי עמידה בהתחייבויות לרכש גומליןבדיקת ביצוע המכרז לרבות  .5

 ה אכיפ .6

:  הכלליתממשלתית  ה  המערכת  לבין  הבטחון  מערכת  בין  יסודי  ניגוד   קיים,  למדנו  אותו  החומר  פי  על  הערה עקרונית:

"(,  יחיד"ספק  כ  ספק  על  הכרזה)או    ממכרז  פטורים  הם  והחריגים  המכרז  שיטת  רווחתממשלתית  ה  שבמערכת  בעוד

יחידבפטור ממכרז   ,בסופו של דבר  ,נעשה  ההתקשרויותמ  מהותי  חלק  הבטחון  שבמערכת  הרי או במכרז  )  , ספק 

. אנו סבורים שנושא זה משפיע באופן מהותי,  (לזכיה  המיועדמיהו הגורם  מאד מראש  שלמעשה ידוע בו במידה רבה  

אמירה זו אינה מוצגת  שלא לומר דרמטי, על היכולת לקיים משטר פיקוח ואכיפה המונע מראש מקרים של שחיתות.  

י, שבו לכאורה חל חוק חובת מכרזים באופן שווה על כל המערכת הממשלתית, אלא ברמה הפרקטית, במישור הלגאל

 בה בסופו של יום ניתנים פטורים רבים במיוחד במערכת הבטחון להתקשרויות בלא מכרז אמיתי. 

 הכנת המכרז . 1

 ממונה על הכנת המכרז.  לבדומשרד הבטחון  באופן אפקטיבי, למיטב הבנתנו, במצב הנוכחי  .א

כולל מספר חלקים .ב ביניהם הםש  המכרז  והנספח    (שמוכן ע"י הצבא)  הטכניהמפרט    :החשובים 

   .כלכלני משרד הבטחוןשמוכן ע"י  הכלכלי

 : שינוי מבני יש לשקול בהקשר זהנראה לנו כי  .ג

 
  Preventing Corruption in Public Procurementל 10ראה טבלה בעמוד  2
(https://www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf 
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i.  3המכרז מבוצע ע"י קבוצה סגורה של אנשי משרד הבטחון,  כלכדי למנוע מצב בו 

  –( הנחזה כאופק ההתקשרות  )מעבר לסכום מסוייםבמכרזים מהותיים להקים מומלץ 

ונציג ציבור   מונה בנוסף לאנשי משרד הבטחון גם נציג משרד האוצרה ,מגוון צוות

גמלאי של משרד  שאינו  עסקית וגם מקצועית-כלכליתגם  ,מתאימה  מומחיות-בעל

אין  . יידרש לוודא ויידרש מחברי הועדה להצהיר כי "ועדת המכרז"(-להלן  ) 4הבטחון 

 ; למי מהמחליטים, מגישי ההצעות או המתווכים 5למי מהם כל זיקה, במובן המרחיב, 

ii.    ולחייבו במתן אלטרנטיבות שיאפשרו להגביל את הצבא להכנת המפרט הטכני בלבד 

 ; של כל פרט מהותי במפרט הטכנילבחון את העלות/תועלת 

iii.  להפקיד את הכנת הנספח הכלכלי בידי ועדת המכרז שתוכל להסתייע לצורך כך ביועץ

 הכספי לרמטכ"ל; 

iv.   להפריד בין תפקיד היועץ הכספי לרמטכ"ל לתפקיד ראש אגף התקציבים במשרד הבטחון

עדת המכרז  ולדווח לו  כך שהאחרון יוכל לבדוק ולפקח על הנתונים המוצעים ע"י הצבא

 במקרה הצורך;  

בנוסף לאמור   –לגוף ספציפי  "תפורים"ם כדי לוודא שאינ  נחיצותםהמכרז וניתוח  בדיקת תנאי .ד

הן בקשר   מהותייםחוץ וביטחון למכרזים  משנה של ועדת  בדיקה של ועדת  לעיל, יש מקום לשקול  

תחרות   מאפשר  המכרז  האם  פרטיו,  כל  נחיצות  המכרז,  )-בתלנחיצות   Sustainableקיימא 

Competition )בין המציעים ועוד.  

מסיבות של ביטחון וסודיות, ועדת המצב כיום הוא ש  –  פרסום מכרזים וסמכות לביטול מכרז .ה

יש לשלב  לדעתנו 6בביטול מכרז. גם , המכרזים של משרד הביטחון יכולה לפעול ללא נציג ציבור

, כך  מתאים(  סיווג ביטחוני)שניהם בעלי  משרד האוצר ונציג ציבור  מ בוועדת המכרז נציג חיצוני  

תקינה.   בהתנהלות  תפגע  לא  לסודיות  ביטולו של  שהטענה  כי  מהותימוצע  בנוסף   ,יחייב  מכרז 

החוץ והביטחון של  ועדת   משנה שלדוגמת ועדת  )אישור של גוף מפקח גם  ,לאישור ועדת המכרז

 . המגובים על ידי תצהיר של מבקש הביטול קריטריונים ברורים לביטולווהצבעה על  , (הכנסת

 
ידוע לנו כי במכרזים גדולים מוקם צוות מורחב של משרד הבטחון הכולל נציג מיחידת הרכש, יועץ משפטי, יועץ כלכלי מהיחידה    3

באנשים הבאים כולם ממשרד הבטחון ומצויים לכן  נציג את"ק, אולם ברור, לדעתנו, כי אין די בגיוון  והכלכלית של משהב"ט  
 באותה אוריינטציה. 

כיום, הפרקטיקה היא שנציגי הציבור הם ברובם המכריע, אם לא כולם, גמלאי משרד הבטחון. מצב זה אינו ממלא את התפקיד    4
 משרד הבטחון. של נציגי ציבור הנדרשים להוות סוג של בקרה חיצונית, ללא אוריינטציה מובהקת או משמעותית ל

 כפיפות, שירות או חברות ממושכות. לרבות זיקה שבעבר מכוח קשרי שותפות, העסקה, ייעוץ,  5
6 https://www.mod.gov.il/ListForms/H040021N.pdf 
 

https://www.mod.gov.il/ListForms/H040021N.pdf
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 היבטים הקשורים באישור הצדדים למכרז. 2

 מוכר/קונה, המתווך/ים, ספקי משנה של המוכר/קונה ועודהכוונה ל

לספקים,  לחייב    –  רישום מסודר של מתווכים .א בכתנאי  ולהתקשרות  הצעות  עסקה הגשת 

, לרבות פירוט על  ברמת הפרט  רישום מסודר ושקוף של נציגיהןב  -לאספקת ציוד בטחוני  

ניגוד או הצהרה בדבר היעדר  והסכם  מורה שהוא צפוי לקבל  תהשירותי אותו נציג,  מהות  

 7עניינים.

ו .ב הון  לגורם  הצהרות  הפעילות  ה  –  מקומיהגבלת  ההמלצות  מן מרכזיות  אחת  העולה 

לנציג החברה יעשה לחשבון בנק  למתווך או לחייב שכל תשלום  אהיהמסמכים הבינלאומיים 

שהוא בגין העיסקה או בקשר אליה כי לא משתלם כל סכום  ויאשר  וכי הספק יתחייב    מקומי

אחרות,   . תשלום לחשבונות במדינותבחו"ל לאדם שאינו נציגו הרשום של הספק בישראל

יכולת הפיקוח והבקרה, ועל חקירת מקרי שחיתות  לרבות מקלטי מס למיניהם, מקשה על 

כמו כן, תשלום לחשבון בנק מקומי ומוסדר יחייב גם רישום תקין   8במידה ועולה חשד לכך. 

יש לשקול גם את   9וקבלות למתווך על עבודת התיווך וגם להוצאות שלו במסגרת שירותיו. 

הדרישה המקובלת בארצות רבות לחייב את המתווך ו/או את הגוף הזר המוכר את המוצרים  

הקשור פעילותיו  כל  את  לבצע  בישראלת  לקבל  ותלישראל  שמאוגד  בגוף  )חברה   המכרז 

ישראלית או סניף רשום ישראלי של החברה הזרה או המתווך הזר במקרה והחברה המוכרת 

ו/או המתווך הינם לא ישראליים וחברה ישראלית במידה והחברה המוכרת ו/או המתווך הינם 

 .ישראלים(

ו בארץ ובחו"ל, והצהרת בנוסף, יש לדרוש הצהרת הון של המתווך לרבות פירוט כל חשבונותי

הון של כל מי שמעורב בעסקה )לרבות עורכי דין ושל כל פקידי הממשל, אנשי צבא, פוליטיקאים 

 10בארץ ובחו"ל.  וכד'( ופירוט חשבונות הבנק שלהם

בינלאומיים .ג בתקנים  ועמידה  ונציגיה,  וציות של החברה  במסמכים    –   בדיקת רקע  עיון 

 טיסנקרופ על גלגוליה השונים הייתה מעורבת בפרשיות דומות  הבינלאומיים מגלה כי חברת  

 
7 briberyconvention/43879503.pdf-bribery/anti-https://www.oecd.org/daf/anti  -  '15עמ 
8  -arms-legal-in-parties-third-corrupt-of-typology-https://sites.tufts.edu/wpf/files/2020/04/A

trade.pdf 
9 web.pdf-bribe-to-content/uploads/2020/10/licence-https://thecompliancelady.com/wp 

10  CORRUPTION TOOLKIT 3nd Edition, Vienna, -THE GLOBAL PROGRAMME AGAINST CORRUPTION UN ANTI
September 2004 – Page 251  (https://www.un.org/ruleoflaw/files/UN_Anti%20Corruption_Toolkit.pdf ) 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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בפורטוגל, יוון, תורכיה, דרום אפריקה ופקיסטן. בכלליות, ישנם מקרים רבים בהם מתגלים  .ד

צוללות. מדובר בעסקאות לרכישת  וביתר    11מקרי שחיתות כאשר  מול חברה,  בהתקשרות 

ושל   )בפרט בהיבטי השחיתות( ספקשל ה  בדיקת רקעשאת בעסקאות כה גדולות, יש לבצע  

, והכנסת סעיפים להסכם שיבטיחו עמידה בכללים למניעת שחיתויות וניגודי עניינים ונציגי

למשל, יש מקום להכניס בהסכם סנקציות על החברה המוכרת אם יתברר  .  וונציגי  ספקה  מצד

די למנוע כבארה"ב שם שונה הסטנדרט    הקבדומה לחקיכי המתווך שילם שוחד למאן דהוא  

מצב של "טמינת הראש בחול" כך שחברות לא יכולות למנוע חבות על סמך הטענה שהם לא 

על  ספקלחייב קבלת אישור של הניתן לשקול, בנוסף, .12תווך שיחד גורמים שוניםמידעו שה

 13. ות הבינלאומיות שתקבע לעניןאמנ אחת מהבקריטריונים של עמידתו 

 

זכות במכרז לחברות ומדינות שרמת הבקרה והפיקוח אצלם לבחון מתן נקודות  מומלץ   .ה

דוגמת ארה"ב המחייבת בחוק רישום של מתווכים ונציגי חברות של כל   יותר,  הברמה גבוה

" לרמת  ואימוץ כלל זה יכול להביא ל"יישור ק  14חברות הייצוא הביטחוניות האמריקאיות. 

 בעייתי מוכח בהיבט השחיתות. פיקוח גבוהה יותר ולסינון ספקים בעלי רקע 

 

הספק או נציגיו אמורים   , ככלל  –  גישות של המתווך עם גופים מהממשל או פוליטיקאיםפ .ו

 יש מקום לחייב תיעוד של פגישות שללהיפגש עם הדרג הצבאי וועדת המכרז בלבד. לפיכך, 

ובין שהוא אדם אחר הפועל עבורו או מטעמו(  מתווך  הספק או   נציגו  גופי   עם )בין שהוא 

 ממשל או פוליטיקאים הקשורים או יכולים להשפיע על המכרז.

 

 
11 20190930.pdf-final-Diamonds-Red-Flags-https://sites.tufts.edu/wpf/files/2019/09/Red 
12  U.S. Department of Justice and Securities and Exchange Commission, FCPA: A Resource Guide to the U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act, 2012, p. 22. Available online: https://www.justice.gov/criminal/ 
fraud/fcpa/guidance/guide.pdf [accessed April 2016]. 

 - ל  9ראה למשל ההמלצות בעמוד  13
Licence to bribe? Reducing corruption risks around the use of agents in defence procurement   

https://ti-defence.org/wp-content/uploads/2016/06/Licence-to-Bribe-web.pdf 
14 part129.pdf-vol1-title22-2021-vol1/pdf/CFR-22title-2021-https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR 

about:blank
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2021-title22-vol1/pdf/CFR-2021-title22-vol1-part129.pdf
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 תהליך אישור המכרז ו/או ביטולו  .2

והגופים "(  value for moneyבדיקה כלכלית של הצעת הגוף המוכר )"  –  ניתוח ההצעות .ז

 .( ע"י ועדת המכרזמהותיהמציעים )במקרה של מכרז 

משנה של מוצע כי ביטולו של מכרז מהותי יחייב אישור של גוף פיקוח חיצוני, דוגמת ועדת   .ח

החוץ והבטחון של הכנסת, על מנת לשדר כי אין מדובר בהליך היכול להיעשות בין  ועדת  

 כתליו של משרד הבטחון בלבד.

 

 תהליך הרכישה. 3

הרכישה. בהתאם, יש חשיבות רבה לנוהלים ברורים  הספרות מדגישה במיוחד את תהליכי השקיפות בביצוע  

העוסקים   לגורמים  או  בטחון(  מטעמי  )כשאפשר  לציבור  לרכש  המידע הקשורה  כל  בשקיפות  העוסקים 

ברכש )ועדת המכרז(; קביעת כללים למכרז מראש שכל שינוי בהם דורש הליך של בדיקה ותיעוד; מערכת  

ורגולציה של כח האדם שעוסק ברכש בכל הרמות. לבסוף, חשוב שכל   העוסקת בזיהוי סיכוני שחיתות 

 15התיעוד יישמר לצורך בדיקה עתידית או אכיפה אם יעלה חשש לשחיתות. 

 

 אי עמידה בהתחייבויות לרכש גומליןבדיקת ביצוע המכרז לרבות . 4

מפקח   .ט גורם  של  מתמדת   –בדיקה  עליה  ישנה  שחיתות,  נחשפה  בהם  רבים  במקרים 

מ במחיר  וכאשר ומשמעותית  כזה,  גודל  בסדר  בעסקאות  עליו.  שסוכם  ההתחלתי  המחיר 

המחיר ההתחלתי מהווה סיבה מרכזית להעדפתה של חברה במכרז, יש לייצר מנגנון אוטומטי 

בו גוף חיצוני מפקח יחויב לחקור לעומק את סיבת העלייה במחיר, תוך קבלת סמכויות נרחבות 

ך הרכש הביטחוני, שבו יהיו נציגים קבועים  לחקירתו. יש לבחון הקמת גוף מפקח על תהלי

ועדת המכרז בהרכבה המתואר לעיל, הכולל איש אוצר ונציג   מלבד נציגי משרד הביטחון.

 ציבור יכולה להיות גוף מפקח כזה.

 
15  -UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime THE GLOBAL PROGRAMME AGAINST CORRUPTION UN ANTI

CORRUPTION TOOLKIT 
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הסכמים לרכש גומלין מובילים פעמים רבות לניגודי   – אי עמידה בהתחייבויות לרכש גומלין

בין התחייבויות לרכש גומלין היוו נטען כי במקרה של פרשת הצוללות,  16אינטרסים ושחיתויות. 

תמריץ להעדפת טיסנקרופ וסיבה לביטול המכרז. יש לבחון כיצד ניתן להבטיח את קיום היתר 

ת לאי קיומן. כמו כן, עסקאות משנה/המשך  ההתחייבויות לרכש גומלין, ולכך שיהיו השלכו

 הזדמנויות לחוסר שקיפות ומעשי שחיתות, הם גם והתקשרות חוזרת עם אותה חברה מהווים  

  מכרז חדש., שאי עמידה בהם תחייב  בהתקשרות הראשוניתכבר ולכן יש לקבוע להם כללים 

ת תוצאות במכרז במילים פשוטות, יש לוודא ש"התקשרות המשך" אינה הופכת למסווה להטיי

 הראשוני.

 אכיפה .  5

חושפי שחיתויות  א.   שפונים    –מעמד  אלו  שחיתויות,  חושפי  של  מעמדם  את  לחזק  ניתן  כיצד  לבחון 

למשטרה, למשרד מבקר המדינה או לעיתונות החוקרת, על ידי מנגנוני דיווח אנונימיים, והגנת זכויות בחוק,  

מפני   להגנה  מוגבל  לא  אך  לארגונים לרבות  המדינה,  מבקר  משרד  דוגמת  ממשלתיים  לגופים  פיטורין. 

אזרחיים ולתקשורת יש תפקיד חשוב ביותר בחשיפת מקרי שחיתות ולכן יש לבחון כיצד ניתן לחזקם ואת 

מנגנון בדיקה של חששות מהתהליך מול לכלול גם    כהצרי  18הגנה על חושף שחיתות    17אלו שפונים אליהם.

בין  מול משרד הביטחון  הכוונה כאן היא להגן על פעילותו העתידית של חושף השחיתות    ועדת חוץ ובטחון.

 שמירה על מעמדו כ"ספק מוכר" )אם זהו אכן המצב(.היתר 

בנוסף להליכים פליליים, אם קיימים, יש לקבוע קנס משמעותי בגובה מכפלות של סכום   -  הוראות אכיפה .ב

ת הדיווח )לרבות הצהרות ההון( יהוו עבירה פלילית ויוטל קנס משמעותי אוהשוחד. כמו כן, אי עמידה בהור

 ללא קשר לטובת הנאה. 

 

 
16  -arms-legal-in-parties-third-corrupt-of-typology-https://sites.tufts.edu/wpf/files/2020/04/A

trade.pdf 
17 https://www.osce.org/files/f/documents/0/3/232761.pdf -  '140-131עמ . 
18 . page 21ibid 

about:blank
about:blank
about:blank
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 נושאים נוספים . 6

 

המייצאת   .א המדינה  בין  פעולה  שתי    –  והמייבאתשיתוף  של  הממשלות  זה,  מסוג  בעסקאות 

ולחקירה  שחיתויות  למניעת  פעולה  שיתוף  התהליך.  כל  לאורך  ומשפיעות  מעורבות  המדינות 

והבנות   הסכמות  הכרחי.  הינו  לשחיתות  חשד  ועולה  בשלב במידה  כבר  להתגבש  צריכות  לכך 

גרמני לממשלת  הצוללות  פרשת  גיבוש ההסכם. במקרה של  מרכזי  הראשוני של  תפקיד  היה  ה 

בבחירתה של טיסנקרופ ובביטול המכרז, וגם השפעה על הימנעות מחקירה מעמיקה של מעשי 

לאור סעיפים   שחיתות מהחשש הישראלי שממשלת גרמניה תבטל את העסקה בעקבות חשיפתם

 בהסכם שקבעו כי ההסכם יבוטל אם יתברר שהעסקה היתה נגועה בשחיתות. 

בארצות מסוימות )מצרים, ירדן, הודו ודרום קוריאה(   –  תווכיםביטול השימוש במאפשרות   .ב

מראה  הניסיון  במתווכים.  שימוש  נשק,  בעסקאות  רק  ולפעמים  מה  לתקופת  לפעמים  נאסר, 

צלחו, והדבר  תמיד  לא    (סוכני אמצעמתווכים )הניסיונות לאסור כליל על שימוש בשבפרקטיקה  

  ( License to Bribeשל שימוש בסוכנים בסתר באופן לא רשמי )  ,אף עלול להביא לתוצאה הפוכה 

מכל מקום, בארצות רבות הוטלו   19.ועל כן בפחות שקיפות וקרקע פוריה לשחיתות נסתרת יותר

המזמין   הגוף  של  בארץ  להתאגד  הצורך  וביניהם  לעיל  שפורט  כפי  מתווכים  על  רבים  תנאים 

 המתווך. וכתוצאה מכך לגרום לשקיפות גדולה יותר של 

 
19 web.pdf-bribe-to-content/uploads/2020/10/licence-https://thecompliancelady.com/wp 
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