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  ר אחיקם סטולר"השופט  ד' כב בפני 

 
 

 מערערים
 

 שמעון ראובן
  

  נגד

 
  

 משיבים
  

  מ רחובות"מע
                

  ) אזרח(א "באמצעות פרקליטות מחוז ת      
 ד שירה קידרון "      עו

       
 פסק דין

  1 

 2עניינו של פסק דין זה הוא טענה בדבר חשבוניות פיקטיביות של גורמים העוסקים בביצוע 

 3  . ממרכולים לבתי קונים, משלוחים של מוצרים

  4 

 5לפני ערעור על החלטת המשיב לחייב את המערער בתשלום כפל המס תשומות ועל שומת 

 6לטענת המשיב הקיזוז .  הכלולות בחשבוניות המס שקיזז המערער2007-2006תשומות לשנים 

 7לפיו מקום , )""""החוקהחוקהחוקהחוק"""": להלן (1975 –ו "לחוק מס ערך מוסף תשל) א(38נעשה בניגוד לסעיף 

 8. הרי שלא ניתן יהיה לנכות את מס התשומות הכלול בה, ןשחשבונית מס הוצאה שלא כדי

 9 . ח" ש745,381סכום כפל מס התשומות שהוטל על המערער הוא 

   10 

 11נסב הערעור על החלטת המשיב לחייב את המערער בכפל מס עסקאות שהוטל , כמו כן

 12. לחוק בגין הוצאת ארבע חשבוניות לאדם בשם יגאל שם טוב) 1א(50בהתאם לסעיף 

 13מאחוריהן לא עמדה עסקה , חקירה ובדיקה העלו כי, לטענת המשיב, ת אשרחשבוניו

 14סכום כפל מס העסקאות הוא . מדובר בחשבוניות פיקטיביות, לשיטת המשיב, לכן. אמיתית

 15לחוק ועל ) ב (-ו) א(' ב77עוד נסב הערעור על פסילת ספרים בהתאם לסעיף . ח" ש599,756

 16  . בשל אי ניהול ספרים כדין, מ"ק מע לחו95 לפי סעיף 1%הטלת הקנס בשיעור 

  17 

        18 

        19 

        20 

        21 

        22 
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 1        טענות המשיב טענות המשיב טענות המשיב טענות המשיב 

 2 בעקבות חקירה וביקורת שנערכה בספרי החשבונות של המערער -באשר לכפל מס תשומות 

 3: כי המערער רשם בספריו חשבוניות מס שקיבל מהגורמים הבאים,  נמצא2006-2007לשנים 

 4, מ"כולל מע ₪ 5,537,663בסך כולל של , "מ"עתיד משלוחים בע"רן אורן וחברת , יעקב שמיר

 5מבלי שקיבל ממוציאי החשבוניות שירות ,  745,381₪ן בסך מ הכלול בה"וניכה את המע

 6ל לא היו עוסקים פרטיים בתקופה "כי כל הגורמים הנ, ממצאי החקירה העלו. כלשהו

 7לא החזיקו , ולא ביצעו את עבודות המשלוחים המתוארות בחשבוניות, הרלוונטית לשומה

 8  .הנטענותבציוד או כלי רכב אשר יש בהם כדי לאפשר ביצוע של העבודות 

  9 

 10התגלו , יגאל שם טוב,  כתוצאה מביקורת שנערכה לנישום אחר-באשר לכפל מס עסקאות 

 11   .מבלי שעמדה מאחוריהן כל עסקה, חשבוניות שהוציא המערער לאותו אדם

  12 

 13הוא לא קיבל לידיו את מלוא הסכומים הנקובים , י הודעתו של המערער"המשיב טוען שעפ

 14המערער הסביר כי הוא קיבל רשימות מוכנות מיגאל . בחשבוניות שהוציא ליגאל שם טוב

 15משך , רק לאחר שהפקיד אותם בחשבונו, וקיבל את הסכומים הנקובים בחשבונית, שם טוב

 16אשר , והסב את יתרת הכסף לאדם אחר, 2%בשיעור " התיווך"לעצמו רק עמלה עבור 

 17נים לא היה הכלים לאחרו. דודי שמיר ואורן שמיר,  רן אורן-לכאורה ביצע את המשלוחים 

 18העסקה האמתית היא אפוא עסקת תיווך שבה קיבל . והציוד לבצע את עבודת המשלוחים

 19ולא ההכנסה בגינה הנפיק , כהכנסתו כך שיש לראות בסכום זה.  מהתמורה2%המערער 

 20 . חשבונית

  21 

 22מחקירתו של רן אורן עולה שלאחר שהמערער היה מפקיד בחשבונו את הכסף שקיבל מיגאל 

 23האחרון היה משלם במזומן למי  .נהג למשוך כסף במזומן ולהחזירו ליגאל שם טוב, שם טוב

 24הסביר את שיטת הפעולה אשר יפה הייתה ליחסיו מול , רן אורן. שביצע בפועל את העבודה

 25המכנה המשותף הוא כי , לדבריו. כמו גם ליחסי המערער עם יגאל שם טוב, יגאל שם טוב

 26והם , אלא רק עמלת תיווך, ומים הרשומים בחשבוניותאותם מתווכים לא קיבלו את הסכ

 27כאשר הם מושכים , י קבלת התשלום מיגאל שם טוב ישירות לחשבונם"ידעו להסתיר זאת ע

 28 . אחר כך את הסכום בניכוי עמלה לגביה סיכמו מראש

  29 
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 1שומת כפל מס העסקאות ושומת מס , טוען המשיב ששומת כפל מס התשומות, לפיכך

 2 מבוססות כדבעי וברור כי החשבוניות שקיבל המערער הינן חשבוניות התשומות הן שומות

 3פיקטיביות לכל דבר ועניין ואף ארבע החשבוניות שהוציא המערער ליגאל שם טוב היו 

 4שלא קיבל את הסכומים הנקובים באותן , חשבוניות פיקטיביות כאשר הוא עצמו מודה

 5פסילת .  חשבוניות פיקטיביותחשבוניות וכי יגאל שם טוב הורה לו מה יירשם באותן

 6הספרים הינה פועל יוצא מאותם מעשים של המערער ועל כן גם פסילה זו והקנס המוטל 

 7  .מבוססים ואין כל מקום לשנות מהם, בצידה

  8 

 9   טענות המערערטענות המערערטענות המערערטענות המערער

  10 

 11ד וניהל את הערעור בעצמו ובאמצעות אשתו "המערער בחר שלא להיות מיוצג על ידי  עו

 12הודעת הערעור אותה כינה המערער בקשה (גשו מטעמו לתיק מתוך המסמכים שהו. לשעבר

 13ניתן להבין את ). ד וכתב טענות"מכתב המכונה תצהיר לא מאושר על ידי עו, תצהיר, ,בתיק

 14 פנה אליו מר דודי שמיר על מנת לעבוד איתו 2006בתחילת שנת :  עמדתו כדלקמן

 15א מעוניין לעבוד עם דודי שמיר אמר למערער כי הו". ברכל"במשלוחים במרכול בשם 

 16דויד שמיר הסביר למערער שהינו מנהל העבודה של יעקב . החשבוניות של מר יעקב שמיר

 17המערער נפגש עם יעקב שמיר שאישר לו שהמערער יכול . שמיר ושיעקב שמיר הוא הבעלים

 18לעבוד עם החשבוניות של יעקב שמיר וכן אישר שדודי שמיר הוא מנהל העבודה של יעקב 

 19וייפוי כח המסמיך את דודי , רער ביקש וקיבל צילום תעודת זהות של יעקב שמירהמע. שמיר

 20בנוסף לכך ביצע המערער בדיקה . שמיר להוציא חשבוניות ולחתום בשמו של יעקב שמיר

 21  . מ"באתר של  רשות המיסים על מנת לוודא שיעקב שמיר אכן פעיל הן במס הכנסה והן במע

  22 

 23כרת , העלו כי יעקב שמיר רשום כפעיל אצל שלטונות המסלאחר שדרישותיו נענו ובדיקותיו 

 24שבו מצהיר האחרון שהוא מנהל את הסניפים עבור , המערער הסכם עבודה עם דודי שמיר

 25  .  והוא זה אשר נותן את החשבוניות ומקבל כספים בעבורו, יעקב שמיר

  26 

 27דקו מ ב"לטענת המערער חוקרי מע. בחשבונות של דודי שמיר נרשמו מספרי השיקים

 28  .קים ואימתו שהם אכן עבדו במשלוחים'והתקשרו לאותם האנשים שפדו את הצ

 29טוב שהינו קבלן משלוחים גדול של רשת - פנה למערער מר יגאל שם2006לקראת סוף שנת 

 30. המערער פנה לדודי שמיר והציע לו להעביר לו את העבודה. והציע לו לעבוד איתו, שופרסל

 31טוב והמערער ובסופה נכרת הסכם -יגאל שם, דודי שמירהתקיימה פגישה משולשת בה נכחו 

 32  .  עבודה
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  1 

 2לפי . טוב הקבלן של שופרסל שעבד ישירות מול הרשת העביר למערער נתונים-יגאל שם

 3. הנתונים המערער הנפיק חשבוניות וקיבל כספים בהתאם לנתונים ולחשבוניות שהגיש

 4 . המערער העביר את הכספים לדודי שמיר וקיבל חשבוניות

  5 

 6. 2007 ועד למרץ 2006 חודשים מדצמבר 4טוב במשך -המערער עבד בצורה כזו עם יגאל שם

 7המשיך האחרון לעבוד , לאחר שהמערער הודיע למר שם טוב שהוא מפסיק את העבודה איתו

 8  . עם דודי שמיר

  9 

 10 פנה דודי שמיר למערער והודיע לו שמכאן ואילך יתחילו לעבוד עם 2007בתחילת ינואר 

 11מ ומצא "גם במקרה הזה המערער בדק באתר מע). שמיר(החשבוניות של אחיו מר רן אורן 

 12לאחר שביצע את הבדיקה כרת הסכם . מ"פעיל גם במס הכנסה וגם במע) שמיר(שרן אורן 

 13צילם את תעודת הזהות שלו והתחיל לעבוד עם  דודי שמיר , חוזה עבודה) שמיר(עם רן אורן 

 14 .  ורן אורן שמיר

  15 

 16ומכאן , "עתיד משלוחים"לאחר זמן מה פנה למערער דודי שמיר ואמר לו שפתח חברה בשם 

 17  .ואילך יתחיל לעבוד עם חשבוניות של חברה זו

  18 

 19מ "ק באתר מעגם במקרה דנא המערער בד. בין המערער לבין דודי שמיר נערך הסכם עבודה

 20מ ביפו עבד עם דודי "עד למועד חקירת מע. ומצא כי החברה שבבעלות דודי שמיר פעילה

 21לאחר תחילת החקירה הפסיק לעבוד עם דודי ". עתיד משלוחים"שמיר באמצעות חברת 

 22  .  שמיר או עם החברה

  23 

 24המערער טוען שאין לקבל את טענת יעקב שמיר שהיה שכיר באותה , באשר לטענות המשיב

 25לטענתו של המערער יעקב שמיר הודה . עת ומעולם לא נתן יפוי כח לפעול בשמו ומטעמו

 26  . בעימות שנערך ביניהם שנתן יפוי כח לדודי שמיר לפעול בשמו

  27 

 28טוען . מ הנקוב בחשבונית"באשר לטענת המשיב שיעקב שמיר לא העביר את סכום המע

 29 כל הבדיקות ונקט בכל כי אין הוא אחראי לכך מאחר שביצע מבחינתו את, המערער

 30ולכן לא חלה על המערער . מ"האמצעים הסבירים כדי לוודא שיעקב שמיר רשום כעוסק במע

 31  . מ למערער"כל אחריות לאי העברת המע

  32 
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 1 הצהיר על כל הכנסותיו והעביר את -מ "המערער טוען שהתנהל ללא דופי מול שלטונות מע

 2 .  מ שגבה למשיב"כל המע

 3, שבהסתמך על עדותו של רן אורן שמיר, לקבל את טענת המשיבעוד טוען המערער שאין 

 4לטעמו של המערער . קבע שהלה היה שכיר אשר לא הוציא חשבוניות ולא קיבל תשלומים

 5  .  מ"הדבר תמוה מאחר שבדיקותיו העלו שרן אורן שמיר רשום כעוסק במע

 6 

 7" ופ מרקטסט"באותה תקופה רן אורן שמיר ודודי שמיר עבדו בנוסף אליו גם ברשת 

 8מ "לטענת המערער חוקרי מע. בהרצליה ועשו שם שימוש בחשבוניות שהפיקו כעוסקים

 9עבדו ) שמיר(ואימתו עם מנהל הסניף שדודי שמיר ורן אורן " סטופ מרקט"בדקו ברשת 

 10מ בדקו שאכן בוצעה על ידם עבודה עבור לקוחות "כעצמאים והנפיקו חשבוניות וחוקרי מע

 11  .  הסניף

  12 

 13רער שהמשיב בדק ששיקים שמשך המערער מחשבוננו לפקודת יעקב ודודי עוד טוען המע

 14 .  שמיר נפדו על ידם

  15 

 16באשר לטענה שלא היו ברשות המערער כלי רכב לבצע את עבודת חלוקת המשלוחים טוען 

 17המערער כי אין ממש בטענה זו מאחר שהעבודה מתבצעת על ידי  קבלני משנה שמבצעים 

 18 .   הם לכן הוא כשלעצמו לא נדרש להחזיק מכוניותאת העבודה באמצעות רכבים של

  19 

 20טוב לא נרשמו סכומים שכן מדובר -אין ליחס חשיבות לכך שבהסכם שבינו לבין יגאל שם

 21  . בהסכם עקרוני שבו נרשמו תנאי העבודה ולא היה כל צורך לציין בו סכומים

  22 

 23  .  המערעראלו עיקר הטענות שבית המשפט הצליח לדלות מתוך כתבי ביי הדין שהגיש

  24 

 25        דיון והכרעה דיון והכרעה דיון והכרעה דיון והכרעה 

  26 

 27ד וניהל הוכחות תוך שהוא מסתייע "המערער בחר כאמור שלא להיות מיוצג על ידי עו

 28המערער העיד לעצמו ובנוסף ) . דבורה ראובן' גב: להלן(דבורה ראובן ' גב באשתו לשעבר

 29איציק דהאן ועמר , ה מוטי שמואל"דבורה ראובן ואת ה'  את גבלכך זימן לעדות מטעמו

 30 -קומפר זיוה ' מטעם המשיב העידה גב. מ באר שבע" חוקרים במחלקת חקירות מע–שמואל 

 31  . ממונה צוות ביקורת חשבונות במשרד מס ערך מוסף

  32 
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 1יצוע משלוחים עסק המערער בעסקי ב, )""""התקופה הרלוונטיתהתקופה הרלוונטיתהתקופה הרלוונטיתהתקופה הרלוונטית""""    :להלן (2006-2007בשנים 

 2.  המרכול כרת הסכם עם קבלן משלוחים, לשם ביצוע המשלוחים. ממרכולים לבתי הקונים

 3.  קבלן המשלוחים אמור להעסיק מבצעי משלוחים אם כעובדיו אם כקבלני משנה שלו

 4אשר כרת , הוא היה קבלן משנה של קבלן משלוחים בשם יגאל שם טוב, לטענת המערער

 5המערער העביר את ביצוע העבודה לאדם בשם ". שופרסל"ם ההסכם לביצוע המשלוחים ע

 6או של רן אורן שמיר או של חברה בשם , דודי שמיר אשר ניפק לו חשבוניות של יעקב שמיר

 7הוא קיבל רשימה : לטענת המערער דרך ההתנהלות הייתה כדלקמן". מ"עתיד משלוחים בע"

 8. בהתאם למספר המשלוחיםשל משלוחים שבוצעו ממר יגאל שם טוב והיה מקבל תשלום 

 9בהתאם לאותן . המערער היה מנפיק למר שם טוב חשבונית בהתאם לכספים שקיבל ממנו

 10אותה היה , רשימות היה המערער מעביר כספים למר דודי שמיר והיה מקבל ממנו חשבונית

 11 2%לטענתו של המערער הרווח שלו היה . מקזז כנגד החשבונית שקיבל מיגאל שם טוב

 12שיטת המערער נוכח העובדה שיגאל שם טוב הוא עוסק מורשה וגם דודי שמיר ל.  מהתקבול

 13בתקופה , לשיטת המשיב. אין כל פגם בדרך התנהלותו, מורשה להנפיק חשבוניות

 14פעל המערער על מנת לתווך ולהפיץ חשבוניות פיקטיביות מאחר שהחשבוניות , הרלוונטית

 15 .  בגינןהוצאו ונתקבלו בידי המערער בלא שביצע כל עבודה

  16 

  17 

 18   המסגרת העובדתיתהמסגרת העובדתיתהמסגרת העובדתיתהמסגרת העובדתית

 19פרטי ( חשבוניות 25הוא קיבל ,  על פי חומר הראיות שבפני המערער- באשר למס התשומותבאשר למס התשומותבאשר למס התשומותבאשר למס התשומות

 20רן , יעקב שמיר: בתקופה הרלוונטית מעוסקים שונים, )לכתב התשובה' החשבוניות בנספח ב

 21 המס .כל החשבוניות נמסרו למערער על ידי דודי שמיר". עתיד משלוחים"אורן ומחברת 

 22השאלה היא האם מותר היה למערער לבצע הקיזוז אם . י המערער"הגלום בחשבוניות קוזז ע

 23  . לאו

  24 

 25  חומר הראיות מלמד כי המערער הוציא ארבע חשבוניות לעוסק - באשר למס העסקאותבאשר למס העסקאותבאשר למס העסקאותבאשר למס העסקאות

 26המחלוקת .  599,756₪והמס הגלום בהן הוא ,  4,469,143₪בסך כולל של , בשם יגאל שם טוב

 27 . אם לאו , מאחורי החשבוניות הללו עסקה אמתיתהיא האם עומדת

   28 
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 30 מתוך 7

 1פעם היה דודי שמיר מורשה להנפיק . המערער טוען שקיבל את כל החשבוניות מדודי שמיר

 2פעם היה מורשה להנפיק חשבוניות בשמו של רן  אורן , חשבוניות בשמו של יעקב שמיר

 3לטענת המערער . מ"עשמיר ופעם היה מורשה להנפיק חשבוניות של חברת עתיד משלוחים ב

 4היה רשאי היה להוציא חשבוניות ליגאל שם טוב כיוון ששניהם עוסקים מורשים והוא קיבל 

 5  . את הסכום הנקוב בחשבוניות מיגאל שם טוב

  6 

 7        המסמכים שהמציא המערער המסמכים שהמציא המערער המסמכים שהמציא המערער המסמכים שהמציא המערער 

        8 

 9  : המערער הציג יפוי כח שנתן יעקב שמיר לדודי שמיר שבו נכתב

 10ז ז ז ז ........ת כוח של דודי שמיר תת כוח של דודי שמיר תת כוח של דודי שמיר תת כוח של דודי שמיר ת  מיפה א  מיפה א  מיפה א  מיפה א058843962058843962058843962058843962. . . . זזזז....אני יעקב שמיר תאני יעקב שמיר תאני יעקב שמיר תאני יעקב שמיר ת""""

 11 לחתום על שיקים בשמי ולהפקיד בחשבוניות שלי ולסירוגין  לחתום על שיקים בשמי ולהפקיד בחשבוניות שלי ולסירוגין  לחתום על שיקים בשמי ולהפקיד בחשבוניות שלי ולסירוגין  לחתום על שיקים בשמי ולהפקיד בחשבוניות שלי ולסירוגין 029295532029295532029295532029295532

 12        " " " " לחתום בשמי על החשבוניות בידיעתי בלבדלחתום בשמי על החשבוניות בידיעתי בלבדלחתום בשמי על החשבוניות בידיעתי בלבדלחתום בשמי על החשבוניות בידיעתי בלבד

  13 

 14.) ס.שמו המסחרי של המערער א(בשולי המסמך נכתב ששמיר דוד מסר לשימי משלוחים 

 15  . באישור יעקב שמיר

  16 

 17אישור בתוקף מיום . וי מס במקור של יעקב שמירבנוסף לכך הציג המערער אישור לצורך ניכ

 18אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות , 31/3/07 ועד ליום 2/3/05

 19 ))))אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מסאכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מסאכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מסאכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס((((חוק עסקאות גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים ורשומות לפי 

 20במצורף . 2/8/07 ועד ליום 29/1/07 המתייחסות לאורן שמיר בתוקף מיום 1976ו "התשל

 21  .  למסמכים הנקובים לעיל צרף המערער צילום תעודת זהות של יעקב שמיר ואורן שמיר

  22 

 23  : כמו כן הציג המערער הסכמים כדלקמן

 24על ההסכם מתנוססת חתימתו של המערער . 1/2/07הסכם עבודה בינו לבין אורן שמיר מיום 

 25 בין 05ה עבודה מאוגוסט הסכם נוסף הוא חוז; וחתימה הנחזית להיות של אורן שמיר

 26על ההסכם חתימה הנחזית להיות של יעקב . לבין יעקב שמיר) שימי משלוחים(המערער 

 27  :נכתב בכתב יד,  עמודים2המחזיק , שמיר ובעמוד השני של ההסכם

  28 

 29אני מצהיר בזאת שאני מנהל את הסניפים של שימי משלוחים רכסים קריית אני מצהיר בזאת שאני מנהל את הסניפים של שימי משלוחים רכסים קריית אני מצהיר בזאת שאני מנהל את הסניפים של שימי משלוחים רכסים קריית אני מצהיר בזאת שאני מנהל את הסניפים של שימי משלוחים רכסים קריית """" 

 30יות של שמיר יעקב ומקבל כספים יות של שמיר יעקב ומקבל כספים יות של שמיר יעקב ומקבל כספים יות של שמיר יעקב ומקבל כספים ספר אלעד כוכב יאיר ונותן את החשבונספר אלעד כוכב יאיר ונותן את החשבונספר אלעד כוכב יאיר ונותן את החשבונספר אלעד כוכב יאיר ונותן את החשבונ

 31        " " " " עבורועבורועבורועבורו

 32  . על הכיתוב יש חתימה הנחזית להיות חתימתו של דודי שמיר
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 30 מתוך 8

 1ההסכם ללא תאריך והוא ". עתיד משלוחים"בנוסף לכך המציא המערער הסכם בינו לבין 

 2  . חתום בחתימה הנחזית להיות חתימתו של דודי שמיר בשם עתיד משלוחים

  3 

 4        מ מ מ מ """"חקירת המערער בפני חוקרי מעחקירת המערער בפני חוקרי מעחקירת המערער בפני חוקרי מעחקירת המערער בפני חוקרי מע

 5. ₪מחקירתו עולה כי יגאל שם טוב הציע לו עבודה במיליון . 12.12.08המערער נחקר ביום 

 6המערער קיבל עליו את העבודה והעביר . הסעות וכדומה, המדובר בעבודה לביצוע משלוחים

 7 המערער . אחוז2העמלה של המערער הייתה . אותה לקבלן משנה בשם דודי ואח שלו אורן

 8וענה כי הוא ,  אחוז ליגאל שם טוב2נשאל מדוע לא הוציא חשבונית מס עבור עמלה של 

 9העבודה . הפחית את שני האחוז מהכספים שקיבל מיגאל שם טוב והעביר לדודי שמיר

 10  .  חודשים3 –וארכה בסך הכל כ , 2007 ועד 2006המשותפת עם יגאל שם טוב הייתה מסוף 

  11 

 12הרוויח דמי תיווך בשיעור של , שקיבל את העבודה מיגאל שם טובהמערער הבהיר בחקירתו 

 13הוא עצמו לא ביצע את המשלוחים עבור יגאל שם .  אחוז והעביר את העבודה לדודי שמיר2

 14כך גם . הפרטים בחשבוניות המס נרשמו על פי נתונים שקיבל מיגאל שם טוב בכתב. טוב

 15,  שם טוב הם נכונים או אמיתייםעולה מהחקירה כי לא בדק אם הנתונים שקיבל מיגאל

 16        : ובלשונו

        17 

 18האם אתה בדקת שהנתונים שקיבלת מיגאל שם טוב נכונים ואמיתיים האם אתה בדקת שהנתונים שקיבלת מיגאל שם טוב נכונים ואמיתיים האם אתה בדקת שהנתונים שקיבלת מיגאל שם טוב נכונים ואמיתיים האם אתה בדקת שהנתונים שקיבלת מיגאל שם טוב נכונים ואמיתיים . . . . שששש""""

 19        ????ולא עבדו עליךולא עבדו עליךולא עבדו עליךולא עבדו עליך

 20אני אישית לא היה לי כלי בקרה לבדוק את אמיתות הנתונים שהביא לי אני אישית לא היה לי כלי בקרה לבדוק את אמיתות הנתונים שהביא לי אני אישית לא היה לי כלי בקרה לבדוק את אמיתות הנתונים שהביא לי אני אישית לא היה לי כלי בקרה לבדוק את אמיתות הנתונים שהביא לי . . . . תתתת

 21יגאל היה מראה לי מדוח של ריכוז נתונים שיש לו ואני מוציא לו יגאל היה מראה לי מדוח של ריכוז נתונים שיש לו ואני מוציא לו יגאל היה מראה לי מדוח של ריכוז נתונים שיש לו ואני מוציא לו יגאל היה מראה לי מדוח של ריכוז נתונים שיש לו ואני מוציא לו .  .  .  .  יגאליגאליגאליגאל

 22 בהתאם וגם קיבלתי את כל הכסף בגין החשבונית שהוצאתי  בהתאם וגם קיבלתי את כל הכסף בגין החשבונית שהוצאתי  בהתאם וגם קיבלתי את כל הכסף בגין החשבונית שהוצאתי  בהתאם וגם קיבלתי את כל הכסף בגין החשבונית שהוצאתי חשבוניתחשבוניתחשבוניתחשבונית

 23  ". ". ". ". ליגאל שם טובליגאל שם טובליגאל שם טובליגאל שם טוב

 24  :לשאלה

 25    16161616, , , ,  ₪ ₪ ₪ 8,9008,9008,9008,900₪ נהגים לפי  נהגים לפי  נהגים לפי  נהגים לפי 27272727 רשום  רשום  רשום  רשום 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06 מיום  מיום  מיום  מיום 247247247247בחשבונית מספר בחשבונית מספר בחשבונית מספר בחשבונית מספר . . . . שששש""""

 26        ????למה הכוונה ברישומים אלהלמה הכוונה ברישומים אלהלמה הכוונה ברישומים אלהלמה הכוונה ברישומים אלה, , , ,  ₪ ₪ ₪ 10,00010,00010,00010,000₪נהגים לפי נהגים לפי נהגים לפי נהגים לפי 
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 30 מתוך 9

 1, , , , כל מיני הסעותכל מיני הסעותכל מיני הסעותכל מיני הסעות, , , , הנהגים הרשומים בחשבונית זה נהגים שעושים הסעותהנהגים הרשומים בחשבונית זה נהגים שעושים הסעותהנהגים הרשומים בחשבונית זה נהגים שעושים הסעותהנהגים הרשומים בחשבונית זה נהגים שעושים הסעות. . . . תתתת

 2אני קיבלתי את הנתונים מיגאל שם טוב ולפי אני קיבלתי את הנתונים מיגאל שם טוב ולפי אני קיבלתי את הנתונים מיגאל שם טוב ולפי אני קיבלתי את הנתונים מיגאל שם טוב ולפי , , , , אני לא יכול לפרט לךאני לא יכול לפרט לךאני לא יכול לפרט לךאני לא יכול לפרט לךבדיוק בדיוק בדיוק בדיוק 

 3זה רשמתי את הפרטים מהחשבונית שהוצאתי ליגאל שם טוב על העבודה זה רשמתי את הפרטים מהחשבונית שהוצאתי ליגאל שם טוב על העבודה זה רשמתי את הפרטים מהחשבונית שהוצאתי ליגאל שם טוב על העבודה זה רשמתי את הפרטים מהחשבונית שהוצאתי ליגאל שם טוב על העבודה 

 4קיבלתי קיבלתי קיבלתי קיבלתי , , , , לגבי שאר החשבוניות ומה שרשום בהם אני חוזר ואומרלגבי שאר החשבוניות ומה שרשום בהם אני חוזר ואומרלגבי שאר החשבוניות ומה שרשום בהם אני חוזר ואומרלגבי שאר החשבוניות ומה שרשום בהם אני חוזר ואומר. . . . שלושלושלושלו

 5נתונים וכסף מיגאל שם טוב ויגאל שם טוב אמר לי שזה הנתונים שהוא נתונים וכסף מיגאל שם טוב ויגאל שם טוב אמר לי שזה הנתונים שהוא נתונים וכסף מיגאל שם טוב ויגאל שם טוב אמר לי שזה הנתונים שהוא נתונים וכסף מיגאל שם טוב ויגאל שם טוב אמר לי שזה הנתונים שהוא 

 6ואני רשמתי את הנתונים בחשבוניות על פי הנתונים ואני רשמתי את הנתונים בחשבוניות על פי הנתונים ואני רשמתי את הנתונים בחשבוניות על פי הנתונים ואני רשמתי את הנתונים בחשבוניות על פי הנתונים " " " " ופרסלופרסלופרסלופרסלסססס""""קיבל מרשת קיבל מרשת קיבל מרשת קיבל מרשת 

 7והעברתי את והעברתי את והעברתי את והעברתי את , , , , של יגאל מאחר ואני רק קיבלתי את העבודה מיגאל שם טובשל יגאל מאחר ואני רק קיבלתי את העבודה מיגאל שם טובשל יגאל מאחר ואני רק קיבלתי את העבודה מיגאל שם טובשל יגאל מאחר ואני רק קיבלתי את העבודה מיגאל שם טוב

 8אותה עבודה לקבלן שלי דודי שמיר ואת הכסף שקיבלתי  מיגאל שם טוב אותה עבודה לקבלן שלי דודי שמיר ואת הכסף שקיבלתי  מיגאל שם טוב אותה עבודה לקבלן שלי דודי שמיר ואת הכסף שקיבלתי  מיגאל שם טוב אותה עבודה לקבלן שלי דודי שמיר ואת הכסף שקיבלתי  מיגאל שם טוב 

 9        . . . . העברתי לדודי שמיר ואורן שמירהעברתי לדודי שמיר ואורן שמירהעברתי לדודי שמיר ואורן שמירהעברתי לדודי שמיר ואורן שמיר

 10לות והמשלוחים לות והמשלוחים לות והמשלוחים לות והמשלוחים האם יש ברשותך את מספרי הרכבים שביצעו את ההובהאם יש ברשותך את מספרי הרכבים שביצעו את ההובהאם יש ברשותך את מספרי הרכבים שביצעו את ההובהאם יש ברשותך את מספרי הרכבים שביצעו את ההוב. . . . שששש

 11        ????מטעמך עבור יגאל שם טובמטעמך עבור יגאל שם טובמטעמך עבור יגאל שם טובמטעמך עבור יגאל שם טוב

 12אני רק אני רק אני רק אני רק . . . . אין לי את מספרי הרכבים כי אני לא ביצעתי את העבודהאין לי את מספרי הרכבים כי אני לא ביצעתי את העבודהאין לי את מספרי הרכבים כי אני לא ביצעתי את העבודהאין לי את מספרי הרכבים כי אני לא ביצעתי את העבודה. . . . תתתת

 13        ....העברתי את העבודההעברתי את העבודההעברתי את העבודההעברתי את העבודה

 14האם יש ברשותך את פרטי הנהגים הרשומים בחשבוניות שהוצאת ליגאל האם יש ברשותך את פרטי הנהגים הרשומים בחשבוניות שהוצאת ליגאל האם יש ברשותך את פרטי הנהגים הרשומים בחשבוניות שהוצאת ליגאל האם יש ברשותך את פרטי הנהגים הרשומים בחשבוניות שהוצאת ליגאל . . . . שששש

 15        ????שם טובשם טובשם טובשם טוב

 16, , , , אין לי את פרטי הנהגים הרשומים בחשבוניות שהוצאתי ליגאל שם טובאין לי את פרטי הנהגים הרשומים בחשבוניות שהוצאתי ליגאל שם טובאין לי את פרטי הנהגים הרשומים בחשבוניות שהוצאתי ליגאל שם טובאין לי את פרטי הנהגים הרשומים בחשבוניות שהוצאתי ליגאל שם טוב. . . . תתתת

 17        ". ". ". ". אני העברתי את העבודה לדודי שמיר ואורן שמיראני העברתי את העבודה לדודי שמיר ואורן שמיראני העברתי את העבודה לדודי שמיר ואורן שמיראני העברתי את העבודה לדודי שמיר ואורן שמירכי כי כי כי 

  18 

 19        עדות המערער בבית המשפט עדות המערער בבית המשפט עדות המערער בבית המשפט עדות המערער בבית המשפט 

        20 

 21). תחת הכותרת עמדת המערער(המערער הגיש תצהיר לבית המשפט שעיקריו סוכמו לעיל 

 22מסר לו נתונים והמערער הוציא  מחקירתו הנגדית של המערער עולה שיגאל שם טוב

 23לא  העביר לו נתונים ) דודי שמיר(קבלן המשנה שעבד תחתיו . חשבוניות בהתאם לנתונים

 24על פי עדותו של המערער קבלן המשנה . לגבי כמות משלוחים שקבלן המשנה ביצע בפועל

 25ן כלל לא היה צריך לתת לו נתונים אודות המשלוחים שבוצעו בפועל כי המערער היה מעי

 26 אחוז מיגאל שם טוב ומכאן ואילך לא עניין אותו מה 2המערער לקח  . מתווך בעסקה הזו

 27הנתונים בחשבוניות . הוא העביר את העבודה מיגאל שם טוב לדודי שמיר). כלשונו(קורה 

 28לאחרון לא הייתה . היו נתונים שהלה העביר למערער, שאותן מסר המערער ליגאל שם טוב

 29ולא היה למערער כל מידע באשר לשאלה האם , את הנתוניםלו כל דרך לדעת ולבקר 

 30המערער נשאל על ידי .  המשלוחים התבצעו בפועל  בכמותם ובתמורה שהתקבלה בגינם

 31בית המשפט מדוע לא קיבל דיווח מקבלן המשנה שלו באשר לכמות המשלוחים שבוצעו 

 32  : בפועל 
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 30 מתוך 10

  1 

 2לך לך לך לך ש לי לא ברור מדוע זה שנמצא מתחתיך לא נותן ש לי לא ברור מדוע זה שנמצא מתחתיך לא נותן ש לי לא ברור מדוע זה שנמצא מתחתיך לא נותן ש לי לא ברור מדוע זה שנמצא מתחתיך לא נותן """"לבימלבימלבימלבימ        ....שששש""""

 3הוא צריך לבוא אליך ולהגיד לך כמה משלוחים הוא ביצע הוא צריך לבוא אליך ולהגיד לך כמה משלוחים הוא ביצע הוא צריך לבוא אליך ולהגיד לך כמה משלוחים הוא ביצע הוא צריך לבוא אליך ולהגיד לך כמה משלוחים הוא ביצע . . . . דיווחדיווחדיווחדיווח

 4        . . . . והוא מבקש כסףוהוא מבקש כסףוהוא מבקש כסףוהוא מבקש כסף

 5היתה לנו היתה לנו היתה לנו היתה לנו . . . . העברתי לדודי את הנתוניםהעברתי לדודי את הנתוניםהעברתי לדודי את הנתוניםהעברתי לדודי את הנתונים. . . . קבלתי מיגאל נתוניםקבלתי מיגאל נתוניםקבלתי מיגאל נתוניםקבלתי מיגאל נתונים        ....תתתת

 6אני העברתי את אני העברתי את אני העברתי את אני העברתי את . . . . פגישה  משולשת ביני לבין שם טוב לבין דודיפגישה  משולשת ביני לבין שם טוב לבין דודיפגישה  משולשת ביני לבין שם טוב לבין דודיפגישה  משולשת ביני לבין שם טוב לבין דודי

 7    2222אני עבור התיווך שלי קבלתי אני עבור התיווך שלי קבלתי אני עבור התיווך שלי קבלתי אני עבור התיווך שלי קבלתי . . . . העבודה משם טוב לדודי שמירהעבודה משם טוב לדודי שמירהעבודה משם טוב לדודי שמירהעבודה משם טוב לדודי שמיר

 8על כל מה שקבלתי הוצאת על כל מה שקבלתי הוצאת על כל מה שקבלתי הוצאת על כל מה שקבלתי הוצאת . . . . חוז הוצאתי חשבוניתחוז הוצאתי חשבוניתחוז הוצאתי חשבוניתחוז הוצאתי חשבונית א א א א2222על על על על . . . . אחוזאחוזאחוזאחוז

 9קבלתי את הכסף מיגאל שם טוב והעברתי את הכסף קבלתי את הכסף מיגאל שם טוב והעברתי את הכסף קבלתי את הכסף מיגאל שם טוב והעברתי את הכסף קבלתי את הכסף מיגאל שם טוב והעברתי את הכסף . . . . חשבוניתחשבוניתחשבוניתחשבונית

 10' פר(". ". ". ". ניכיתי אותם ויצאתי מהמשחקניכיתי אותם ויצאתי מהמשחקניכיתי אותם ויצאתי מהמשחקניכיתי אותם ויצאתי מהמשחק. . . .  אחוז שלי אחוז שלי אחוז שלי אחוז שלי2222לדודי פחות לדודי פחות לדודי פחות לדודי פחות 

 11  ). 24/6/12מיום 

        12 

 13אשר לדבריו אמור היה לבצע , נוכח העובדה שהמערער לא קיבל נתונים מקבלן המשנה שלו

 14נשאל המערער מדוע בכלל נזקק לו יגאל שם טוב שכן יכול היה לעבוד , ועלאת העבודה בפ

 15                :המערער מבהיר כיצד עבדה השיטה ובלשונו, ישירות מול קבלן המשנה

        16 

 17הכוונה הכוונה הכוונה הכוונה . . . . במקצוע הזה כל המשלוחים בארץ הם עובדים בדיוק בצורה הזובמקצוע הזה כל המשלוחים בארץ הם עובדים בדיוק בצורה הזובמקצוע הזה כל המשלוחים בארץ הם עובדים בדיוק בצורה הזובמקצוע הזה כל המשלוחים בארץ הם עובדים בדיוק בצורה הזו""""

 18אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו . . . . גם אני לקחתי קבלני משנהגם אני לקחתי קבלני משנהגם אני לקחתי קבלני משנהגם אני לקחתי קבלני משנה. . . . מקבלן לקבלן וכל אחד לוקח פער רווחמקבלן לקבלן וכל אחד לוקח פער רווחמקבלן לקבלן וכל אחד לוקח פער רווחמקבלן לקבלן וכל אחד לוקח פער רווח

 19מפה אנו מעבירים את העבודה וכך זה מפה אנו מעבירים את העבודה וכך זה מפה אנו מעבירים את העבודה וכך זה מפה אנו מעבירים את העבודה וכך זה . . . . הקבלנים אנחנו לוקחים פער רווחהקבלנים אנחנו לוקחים פער רווחהקבלנים אנחנו לוקחים פער רווחהקבלנים אנחנו לוקחים פער רווח

 20ככה זה עובד ויגאל ככה זה עובד ויגאל ככה זה עובד ויגאל ככה זה עובד ויגאל .  .  .  .  אני לא המצאתי את הגלגלאני לא המצאתי את הגלגלאני לא המצאתי את הגלגלאני לא המצאתי את הגלגל. . . . עובד בכל המשלוחיםעובד בכל המשלוחיםעובד בכל המשלוחיםעובד בכל המשלוחים

 21 סניפים בברכול שהיא רשת  סניפים בברכול שהיא רשת  סניפים בברכול שהיא רשת  סניפים בברכול שהיא רשת 27272727גם אני כשהיו לי גם אני כשהיו לי גם אני כשהיו לי גם אני כשהיו לי . . . . וצה כיסוי על הכסף שלווצה כיסוי על הכסף שלווצה כיסוי על הכסף שלווצה כיסוי על הכסף שלורררר

 22הייתי לוקח על אותם סניפים הייתי לוקח על אותם סניפים הייתי לוקח על אותם סניפים הייתי לוקח על אותם סניפים . . . . ובאותה צורה עבדתי גם עם קבלנים נוספיםובאותה צורה עבדתי גם עם קבלנים נוספיםובאותה צורה עבדתי גם עם קבלנים נוספיםובאותה צורה עבדתי גם עם קבלנים נוספים

 23מפה הקבלן מוציא לי חשבונית והוא מכסה אותי עם מפה הקבלן מוציא לי חשבונית והוא מכסה אותי עם מפה הקבלן מוציא לי חשבונית והוא מכסה אותי עם מפה הקבלן מוציא לי חשבונית והוא מכסה אותי עם . . . . פער רווח שסוכםפער רווח שסוכםפער רווח שסוכםפער רווח שסוכם

 24הם יודעים על זה והם חתמו על הם יודעים על זה והם חתמו על הם יודעים על זה והם חתמו על הם יודעים על זה והם חתמו על . . . . הכסף וההוצאות וזה נופל עליו ולא עליהכסף וההוצאות וזה נופל עליו ולא עליהכסף וההוצאות וזה נופל עליו ולא עליהכסף וההוצאות וזה נופל עליו ולא עלי

 25בברכול שעבדתי בברכול שעבדתי בברכול שעבדתי בברכול שעבדתי . . . . אני הוצאתי חשבונית על כל הסכום שקבלתי בפועלאני הוצאתי חשבונית על כל הסכום שקבלתי בפועלאני הוצאתי חשבונית על כל הסכום שקבלתי בפועלאני הוצאתי חשבונית על כל הסכום שקבלתי בפועל. . . . זהזהזהזה

 26מפה אני העברתי את העבודות וברכול לא נתן את מפה אני העברתי את העבודות וברכול לא נתן את מפה אני העברתי את העבודות וברכול לא נתן את מפה אני העברתי את העבודות וברכול לא נתן את ₪ ₪ ₪ ₪  אלף  אלף  אלף  אלף 100100100100נגיד קבלתי נגיד קבלתי נגיד קבלתי נגיד קבלתי 

 27        . . . . הכסף לקבלני משנה אלא אמר לי לחלק למי שאני רוצההכסף לקבלני משנה אלא אמר לי לחלק למי שאני רוצההכסף לקבלני משנה אלא אמר לי לחלק למי שאני רוצההכסף לקבלני משנה אלא אמר לי לחלק למי שאני רוצה

 28זה שזה ככה עובד ומעבירים מקבלן לקבלן את העבודה וכל אחד גוזר קופון זה שזה ככה עובד ומעבירים מקבלן לקבלן את העבודה וכל אחד גוזר קופון זה שזה ככה עובד ומעבירים מקבלן לקבלן את העבודה וכל אחד גוזר קופון זה שזה ככה עובד ומעבירים מקבלן לקבלן את העבודה וכל אחד גוזר קופון         

 29אני עושה חוזה אני עושה חוזה אני עושה חוזה אני עושה חוזה . . . .  יכול להראות דוגמאות של ברכול שעבדתי יכול להראות דוגמאות של ברכול שעבדתי יכול להראות דוגמאות של ברכול שעבדתי יכול להראות דוגמאות של ברכול שעבדתיאניאניאניאני....במשלוחים במשלוחים במשלוחים במשלוחים 

 30אם יש אם יש אם יש אם יש . . . . זה ככה עובדזה ככה עובדזה ככה עובדזה ככה עובד. . . . מול הסופר ולא אכפת לו למי אני מעביר את העבודהמול הסופר ולא אכפת לו למי אני מעביר את העבודהמול הסופר ולא אכפת לו למי אני מעביר את העבודהמול הסופר ולא אכפת לו למי אני מעביר את העבודה

 31        " " " " הם לא מתעסקים עם האנשים הקטניםהם לא מתעסקים עם האנשים הקטניםהם לא מתעסקים עם האנשים הקטניםהם לא מתעסקים עם האנשים הקטנים. . . . בעיות באים אליבעיות באים אליבעיות באים אליבעיות באים אלי

        32 
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 30 מתוך 11

  1 

 2אשר התכחש בחקירה לחשבוניות  , באשר לסתירה בין דבריו של המערער לדברי דודי שמיר

 3  : עונה המערער. ידי  המערער כחשבוניות שניתנו לו מידי דודי שמירשהוצגו על 

  4 

 5טוען את טוען את טוען את טוען את , , , , 15151515----12121212שורות שורות שורות שורות , , , , 2222' ' ' '  בעמ בעמ בעמ בעמ2222דודי שמיר באותה חקירה נספח ודודי שמיר באותה חקירה נספח ודודי שמיר באותה חקירה נספח ודודי שמיר באותה חקירה נספח ו        ....שששש""""

 6נכון נכון נכון נכון ..." ..." ..." ..." כתב היד והחתימה בחשבוניות לא שליכתב היד והחתימה בחשבוניות לא שליכתב היד והחתימה בחשבוניות לא שליכתב היד והחתימה בחשבוניות לא שלי: ": ": ": "הדברים הבאיםהדברים הבאיםהדברים הבאיםהדברים הבאים

 7        ? ? ? ? שדודי שמיר מכחיש בעצם שהוא נתן לך את החשבוניות האלהשדודי שמיר מכחיש בעצם שהוא נתן לך את החשבוניות האלהשדודי שמיר מכחיש בעצם שהוא נתן לך את החשבוניות האלהשדודי שמיר מכחיש בעצם שהוא נתן לך את החשבוניות האלה

 8אני הצעתי מהתחלה ללכת אני הצעתי מהתחלה ללכת אני הצעתי מהתחלה ללכת אני הצעתי מהתחלה ללכת . . . . כחיש את מה שאת אומרתכחיש את מה שאת אומרתכחיש את מה שאת אומרתכחיש את מה שאת אומרתהוא מהוא מהוא מהוא מ        ....תתתת

 9זה מה שטענתי ולמה לא בדקו את זה זה מה שטענתי ולמה לא בדקו את זה זה מה שטענתי ולמה לא בדקו את זה זה מה שטענתי ולמה לא בדקו את זה . . . . לגרפולוג ולראות כי זה כתב ידולגרפולוג ולראות כי זה כתב ידולגרפולוג ולראות כי זה כתב ידולגרפולוג ולראות כי זה כתב ידו

 10אני מוכן ללכת לגרפולוג ולהוכיח כי זה אני מוכן ללכת לגרפולוג ולהוכיח כי זה אני מוכן ללכת לגרפולוג ולהוכיח כי זה אני מוכן ללכת לגרפולוג ולהוכיח כי זה . . . . בחקירות שהוא טוען ככהבחקירות שהוא טוען ככהבחקירות שהוא טוען ככהבחקירות שהוא טוען ככה

 11        ." ." ." ." כתב יד של דודי שמירכתב יד של דודי שמירכתב יד של דודי שמירכתב יד של דודי שמיר

  12 

 13ר שהוצגו מסתב. המערער נשאל בבית המשפט באשר לרלוונטיות של החוזים אותם המציא

 14   2006 בעוד שהעבודות שבהן מדובר בוצעו בשנת 2008חוזים משנת 

        15 

 16איך אתה מסביר שהעבודות עליהם אתה מדבר מול דודי התבצעו איך אתה מסביר שהעבודות עליהם אתה מדבר מול דודי התבצעו איך אתה מסביר שהעבודות עליהם אתה מדבר מול דודי התבצעו איך אתה מסביר שהעבודות עליהם אתה מדבר מול דודי התבצעו         ....שששש""""

 17        ? ? ? ? 2008200820082008 והחוזה הוא משנת  והחוזה הוא משנת  והחוזה הוא משנת  והחוזה הוא משנת 2006200620062006בשנת בשנת בשנת בשנת 

 18        . . . .  שנים שנים שנים שנים10101010אני עובד עם ברכול כבר אני עובד עם ברכול כבר אני עובד עם ברכול כבר אני עובד עם ברכול כבר . . . . אין לזה שום שייכות זה לזהאין לזה שום שייכות זה לזהאין לזה שום שייכות זה לזהאין לזה שום שייכות זה לזה        ....תתתת

 19        . . . . לכןלכןלכןלכןיש לך כאן חוזה שהוא שנתיים קודם יש לך כאן חוזה שהוא שנתיים קודם יש לך כאן חוזה שהוא שנתיים קודם יש לך כאן חוזה שהוא שנתיים קודם         ....שששש

 20הסניפים שאני קבלתי הסניפים שאני קבלתי הסניפים שאני קבלתי הסניפים שאני קבלתי . . . . 2001200120012001 שנים בברכול משנת  שנים בברכול משנת  שנים בברכול משנת  שנים בברכול משנת 10101010אני עובד כבר אני עובד כבר אני עובד כבר אני עובד כבר         ....תתתת

 21. . . . זה היה על ידי אמון ביני לבין בעל הביתזה היה על ידי אמון ביני לבין בעל הביתזה היה על ידי אמון ביני לבין בעל הביתזה היה על ידי אמון ביני לבין בעל הבית. . . . אותם היו ללא חוזהאותם היו ללא חוזהאותם היו ללא חוזהאותם היו ללא חוזה

 22בשלב מסוים היה מנהל תפעול חדש והוא ביקש לבצע חוזה בשלב מסוים היה מנהל תפעול חדש והוא ביקש לבצע חוזה בשלב מסוים היה מנהל תפעול חדש והוא ביקש לבצע חוזה בשלב מסוים היה מנהל תפעול חדש והוא ביקש לבצע חוזה 

 23אבל היו עוד אבל היו עוד אבל היו עוד אבל היו עוד . . . . מסודר שנוכל לעבוד בצורה מסודרת ועשינו חוזהמסודר שנוכל לעבוד בצורה מסודרת ועשינו חוזהמסודר שנוכל לעבוד בצורה מסודרת ועשינו חוזהמסודר שנוכל לעבוד בצורה מסודרת ועשינו חוזה

 24        ."  ."  ."  ."   לחוזה לחוזה לחוזה לחוזהסניפים קודם לכן לא קשוריםסניפים קודם לכן לא קשוריםסניפים קודם לכן לא קשוריםסניפים קודם לכן לא קשורים

        25 

 26דהיינו הגם שהומצאו חוזים בין המערער לברכל אין להן כל רלוונטיות מאחר שהם נעשו 

 27  . שנתיים לאחר האירועים שבמחלוקת בתיק זה

 28המערער מבהיר במסגרת חקירתו בבית המשפט את המהות האמיתית של העסקה על יגאל 

 29  :  שם טוב ודודי שמיר

  30 
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 30 מתוך 12

 1 אחוז ומזה שלמתי  אחוז ומזה שלמתי  אחוז ומזה שלמתי  אחוז ומזה שלמתי 2222 אני הרווחתי  אני הרווחתי  אני הרווחתי  אני הרווחתי ....אני לא הרווחתי בכל העסקה הזואני לא הרווחתי בכל העסקה הזואני לא הרווחתי בכל העסקה הזואני לא הרווחתי בכל העסקה הזו        ....תתתת""""

 2ביטוח לאומי ביטוח לאומי ביטוח לאומי ביטוח לאומי  ₪  ₪  ₪  ₪ 3000300030003000שלמתי עוד שלמתי עוד שלמתי עוד שלמתי עוד . . . .  אחוז למס הכנסה שקיזזו לו אחוז למס הכנסה שקיזזו לו אחוז למס הכנסה שקיזזו לו אחוז למס הכנסה שקיזזו לו1.51.51.51.5

 3        . . . . ולא נשאר לי כלוםולא נשאר לי כלוםולא נשאר לי כלוםולא נשאר לי כלום

 4        ? ? ? ?  מליון מליון מליון מליון4444וזה למרות שדיווחת על מחזור של וזה למרות שדיווחת על מחזור של וזה למרות שדיווחת על מחזור של וזה למרות שדיווחת על מחזור של         ....שששש

 5 אחוז ולא הרווחתי אז  אחוז ולא הרווחתי אז  אחוז ולא הרווחתי אז  אחוז ולא הרווחתי אז 2222 חשבוניות אבל הרווחתי רק  חשבוניות אבל הרווחתי רק  חשבוניות אבל הרווחתי רק  חשבוניות אבל הרווחתי רק 4444זה היה על זה היה על זה היה על זה היה על         ....תתתת

 6הוצאתי חשבונית הוצאתי חשבונית הוצאתי חשבונית הוצאתי חשבונית . . . . הסכום גדל בהתאם למה שקבלתי את הכספיםהסכום גדל בהתאם למה שקבלתי את הכספיםהסכום גדל בהתאם למה שקבלתי את הכספיםהסכום גדל בהתאם למה שקבלתי את הכספים

 7העברתי את הכספים לדודי במלוא הכספים העברתי את הכספים לדודי במלוא הכספים העברתי את הכספים לדודי במלוא הכספים העברתי את הכספים לדודי במלוא הכספים . . . . מלאה על מה שקבלתימלאה על מה שקבלתימלאה על מה שקבלתימלאה על מה שקבלתי

 8למרות שהם טוענים שהם היו פתאום צדיקים גדולים שלא עבדו ולא למרות שהם טוענים שהם היו פתאום צדיקים גדולים שלא עבדו ולא למרות שהם טוענים שהם היו פתאום צדיקים גדולים שלא עבדו ולא למרות שהם טוענים שהם היו פתאום צדיקים גדולים שלא עבדו ולא 

 9        . . . . היוהיוהיוהיו

 10שם שם שם שם , , , ,  לכתב התשובה לכתב התשובה לכתב התשובה לכתב התשובה1111נספח גנספח גנספח גנספח ג, , , , 25.5.0925.5.0925.5.0925.5.09ום ום ום ום חוזרת לחקירה של אורן מיחוזרת לחקירה של אורן מיחוזרת לחקירה של אורן מיחוזרת לחקירה של אורן מי        ....שששש

 11עבור מה הוצאת חשבוניות מס לשימי עבור מה הוצאת חשבוניות מס לשימי עבור מה הוצאת חשבוניות מס לשימי עבור מה הוצאת חשבוניות מס לשימי : ": ": ": "נשאלנשאלנשאלנשאל, , , , 38383838----30303030 שורות  שורות  שורות  שורות 4444' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ

 12אני מבינה ממה שאני קוראת שהעבודות התבצעו על אני מבינה ממה שאני קוראת שהעבודות התבצעו על אני מבינה ממה שאני קוראת שהעבודות התבצעו על אני מבינה ממה שאני קוראת שהעבודות התבצעו על , , , , ..."..."..."..."משלוחיםמשלוחיםמשלוחיםמשלוחים

 13רן אורן הוציא רן אורן הוציא רן אורן הוציא רן אורן הוציא . . . . על ידי אנשים מבחוץ בשחורעל ידי אנשים מבחוץ בשחורעל ידי אנשים מבחוץ בשחורעל ידי אנשים מבחוץ בשחור. . . . ידי קבלנים אחריםידי קבלנים אחריםידי קבלנים אחריםידי קבלנים אחרים

 14        . . . . חשבוניות בשחור וכיסה את העבודותחשבוניות בשחור וכיסה את העבודותחשבוניות בשחור וכיסה את העבודותחשבוניות בשחור וכיסה את העבודות

 15אני אני אני אני . . . . וען שהיה מתווך בו בזמן שהוא היה האחרון בשרשרתוען שהיה מתווך בו בזמן שהוא היה האחרון בשרשרתוען שהיה מתווך בו בזמן שהוא היה האחרון בשרשרתוען שהיה מתווך בו בזמן שהוא היה האחרון בשרשרתאיך הוא טאיך הוא טאיך הוא טאיך הוא ט        ....תתתת

 16. . . . יכול להגיד שאני מתווך כי היה יגאל אני המתווך ואורן הוא האחרוןיכול להגיד שאני מתווך כי היה יגאל אני המתווך ואורן הוא האחרוןיכול להגיד שאני מתווך כי היה יגאל אני המתווך ואורן הוא האחרוןיכול להגיד שאני מתווך כי היה יגאל אני המתווך ואורן הוא האחרון

 17        ? ? ? ? למי הוא תווךלמי הוא תווךלמי הוא תווךלמי הוא תווך. . . . הוא לא יכול להיות המתווךהוא לא יכול להיות המתווךהוא לא יכול להיות המתווךהוא לא יכול להיות המתווך

 18האם לפי מה שאני קוראת ואתה איתי ביחד האם אנו מבינים ששם האם לפי מה שאני קוראת ואתה איתי ביחד האם אנו מבינים ששם האם לפי מה שאני קוראת ואתה איתי ביחד האם אנו מבינים ששם האם לפי מה שאני קוראת ואתה איתי ביחד האם אנו מבינים ששם         ....שששש

 19קבלני משנה קבלני משנה קבלני משנה קבלני משנה טוב הוציא חשבוניות לעבודות שהתבצעו על ידי טוב הוציא חשבוניות לעבודות שהתבצעו על ידי טוב הוציא חשבוניות לעבודות שהתבצעו על ידי טוב הוציא חשבוניות לעבודות שהתבצעו על ידי 

 20        ? ? ? ? אחריםאחריםאחריםאחרים

 21יש קבלנים שהם ראשיים יש קבלנים שהם ראשיים יש קבלנים שהם ראשיים יש קבלנים שהם ראשיים . . . . יגאל ואני קבלניםיגאל ואני קבלניםיגאל ואני קבלניםיגאל ואני קבלנים. . . . אנו מבחינתנו קבלניםאנו מבחינתנו קבלניםאנו מבחינתנו קבלניםאנו מבחינתנו קבלנים        ....תתתת

 22העברתי את העבודה לאורן והוא רוצה גם להרויח ומעביר העברתי את העבודה לאורן והוא רוצה גם להרויח ומעביר העברתי את העבודה לאורן והוא רוצה גם להרויח ומעביר העברתי את העבודה לאורן והוא רוצה גם להרויח ומעביר . . . . ויש מתחתויש מתחתויש מתחתויש מתחת

 23        . . . . הוא לא יכול לתווך לי כי אני העברתי לו את העבודההוא לא יכול לתווך לי כי אני העברתי לו את העבודההוא לא יכול לתווך לי כי אני העברתי לו את העבודההוא לא יכול לתווך לי כי אני העברתי לו את העבודה. . . . לקבלנים שלולקבלנים שלולקבלנים שלולקבלנים שלו

  24 

 25נה ברורה של מערכת הנה כי כן מחקירתו של המערער בבית המשפט מצטיירת תמו

 26נעלה מספק כי גם אם נקבל את טענת . אינטרסים בינו לבין יגאל שם טוב ולבין דודי שמיר

 27כי אז העיסקה האמיתית היא עסקת תיווך , המערער שהוא מתווך ושכרו היה דמי תיווך

 28  .   חשבונית רק עליה, אם בכלל,  והמערער היה רשאי להוציא2%בשיעור 

  29 

 30ראובן דבורה עסקה רק ' עדותה של גב.  העידה מטעמו אשתו לשעברכאמור בנוסף למערער

 31הטענה . כ המשיב ויתרה על חקירתה הנגדית"ב. מ"בטענה בדבר הסכם לכאורי עם אנשי מע

 32  .  מ יטופל בהמשך"בדבר הסכם שנכרת בין המערער לאנשי מע
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 30 מתוך 13

 1        מ מ מ מ """"חקירתו של יעקב שמיר בפני חוקרי מעחקירתו של יעקב שמיר בפני חוקרי מעחקירתו של יעקב שמיר בפני חוקרי מעחקירתו של יעקב שמיר בפני חוקרי מע

 2:  עולים הפרטים הבאים7/5/09מחקירתו מיום . ן יצחקמר יעקב שמיר נחקר על ידי מר דהא

 3 מאחר שהתחיל לעבוד כנהג 2005מ רמלה בשנת "יעקב שמיר פתח תיק עוסק מורשה במע

 4על פי עדותו לא עבד כעצמאי .  חודשים הפסיק לעבוד כנהג מונית עצמאי3-4מונית וכעבור 

 5הבקשה הייתה לסגור . 2006הוא ביקש לסגור את התיק ביוני . מעבר לאותם מספר חודשים

 6 10לדבריו כאשר נרשם כעוסק מורשה הדפיס . 2006את התיק רטרואקטיבית מפברואר 

 7תשע מהם מסר לחוקר בשם שלום דן ופנקס אחד נגנב מביתו על ידי  בן :  פנקסי חשבוניות

 8ראה  (6/6/06יעקב שמיר הגיש תלונה למשטרת ישראל על הגניבה ביום .  דודי שמיר–דודו 

 9מלבד עשרת החשבוניות הללו לא הזמין יעקב שמיר לדבריו ).  לכתב התשובה1.10'  דנספח

 10לשאלה . גם לא נתן יפוי כח לאדם אחר להדפיס חשבוניות בשמו, כך. חשבוניות נוספות

 11  : מ השיב יעקב שמיר"האם נתן יפוי כח לאדם אחר להפעיל בשמו את תיק המע

  12 

 13מ מ מ מ """"פעיל את התיק שלי במעפעיל את התיק שלי במעפעיל את התיק שלי במעפעיל את התיק שלי במעבעיקרון לא נתתי יפוי כח לאף אחד אשר יבעיקרון לא נתתי יפוי כח לאף אחד אשר יבעיקרון לא נתתי יפוי כח לאף אחד אשר יבעיקרון לא נתתי יפוי כח לאף אחד אשר י"

 14 דודי שמיר פנה אלי ואמר לי בוא  דודי שמיר פנה אלי ואמר לי בוא  דודי שמיר פנה אלי ואמר לי בוא  דודי שמיר פנה אלי ואמר לי בוא 2006200620062006בשנת בשנת בשנת בשנת . . . . ויוציא חשבונית על שמיויוציא חשבונית על שמיויוציא חשבונית על שמיויוציא חשבונית על שמי

 15תעבוד עם יגאל שם טוב במשלוחים בסופרים ובתמורה תוציא לי שתי תעבוד עם יגאל שם טוב במשלוחים בסופרים ובתמורה תוציא לי שתי תעבוד עם יגאל שם טוב במשלוחים בסופרים ובתמורה תוציא לי שתי תעבוד עם יגאל שם טוב במשלוחים בסופרים ובתמורה תוציא לי שתי 

 16אני הסכמתי ויגאל ביקש ממני מכתב יפוי כח שבו אני הסכמתי ויגאל ביקש ממני מכתב יפוי כח שבו אני הסכמתי ויגאל ביקש ממני מכתב יפוי כח שבו אני הסכמתי ויגאל ביקש ממני מכתב יפוי כח שבו , , , , חשבוניות ותתחיל לעבודחשבוניות ותתחיל לעבודחשבוניות ותתחיל לעבודחשבוניות ותתחיל לעבוד

 17. . . . בוניות ובאישורי בלבדבוניות ובאישורי בלבדבוניות ובאישורי בלבדבוניות ובאישורי בלבדאני מיפה את כוחו של דודי שמיר שירשום בשמי חשאני מיפה את כוחו של דודי שמיר שירשום בשמי חשאני מיפה את כוחו של דודי שמיר שירשום בשמי חשאני מיפה את כוחו של דודי שמיר שירשום בשמי חש

 18האם דודי שמיר ידע אותך על הוצאת חשבוניות מס נוספות ליגאל שם האם דודי שמיר ידע אותך על הוצאת חשבוניות מס נוספות ליגאל שם האם דודי שמיר ידע אותך על הוצאת חשבוניות מס נוספות ליגאל שם האם דודי שמיר ידע אותך על הוצאת חשבוניות מס נוספות ליגאל שם . . . . שששש

 19אף פעם דודי לא התקשר אלי או פגש אותי אף פעם דודי לא התקשר אלי או פגש אותי אף פעם דודי לא התקשר אלי או פגש אותי אף פעם דודי לא התקשר אלי או פגש אותי , , , , לאלאלאלא. . . . תתתת? ? ? ? טוב וללקוחות אחריםטוב וללקוחות אחריםטוב וללקוחות אחריםטוב וללקוחות אחרים

 20        ."."."."ואמר לי כי הוצאתי חשבוניות מס בשמך ליגאל שם טוב או למישהו אחרואמר לי כי הוצאתי חשבוניות מס בשמך ליגאל שם טוב או למישהו אחרואמר לי כי הוצאתי חשבוניות מס בשמך ליגאל שם טוב או למישהו אחרואמר לי כי הוצאתי חשבוניות מס בשמך ליגאל שם טוב או למישהו אחר

  21 

 22את המערער והוא עונה שאינו מכיר בהמשך עדותו נשאל מר יעקב שמיר אם הוא מכיר 

 23בהמשך עדותו מבהיר מר שמיר ). 35-36'  ש1.4' לכתב התשובה בעמ' ראה נספח ד(אותו 

 24כך גם העיד כי . יעקב שמלבד שתי חשבוניות שהוציא ליגאל שם טוב לא הוציא אף חשבונית

 25.  אחרותלא ערך חוזה או הסכם עבודה עם חברה או אדם לביצוע עבודות משלוחים ועבודות

 26ליעקב ) המערער( שמעון ראובן –לאחר שהוצג בפני העד העתק חוזה בין שימי משלוחים 

 27  ):בלשונו(ענה יעקב שמיר ,  והוא נשאל האם חתם על ההסכם2005שמיר מאוגוסט 

 28לאחר שהוצג בפניי העתק החוזה ביני לבין שימי ראובן שאני לא מכיר ולא לאחר שהוצג בפניי העתק החוזה ביני לבין שימי ראובן שאני לא מכיר ולא לאחר שהוצג בפניי העתק החוזה ביני לבין שימי ראובן שאני לא מכיר ולא לאחר שהוצג בפניי העתק החוזה ביני לבין שימי ראובן שאני לא מכיר ולא   "....תתתת

 29 אני אומר שאני לא כתב יד שלי ולא  אני אומר שאני לא כתב יד שלי ולא  אני אומר שאני לא כתב יד שלי ולא  אני אומר שאני לא כתב יד שלי ולא ,,,,פגשתי מעולם וחתמתי שהוצג בפנייפגשתי מעולם וחתמתי שהוצג בפנייפגשתי מעולם וחתמתי שהוצג בפנייפגשתי מעולם וחתמתי שהוצג בפניי

 30        . . . . חתימה שלי ולא מכיר וראיתי את האדם הזה אף פעםחתימה שלי ולא מכיר וראיתי את האדם הזה אף פעםחתימה שלי ולא מכיר וראיתי את האדם הזה אף פעםחתימה שלי ולא מכיר וראיתי את האדם הזה אף פעם



  
  בית המשפט המחוזי מרכז

    

  מ רחובות"מע'  ראובן נ35505-06-11מ "ע
  
 
   

 30 מתוך 14

 1או דודי שמיר יידע אותך כי דודי שמיר הוציא חשבוניות מס או דודי שמיר יידע אותך כי דודי שמיר הוציא חשבוניות מס או דודי שמיר יידע אותך כי דודי שמיר הוציא חשבוניות מס או דודי שמיר יידע אותך כי דודי שמיר הוציא חשבוניות מס ////האם ידעת והאם ידעת והאם ידעת והאם ידעת ו        . . . . שששש

 2, , , , לשימי משלוחים עבור ניהול סניפים של שימי משלוחים בנכסים קרית ספרלשימי משלוחים עבור ניהול סניפים של שימי משלוחים בנכסים קרית ספרלשימי משלוחים עבור ניהול סניפים של שימי משלוחים בנכסים קרית ספרלשימי משלוחים עבור ניהול סניפים של שימי משלוחים בנכסים קרית ספר

 3        ????כוכב יאירכוכב יאירכוכב יאירכוכב יאיר, , , , אלעדאלעדאלעדאלעד

 4        . . . .  לי דבר כזה לי דבר כזה לי דבר כזה לי דבר כזהאף פעם דודי לא אמראף פעם דודי לא אמראף פעם דודי לא אמראף פעם דודי לא אמר. . . . לאלאלאלא        ....תתתת

 5 שבו אתה  שבו אתה  שבו אתה  שבו אתה 30.11.0430.11.0430.11.0430.11.04אני מציג בפניך צילום יפוי כח למר דודי שמיר מיום אני מציג בפניך צילום יפוי כח למר דודי שמיר מיום אני מציג בפניך צילום יפוי כח למר דודי שמיר מיום אני מציג בפניך צילום יפוי כח למר דודי שמיר מיום         ....שששש

 6מיפה את כוחו של דודי שמיר לחתום על שיקים בשמי ולהפקיד בחשבונות מיפה את כוחו של דודי שמיר לחתום על שיקים בשמי ולהפקיד בחשבונות מיפה את כוחו של דודי שמיר לחתום על שיקים בשמי ולהפקיד בחשבונות מיפה את כוחו של דודי שמיר לחתום על שיקים בשמי ולהפקיד בחשבונות 

 7מסמך המסומן מסמך המסומן מסמך המסומן מסמך המסומן . . . . שלו ולסרוגין לחתום בשמך על החשבוניות בידיעתי בלבדשלו ולסרוגין לחתום בשמך על החשבוניות בידיעתי בלבדשלו ולסרוגין לחתום בשמך על החשבוניות בידיעתי בלבדשלו ולסרוגין לחתום בשמך על החשבוניות בידיעתי בלבד

 8        ???? מהיום האם אתה כתבת וחתמת על יפוי כח זה מהיום האם אתה כתבת וחתמת על יפוי כח זה מהיום האם אתה כתבת וחתמת על יפוי כח זה מהיום האם אתה כתבת וחתמת על יפוי כח זה4444////ישישישיש

 9לאחר שהוצג בפניי צילום יפוי הכח מדודי שמיר וחתמתי שהוצג בפניי אני לאחר שהוצג בפניי צילום יפוי הכח מדודי שמיר וחתמתי שהוצג בפניי אני לאחר שהוצג בפניי צילום יפוי הכח מדודי שמיר וחתמתי שהוצג בפניי אני לאחר שהוצג בפניי צילום יפוי הכח מדודי שמיר וחתמתי שהוצג בפניי אני         ....תתתת

 10אומר מסמך זה היה מיועד לגבי שתי החשבוניות מס שלי מהפנקס שלי אומר מסמך זה היה מיועד לגבי שתי החשבוניות מס שלי מהפנקס שלי אומר מסמך זה היה מיועד לגבי שתי החשבוניות מס שלי מהפנקס שלי אומר מסמך זה היה מיועד לגבי שתי החשבוניות מס שלי מהפנקס שלי 

 11מסמך זה הוצא ליגאל שם טוב מסמך זה הוצא ליגאל שם טוב מסמך זה הוצא ליגאל שם טוב מסמך זה הוצא ליגאל שם טוב . . . . ליגאל שם טוב בלבד בנוכחות דודי שמירליגאל שם טוב בלבד בנוכחות דודי שמירליגאל שם טוב בלבד בנוכחות דודי שמירליגאל שם טוב בלבד בנוכחות דודי שמיר

 12יגאל שם טוב אמר לי יגאל שם טוב אמר לי יגאל שם טוב אמר לי יגאל שם טוב אמר לי , , , , כמו שאמרתי לךכמו שאמרתי לךכמו שאמרתי לךכמו שאמרתי לך ₪  ₪  ₪  ₪ 38,00038,00038,00038,000לצורך קבלת הכסף של לצורך קבלת הכסף של לצורך קבלת הכסף של לצורך קבלת הכסף של 

 13זה כתב ידי ואני חתמתי על זה כתב ידי ואני חתמתי על זה כתב ידי ואני חתמתי על זה כתב ידי ואני חתמתי על . . . . כתב בנוסח הזה לא תקבל את הכסףכתב בנוסח הזה לא תקבל את הכסףכתב בנוסח הזה לא תקבל את הכסףכתב בנוסח הזה לא תקבל את הכסףבלי מבלי מבלי מבלי מ

 14אני לא יודע מי כתב את המילים אני דודי שמיר אני לא יודע מי כתב את המילים אני דודי שמיר אני לא יודע מי כתב את המילים אני דודי שמיר אני לא יודע מי כתב את המילים אני דודי שמיר . . . . המסמך המקוריהמסמך המקוריהמסמך המקוריהמסמך המקורי

 15 מסרתי לשימי משלוחים באישור יעקב שמיר ואני לא יודע ולא  מסרתי לשימי משלוחים באישור יעקב שמיר ואני לא יודע ולא  מסרתי לשימי משלוחים באישור יעקב שמיר ואני לא יודע ולא  מסרתי לשימי משלוחים באישור יעקב שמיר ואני לא יודע ולא 029295532029295532029295532029295532

 16. . . . ידעתי מזה זאת פעם ראשונה שאני נתקל בשורה המצוטטת שהקראתי לךידעתי מזה זאת פעם ראשונה שאני נתקל בשורה המצוטטת שהקראתי לךידעתי מזה זאת פעם ראשונה שאני נתקל בשורה המצוטטת שהקראתי לךידעתי מזה זאת פעם ראשונה שאני נתקל בשורה המצוטטת שהקראתי לך

 17 כי את הפנקס שכתבתי רק שתי חשבוניות מס ליגאל  כי את הפנקס שכתבתי רק שתי חשבוניות מס ליגאל  כי את הפנקס שכתבתי רק שתי חשבוניות מס ליגאל  כי את הפנקס שכתבתי רק שתי חשבוניות מס ליגאל אני רוצה להוסיף פהאני רוצה להוסיף פהאני רוצה להוסיף פהאני רוצה להוסיף פה

 18  ). 1-11שורות , 1.6' ד' ראה עמ.." (....דודי שמיר גנב אותו ממנידודי שמיר גנב אותו ממנידודי שמיר גנב אותו ממנידודי שמיר גנב אותו ממני, , , , שם טובשם טובשם טובשם טוב

        19 

 20 חשבוניות מס קבלה מקוריות של יעקב שמיר לשימי משלוחים 18בהמשך לאחר שהוצגו 

 21עונה , והעד נשאל מי חתם על חשבוניות מס אלה האם קיבל תמורה עבור החשבוניות האלה

 22לא שלח בפקס אף חשבונית ולא ,  החשבוניות האלה19העד שלא הוציא ולא כתב את כל 

 23  . זה לא כתב היד שלו, חתם על אף חשבונית

 24אומר העד כי הוצע לו על ידי דודי שמיר לקחת על עצמו את התיק , 7.5.09בסוף עדותו מיום 

 25  : ובלשונו 

  26 

 27        ? ? ? ? האם יש לך מה להוסיףהאם יש לך מה להוסיףהאם יש לך מה להוסיףהאם יש לך מה להוסיף        ....שששש"  



  
  בית המשפט המחוזי מרכז

    

  מ רחובות"מע'  ראובן נ35505-06-11מ "ע
  
 
   

 30 מתוך 15

 1מ לפני מ לפני מ לפני מ לפני """"הקודמת שלי בחקירות מעהקודמת שלי בחקירות מעהקודמת שלי בחקירות מעהקודמת שלי בחקירות מעבחקירה בחקירה בחקירה בחקירה , , , , כןכןכןכן        .... ת ת ת ת

 2ש דודי שמיר ש דודי שמיר ש דודי שמיר ש דודי שמיר """"מ במ במ במ ב""""שהוזמנתי לחקירה שלי במעשהוזמנתי לחקירה שלי במעשהוזמנתי לחקירה שלי במעשהוזמנתי לחקירה שלי במע

 3דיבר איתי עם הטלפון הנייד של יגאל שם טוב דיבר איתי עם הטלפון הנייד של יגאל שם טוב דיבר איתי עם הטלפון הנייד של יגאל שם טוב דיבר איתי עם הטלפון הנייד של יגאל שם טוב 

 4    100100100100כאשר יגאל שמעתי אותו ברקע והציע לי כאשר יגאל שמעתי אותו ברקע והציע לי כאשר יגאל שמעתי אותו ברקע והציע לי כאשר יגאל שמעתי אותו ברקע והציע לי 

 5לקחת עלי את כל התיק הזה אני לא לקחת עלי את כל התיק הזה אני לא לקחת עלי את כל התיק הזה אני לא לקחת עלי את כל התיק הזה אני לא ₪ ₪ ₪ ₪ אלף אלף אלף אלף 

 6ראה עמוד (" " " " הסכמתי כי לא ידעתי על מה מדוברהסכמתי כי לא ידעתי על מה מדוברהסכמתי כי לא ידעתי על מה מדוברהסכמתי כי לא ידעתי על מה מדובר

 7            ).18 – 14שורות , 1-7' ד

        8 

        9 

 10   מ מ מ מ """"שמיר בפני חוקרי מעשמיר בפני חוקרי מעשמיר בפני חוקרי מעשמיר בפני חוקרי מע) ) ) ) דודידודידודידודי((((קירתו של דוד מאיר קירתו של דוד מאיר קירתו של דוד מאיר קירתו של דוד מאיר חחחח

  11 

 12, הוא עבד במשלוחים:  ומעדותו עולים הפרטים הבאים3.6.09דודי שמיר נחקר ביום 

 13בהרצליה כקבלן משנה של הרשת והוא עבד מול הרשת עם חשבוניות מס " מרקט-סטופ"ב

 14תה של רשת קלאב לאחר קריס. 2008 עד לחודש מרץ 2005אישיות שלו וזאת מחודש ינואר 

 15. מרקט-מרקט לא היתה לו עבודת משלוחים והוא היה מובטל עד שהתחיל לעבוד עם סטופ

 16,  חודשים5 -כ) ס. א–המערער (במקביל לעבודתו עם סטופ מרקט עבד עם שימי משלוחים 

 17. הביא דודי שמיר וחלק הביא לו המערער) """"המשלוחניםהמשלוחניםהמשלוחניםהמשלוחנים"""": להלן גם(חלק מעושי המשלוחים 

 18. דהיינו על שם דודי שמיר. יד שעבד עם המערער עם חשבוניות שלו בלבדדודי שמיר מע

 19  :ובלשונו. דודי שמיר מכחיש שנתן למערער חשבוניות מס לא שלו

 20        ???? באיזה סניפים עבדת עם שימי משלוחים שמעון ראובן באיזה סניפים עבדת עם שימי משלוחים שמעון ראובן באיזה סניפים עבדת עם שימי משלוחים שמעון ראובן באיזה סניפים עבדת עם שימי משלוחים שמעון ראובן        ....שששש""""

 21ביתר עלית ביתר עלית ביתר עלית ביתר עלית , , , , אלעדאלעדאלעדאלעד, , , , אשדודאשדודאשדודאשדוד, , , , כוכב יאירכוכב יאירכוכב יאירכוכב יאיר, , , , כפר חסידיםכפר חסידיםכפר חסידיםכפר חסידים, , , , עבדתי ברכסיםעבדתי ברכסיםעבדתי ברכסיםעבדתי ברכסים        תתתת

 22של רשת בר כל ואני עבדתי מול שימי לפי של רשת בר כל ואני עבדתי מול שימי לפי של רשת בר כל ואני עבדתי מול שימי לפי של רשת בר כל ואני עבדתי מול שימי לפי הסניפים הם הסניפים הם הסניפים הם הסניפים הם , , , ,  סניפים סניפים סניפים סניפים2222

 23        ....לארגזלארגזלארגזלארגז ₪  ₪  ₪  ₪ 5555ארגז בערך ארגז בערך ארגז בערך ארגז בערך 

 24        ????האם הוצאת ליגאל שם טוב חשבוניות מס שהיא לא על השם שלךהאם הוצאת ליגאל שם טוב חשבוניות מס שהיא לא על השם שלךהאם הוצאת ליגאל שם טוב חשבוניות מס שהיא לא על השם שלךהאם הוצאת ליגאל שם טוב חשבוניות מס שהיא לא על השם שלך        ....שששש

 25        . . . . בחיים לאבחיים לאבחיים לאבחיים לא        ....תתתת

 26האם אתה הוצאת לרפי גאון או אופק משלוחים חשבוניות מס שהן האם אתה הוצאת לרפי גאון או אופק משלוחים חשבוניות מס שהן האם אתה הוצאת לרפי גאון או אופק משלוחים חשבוניות מס שהן האם אתה הוצאת לרפי גאון או אופק משלוחים חשבוניות מס שהן         ....שששש

 27        ????לא שלךלא שלךלא שלךלא שלך

 28כל מה שעבדתי זה בספר החשבוניות שלי האישי בחיים לא כל מה שעבדתי זה בספר החשבוניות שלי האישי בחיים לא כל מה שעבדתי זה בספר החשבוניות שלי האישי בחיים לא כל מה שעבדתי זה בספר החשבוניות שלי האישי בחיים לא , , , , אין מצבאין מצבאין מצבאין מצב        ....תתתת

 29        . . . . נתתי למישהו חשבונית מס שהיא לא שלינתתי למישהו חשבונית מס שהיא לא שלינתתי למישהו חשבונית מס שהיא לא שלינתתי למישהו חשבונית מס שהיא לא שלי

 30האם הוצאת לשמעון ראובן או שימי משלוחים חשבוניות מס שהיא האם הוצאת לשמעון ראובן או שימי משלוחים חשבוניות מס שהיא האם הוצאת לשמעון ראובן או שימי משלוחים חשבוניות מס שהיא האם הוצאת לשמעון ראובן או שימי משלוחים חשבוניות מס שהיא         ....שששש

 31        ????לא על שמךלא על שמךלא על שמךלא על שמך

 32        . . . . אין מצב כזהאין מצב כזהאין מצב כזהאין מצב כזה        ....תתתת
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 1האם קיבלת שיקים או כספים מיגאל שם טוב או שמעון ראובן עבור האם קיבלת שיקים או כספים מיגאל שם טוב או שמעון ראובן עבור האם קיבלת שיקים או כספים מיגאל שם טוב או שמעון ראובן עבור האם קיבלת שיקים או כספים מיגאל שם טוב או שמעון ראובן עבור         ....שששש

 2        ????שלא על שמךשלא על שמךשלא על שמךשלא על שמךחשבוניות מס חשבוניות מס חשבוניות מס חשבוניות מס 

 3  )1.3' ב'  לכתב התשובה בעמ1' ראו נספח ו(        ."."."."בחיים לאבחיים לאבחיים לאבחיים לא        ....תתתת

  4 

 5מחקירתו עולה שנפגש פעם אחת עם יגאל שם . 3.6.09דודי שמיר נחקר פעם נוספת ביום 

 6 15לאחר שהוצגו בפניו . טוב והמערער במסעדת פתח תקווה וזה לא היה בנושא עסקי

 7הוא , שהוא לא מזהה את החשבוניות האלהענה דודי שמיר , חשבוניות מס של יעקב שמיר

 8כך לדבריו החתימה וכתב היד על החשבוניות , לא סחר בהם ולא נתן את החשבוניות האלה

 9באשר לייפוי הכוח אומר דודי שמיר שאכן יעקב שמיר נתן לו ייפוי כח פעם אחת . אינן שלו

 10באשר להסכם . לםלהוציא חשבוניות מס על שמו אך הוא לא עשה שימוש בייפוי כח זה מעו

 11אומר דודי שמיר שלא מכיר את ההסכם הזה ולא חתם עליו לא באופן , העבודה עם המערער

 12וכן הוא מוסיף שהחתימה מופיעה בהסכם היא לא חתימה שלו אלא . ישיר ולא באופן עקיף

 13  :מעיד דודי שמיר בזו הלשון, בנוסף לכך.  חתימה מזויפת

  14 

 15בן מסר שכל החשבוניות מס בן מסר שכל החשבוניות מס בן מסר שכל החשבוניות מס בן מסר שכל החשבוניות מס מה יש לך להגיד על כך ששימי ראומה יש לך להגיד על כך ששימי ראומה יש לך להגיד על כך ששימי ראומה יש לך להגיד על כך ששימי ראו        ....שששש"

 16על שם יעקב שמיר שהוצגו בפניך אתה נתת אותם לשימי על שם יעקב שמיר שהוצגו בפניך אתה נתת אותם לשימי על שם יעקב שמיר שהוצגו בפניך אתה נתת אותם לשימי על שם יעקב שמיר שהוצגו בפניך אתה נתת אותם לשימי 

 17        ????משלוחים וההסכם נחתם מולךמשלוחים וההסכם נחתם מולךמשלוחים וההסכם נחתם מולךמשלוחים וההסכם נחתם מולך

 18אני אומר שראובן שמעון שקרן וגם יעקב שמיר שקרן ויש אני אומר שראובן שמעון שקרן וגם יעקב שמיר שקרן ויש אני אומר שראובן שמעון שקרן וגם יעקב שמיר שקרן ויש אני אומר שראובן שמעון שקרן וגם יעקב שמיר שקרן ויש         ....תתתת

 19,  לכתב התשובה2נספח ו, 2.2ב(. "  . "  . "  . "  תיאום ביניהם מה להגידתיאום ביניהם מה להגידתיאום ביניהם מה להגידתיאום ביניהם מה להגיד

 20  ).27 - 23שורות 

        21 

 22ניתנו מאורן שמיר למערער ועונה שהוא מזהה את דודי שמיר נשאל גם באשר לחשבוניות ש

 23הוא רשם אותם כי לאח שלו אורן יש כתב לא מובן ובמפגש שנערך בינו לבין , החשבוניות

 24כך גם מכחיש דודי . אחיו אורן מסר למערער את החשבוניות שדודי שמיר כתב, המערער

 25כל מה שעשה ביקשו . שמיר שקיבל כספים בגין החשבוניות הללו שמסר אחיו אורן למערער

 26כך גם באשר לחשבוניות של עתיד משלוחים . ממנו לרשום את החשבוניות והוא עשה כן

 27  : בהמשך חקירתו אומר דודי מאיר. מ הוא רשם אותם מאחר שלאחיו יש כתב יד לא ברור"בע

  28 

 29מה יש לך להגיד על כך ששמעון ראובן אומר בעדותו שכל מה יש לך להגיד על כך ששמעון ראובן אומר בעדותו שכל מה יש לך להגיד על כך ששמעון ראובן אומר בעדותו שכל מה יש לך להגיד על כך ששמעון ראובן אומר בעדותו שכל         ....שששש"

 30לדבריו אתה נתת לו אותם לדבריו אתה נתת לו אותם לדבריו אתה נתת לו אותם לדבריו אתה נתת לו אותם חשבוניות המס שהוצגו בפניך היום חשבוניות המס שהוצגו בפניך היום חשבוניות המס שהוצגו בפניך היום חשבוניות המס שהוצגו בפניך היום 

 31        ????עבור עבודה שאתה ביצעת בשבילועבור עבודה שאתה ביצעת בשבילועבור עבודה שאתה ביצעת בשבילועבור עבודה שאתה ביצעת בשבילו
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 1אני עבדתי איתו בתיק האישי שלי בלבד אני עבדתי איתו בתיק האישי שלי בלבד אני עבדתי איתו בתיק האישי שלי בלבד אני עבדתי איתו בתיק האישי שלי בלבד , , , , שמעון ראובן שקרןשמעון ראובן שקרןשמעון ראובן שקרןשמעון ראובן שקרן        ....תתתת

 2והוצאתי לו על כך חשבוניות מס אישיות שלי ובשום פנים והוצאתי לו על כך חשבוניות מס אישיות שלי ובשום פנים והוצאתי לו על כך חשבוניות מס אישיות שלי ובשום פנים והוצאתי לו על כך חשבוניות מס אישיות שלי ובשום פנים 

 3, , , , עתיד משלוחיםעתיד משלוחיםעתיד משלוחיםעתיד משלוחים, , , , ואופן אין לי שום קשר לעבודה בשם רן אורןואופן אין לי שום קשר לעבודה בשם רן אורןואופן אין לי שום קשר לעבודה בשם רן אורןואופן אין לי שום קשר לעבודה בשם רן אורן

 4יעקב שמיר מול שמעון ראובן ולא קיבלתי שום שכר לגבי יעקב יעקב שמיר מול שמעון ראובן ולא קיבלתי שום שכר לגבי יעקב יעקב שמיר מול שמעון ראובן ולא קיבלתי שום שכר לגבי יעקב יעקב שמיר מול שמעון ראובן ולא קיבלתי שום שכר לגבי יעקב 

 5 לכתוב את  לכתוב את  לכתוב את  לכתוב את רן אורן עתיד משלוחים בסך הכל נתבקשתירן אורן עתיד משלוחים בסך הכל נתבקשתירן אורן עתיד משלוחים בסך הכל נתבקשתירן אורן עתיד משלוחים בסך הכל נתבקשתי, , , , שמירשמירשמירשמיר

 6, 2.3' ב' עמ, 2ראו כתב תשובה נספח ו(החשבוניות בלבד החשבוניות בלבד החשבוניות בלבד החשבוניות בלבד 

 7  ). 24 – 17שורות 

        8 

 9        מ  מ  מ  מ  """"חקירתו של רן אורן שמיר בפני חוקרי מעחקירתו של רן אורן שמיר בפני חוקרי מעחקירתו של רן אורן שמיר בפני חוקרי מעחקירתו של רן אורן שמיר בפני חוקרי מע

        10 

 11מ פתח "היה לו תיק עצמאי במע).  לכתב התשובה1'נספח ג (25.5.09רן אורן נחקר ביום 

 12חויות בהרצליה לדבריו שלי. פ.ס.הוא היה קבלן של חברת ה, 1996היה עוסק משנת , תקווה

 13רן אורן לא יודע לומר היכן נמצאים פנקסי . 2007מ שלו בשנת "סגר את תיק המע

 14מ והתחמק מליתן "ניכר שרן אורן התקשה לתת תשובות לחוקרי מע. החשבוניות שלו

 15מעדותו עולה שקיבל שיקים מהמערער , יחד עם זאת. תשובות ישירות לשאלות שנשאל

 16        : ובלשונו,  הכספים והעביר כספים במזומן ליגאל שם טובפרט את, ומיגאל שם טוב

        17 

 18        ????ממי קיבלת שיקים לפריטה אצל חלפני כספים ועבור מהממי קיבלת שיקים לפריטה אצל חלפני כספים ועבור מהממי קיבלת שיקים לפריטה אצל חלפני כספים ועבור מהממי קיבלת שיקים לפריטה אצל חלפני כספים ועבור מה. . . . שששש""""

 19משימי משלוחים וגם מיגאל שם טוב עבור עבודה של משלוחים של חברת משימי משלוחים וגם מיגאל שם טוב עבור עבודה של משלוחים של חברת משימי משלוחים וגם מיגאל שם טוב עבור עבודה של משלוחים של חברת משימי משלוחים וגם מיגאל שם טוב עבור עבודה של משלוחים של חברת . . . . תתתת

 20את כספי הפריטה מחלפני הכספים אני העברתי ליגאל את כספי הפריטה מחלפני הכספים אני העברתי ליגאל את כספי הפריטה מחלפני הכספים אני העברתי ליגאל את כספי הפריטה מחלפני הכספים אני העברתי ליגאל . . . . ממממ""""שירותי משלוחים בעשירותי משלוחים בעשירותי משלוחים בעשירותי משלוחים בע

 21ם אני הייתי אמור לקבל חשבוניות מס של קבלני משנה ם אני הייתי אמור לקבל חשבוניות מס של קבלני משנה ם אני הייתי אמור לקבל חשבוניות מס של קבלני משנה ם אני הייתי אמור לקבל חשבוניות מס של קבלני משנה שם טוב ושימי משלוחישם טוב ושימי משלוחישם טוב ושימי משלוחישם טוב ושימי משלוחי

 22מ באמצעות יגאל שם טוב ושימי מ באמצעות יגאל שם טוב ושימי מ באמצעות יגאל שם טוב ושימי מ באמצעות יגאל שם טוב ושימי """"של החברה שלי שירותי משלוחים בעשל החברה שלי שירותי משלוחים בעשל החברה שלי שירותי משלוחים בעשל החברה שלי שירותי משלוחים בע

 23        . . . . אני רוצה להבהיר לך משהו אני כולה מתווך ביניהםאני רוצה להבהיר לך משהו אני כולה מתווך ביניהםאני רוצה להבהיר לך משהו אני כולה מתווך ביניהםאני רוצה להבהיר לך משהו אני כולה מתווך ביניהם, , , , משלוחיםמשלוחיםמשלוחיםמשלוחים

 24        ????מה עמלת תיווך שלך וממי הייתה אמור לקבל את עמלת תיווךמה עמלת תיווך שלך וממי הייתה אמור לקבל את עמלת תיווךמה עמלת תיווך שלך וממי הייתה אמור לקבל את עמלת תיווךמה עמלת תיווך שלך וממי הייתה אמור לקבל את עמלת תיווך. . . . שששש

 25אני עבדתי עם שימי משלוחים אני עבדתי עם שימי משלוחים אני עבדתי עם שימי משלוחים אני עבדתי עם שימי משלוחים , , , , וזוזוזוז אח אח אח אח3333אני הייתי אמור לקבל עמלה של אני הייתי אמור לקבל עמלה של אני הייתי אמור לקבל עמלה של אני הייתי אמור לקבל עמלה של . . . . תתתת

 26בנפרד ועם יגאל שם טוב בנפרד והייתי אמור לקבל את העמלה שלי אבל לא בנפרד ועם יגאל שם טוב בנפרד והייתי אמור לקבל את העמלה שלי אבל לא בנפרד ועם יגאל שם טוב בנפרד והייתי אמור לקבל את העמלה שלי אבל לא בנפרד ועם יגאל שם טוב בנפרד והייתי אמור לקבל את העמלה שלי אבל לא 

 27קיבלתי חשבוניות מס כביכול של הקבלני משנה שלי מיגאל שם טוב או משימי קיבלתי חשבוניות מס כביכול של הקבלני משנה שלי מיגאל שם טוב או משימי קיבלתי חשבוניות מס כביכול של הקבלני משנה שלי מיגאל שם טוב או משימי קיבלתי חשבוניות מס כביכול של הקבלני משנה שלי מיגאל שם טוב או משימי 

 28        . . . . משלוחים שהם היו המפעילים של הקבלני משנה שלי ושל המשלוחיםמשלוחים שהם היו המפעילים של הקבלני משנה שלי ושל המשלוחיםמשלוחים שהם היו המפעילים של הקבלני משנה שלי ושל המשלוחיםמשלוחים שהם היו המפעילים של הקבלני משנה שלי ושל המשלוחים

 29        ????מי היו הקבלני משנה שלךמי היו הקבלני משנה שלךמי היו הקבלני משנה שלךמי היו הקבלני משנה שלך. . . . שששש

 30אני יכול אני יכול אני יכול אני יכול , , , , שם טוב ושימי משלוחים העבירו את הקבלני משנה אליישם טוב ושימי משלוחים העבירו את הקבלני משנה אליישם טוב ושימי משלוחים העבירו את הקבלני משנה אליישם טוב ושימי משלוחים העבירו את הקבלני משנה אליייגאל יגאל יגאל יגאל . . . . תתתת

 31        . . . . להיות שאני מכיר אותם בפנים אך לא את השמותלהיות שאני מכיר אותם בפנים אך לא את השמותלהיות שאני מכיר אותם בפנים אך לא את השמותלהיות שאני מכיר אותם בפנים אך לא את השמות

 32        ????האם היה לך עובדים שכירים לביצוע עבודות המשלוחים בסופריםהאם היה לך עובדים שכירים לביצוע עבודות המשלוחים בסופריםהאם היה לך עובדים שכירים לביצוע עבודות המשלוחים בסופריםהאם היה לך עובדים שכירים לביצוע עבודות המשלוחים בסופרים. . . . שששש
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 1לא היה לי עובדים שכירים לביצוע עבודות המשלוחים בסופרים עבור יגאל לא היה לי עובדים שכירים לביצוע עבודות המשלוחים בסופרים עבור יגאל לא היה לי עובדים שכירים לביצוע עבודות המשלוחים בסופרים עבור יגאל לא היה לי עובדים שכירים לביצוע עבודות המשלוחים בסופרים עבור יגאל . . . . תתתת

 2        . . . . ושימיושימיושימיושימי

 3 וכלי רכב לביצוע עבודות המשלוחים לשימי משלוחים  וכלי רכב לביצוע עבודות המשלוחים לשימי משלוחים  וכלי רכב לביצוע עבודות המשלוחים לשימי משלוחים  וכלי רכב לביצוע עבודות המשלוחים לשימי משלוחים האם היה לך ציודהאם היה לך ציודהאם היה לך ציודהאם היה לך ציוד. . . . שששש

 4        ????ויגאל שם טובויגאל שם טובויגאל שם טובויגאל שם טוב

 5        . . . . היו לי  שני  רכבים שירדו כבר מהכביש הם רשומים על שם אבא שליהיו לי  שני  רכבים שירדו כבר מהכביש הם רשומים על שם אבא שליהיו לי  שני  רכבים שירדו כבר מהכביש הם רשומים על שם אבא שליהיו לי  שני  רכבים שירדו כבר מהכביש הם רשומים על שם אבא שלי. . . . תתתת

 6        ????ממממ""""מי היו הלקוחות שלך בחברת שירותי משלוחים בעמי היו הלקוחות שלך בחברת שירותי משלוחים בעמי היו הלקוחות שלך בחברת שירותי משלוחים בעמי היו הלקוחות שלך בחברת שירותי משלוחים בע. . . . שששש

 7        . . . . מלבד יגאל שם טוב ושימי משלוחים אני עבדתי בסטופ מרקט וזהומלבד יגאל שם טוב ושימי משלוחים אני עבדתי בסטופ מרקט וזהומלבד יגאל שם טוב ושימי משלוחים אני עבדתי בסטופ מרקט וזהומלבד יגאל שם טוב ושימי משלוחים אני עבדתי בסטופ מרקט וזהו. . . . תתתת

 8        ???? שימי משלוחים ויגאל שם טוב שימי משלוחים ויגאל שם טוב שימי משלוחים ויגאל שם טוב שימי משלוחים ויגאל שם טובהאם אתה נפגשת עםהאם אתה נפגשת עםהאם אתה נפגשת עםהאם אתה נפגשת עם. . . . שששש

 9        . . . . נפגשתי איתם  לצורכי עבודהנפגשתי איתם  לצורכי עבודהנפגשתי איתם  לצורכי עבודהנפגשתי איתם  לצורכי עבודה. . . . תתתת

 10        ????האם נחתם חוזה או הסכם בינך ליגאל שם טוב והיכן נחתםהאם נחתם חוזה או הסכם בינך ליגאל שם טוב והיכן נחתםהאם נחתם חוזה או הסכם בינך ליגאל שם טוב והיכן נחתםהאם נחתם חוזה או הסכם בינך ליגאל שם טוב והיכן נחתם. . . . שששש

 11        . . . . זה נחתם במשרד שלו בקדימהזה נחתם במשרד שלו בקדימהזה נחתם במשרד שלו בקדימהזה נחתם במשרד שלו בקדימה, , , , כןכןכןכן. . . . תתתת

 12        ????האם נחתם חוזה בינך לבין שימי משלוחים והיכן נחתםהאם נחתם חוזה בינך לבין שימי משלוחים והיכן נחתםהאם נחתם חוזה בינך לבין שימי משלוחים והיכן נחתםהאם נחתם חוזה בינך לבין שימי משלוחים והיכן נחתם. . . . שששש

 13        . . . . אצלו בבית ברחובותאצלו בבית ברחובותאצלו בבית ברחובותאצלו בבית ברחובות, , , , כןכןכןכן. . . . תתתת

 14        ????כיצד נערכה התחשבנות בינך לבין שימי משלוחיםכיצד נערכה התחשבנות בינך לבין שימי משלוחיםכיצד נערכה התחשבנות בינך לבין שימי משלוחיםכיצד נערכה התחשבנות בינך לבין שימי משלוחים. . . . שששש

 15אני מתקזז איתו על הסכום מה שמגיע לי עבור התיווך שלי שקבלנים אני מתקזז איתו על הסכום מה שמגיע לי עבור התיווך שלי שקבלנים אני מתקזז איתו על הסכום מה שמגיע לי עבור התיווך שלי שקבלנים אני מתקזז איתו על הסכום מה שמגיע לי עבור התיווך שלי שקבלנים . . . . תתתת

 16        . . . . רשומים שלי אצלי אבל זה רק תיווך זה קבלנים שימי העביר אותם אלירשומים שלי אצלי אבל זה רק תיווך זה קבלנים שימי העביר אותם אלירשומים שלי אצלי אבל זה רק תיווך זה קבלנים שימי העביר אותם אלירשומים שלי אצלי אבל זה רק תיווך זה קבלנים שימי העביר אותם אלי

 17        ????על סמך מה הוצאת חשבוניות מס לשימי משלוחיםעל סמך מה הוצאת חשבוניות מס לשימי משלוחיםעל סמך מה הוצאת חשבוניות מס לשימי משלוחיםעל סמך מה הוצאת חשבוניות מס לשימי משלוחים. . . . שששש

 18 אני לא יודע עם היה לשימי משלוחים  אני לא יודע עם היה לשימי משלוחים  אני לא יודע עם היה לשימי משלוחים  אני לא יודע עם היה לשימי משלוחים ,,,,אני יביא לך נתוניםאני יביא לך נתוניםאני יביא לך נתוניםאני יביא לך נתונים, , , , על סמך עבודהעל סמך עבודהעל סמך עבודהעל סמך עבודה. . . . תתתת

 19        . . . . נתוניםנתוניםנתוניםנתונים

 20        ????כיצד נערכה התחשבנות בינך ליגאל שם טובכיצד נערכה התחשבנות בינך ליגאל שם טובכיצד נערכה התחשבנות בינך ליגאל שם טובכיצד נערכה התחשבנות בינך ליגאל שם טוב. . . . שששש

 21אני מתקזז איתו על סכום מה שמגיע לי עבור אני מתקזז איתו על סכום מה שמגיע לי עבור אני מתקזז איתו על סכום מה שמגיע לי עבור אני מתקזז איתו על סכום מה שמגיע לי עבור , , , , אותו דבר כמו שימי משלוחיםאותו דבר כמו שימי משלוחיםאותו דבר כמו שימי משלוחיםאותו דבר כמו שימי משלוחים. . . . תתתת

 22תיווך שלי מקבלנים שרשומים אצלי אבל זה רק תיווך זה קבלנים שיגאל העביר תיווך שלי מקבלנים שרשומים אצלי אבל זה רק תיווך זה קבלנים שיגאל העביר תיווך שלי מקבלנים שרשומים אצלי אבל זה רק תיווך זה קבלנים שיגאל העביר תיווך שלי מקבלנים שרשומים אצלי אבל זה רק תיווך זה קבלנים שיגאל העביר 

 23        . . . . אותם אליאותם אליאותם אליאותם אלי

 24        ????ניות מס לשימי משלוחים ויגאל שם טובניות מס לשימי משלוחים ויגאל שם טובניות מס לשימי משלוחים ויגאל שם טובניות מס לשימי משלוחים ויגאל שם טובעבור מה הוצאת חשבועבור מה הוצאת חשבועבור מה הוצאת חשבועבור מה הוצאת חשבו. . . . שששש

 25אני נתתי להם חשבוניות מתווך איתם תחת הקבלנים שלהם כלומר הם קבלו אני נתתי להם חשבוניות מתווך איתם תחת הקבלנים שלהם כלומר הם קבלו אני נתתי להם חשבוניות מתווך איתם תחת הקבלנים שלהם כלומר הם קבלו אני נתתי להם חשבוניות מתווך איתם תחת הקבלנים שלהם כלומר הם קבלו . . . . תתתת

 26עבודות מהסופרים ונתנו אותם לקבלני המשנה שלהם ולעובדים שלהם שיעבדו עבודות מהסופרים ונתנו אותם לקבלני המשנה שלהם ולעובדים שלהם שיעבדו עבודות מהסופרים ונתנו אותם לקבלני המשנה שלהם ולעובדים שלהם שיעבדו עבודות מהסופרים ונתנו אותם לקבלני המשנה שלהם ולעובדים שלהם שיעבדו 

 27בסופרים ואני הוצאתי להם חשבוניות עבור העבודה של העובדים שלהם וקבלני בסופרים ואני הוצאתי להם חשבוניות עבור העבודה של העובדים שלהם וקבלני בסופרים ואני הוצאתי להם חשבוניות עבור העבודה של העובדים שלהם וקבלני בסופרים ואני הוצאתי להם חשבוניות עבור העבודה של העובדים שלהם וקבלני 

 28        . . . . המשנה שלהםהמשנה שלהםהמשנה שלהםהמשנה שלהם

 29        ????ר איזה עבודות הוצאת את החשבוניות לשימי משלוחים ויגאל שם טובר איזה עבודות הוצאת את החשבוניות לשימי משלוחים ויגאל שם טובר איזה עבודות הוצאת את החשבוניות לשימי משלוחים ויגאל שם טובר איזה עבודות הוצאת את החשבוניות לשימי משלוחים ויגאל שם טובעבועבועבועבו. . . . שששש

 30        . . . . עבור המשלוחים בסופר בלבדעבור המשלוחים בסופר בלבדעבור המשלוחים בסופר בלבדעבור המשלוחים בסופר בלבד. . . . תתתת

 31        ????מה הכספים שקבלת עבור כל חשבונית לשימי משלוחים ויגאל שם טובמה הכספים שקבלת עבור כל חשבונית לשימי משלוחים ויגאל שם טובמה הכספים שקבלת עבור כל חשבונית לשימי משלוחים ויגאל שם טובמה הכספים שקבלת עבור כל חשבונית לשימי משלוחים ויגאל שם טוב. . . . שששש



  
  בית המשפט המחוזי מרכז

    

  מ רחובות"מע'  ראובן נ35505-06-11מ "ע
  
 
   

 30 מתוך 19

 1 או  או  או  או 28282828על כל משלוח כלומר עם יגאל או שימי מקבלים מסופר על כל משלוח כלומר עם יגאל או שימי מקבלים מסופר על כל משלוח כלומר עם יגאל או שימי מקבלים מסופר על כל משלוח כלומר עם יגאל או שימי מקבלים מסופר  ₪  ₪  ₪  ₪ 3333אני חותך אני חותך אני חותך אני חותך . . . . תתתת

 2קבלתי בשק או העברה בנקאית שיגאל קבלתי בשק או העברה בנקאית שיגאל קבלתי בשק או העברה בנקאית שיגאל קבלתי בשק או העברה בנקאית שיגאל ושאר הכסף שושאר הכסף שושאר הכסף שושאר הכסף ש ₪  ₪  ₪  ₪ 3333אני חותך מזה אני חותך מזה אני חותך מזה אני חותך מזה  ₪  ₪  ₪  ₪ 25252525

 3עשה לי לחשבון הייתי מחזיר להם אותו ואני לא יודע מה הם עשו הכסף עשה לי לחשבון הייתי מחזיר להם אותו ואני לא יודע מה הם עשו הכסף עשה לי לחשבון הייתי מחזיר להם אותו ואני לא יודע מה הם עשו הכסף עשה לי לחשבון הייתי מחזיר להם אותו ואני לא יודע מה הם עשו הכסף 

 4        ". ". ". ". שהחזרתי להםשהחזרתי להםשהחזרתי להםשהחזרתי להם

        5 

 6 שיקים  והוא 24החוקר הציג לו צילומים של . 2.6.2009רן אורן שמיר נחקר פעם נוספת ביום 

 7רן אורן . תםעבור מה קיבל את השיקים ומה עשה אי, נשאל ממי הוא קיבל את השיקים

 8פרע  את השיקים בחשבון הבנק של המערער , הבהיר כי קיבל את השיקים מהמערער

 9ברחובות ואת המזומנים מסר למערער חזרה כדי שיחלק לנהגים ורן אורן לקח את דמי 

 10  : וכלשונו, התיווך שלו

  11 

 12פרעתי פרעתי פרעתי פרעתי , , , , אני אומר ששיקים אלו אני קיבלתי אותם משימי משלוחיםאני אומר ששיקים אלו אני קיבלתי אותם משימי משלוחיםאני אומר ששיקים אלו אני קיבלתי אותם משימי משלוחיםאני אומר ששיקים אלו אני קיבלתי אותם משימי משלוחים"... "... "... "... 

 13שימי משלוחים ברחובות ואת המזומנים מסרתי שימי משלוחים ברחובות ואת המזומנים מסרתי שימי משלוחים ברחובות ואת המזומנים מסרתי שימי משלוחים ברחובות ואת המזומנים מסרתי בחשבון הבנק של בחשבון הבנק של בחשבון הבנק של בחשבון הבנק של 

 14אני לקחתי את מה שמגיע לי במזומנים אני לקחתי את מה שמגיע לי במזומנים אני לקחתי את מה שמגיע לי במזומנים אני לקחתי את מה שמגיע לי במזומנים . . . . לשימי חזרה שיחלק לנהגיםלשימי חזרה שיחלק לנהגיםלשימי חזרה שיחלק לנהגיםלשימי חזרה שיחלק לנהגים

 15כמה שמגיע לי ואת השאר מסרתי לשימי משלוחים ביד  לשלם לנהגים כמה שמגיע לי ואת השאר מסרתי לשימי משלוחים ביד  לשלם לנהגים כמה שמגיע לי ואת השאר מסרתי לשימי משלוחים ביד  לשלם לנהגים כמה שמגיע לי ואת השאר מסרתי לשימי משלוחים ביד  לשלם לנהגים 

 16שביצעו את העבודות ואני הייתי אמור לקבל משימי משלוחים שביצעו את העבודות ואני הייתי אמור לקבל משימי משלוחים שביצעו את העבודות ואני הייתי אמור לקבל משימי משלוחים שביצעו את העבודות ואני הייתי אמור לקבל משימי משלוחים 

 17ות מקבלן משנה ות מקבלן משנה ות מקבלן משנה ות מקבלן משנה חשבוניות מס של קבלן משנה אבל לא קיבלתי חשבוניחשבוניות מס של קבלן משנה אבל לא קיבלתי חשבוניחשבוניות מס של קבלן משנה אבל לא קיבלתי חשבוניחשבוניות מס של קבלן משנה אבל לא קיבלתי חשבוני

 18אני חוזר ואומר אני אני חוזר ואומר אני אני חוזר ואומר אני אני חוזר ואומר אני . . . . שביצעו את המשלוחים עבור שימי משלוחיםשביצעו את המשלוחים עבור שימי משלוחיםשביצעו את המשלוחים עבור שימי משלוחיםשביצעו את המשלוחים עבור שימי משלוחים

 19אני אני אני אני . . . . הייתי מתווך בין שימי ויגאל שם טוב  לבין קבלני המשנה שלהםהייתי מתווך בין שימי ויגאל שם טוב  לבין קבלני המשנה שלהםהייתי מתווך בין שימי ויגאל שם טוב  לבין קבלני המשנה שלהםהייתי מתווך בין שימי ויגאל שם טוב  לבין קבלני המשנה שלהם

 20        ..."..."..."..."בפועל לא ביצעתי את עבודת המשלוחים רק תיווךבפועל לא ביצעתי את עבודת המשלוחים רק תיווךבפועל לא ביצעתי את עבודת המשלוחים רק תיווךבפועל לא ביצעתי את עבודת המשלוחים רק תיווך

        21 

  22 

 23ם כך גם הבהיר רן אורן כי את הכסף שקיבל בשיקים היה משלם במזומן ומעביר ליגאל ש

 24        : ובלשונו, טוב

        25 

 26האם שילמת כסף מזומן או שיק למשלוחנים או נהגים של קבלני האם שילמת כסף מזומן או שיק למשלוחנים או נהגים של קבלני האם שילמת כסף מזומן או שיק למשלוחנים או נהגים של קבלני האם שילמת כסף מזומן או שיק למשלוחנים או נהגים של קבלני . . . . שששש""""

 27        ????המשנה שלך לטענתךהמשנה שלך לטענתךהמשנה שלך לטענתךהמשנה שלך לטענתך



  
  בית המשפט המחוזי מרכז

    

  מ רחובות"מע'  ראובן נ35505-06-11מ "ע
  
 
   

 30 מתוך 20

 1לא שילמתי כסף מזומן או שיקים לנהגים או קבלני משנה שלי לא שילמתי כסף מזומן או שיקים לנהגים או קבלני משנה שלי לא שילמתי כסף מזומן או שיקים לנהגים או קבלני משנה שלי לא שילמתי כסף מזומן או שיקים לנהגים או קבלני משנה שלי , , , , לאלאלאלא. . . . תתתת

 2אני לאחר שקיבלתי שיק אני לאחר שקיבלתי שיק אני לאחר שקיבלתי שיק אני לאחר שקיבלתי שיק . . . . כביכול כי הקבלני משנה שלהם ולא שליכביכול כי הקבלני משנה שלהם ולא שליכביכול כי הקבלני משנה שלהם ולא שליכביכול כי הקבלני משנה שלהם ולא שלי

 3משימי ופרטתי את אותם שיקים החזרתי במזומן לשימי משלוחים משימי ופרטתי את אותם שיקים החזרתי במזומן לשימי משלוחים משימי ופרטתי את אותם שיקים החזרתי במזומן לשימי משלוחים משימי ופרטתי את אותם שיקים החזרתי במזומן לשימי משלוחים 

 4ולגבי יגאל שם טוב לאחר שהועבר ולגבי יגאל שם טוב לאחר שהועבר ולגבי יגאל שם טוב לאחר שהועבר ולגבי יגאל שם טוב לאחר שהועבר . . . . שישלם לנהגים ולקבלנים שלושישלם לנהגים ולקבלנים שלושישלם לנהגים ולקבלנים שלושישלם לנהגים ולקבלנים שלו

 5ית הייתי מושך במזומן ומחזיר ית הייתי מושך במזומן ומחזיר ית הייתי מושך במזומן ומחזיר ית הייתי מושך במזומן ומחזיר לחשבון הבנק שלי העברה בנקאלחשבון הבנק שלי העברה בנקאלחשבון הבנק שלי העברה בנקאלחשבון הבנק שלי העברה בנקא

 6        ....ליגאל את הכסף במזומן שישלם לקבלנים שלי כביכולליגאל את הכסף במזומן שישלם לקבלנים שלי כביכולליגאל את הכסף במזומן שישלם לקבלנים שלי כביכולליגאל את הכסף במזומן שישלם לקבלנים שלי כביכול

  7 

 8דהיינו שיקים שהיה מקבל , עוד עולה מעדותו שהוא עבד מול יגאל שם טוב ומול המערער

 9שיקים שהיה מקבל מיגאל שם טוב היה פודה , מהמערער היה מפקיד בבנק ומחזיר לו במזומן

 10מעולם לא קיבל מהמערער שיקים של יגאל שם , לדבריו. במזומןאותם ומחזיר ליגאל כספים 

 11  .טוב

 12כן מוסיף העד ואומר כי הסכומים שהיו רשומים בחשבוניות נרשמו על סמך נתונים 

 13  :שהמערער העביר לעד

  14 

 15        ???? חשבוניות שהוצגו בפניך חשבוניות שהוצגו בפניך חשבוניות שהוצגו בפניך חשבוניות שהוצגו בפניך6666- - - - כיצד הגעת לסכומים הרשומים בכיצד הגעת לסכומים הרשומים בכיצד הגעת לסכומים הרשומים בכיצד הגעת לסכומים הרשומים ב....שששש""""

 16אני אני אני אני . . . .  נתונים שלו נתונים שלו נתונים שלו נתונים שלושימי אמר לי לרשום את הנתונים בחשבוניות על סמךשימי אמר לי לרשום את הנתונים בחשבוניות על סמךשימי אמר לי לרשום את הנתונים בחשבוניות על סמךשימי אמר לי לרשום את הנתונים בחשבוניות על סמך. . . . תתתת

 17מי שביצע היו קבלני המשנה ואני הייתי מי שביצע היו קבלני המשנה ואני הייתי מי שביצע היו קבלני המשנה ואני הייתי מי שביצע היו קבלני המשנה ואני הייתי . . . . אישית לא ביצעתי את המשלוחיםאישית לא ביצעתי את המשלוחיםאישית לא ביצעתי את המשלוחיםאישית לא ביצעתי את המשלוחים

 18. . . . למשלוחלמשלוחלמשלוחלמשלוח ₪  ₪  ₪  ₪ 3333וקיבלתי רק תיווך בין שימי לקבלני המשנה שזה בערך  וקיבלתי רק תיווך בין שימי לקבלני המשנה שזה בערך  וקיבלתי רק תיווך בין שימי לקבלני המשנה שזה בערך  וקיבלתי רק תיווך בין שימי לקבלני המשנה שזה בערך  

 19הסכומים הרשומים בחשבוניות שהוצגו בפניהם על כל כמות המשלוחים הסכומים הרשומים בחשבוניות שהוצגו בפניהם על כל כמות המשלוחים הסכומים הרשומים בחשבוניות שהוצגו בפניהם על כל כמות המשלוחים הסכומים הרשומים בחשבוניות שהוצגו בפניהם על כל כמות המשלוחים 

 20ור להרוויח ור להרוויח ור להרוויח ור להרוויח או מה שהייתי אמאו מה שהייתי אמאו מה שהייתי אמאו מה שהייתי אמ ₪  ₪  ₪  ₪ 3333שעשו קבלני המשנה עבור שימי ולא על שעשו קבלני המשנה עבור שימי ולא על שעשו קבלני המשנה עבור שימי ולא על שעשו קבלני המשנה עבור שימי ולא על 

 21        ."."."."כמתווך בלבדכמתווך בלבדכמתווך בלבדכמתווך בלבד

        22 

 23מסביר רן אורן כי המערער מסר לו את ,  שיקים של שימי משלוחים21לאחר  שהוצגו בפניו 

 24לאחר שפרע אותם מסר את הכסף מזומן . השיקים לפרוע אותם בבנק ואצל  חלפני כספים

 25  .לשימי כדי שיביא אותם לנהגים

  26 

 27 זו מסביר פעם נוספת איך היתה בחקירה. 8.6.2009רן אורן נחקר חקירה נוספת ביום 

 28  :ההתחשבנות עם המערער

  29 

 30        ????איך היתה ההתחשבנות בינך  ובין שימיאיך היתה ההתחשבנות בינך  ובין שימיאיך היתה ההתחשבנות בינך  ובין שימיאיך היתה ההתחשבנות בינך  ובין שימי....שששש""""



  
  בית המשפט המחוזי מרכז

    

  מ רחובות"מע'  ראובן נ35505-06-11מ "ע
  
 
   

 30 מתוך 21

 1אני נותן לו חשבונית מס עבור עבודה של הקבלנים שלו שמבצעים את אני נותן לו חשבונית מס עבור עבודה של הקבלנים שלו שמבצעים את אני נותן לו חשבונית מס עבור עבודה של הקבלנים שלו שמבצעים את אני נותן לו חשבונית מס עבור עבודה של הקבלנים שלו שמבצעים את . . . . תתתת

 2עם עם עם עם . . . . שימי נותן לי שיק  בסכום של החשבוניתשימי נותן לי שיק  בסכום של החשבוניתשימי נותן לי שיק  בסכום של החשבוניתשימי נותן לי שיק  בסכום של החשבונית. . . . העבודה עבור שימי משלוחיםהעבודה עבור שימי משלוחיםהעבודה עבור שימי משלוחיםהעבודה עבור שימי משלוחים

 3אני פורע את השיקי ומקבל אני פורע את השיקי ומקבל אני פורע את השיקי ומקבל אני פורע את השיקי ומקבל , , , , ובותובותובותובותהשיק אני הולך לחשבון הבנק של שימי ברחהשיק אני הולך לחשבון הבנק של שימי ברחהשיק אני הולך לחשבון הבנק של שימי ברחהשיק אני הולך לחשבון הבנק של שימי ברח

 4נותן לשימי את הכסף מזומן נותן לשימי את הכסף מזומן נותן לשימי את הכסף מזומן נותן לשימי את הכסף מזומן , , , , עם הכסף המזומן אני הולך לשימיעם הכסף המזומן אני הולך לשימיעם הכסף המזומן אני הולך לשימיעם הכסף המזומן אני הולך לשימי. . . . מזומן בבנקמזומן בבנקמזומן בבנקמזומן בבנק

 5בכסף שנתתי לשימי הוא היה צריך לשלם למשלוחנים או בכסף שנתתי לשימי הוא היה צריך לשלם למשלוחנים או בכסף שנתתי לשימי הוא היה צריך לשלם למשלוחנים או בכסף שנתתי לשימי הוא היה צריך לשלם למשלוחנים או . . . . פחות מה שמגיע ליפחות מה שמגיע ליפחות מה שמגיע ליפחות מה שמגיע לי

 6        ."."."."זה עבודה שלוזה עבודה שלוזה עבודה שלוזה עבודה שלו, , , , לקבלנים אני לא יודע למילקבלנים אני לא יודע למילקבלנים אני לא יודע למילקבלנים אני לא יודע למי

  7 

 8  :אומר רן אורן,  באשר למעורבות של דודי שמיר, ובהמשך

  9 

 10מה הסיבה שלדבריו של שימי ראובן כל ההתחשבנות העסקית מה הסיבה שלדבריו של שימי ראובן כל ההתחשבנות העסקית מה הסיבה שלדבריו של שימי ראובן כל ההתחשבנות העסקית מה הסיבה שלדבריו של שימי ראובן כל ההתחשבנות העסקית . . . . שששש""""

 11        ????מ היתה רק עם דודי שמירמ היתה רק עם דודי שמירמ היתה רק עם דודי שמירמ היתה רק עם דודי שמיר""""שהיתה לו עם רן אורן ועתיד משלוחים בעשהיתה לו עם רן אורן ועתיד משלוחים בעשהיתה לו עם רן אורן ועתיד משלוחים בעשהיתה לו עם רן אורן ועתיד משלוחים בע

 12        ....אני לא יודע מה הסיבה שהוא אמר ככהאני לא יודע מה הסיבה שהוא אמר ככהאני לא יודע מה הסיבה שהוא אמר ככהאני לא יודע מה הסיבה שהוא אמר ככה. . . . סיבתו שלו עמוסיבתו שלו עמוסיבתו שלו עמוסיבתו שלו עמו. . . . תתתת

 13אני שואל אותך שוב עבור מה יצאו החשבוניות מס שלך לשמעון אני שואל אותך שוב עבור מה יצאו החשבוניות מס שלך לשמעון אני שואל אותך שוב עבור מה יצאו החשבוניות מס שלך לשמעון אני שואל אותך שוב עבור מה יצאו החשבוניות מס שלך לשמעון . . . . שששש

 14        ????ראובן וליגאל שם טובראובן וליגאל שם טובראובן וליגאל שם טובראובן וליגאל שם טוב

 15עבור עבודה של משלוחים שעשו הקבלנים שלהם ואני נתתי להם עבור עבודה של משלוחים שעשו הקבלנים שלהם ואני נתתי להם עבור עבודה של משלוחים שעשו הקבלנים שלהם ואני נתתי להם עבור עבודה של משלוחים שעשו הקבלנים שלהם ואני נתתי להם . . . . תתתת

 16        ....חשבוניות והם היו צריכים להביא לי חומר של הנהגיםחשבוניות והם היו צריכים להביא לי חומר של הנהגיםחשבוניות והם היו צריכים להביא לי חומר של הנהגיםחשבוניות והם היו צריכים להביא לי חומר של הנהגים

 17        ????למה אתה מתכוון שאתה אומר הקבלנים שלהםלמה אתה מתכוון שאתה אומר הקבלנים שלהםלמה אתה מתכוון שאתה אומר הקבלנים שלהםלמה אתה מתכוון שאתה אומר הקבלנים שלהם. . . . שששש

 18        ....הנהגים שעשו את המשלוחיםהנהגים שעשו את המשלוחיםהנהגים שעשו את המשלוחיםהנהגים שעשו את המשלוחים. . . . תתתת

 19        ????למה אתה מתכוון שאתה אומר חומר של הנהגיםלמה אתה מתכוון שאתה אומר חומר של הנהגיםלמה אתה מתכוון שאתה אומר חומר של הנהגיםלמה אתה מתכוון שאתה אומר חומר של הנהגים. . . . שששש

 20        ....חשבוניות של הנהגיםחשבוניות של הנהגיםחשבוניות של הנהגיםחשבוניות של הנהגים. . . . תתתת

  21 

 22עוד עלה .  כי הוציאו את החשבוניות למערער,  שמוציאי החשבוניות הכחישועולה מהמקובץ

 23מחקירת מוציאי חשבוניות כי אין בידם הכלים לביצוע עבודות משלוחים בהיקף כה 

 24כי ביצעו עבור , ובתקופה הרלוונטית אף לא היו עוסקים פרטיים וכן הכחישו, משמעותי

 25  . שבידוהמערער את העבודות המתוארות בחשבוניות המס

 26 

 27אף לא אחד מהמעורבים , לדבריה. קומפר' היטיבה לתאר את המצב העדה מטעם המשיב גב

 28דודי שמיר נתן . דודי שמיר הכחיש בחקירתו שהוציא חשבוניות מס. חיםלא ביצע את המשלו

 29עתיד "על שם רן אורן שמיר וחשבוניות של חברת , למערער חשבוניות על שם יעקב שמיר

 30  . דהיינו המערער קיבל חשבוניות משלושה גורמים". משלוחים

  31 
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 30 מתוך 22

 1חשבוניות ,  שלושהיה על פי גירסת המערער הקבלן הראשי, כאשר הוצגו בפני דודי שמיר

 2אומר דודי שמיר שהוא לא עשה כל עבודה למערער ומי שביצע את , שהוא נתן למערער

 3התיק , לטענתו. יעקב שמיר הכחיש שנתן חשבונית למערער.  יעקב שמיר-העבודה זה דודו

 4כך גם המדובר במי שהיה נהג מונית ולא היו לו . 2006מ מחודש פברואר "שלו סגור במע

 5  .  צע עבודת משלוחיםמכוניות כדי לב

    6 

 7דודי שמיר אמר שהוא לא . המערער טוען שקיבל חשבוניות על שם יעקב שמיר מדודי שמיר

 8המדובר בחשבוניות . נתן כל שירות למערער ולא הוציא את החשבוניות על שם יעקב שמיר

 9  מליון הוצאו על שם4רוב החשבוניות בסביבות . ₪ מליון 1.2של יעקב שמיר בסדר גודל של 

 10הוא טען שהוציא חשבוניות של עתיד משלוחים של , כאשר נחקר רן אורן. של רן אורן שמיר

 11בחקירה כאשר הוצגו חשבוניות על שם רן אורן שמיר בפניו הוא אמר שאכן . החברה שלו

 12אבל הוא חתם עליהן ושהוא לא נתן כל עבודה עבור , אלה חשבוניות שהוא לא רשם אותן

 13מ על "ן אורן שמיר הסביר בחקירה שהוא לא יכול לדווח למער. החשבוניות האלה למערער

 ₪14  מליון 4-החשבוניות שהוציא למערער מכיוון שסכום החשבוניות שהוציא למערער הוא כ

 15רן אורן שמיר היה צריך לכסות את . ₪ אלף 600מ בגין חשבוניות אלה הוא כ "והמע

 16קבלני . "ל קבלני משנה שלוהחשבוניות על ידי חשבוניות ממי שאמורים היו להיות כביכו

 17כשלא קיבל את החשבוניות . שיגאל שם טוב וראובן שמעון הבטיחו לספק לו" משנה

 18  . מ"הוא הפסיק להוציא חשבוניות ולכן גם לא דיווח למע, "קבלני משנה"המובטחות מאותם 

 19החוליה הראשונה . קומפר תיארה כיצד עובדת השיטה לדבריה מדובר בעסקה מעגלית' גב

 20כ "המדובר בד. נהג שעושה את עבודת שטח לוקח את המשלוח ומעביר אותו ללקוחהיא ה

 21בלשונה של " (פרוטות"משלמים לו עבור ההסעות . באדם פרטי שלא יכול להוציא חשבוניות

 22ועל ידי שרשרת של . כדי לכסות את ההוצאות האלה מתבקשות חשבוניות מס). קומפר' גב

 23. וזה מה שקרה במקרה זה. שיים סוגרים את החשבוןחשבוניות מס פיקטיביות הקבלנים הרא

 24לדבריה במקרה דנן השרשרת היתה מאוד קצרה ורן אורן שמיר אמר שהבטיחו לו גם לספק 

 25את החשבוניות כדי שיכסה את החשבוניות שהוא הוציא אך מאחר שבפועל החשבוניות לא 

 26וצגו בפני מה קומפר הולמים את הראיות שה' דבריה של גב. סופקו השרשרת הסתיימה

 27  .  שמקנה אמינות רבה לעדותה ולכן ראיתי ליתן אמון בדבריה 
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 30 מתוך 23

 1התמונה המצטיירת אפוא היא שהמרכול כורת הסכם עם קבלן לביצוע משלוחים ומשלם לו 

 2הקבלן מבצע את המשלוחים באמצעות משלוחנים שאינם עוסקים או . עבור כל משלוח

 3עובדים של הקבלן ומקבלים את שכרם מבלי ליתן על כך דיווח לשלטונות המס ובמקרה זה 

 4, ונית למרכול כנגד כספי המשלוחים שהוא מקבלעל מנת שהקבלן יוכל לתת חשב. מ"למע

 5המערער היה חוליה חשובה . הוא נדרש למערכת של עוסקים תחתיו שיספקו לו חשבוניות

 6וסיפק לו חשבונית כנגד , יגאל שם טוב, הוא קיבל כספים מהקבלן הראשי. בשרשרת

 7זז מהם המערער העביר את הכספים לדודי שמיר או לרן אורן לאחר שקי. הכספים הללו

 8 המערער קיבל חשבונית מדודי שמיר וקיזז אותה כנגד החשבוניות 2%שכרו בשיעור של 

 9את הכספים שקיבל . רן אורן קיבל כספים מהמערער נתן לו חשבונית. שנתן ליגאל שם טוב

 10לפי דבריו . היה מחזיר למערער והלה היה מחזיר את הכספים ליגאל שם טוב, בקיזוז עמלה

 11כלומר מהראיות שהיו בפני .  אלה או בחלקם היו משלמים למשלוחניםשל רן אורן בכספים

 12מצטיירת תמונה של רשת הפצת חשבוניות שנועדה לכסות תשלום כספים במזומן 

 13כאשר המערער משמש חוליה חשובה ועיקרית בשרשרת הפצת , למשלוחנים שאינם עוסקים

 14  .   החשבוניות

  15 

 16יות מהן ניתן ללמוד כי אכן נעשתה עבורו המערער לא הציג כל ניירות עבודה או התחשבנו

 17המערער ניכה מס תשומות הכלול בחשבוניות מס שהוצאו שלא . עבודת משלוחים כלשהי

 18אם נעשתה . מאחר שלא נערכו עסקאות בין מוציאי חשבוניות המס לבין המערער, כדין

 19מוציאי עבודת משלוחים היא נעשתה על ידי משלוחנים עלומים וברור שלא נעשתה על ידי  

 20ולכן החשבוניות אינן מייצגות עבודה בפועל וזאת ללא קשר לשאלה אם מוצאי . החשבוניות

 21  . החשבוניות היו רשאים באופן פורמאלי להוציא חשבוניות

  22 

 23העיקרון . שיטת הטלת מס ערך מוסף בנויה על שרשרת המתחילה ביצרן ומסתיימת בצרכן

 24במס על הערך המוסף שהוא תרם למוצר הבסיסי הוא כי כל יצרן בשרשרת הייצור יחויב 

 25  ).575' ד בע"תשס, כרך ב, 3מהדורה ; א"תשס, 2מהדורה  (מס ערך מוסףמס ערך מוסףמס ערך מוסףמס ערך מוסףנמדר ' ראו א(

 26ממס זה הוא מנכה את המס על התשומות . במכירת המוצר משלם העוסק מס עיסקאות

 27תשלום מס .  זוהי אפוא משמעותו של ניכוי מס תשומות–שרכש מהיצרן שקדם לו 

 28מביאים לתוצאה שלפיה העוסק משלם את המס , מאידך, וניכוי מס תשומות,  מחד,עיסקאות

 29הנמדד בהתאם להפרש בין מחיר עיסקאותיו של הנישום ובין מחיר , רק על הערך המוסף

 30' ' ' ' חיפה נחיפה נחיפה נחיפה נ, , , , ממונה אזורי מס ערך מוסףממונה אזורי מס ערך מוסףממונה אזורי מס ערך מוסףממונה אזורי מס ערך מוסף 507/02א "ראו ע( תשומותיו ששימשו בעיסקאות אלה 

 31   ).817) 3(ד נח "פ, ממממ""""אבי צמיגים בעאבי צמיגים בעאבי צמיגים בעאבי צמיגים בע

  32 
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 30 מתוך 24

 1עקרון ההקבלה פירושו . תהליך זה ממחיש את עקרון ההקבלה העומד בבסיס מס ערך מוסף

 2אשר לפיו היצרן רשאי לנכות מס תשומות , הקבלה בין החיוב במס לבין ניכוי מס התשומות

 3שיווק שיווק שיווק שיווק . . . . זזזז....רררר....לללל....אאאא....ממממ 4069/03א "ראו ע(רק אם השתמש באותן תשומות בעיסקה החייבת במס 

 4  ). """"עניין מאלרזעניין מאלרזעניין מאלרזעניין מאלרז"""":  להלן836) 5(' ד נט"פ ממממ""""ס ומעס ומעס ומעס ומעמנהל מכמנהל מכמנהל מכמנהל מכ' ' ' ' מ נמ נמ נמ נ""""מתכות בעמתכות בעמתכות בעמתכות בע

  5 

 6 493) 3(' ד נג"פ ממממ""""מנהל המכס ומעמנהל המכס ומעמנהל המכס ומעמנהל המכס ומע' ' ' ' מ נמ נמ נמ נ""""סלע חברה למוצרי בטון בעסלע חברה למוצרי בטון בעסלע חברה למוצרי בטון בעסלע חברה למוצרי בטון בע  3758/96א "בע

 7 נדון מקרה שבו המערערת נעזרה בקבלני משנה לצורך בניית פרויקט ")")")")עניין סלעעניין סלעעניין סלעעניין סלע:":":":"להלן(

 8ר ניכוי מס תשומות בעקבות ביקורת שערך המשיב בעסקה של המערערת לא אוש. שביצעה

 9המשיב . בגין כמה חשבוניות מס שלטענת המערערת התקבלו מקבלני משנה לצורך הפרויקט

 10אולם לטענתו הן לא , לא כפר בעובדה כי העבודות שעבורן שילמה המערערת אמנם בוצעו

 11, ידי אחרים-אלא על, ידי קבלני המשנה אשר על שמם רשומות חשבוניות המס-בוצעו על

 12הוציא המשיב , לפיכך. מ"כן לא הגיע המס לשלטונות המע-ועל, ם מורשיםשאינם עוסקי

 13ולא ניכה במסגרתה למערערת מס תשומות בגין , למערערת שומה לפי מיטב השפיטה

 14השופט בייניש כתוארה אז ונקבע שם שהמבחן ' בעניין סלע דנה כב. החשבוניות נושא הדיון

 15ראו דיון (, שומות הוא המבחן האובייקטיבילקיומה של חשבונית כדין לצורך ניכוי של מס ת

 16עם זאת במקרים חריגים ראוי לאפשר לנישום . )השופטת ביניש' בשאלה בפסקי דינה של כב

 17מקרים . לנכות את מס התשומות אף אם החשבונית הוצאה שלא כדין מבחינה אובייקטיבית

 18ם הסבירים כאלו יחולו למשל שעה שהנישום הוכיח כי לא התרשל ונקט את כל האמצעי

 19' עניין סלע בע(לרבות אימות החשבונית וזהות העוסק , לוודא כי החשבונית הוצאה כדין

 20הלכת סלע שהתקבלה בדעת רוב אושרה לאחר מכן בהלכת מאלרז  ). ז–ו 851,  ד–ג 850

 21השירות ניתן אך מי שביצע את העבודה לא היה מורשה להנפיק , בעניין סלע. שצוטטה לעיל

 22ניין דנן מי שנתן את החשבוניות לא ביצע את עבודת המשלוחים ולכן בע. חשבוניות מס

 23  .  אין כל שירות שעומד מאחוריה, אפילו היה מורשה להנפיק חשבונית
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 1כי המערער ידע והבין כי כל תפקידו , מהראיות שהיו בפני שוכנעתי,  ,  ,  ,  מהכלל אל הפרטמהכלל אל הפרטמהכלל אל הפרטמהכלל אל הפרט

 2 אספקת - שלו הוא מהותו של העסק, דהיינו. מתמצה באספקת חשבוניות ליגאל שם טוב

 3דאג המערער לקבל  חשבוניות מדודי שמיר או רן , כדי שיוכל לנכות מס תשומות. חשבוניות

 4הכספים היו מוחזרים ליגאל שם טוב בהפחתת העמלות של , בסופו של יום. אורן שמיר

 5החשבוניות שהנפיק המערער והחשבוניות , אשר על כן. של דודי שמיר ושל רן אורן, המערער

 6. אינן מייצגות עיסקה אמיתית של מתן שירות של ביצוע משלוחים ממרכולים,  וקיזזשקיבל

 7המערער היה חוליה . כפי שנאמר במפורש המשלוחנים הועסקו למעשה על ידי יגאל שם טוב

 8כפי . בשרשרת שסיפקה חשבוניות באופן שאיפשר לשלם למשלחונים כספים ללא כל תיעוד

 9ברור שכספים שהועברו . ל רן אורן שצוטטו לעילשהדבר הובהר הבהר היטב בדבריו ש

 10  .  תוך פגיעה באוצר המדינה, למשלוחנים ללא כל דיווח אלו כספים שלא משולם בגינם מס

  11 

 12המערער ניסה להוכיח לבית המשפט כי בדק היטב היותם של קבלני המשנה , לא זו אף זו

 13אך החשבוניות . מדודי שמירהמערער קיבל חשבוניות . שלו דודי שמיר ורן אורן עוסקים כדין

 14בתקופה מסוימת דודי שמיר הוציא חשבוניות בשמו של יעקב שמיר . לא היו של דודי שמיר

 15יעקב שמיר ). שמיר(שבודאי לא ביצע כל עבודה ובתקופה אחרת קיבל חשבוניות של רן אורן 

 16אשר רן אורן שמיר ודודי שמיר סותרים את דברי המערער ושומטים את הקרקע מטענותיו ב

 17  . לחוקיות החשבוניות שקיבל מדודי שמיר

  18 

 19עוד עולה מהראיות שהיו בפני שבעימות שנערך בין המערער לבין יעקב שמיר נתן המערער 

 20קומפר על ידי ' הדבר עולה בחקירתה הנגדית של גב. גירסה שהוא אינו מכיר את יעקב שמיר

 21 : המערער כדלקמן

 22חקירות אמרתי שעוד בשנת חקירות אמרתי שעוד בשנת חקירות אמרתי שעוד בשנת חקירות אמרתי שעוד בשנת אני גם כתבתי לכם וגם אמרתי לכם וגם באני גם כתבתי לכם וגם אמרתי לכם וגם באני גם כתבתי לכם וגם אמרתי לכם וגם באני גם כתבתי לכם וגם אמרתי לכם וגם ב        ....שששש""""

 23 שדודי שמיר פנה אלי ורצה לעבוד ברשת ברכול  שדודי שמיר פנה אלי ורצה לעבוד ברשת ברכול  שדודי שמיר פנה אלי ורצה לעבוד ברשת ברכול  שדודי שמיר פנה אלי ורצה לעבוד ברשת ברכול 2006200620062006 בתחילת שנת  בתחילת שנת  בתחילת שנת  בתחילת שנת 2006200620062006

 24ואמר שהוא רוצה לעבוד עם חשבוניות של יעקב שמיר שהוא מנהל ואמר שהוא רוצה לעבוד עם חשבוניות של יעקב שמיר שהוא מנהל ואמר שהוא רוצה לעבוד עם חשבוניות של יעקב שמיר שהוא מנהל ואמר שהוא רוצה לעבוד עם חשבוניות של יעקב שמיר שהוא מנהל 

 25אמרתי לו שאני רוצה להפגש עם שמיר אמרתי לו שאני רוצה להפגש עם שמיר אמרתי לו שאני רוצה להפגש עם שמיר אמרתי לו שאני רוצה להפגש עם שמיר . . . . כך טען בפניכך טען בפניכך טען בפניכך טען בפני. . . . העבודה שלוהעבודה שלוהעבודה שלוהעבודה שלו

 26לק לק לק לק קבענו פגישה מסודרת באור יהודה ליד תחנת הדקבענו פגישה מסודרת באור יהודה ליד תחנת הדקבענו פגישה מסודרת באור יהודה ליד תחנת הדקבענו פגישה מסודרת באור יהודה ליד תחנת הד. . . . ולראות בעינייםולראות בעינייםולראות בעינייםולראות בעיניים

 27        . . . . דודי ואנידודי ואנידודי ואנידודי ואני, , , , שבה נכח יעקב שמירשבה נכח יעקב שמירשבה נכח יעקב שמירשבה נכח יעקב שמיר

 28אני חושבת שאתה לא צודק מכיוון שבעימות בין יעקב שמיר ובינך אני חושבת שאתה לא צודק מכיוון שבעימות בין יעקב שמיר ובינך אני חושבת שאתה לא צודק מכיוון שבעימות בין יעקב שמיר ובינך אני חושבת שאתה לא צודק מכיוון שבעימות בין יעקב שמיר ובינך         ....תתתת

 29אתה נתת גרסה שאתה לא מכיר את האיש יעקב אתה נתת גרסה שאתה לא מכיר את האיש יעקב אתה נתת גרסה שאתה לא מכיר את האיש יעקב אתה נתת גרסה שאתה לא מכיר את האיש יעקב , , , , שהעימות הזה מצולםשהעימות הזה מצולםשהעימות הזה מצולםשהעימות הזה מצולם

 30        ." ." ." ." הכל אצלי כתובהכל אצלי כתובהכל אצלי כתובהכל אצלי כתוב. . . . שמיר שהובא לעימותשמיר שהובא לעימותשמיר שהובא לעימותשמיר שהובא לעימות
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 30 מתוך 26

 1שרד מס ערך  ממונה צוות ביקורת חשבונות במ-קופמר זויה ' גב' גב, העדה מטעם המשיב

 2. המציאה את פרוטוקולי החקירות של יעקב שמיר רן אורן שמיר דודי שמיר והמערער, מוסף

 3בהתאם לתקנה , ברם. המדובר בעדויות מפי השמועה שברגיל אין לקבלם לנכונות תכנם

 4תקנות מס תקנות מס תקנות מס תקנות מס """": להלן (1976197619761976- - - - וווו""""תשלתשלתשלתשל, , , , ))))סדרי הדין בערעורסדרי הדין בערעורסדרי הדין בערעורסדרי הדין בערעור((((לתקנות מס ערך מוסף ומס קניה לתקנות מס ערך מוסף ומס קניה לתקנות מס ערך מוסף ומס קניה לתקנות מס ערך מוסף ומס קניה ' א10

 5ובכללן עדויות , ניתן להתבסס על ראיות שאינן קבילות בהליך אזרחי, )""""רעוררעוררעוררעורערך מוסף בעערך מוסף בעערך מוסף בעערך מוסף בע

 6המשפט רשאי לקבל את ההודעות שנגבו בחקירה ללא חקירת מוסרי -ולכן בית, שמיעה

 7  .ואילו המערער היה רשאי לזמן לעדות כל אחד ממוסרי ההודעות, ההודעות

 8ואף לא פעל לזמן את נותני , המערער לא טרח להפריך את ההודעות שהוצגו על ידי המשיב

 9היות והשאלה האם המערער פעל להפיץ , מאחר ונטל השכנוע מוטל על המערער. ההודעות

 10היה עליו להביא גם את , פנקסית-לבר, ולתווך בחשבוניות הפיקטיביות הינה שאלה עובדתית

 11. המערער נמנע מלעשות כן    . לחקירה בבית המשפט, מ"עות במעמוסרי ההוד, קבלני המשנה

 12 5/מיסים ז, מנהל מס שבחמנהל מס שבחמנהל מס שבחמנהל מס שבח' ' ' ' בכור דוידוב נבכור דוידוב נבכור דוידוב נבכור דוידוב נ, 1070/92ש "ראו עמ. והימנעות זו פועלת נגדו

 13 : 36-ה' עמ) 1993אוקטובר (

 14יוצרת יוצרת יוצרת יוצרת ... ... ... ... שהימנעות מלהעיד או אי הבאת עד רלוונטישהימנעות מלהעיד או אי הבאת עד רלוונטישהימנעות מלהעיד או אי הבאת עד רלוונטישהימנעות מלהעיד או אי הבאת עד רלוונטי, , , , הלכה פסוקה היאהלכה פסוקה היאהלכה פסוקה היאהלכה פסוקה היא""""

 15ולרעת הצד שהיה ולרעת הצד שהיה ולרעת הצד שהיה ולרעת הצד שהיה , , , , סתו של הצד השניסתו של הצד השניסתו של הצד השניסתו של הצד השניהנחה שדבריו היו פועלים לחיזוק גרהנחה שדבריו היו פועלים לחיזוק גרהנחה שדבריו היו פועלים לחיזוק גרהנחה שדבריו היו פועלים לחיזוק גר

 16        "  "  "  "  אמור לפי הנסיבות להביאואמור לפי הנסיבות להביאואמור לפי הנסיבות להביאואמור לפי הנסיבות להביאו

 17 

 18המערער אינו מסביר בסיכומיו מדוע לא זימן אותם קבלני משנה לבית המשפט כדי להתעמת 

 19האמור בהודעותיהם של קבלני המשנה , משלא נעשה כן. עימם באמצעות חקירה נגדית

 20  . מ מתקבל כראיה במשפט שלא הוזמה על ידי המערער"במע

 21        מ להעיד מטעמו של המערערמ להעיד מטעמו של המערערמ להעיד מטעמו של המערערמ להעיד מטעמו של המערער""""זימון אנשי מעזימון אנשי מעזימון אנשי מעזימון אנשי מע

 22מ "עולה שבשלב כלשהו ולפני הוצאת השומה הציע המערער לחוקרי מעמהראיות שהיו בפני 

 23מ באר "המערער זימן לעדות מטעמו את מר מוטי שמואל חוקר במע. מידע תמורת טובות הנאה

 24מ ונאמר לו כי עליו "מר שמואל התבקש להצטרף לפגישה שבה הציע המערער הצעה למע. שבע

 25ת לעסוק בנושא  מר שמואל לא זכר הרבה לפנות במכתב למנהל מאחר שלחוקרים אין סמכו

 26כך גם הכחיש .  ונעזר במזכר שתיעד אותה2009מהפגישה שנערכה בינואר  ביזמתו של המערער 

 27  : ובלשונו השיב לשאלת המערער" השיטה"העד שהמערער חשף בפניהם את 

 28        ? ? ? ? אני דברתי על שיטה האם זכור לךאני דברתי על שיטה האם זכור לךאני דברתי על שיטה האם זכור לךאני דברתי על שיטה האם זכור לך        ....שששש
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 1) ) ) ) ני מצטט מתוך המזכרני מצטט מתוך המזכרני מצטט מתוך המזכרני מצטט מתוך המזכראאאא((((לפי המזכר שיש בפני אתה אמרת לפי המזכר שיש בפני אתה אמרת לפי המזכר שיש בפני אתה אמרת לפי המזכר שיש בפני אתה אמרת . . . . לא זוכרלא זוכרלא זוכרלא זוכר        ....תתתת

 2לטענתו הוא נקי בכל הסיפור וכי יכול לתת לנו תועלת בחקירה לטענתו הוא נקי בכל הסיפור וכי יכול לתת לנו תועלת בחקירה לטענתו הוא נקי בכל הסיפור וכי יכול לתת לנו תועלת בחקירה לטענתו הוא נקי בכל הסיפור וכי יכול לתת לנו תועלת בחקירה """"

 3זה זה זה זה ". ". ". ". בשיטה באנשים נוספים שמעורבים עד לרמה של יגאל שם טובבשיטה באנשים נוספים שמעורבים עד לרמה של יגאל שם טובבשיטה באנשים נוספים שמעורבים עד לרמה של יגאל שם טובבשיטה באנשים נוספים שמעורבים עד לרמה של יגאל שם טוב

 4        . . . . לא רשום כאן שום שיטהלא רשום כאן שום שיטהלא רשום כאן שום שיטהלא רשום כאן שום שיטה. . . . מה שכתוב כאן שאמרת וזה נרשםמה שכתוב כאן שאמרת וזה נרשםמה שכתוב כאן שאמרת וזה נרשםמה שכתוב כאן שאמרת וזה נרשם

  5 

 6בוניות זימן המערער לעדות את מר איציק דהאן חוקר מעם שחקר את פרשיית החש, בנוסף

 7מ הם הבהירו למערער שאינם מוסמכים "על פי עדותם של חוקרי מע. בעסקי המשלוחים

 8עליו לפנות בכתב , לכרות איתו עסקה וכי אם ברצונו לספק מידע תמורת טובות הנאה

 9        :   לפרקליטה הממונה ובלשונו של מר דהאן בחקירה נגדית לשאלות המערער

        10 

 11        ? ? ? ? ספר על אותה פגישה מה דובר בהספר על אותה פגישה מה דובר בהספר על אותה פגישה מה דובר בהספר על אותה פגישה מה דובר בה        ....שששש""""

 12וחברי מוטי נכח וחברי מוטי נכח וחברי מוטי נכח וחברי מוטי נכח , , , , בפגישה נכחה גם אשתךבפגישה נכחה גם אשתךבפגישה נכחה גם אשתךבפגישה נכחה גם אשתך, , , , באותה פגישה בקשתבאותה פגישה בקשתבאותה פגישה בקשתבאותה פגישה בקשת        ....תתתת

 13טענת טענת טענת טענת , , , , בפגישה כך המנהל ביקש שהוא יהיה נוכח איתי בפגישהבפגישה כך המנהל ביקש שהוא יהיה נוכח איתי בפגישהבפגישה כך המנהל ביקש שהוא יהיה נוכח איתי בפגישהבפגישה כך המנהל ביקש שהוא יהיה נוכח איתי בפגישה

 14ואתה יכול להביא ואתה יכול להביא ואתה יכול להביא ואתה יכול להביא . . . . שנפלת קורבן לאיזה תרמית ואתה נקי בסיפורשנפלת קורבן לאיזה תרמית ואתה נקי בסיפורשנפלת קורבן לאיזה תרמית ואתה נקי בסיפורשנפלת קורבן לאיזה תרמית ואתה נקי בסיפור

 15טענת שיש סכנה טענת שיש סכנה טענת שיש סכנה טענת שיש סכנה . . . . לנו תועלת בחקירת השיטה ובאנשים המעורביםלנו תועלת בחקירת השיטה ובאנשים המעורביםלנו תועלת בחקירת השיטה ובאנשים המעורביםלנו תועלת בחקירת השיטה ובאנשים המעורבים

 16י אני לא מוסמך לטפל י אני לא מוסמך לטפל י אני לא מוסמך לטפל י אני לא מוסמך לטפל למשפחה שלך ואמרתי לך שתעצור כאן כלמשפחה שלך ואמרתי לך שתעצור כאן כלמשפחה שלך ואמרתי לך שתעצור כאן כלמשפחה שלך ואמרתי לך שתעצור כאן כ

 17ויש לי פרקליטה מלווה בכל הסיפור הזה ואני מוכן להיות הצינור ויש לי פרקליטה מלווה בכל הסיפור הזה ואני מוכן להיות הצינור ויש לי פרקליטה מלווה בכל הסיפור הזה ואני מוכן להיות הצינור ויש לי פרקליטה מלווה בכל הסיפור הזה ואני מוכן להיות הצינור 

 18שתשלח את המכתב אליה והיא תחליט בפרקליטות המחוז אם שתשלח את המכתב אליה והיא תחליט בפרקליטות המחוז אם שתשלח את המכתב אליה והיא תחליט בפרקליטות המחוז אם שתשלח את המכתב אליה והיא תחליט בפרקליטות המחוז אם 

 19אני מבחינתי אני מבחינתי אני מבחינתי אני מבחינתי . . . . זה עניין שלהזה עניין שלהזה עניין שלהזה עניין שלה. . . . היא תיקח אותך בתור עד מדינההיא תיקח אותך בתור עד מדינההיא תיקח אותך בתור עד מדינההיא תיקח אותך בתור עד מדינה

 20אני לא מוסמך ולא הוסמכתי לכך אני רק אני לא מוסמך ולא הוסמכתי לכך אני רק אני לא מוסמך ולא הוסמכתי לכך אני רק אני לא מוסמך ולא הוסמכתי לכך אני רק . . . . ממשיך בחקירות רגילממשיך בחקירות רגילממשיך בחקירות רגילממשיך בחקירות רגיל

 21        ." ." ." ." פקיד לחקורפקיד לחקורפקיד לחקורפקיד לחקור

 22עוד עלה מחקירתו של מר דהאן שלאחר שהחלה החקירה הגלויה הבין המערער כי הוא 

 23המערער השיב לשאלות רק בחקירה הראשונית ומיד לאחר מכן . וביקש לפנות בכתב" מסובך"

 24  : סרב להשיב ושמר על זכות השתיקה וכך אומר מר דהן 

 25רה רה רה רה החקירה הגלויה נגד מעורבים עיקריים החלה בטרם נחקרת בחקיהחקירה הגלויה נגד מעורבים עיקריים החלה בטרם נחקרת בחקיהחקירה הגלויה נגד מעורבים עיקריים החלה בטרם נחקרת בחקיהחקירה הגלויה נגד מעורבים עיקריים החלה בטרם נחקרת בחקי""""   

 26כאשר נחקרת הבנת כנראה כי אתה מסובך אז בקשת לפנות דרך כאשר נחקרת הבנת כנראה כי אתה מסובך אז בקשת לפנות דרך כאשר נחקרת הבנת כנראה כי אתה מסובך אז בקשת לפנות דרך כאשר נחקרת הבנת כנראה כי אתה מסובך אז בקשת לפנות דרך . . . . ראשוניתראשוניתראשוניתראשונית

 27רק בחקירה הראשונית דברת ולאחר מכן שמרת על זכות רק בחקירה הראשונית דברת ולאחר מכן שמרת על זכות רק בחקירה הראשונית דברת ולאחר מכן שמרת על זכות רק בחקירה הראשונית דברת ולאחר מכן שמרת על זכות . . . . מכתביםמכתביםמכתביםמכתבים

 28כל החקירות ממרץ שמרת כל החקירות ממרץ שמרת כל החקירות ממרץ שמרת כל החקירות ממרץ שמרת . . . . במרץ כבר שמרת על זכות השתיקהבמרץ כבר שמרת על זכות השתיקהבמרץ כבר שמרת על זכות השתיקהבמרץ כבר שמרת על זכות השתיקה. . . . השתיקההשתיקההשתיקההשתיקה

 29והיתה והיתה והיתה והיתה . . . . 2008200820082008חקירה אחת היתה לפני מרץ בדצמבר חקירה אחת היתה לפני מרץ בדצמבר חקירה אחת היתה לפני מרץ בדצמבר חקירה אחת היתה לפני מרץ בדצמבר . . . . על זכות השתיקהעל זכות השתיקהעל זכות השתיקהעל זכות השתיקה
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 30 מתוך 28

 1המערער טען שבידיו .  שוכנעתי שלא נכרת כל הסכם עם המערער לא במפורש ולא במשתמע

 2בחר שלא להשיב לשאלות ושמר על זכות , אך משבקשתו סורבה, אינפורמציה שתסייע למדינה

 3אין מקום לקבל את טענת המערער שהחוקרים השיגו ממנו מידע כאשר , לא זו אף זו. השתיקה

 4שוכנעתי שנוכח העובדה שלא נחתם הסכם עם המערער הוא לא נתן . ו על ההסכםשוחחו אית

 5  . להם כל אינפורמציה

 6 הוא מודה כי לא ביצע את העבודות עבור ,מהראיות שהיו בפני לרבות דברי המערער עצמו

 7 .י אחרים"יגאל שם טוב וכי אין בידיו מידע לגבי ביצוע העבודות ע

 8   לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

 9 שלא שיקפו עיסקה של ביצוע משלוחים והיה חוליה בשרשרת המערער הוציא חשבוניות

 10החשבוניות שהוציא לא שיקפו את העסקה . הנפקת חשבוניות מס תמורת דמי תיווך

 11המערער לא קיבל לידיו את התשלום עבור העבודות המתוארות . שהתרחשה בפועל

 12כל תפקידו 2%בחשבוניות לפי שלא הוא ביצע את העבודות אלא רק ניכה עמלה בשיעור של 

 13ולקבל , עבור עבודה שלא הוא ביצע, של המערער היה להוציא חשבוניות ליגאל שם טוב

 14  .חשבוניות עבור עבודה שלא נעשתה על ידם מעולם

  15 

 16שומת כפל מס העסקאות ושומת מס התשומות הינן שומות , שומת כפל מס התשומות

 17יביות לכל דבר ועניין ואף החשבוניות שקיבל המערער הינן חשבוניות פיקט. מבוססות כדבעי

 18ארבע החשבוניות שהוציא המערער ליגאל שם טוב הין חשבוניות פיקטיביות באשר לא 

 19 . עומדת מאחוריהן עסקה של ביצוע משלוחים

  20 

 21התוצאה היא שהחלטת המשיב לחייב את המערער בתשלום כפל המס תשומות ושומת 

 22ז המערער מושתת על אדנים  הכלולות בחשבוניות המס שקיז2006-2007התשומות לשנים 

 23לפיו , 1975 –ו "לחוק מס ערך מוסף תשל) א(38מאחר שהקיזוז נעשה בניגוד לסעיף , איתנים

 24מקום שחשבונית מס הוצאה שלא כדין הרי שלא ניתן יהיה לנכות את מס התשומות הכלול 

 25 . בה

   26 

 27 כך גם לא נפלה שגגה בהחלטת המשיב לחייב את המערער בכפל מס עסקאות שהוטל

 28באשר  , לחוק בגין הוצאת ארבע חשבוניות למר יגאל שם טוב) 1א(50בהתאם לסעיף 

 29  . מדובר בחשבוניות פיקטיביות, לפיכך. מאחוריהן לא עמדה עסקה אמתית

  30 
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 30 מתוך 29

 1) ב (-ו) א(' ב77כך גם לא נפלה שגגה אצל המשיב כאשר עשה שימוש בסמכותו לפי סעיף 

 2שכן .  מ בשל אי ניהול ספרים כדין" מע לחוק95 לפי סעיף 1%לחוק והטיל קנס בשיעור 

 3פסילת הספרים הינה פועל יוצא מאותם מעשים של המערער ועל כן גם פסילה זו והקנס 

 4  .מבוססים ואין כל מקום לשנות מהם, המוטל בצידה

   5 

 6  . הערעור נדחה אפוא

  7 

 8סכום זה  ₪ 15,000ד בשיעור של "המערער ישלם למשיב הוצאות משפט ושכר טרחת עו

 9  .  יהיה צמוד למדד ויישא ריבית חוקית מהיום ועד לתשלומו המלא בפועל

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

  15 

  16 

  17 

  18 

  19 

 20  .בהעדר הצדדים, 2013 אפריל 03, ג"ג ניסן תשע"כ,  ניתן היום

  21 

 22 
  23 

  24 

  25 

  26 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/35505-06-11.pdf
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  2 


