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ד''ר אחיקם סטולרשופטהכבודבפני 

א.ברכו גולד ג'ולרי בע"מתמערערה
ע"י ב"כ עו"ד דריה גולדין

נגד

אגף המכס ומס ערך מוסף-מדינת ישראלמשיבה
רויטל בן דוד ועו"ד כנרת תבורע"י ב"כ עו"ד 

פסק דין

אשר, 14,896,972₪שלבסכוםלמערערתהמשיבשהוציאתשומותשומתעלערעורבפניי

דרשההמערערת, המשיבלטענת. 2,982,948₪שללסכום, המערערתהשגתלאחרהופחתה

טענההמערערת. כדיןשהוצאומסחשבוניותשאינםבמסמכיםהכלולותהתשומותאתבניכוי

. מלאהתמורהושילמהזהברכשהבהן, אמתעסקאותכנגדשהוצאומסבחשבוניותמדוברכי

"להלן(1975-ו"תשל, מוסףערךמסחוקפיעלתשומותמסלהחזרזכאיתהיא, לכן חוק: 

").  מ"מע

בתמציתועובדותרקע

גינדיאהרוןמרידי-על1989בשנתהוקמהאשרתכשיטיםלייצורחברההיאהמערערת.1

"להלן( בכמויותזהבהמערערתייבאה, 2012לשנתעד. משפחתוובני") גינדימר: 

7סעיף' ר(ל"לחוייצאהרובםואתתכשיטיםייצרה), קילורבע, קילוחצי(קטנות

).1-3' שו9' עמ, 23-26' שו8' עמ3.12.15מיום' ופרוגינדימרשללתצהירו

ידיעל, 1000%-כשלבשיעוררכישותיהאתהמערערתהגדילה, 2012משנתהחל.2

3.12.15מיום' פרו' ר(עיקריותספקיותשתיעם, נרחבבהיקףשערכהעסקאותמספר

חברתעםהמערערתהתקשרה, 26.2.13ליוםועד23.1.12מיום); 16-27' שו10' עמ

"להלן(514269919פ.חמ.ח.כ כפירמרשלבבעלותומצויהאשר"), מ.ח.כחברת: 

. פ.חסחר. ד.אחברתעםהמערערתהתקשרה, 30.5.13ליוםועד26.2.13ומיום, מויאל

. אסוליןדודמרשלבבעלותומצויהאשר"), סחר. ד.אחברת: "להלן(513520395
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שלבהיקףסחר. ד.אחברתעםהמערערתשערכהלעסקאותמתייחסשלפנייהערעור.3

ממחירו4%-3%שלקבועותבהנחותגולמיזהבברכישתהמדובר. ח"ש20,675,003

כספיםהעברתבאמצעותהמערערתשילמההתמורהאתכאשר, הזהבשלהעולמי

-בלמזומןנפרעהאשר, בלבדלמוטבשאינהבהמחאהאו"change"לחשבון

"change" .

ובמתכותבזהבלמסחרחשדבדברהיקףרחבתחקירההמשיבניהל, 2013שנתבמהלך.4

והפצתקיזוזבדברחשדעלה, היתרבין. הפלשתינאיתברשותשמקורם, אחרותיקרות

(משמיםזוג"המשיבידיעלכונתההפרשה. כדיןשלאשהוצאוחשבוניות : להלן" 

ממקורזהבקיבלההמערערתכיהמשיבסבר, זופרשהבמסגרת"). משמייםזוגפרשת"

אתבניכויודרשהמ"מעמתשלוםלהתחמקבמטרהאחרממקורחשבונאיוכיסויאחד

. כדיןשלאשהוצאוהמסבחשבוניותהכלולותהתשומות

עיכובעל16.06.13ביוםלמערערתהמשיבהודיע, משמייםזוגפרשתממצאילאור.5

ביקורתלהלערוךכוונתוועלמ"מעלחוק) 2)(א(39סעיףמכוחלההמגיעיםההחזרים

). המערערתלתצהיר' בנספח' ר(מ"מעחוקעלעבירהלביצועחשדנוכח, ספריהעל

לחייבבכוונתוכי, לשימועהזמנהבמכתב, למערערתהמשיבהודיע28.11.13ביום.6

ועד2012מינוארבתקופהידהעלשנוכובחשבוניותהכלולתשומותמסבכפלאותה

' דנספח' ר(2012-2013לשניםספריהאתולפסול27,069,806₪שלבסכום2013מאי

בוחזרהמשיב. אחרמועדנקבעולאבוטלהשימועמועד). המערערתלתצהיר

. זומהודעתו

מ"מעלחוקא112סעיףלפיסמכותוהפעלתעללמערערתהמשיבהודיע24.12.13ביום.7

צולמתןבקשההמשיבהגיש, זודרישהבסיסעל. 14,489,874₪שלסךתשלוםודרש

הנשיאהסגנית' כבבפנידיוןולאחר59457-12-13א"תבהליךהמערערתכנגדעיקול

2.3.14ביוםקיבלאשרפשרההסדרעלהודעההצדדיםהגישו, רוןעינתהשופטת) דאז(

). המערערתלתצהיר' ונספח' ר(דיןפסקשלתוקף

901,714שלבסכוםקנסוהטלתספריהפסילתעללמערערתהמשיבהודיע8.1.14ביום.8

שתיעל). המערערתלתצהיר' ינספח' ר(מהותיתבסטייהספריםניהולבשל. ₪

' כבבפנישהתבררמרכזמחוזימשפטלבית30638-02-14מ"עהוגשאלוהחלטות

לפיה, הצדדיםלהסכמתדיןפסקשלתוקףניתן16.6.14ביום. בורנשטיןר"דהשופט
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לתצהיר' יב-ו' יאנספחים' ר(בהתאםימחקוהערעורהחלטותיויבטלהמשיב

). המערערת

בהתאם, השפיטהמיטבלפיהוצאותשומתלמערערתהמשיבהוציא15.01.14ביום.9

בשניםהמערערתלטובתשהוצאומסחשבוניתכישמצאלאחר, מ"מעלחוק77לסעיף

לכתב' אנספח' ר(כדיןשלאבספריהשנוכופיקטיביותחשבוניותהינן, 2012-2013

סכוםחייבתהיאמ.ח.כחברתעםהעסקאותבמסגרת, ההוצאותשומתלפי). הערעור

חייבתהיאסחר. ד.אחברתעםהעסקאותובמסגרת, נומינליבערך10,551,955₪של

). המערערתלתצהיר' זנספח' ר(נומינליבערך2,982,948₪שלסכום

המשיבאצלבעניינהדיוןהתקיים10.3.14וביוםזוהחלטהעלהשגההגישההמערערת.10

חלקיתההשגהאתהמשיבקיבל26.10.14ביום). המערערתלתצהיר' ט-ו' חנספחים' ר(

לענייןבעינהנותרההשומה, לפיכך.  מ.כ.חחברתעםעסקאותיהבגיןהחיובאתוביטל

לתצהיר' יד-ו' יגנספחים' ר(בלבדסחר. ד.אחברתידיעלשהוצאוהחשבוניות

. שבפנייהערעורמכאן). המערערת

המערערתטענותתמצית

שנלמדכפי, אמתעסקאותהינןסחר. ד.אחברתעםעסקאותיהכיטענההמערערת.11

פרטי, משקלה, הסחורהתיאורהכולל(המסבחשבוניותהרישום: עריכתןמנסיבות

הוצאוהחשבוניות; למציאותותואםמדויק, נכוןהוא) ששולםהתמורהוסכוםהעסקה

המשיבאצלהרשומהפעילהכחברה, להוציאןשרשאיתכמיסחר. ד.אחברתידיעל

והיאבמלואהלמערערתסופקהבחשבוניותהמפורטתהסחורה; כדיןלוומדווחת

.בגינההתמורהמלואאתסחר. ד.אלחברתשילמה

עלהאפשריותהבדיקותמלואאתוביצעהלבבתוםפעלההיאכיטענההמערערת.12

העסקאותעלדווחההיא. מורשהגורםעםחוקיתבעסקהמתקשרתשהיאלוודאמנת

בספריהבכתבתועדוהעסקאותמלואוכןסחר. ד.אחברתגםשדווחהכפי, למשיב

, שנרכשוהטוביןפרטי, העסקהמועדרישום-לרבות, ספריםניהוללהוראותבהתאם

בנוגעאסמכתאותוצורפו, וכדומההתשלוםאופן, הכמות, המחיר, המדויקהמשקל

. התשלוםלאופן
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התשומותאםוגםהנחשדתהעברייניתלפעילותקשורהלאהיאכיהדגישההמערערת.13

עלמעידהדבראין, פיקטיביותחשבוניותבסיסעלהינןסחר. ד.אחברתבספרישנוכו

סברההמערערת, מקוםמכל. סחר. ד.אמחברתלהשהוצאוהחשבוניותשלחוקיותן

. תשומותהחזרלהואישרבדיקותיואתערךכאשרהעסקאותאתהכשירהמשיבכי

כאשר, כדיןשלא, לההמגיעיםההחזריםאתעיכבהמשיבכי, המערערתטענהעוד.14

בהתאם, יום180למשך, לתשלוםאושרושכברההחזריםעיכובעללההודיע, תחילה

אתלעכבהמשיך, הקצובהזמןבחלוף, מכןולאחר, מ"מעלחוק) 2)(א(39לסעיף

. הכספים

וגרמואותהשזעזעודרסטייםבאמצעיםנגדהנקטהמשיבכיטענההמערערת, כןכמו.15

וביטול27,069,806₪שלבסךמסבכפלחיובלפנילשימועהזמנה: כגון, נזקיםלה

שלמיידילתשלוםבדרישה, לחוקא112סעיףלפיהסמכותהפעלת; מכןלאחרההליך

14,896,972₪שלבסכוםשומההוצאת; מכןלאחרהדרישהוביטול14,489,874₪

והטלתהמערערתספריפסילת; מכןלאחרכשנההסכוםשלמשמעותיתוהפחתה

. הערעורבמסגרתמכןלאחרההחלטותוביטול901,716₪בסךקנס

המשיבטענותתמצית

פיקטיביותחשבוניותהןסחר. ד.אחברתשהוציאההמסחשבוניותכיטעןהמשיב.16

וכיסויאחדממקורזהבקיבלההמערערת, שלמעשהכך, אמתעסקאותמשקפותשאינן

. מ"מעמתשלוםלהתחמקבמטרה, אחרממקורחשבונאי

הבעליםאינה, העסקאותאתהמערערתערכהעמה, סחר. ד.אחברתכיטעןהמשיב.17

הבעליםביןחיץליצורכדי", בדרךתחנה"כמשמשתאלא, למערערתשנמכרהזהבשל

הזהבשלהאמיתייםהבעלים, משיבלשיטתה. המערערתלביןהזהבשלהאמיתיים

חשבוניתללאזהבמכירתבשלטיעוןהסדרבמסגרתשהורשע, כוכבסמימרהוא

להתחמקבמטרה, בתחבולהאובמרמהושימושקשרקשירת, הוןהלבנתובעבירות

. מחמירותבנסיבותממס
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הרשותמשטחילישראלשהוכנסמעובדלאבזהבמדובר, המשיבלשיטת.18

סמישלשליחיובאמצעותלזיקוקהובלהוא, חשבונאיתיעודכלללא, הפלשתינאית

עםבעסקאותשנקשרהשחר. ד.אלחברתהובל, מכןולאחרימזקקותלחברותכוכב

. המערערת

מ"מעלחוק) ב(א47סעיףהוראתלפיפעלהלאהמערערת, הגבוההעסקאותסכוםחרף.19

שנפדובלבדלמוטבשלאהמחאותבאמצעותאו"Change"דרךכספיםושילמה

שלשליחיוידיעלבפועלנמשכוהכספים). בנקלחשבוןמהפקדהבשונה("Change"ב

כמי, סחר. ד.אלחברתהזהבבעדתמורהשילמהכיהוכיחהלאוהמערערתכוכבסמי

עמלהאסוליןלמרשילמוהשליחים, המשיבלעמדת. עמההעסקאותאתשערכה

.החשבוניותהוצאתעבורחודשית

אתלבחוןכדיהנדרשיםהסביריםבאמצעיםנקטהלאהמערערתכיהמשיבטעןעוד.20

מקורבדבר" עיניהאתעצמה"ולמעשהלהשהונפקוהמסחשבוניותשלחוקיותן

תיקומנהלתמ"מעבמשרדירשומהסחר. ד.אחברתאםביררהלאהמערערת. הזהב

מיבדקהלא; גביהןעלהרשומההחברהזהותעםהחשבוניותאתאימתהלא; עוסק

אתלההמספקיםהשליחיםהםמיבדקהלא; וזהותוסחר. ד.אחברתמאחוריעומד

. כספהאתמשלמתהיאולהםהזהב

ומנהלהואיל, בדיקותיועללהסתמךהיתהיכולהלאהמערערתכיהדגישהמשיב.21

המערערתאםאלא, שהתבצעוהעסקאותחוקיותאואמיתותאתבוחןאינומ"מע

.  לאותומ"מעהחזרדרישתשחרורבתנאיעומדת

והכרעהדיון

, המשיבמטעם); "גינדימר": להלן(גינדיאהרוןמרהבעליםהעיד, המערערתמטעם.22

מרוהעיד") דודבן' גב: "להלן(2א"תמ"מעאיזוריתממונה, דודבןאיריס' הגבהעידה

"). פחימהמר: "להלן(חמורהפשיעהמ"מעמנהל, פחימהיגאל

הערעורדיןכימסקנהלכללהגעתי, העדיםאתושמעתיהטענותבכתבישעיינתילאחר.23

. זומסקנתישביסודהשיקוליםאתאפרטלהלן. להידחות
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הנורמטיביתהמסגרת

סעיףפיעלשהוצאהחשבונית: "היאמ"מעלחוק1סעיףלפימסחשבוניתשלההגדרה.24

:כךקובעת, מ"מעלחוק47סעיףהוראת". 47

במסחייבתעסקהלגבילהוציארשאימורשהעוסק)א(.47"

דרישתלפיכןלעשותהואוחייב, עסקהחשבוניתבמקוםמסחשבונית

.הקונה

שיפורטובלבד, האוצרשרשקבעפרטיםתכלולמסחשבונית)1()ב(

לסוגיםאוכללדרך, להתירהמנהלרשאיאך; בנפרדהמסבה

פירוטבמקום" מסכולל"המליםציון, עסקאותאועוסקיםשל

;בנפרדהמס

וגםבמסהחייבותלעסקאותגםנוגעתהמסחשבוניתהיתה)ג(

במסהחייבותלעסקאותנוגעתאו, ממסהפטורותלעסקאות

פרטיבחשבוניתיצויינו, אפסבשיעורהחייבותולעסקאות

."בנפרדסוגכללגביהחשבון

ידיעלמונפקתלהיותעליה, כדיןשהוצאהכחשבוניותתחשבמסשחשבוניתמנתעל.25

. במסהחייבתעסקהובגיןמורשהעוסק

המכסמנהל' נמ"בעמתכותשיווקז.ר.ל.א.מ4069/03א"בע, קבעהעליוןהמשפטבית.26

דרישותבמספרלעמודצריכהכדיןשהוצאהחשבוניתכי, 6-ה' עמ2/יטמסיםמ"ומע

והאמיתייםהנכוניםהצדדיםביןאמיתיתעסקהלשקףועליהמהותיותגםאך, טכניות

, המכירהאוהשירותטיבלענייןהן, נכוניםלהיותצריכיםבההפרטים, דהיינו. לעסקה

. לעסקההצדדיםזהותלענייןוהןבתמורהששולםסכוםלענייןהן

, לעסקההנכוןהצדשהואהסחורהשלהבעליםלביןהחשבוניתמוציאביןזהותכשאין.27

אםאו, הסחורהסופקהבפועלאםמינהנפקאואיןלפיקטיביתהחשבוניתנחשבת

: להלן(597), 2003–ד"תשס, למשפטחושן, (מוסףערךמס, נמדר' אשלספרו' ר[לאו

")].נמדר"
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מסאתבוחייבשהואמהמסלנכותזכאיעוסקכי, קובעתמ"מעלחוק38סעיףהוראת.28

: הסעיףלשוןוזו. כדיןלושהוצאומסבחשבוניותהכלולהתשומות

התשומותמסאתבוחייבשהואמהמסלנכותזכאיעוסק)א(.38"

אויבואברשימוןאוכדיןלושהוצאהמסבחשבוניתהכלול

אוהיבואשרשימוןובלבד, המנהלזהלעניןשאישראחרבמסמך

ושהניכויהטוביןכבעלהעוסקשלשמואתנושאהאחרהמסמך

אוהרשימון, החשבוניתהוצאתמיוםחדשיםששהבתוךייעשה

."המסמך

בעסקהלשימושהןאםאלאתשומותעלמסלנכותאין":לחוק41סעיףהוראתפיעל.29

". במסהחייבת

בשיעורמ"מעהמטיל, מ"מעלחוק30סעיףלגביהחל, כןועלזהבמייצאתהמערערת.30

המוסףהערךמסאתתשומותכמסלנכותרשאיתהיא, ולכןשלההעסקאותעל" 0%"

.בארץמספקיההזהברכישותעלשילמהאותו

המכסמנהל' נמ"בעבטוןלמוצריחברהסלע3758/96א"בעקבעהעליוןהמשפטבית.31

לפינבחנתהתשומותמסניכויזכותכי"), סלעעניין: "להלן(493) 3(נגד"פ, מ"והמע

. מודעותולדרגתאוהעוסקשלהנפשיליסודחשיבותליתןמבלי, אובייקטיבימבחן

כדי, אובייקטיבימבחןבסיסעלפיקטיביותבחשבוניותמדוברכיבהוכחהדי, דהיינו

לפי, חריגבפסיקההוכר, זאתעם. התשומותמסלניכויהעוסקשלזכאותואתלשלול

כאשרגם, תשומותמסלניכויעוסקשלזכאותואתישלולשלא, סובייקטיבימבחן

מנהלאתלשכנעהנישוםעל, זהסובייקטיביבמבחן. פיקטיביותבחשבוניותמדובר

אתלאמתכדיהסביריםהאמצעיםכלאתנקטואףהתרשללאהואכימ"מע

באמצעיםלגלותהיהיכולולאגילהלאכןפיעלואףהעוסקזהותואתהחשבוניות

אתהנישוםעלמטיל, זהחריג.להוציאהזכאיהיהלאהחשבוניתשמוציאסבירים

.חשבוניתלהםוהמוציאיםהעוסקיםוזהותהעסקאותנכונותאתלוודאהחובה

בידיהיההאם-והשאלותביותרמצומצםהואהאובייקטיביהמבחןכי, יודגשאך.32

סביריםאמצעיםנקטוהאםקבלתןבמועדבחשבוניותשנפלהפסולאתלגלותעוסק

מדינת' ניואבטל5042/05ש"ע' ר(מחמירבמבחןשתבחנהשאלותהן–כןלעשות

))2007אוגוסט(4/כאמסים, ישראל
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מנהל' נמ"בעועפרבניןקבלנותשרוןזאב3886/12א"בעקבעהעליוןהמשפטבית.33

שהוצאוחשבוניותשלקיומן(האובייקטיביהיסודהתמלאותעםכי) 26.8.14(מ"מע

והנטלכדיןשלאהוצאושהחשבוניותידעהעוסקכי" חזקה"מעיןקמה) כדיןשלא

אותןשהחשבוניותלכךמודעותחסרהיהשהואולהראותהחזקהאתלהפריךעליו

הסובייקטיביבנטלעמדהלאהמערערת, שם. כדיןשלאהוצאותשומותכמסניכה

:המסחשבוניותשלחוקיותןאיבדבר" עינייםעצמה"שכמילראותהוישהנדרש

נקטההיאכילהראותמהמערערתפהלדרושישכיסבוראינני"

אותןהחשבוניותכילוודאמנתעלהסביריםהאמצעיםבכל

לכל, עליההיהלדעתי, לעילשהובהרכפיאך, כדיןהוצאוניכתה

שנפלוהפגמיםעלידעההיאשלפיההחזקהאתלהפריך, הפחות

אני, מזאתיתרהתשומותכמסניכתהאותןהחשבוניותבהוצאת

שנוכח(הפלילימהמשפטבהיקשלכאןלייבאניתןכיסבור

לויש–ל"הנהסמכויותשלוהעונשיותההרתעתיותהמטרות

: שלפיו", עינייםעצימת"בדברהעקרוןאת–) לענייננוזיקה

קיוםאפשרותבדבראוההתנהגותטיבבדברשחשדאדםרואים"

)1)(ג(20סעיף" (מלבררםנמנעאם, להםמודעשהיהכמיהנסיבות

עצימת"עקרוןשללהחלה; 1977-ז"התשל, העונשיןחוקל

, פאריינטי' נארוך7785/99א"ע: ראו–האזרחיבמשפט" העיניים

המערערתכינראהכןכיהנה)) ... 2001(11פיסקה, 85) 3(נהד"פ

מלחקורונמנעהאלוחשדותבפני" עיניהעצמה"הפחותלכל

פוזיטיביממצאגםישזהבעניין(לאשורןהעובדותאתולוודא

לאהמערערתמקוםומכל), הנכבדהמחוזיהמשפטביתמטעם

משמעותיותבפעולותנקטהכילהראותהשכנועבנטלעמדה

."אלוחשדותלהסרת

או, ח"דושהגישאומסששילםהטוען: "לחוק132סעיףקובע, ההוכחהנטללעניין.34

כי, להראותהמערערתעל, כלומר". הראיהעליו–מסחשבוניתפיעלנוכהשהמס

בניכויומותרותאמתעסקאותמייצגות, כדיןהוצאומתבססתהיאעליהןהחשבוניות

.  תשומותמס
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. תשומותבניכויהעוסקת" פנקסית-לבר"היאבושהמחלוקתמ"מעבערעורהמדובר.35

בדברהשכנוענטלרובץהמסאתלנכותהמבקשהעוסקעל, שכזהדבריםבמצב

ד"פ, אלפחל' נרחובות, והבלוהמכסאגף, ישראלמדינת401/82א"ע' ר(לניכויזכאותו

ושרותיםהשקעותלניהולחברה, ארדגיורא1436/90א"רע); 1985(550, 547) 2(לט

"); ארדעניין": להלן) (1992(20-16פסקאות, 101) 5(מומ"פ,מוסףערךמסמנהל' נמ"בע

26פסקאות, 891) 4(נזד"פ, מוסףערךמסמנהל' נמ"בעלבנין. ע.ו.כ3646/98א"רע

עניין: "להלן) (29.3.2005(3פסקה,מוסףערךמסמנהל' נמורד1965/05א"רע); 2003(

). 986, 983' בעמ, נמדר; סלעעניין"); מורד

שישהראייתיהיתרון: וביניהםשוניםבשיקוליםמקורההעוסקעלהשכנוענטלהטלת.36

הואמ"מעערעור; ולהוצאותיולהכנסותיו, לעסקיוהנוגעותלעובדותבנוגעלנישום

נטלמוטלועליוכתובענחשבהמערערשבהראשונהערכאהלפניהבאהכתובענה

עוסקלגביבמיוחדנכוןהדבר". מחברוהמוציא"בהיותוערעורולהוכחתהשכנוע

אותורואיםולכן" קווסטאטוס"האתלשנותשמבקשכמיתשומותמסלנכותהמבקש

.  ))3.7.14(חיפהמ"מעמנהל' נמ"בעאחזקותסימקו6364/12א"ע' ר(מחברוכמוציא

הפרטאלהכללמן

האובייקטיביהמבחן

זההואאסוליןשדודמחלוקתגםאין. זהבלידיהקיבלהשהמערערתמחלוקתאין.37

סחר. ד.אחברתשלהבעליםשהואכמיהמחלוקתשבבסיסהחשבוניותכלאתשכתב

אסוליןמרשלהודעתו; 18-30' ש19' עמ3.12.15מיום' פרו-גינדימרשלעדותו' ר(

). התשובהלכתב11נספח–2.07.13מיום

, סחר. ד.אלחברתהמערערתביןאמתעסקאותנערכוהאםהיא, שבמחלוקתהשאלה.38

, בניכויהמערערתדרשהאשרהמסחשבוניותכמנפקת, סחר. ד.אחברתהאם, דהיינו

. למערערתאותושמכרהזווהיאהזהבעלהבעליםהיא

? למערערתזהבמכרה, סחר. ד.אחברתהאם

הזהבאתלישראלהכניסאשר, כוכבסמימראצלהואהזהבשמקורסבורהמשיב.39

דרךלמערערתאותוומכר, חשבונאיתיעודכלללא, הפלשתינאיתהרשותמשטחי

האמיתייםכבעלים, בינוחיץליצורכדי" בינייםתחנת"כשימשהאשר, סחר. ד.אחברת



לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

אגף המכס ומס ערך מוסף-א.ברכו גולד ג'ולרי בע"מ נ' מדינת ישראל46883-11-14ע"מ

.תיק חיצוני: 

23מתוך 10

. המערערתלבין, הזהבשל

עקיףבאופןאלאלקוחותיומולישירבאופןפעללאכוכבסמישמרהעידפחימהמר.40

מסלולאתשיטשטשופיקטיבייםמסמכיםהוצאתלצורךשונותוחברותשליחיםדרך

קשרבקשירתהואשםכוכבסמי).4-8שורות53' עמ8.3.16מיום' פרוראה(הזהב

, האישוםכתבבמסגרתכאשר, פיקטיביותחשבוניותהוצאתשלעבירהלביצוע

במטרהפיקטיביותחשבוניותהוצאולהןהחברותמביןכאחתהמערערתהופיעה

). 2/מע-3' לעמבסיפא", בשלישיתמתוקןאישוםכתב' "ר(מסמתשלוםלהתחמק

, כוכבסמישלשליחיוידיעלהמערערתאצלהתקבלהזהב, המשיבשהציגמהודעות.41

שללתצהירו28, 18, 12-14סעיף' ר(מאירודודעשוריעקב, גילאברהםששמותיהם

).פחימהמר

אסוליןדודבשםאדםאצלפעםעבדתי: "כי, המשיבבפניבהודעהמסרגילאברהםמר.42

מיוםגילאברהםשלהודעתו' ר(המערערתאתמכירלאוהוא" מתכות. ד.אשנקרא

העיד, המשיבמטעםפחימהמר). התשובהלכתב27נספח–139, 131' שו16.6.13

דבריםוישבגרוזיהבנקלחשבוןכוכבסמיעבורהעברותעשהגילשאביזהבהקשר

' שו41עמק8.3.16מיום' פרו' ר(כוכבלסמיגילאביביןהקשראתשמחזקיםנוספים

1-7 .(

, סחר. ד.אחברתידיעלהועסקלאהואכיטען, המשיבבפניבהודעתועשוריעקבמר.43

. לואומראסוליןשמרלמיסגורהבשקיתאותהומעבירסחורהממנהלוקחהיהאך

כיוטעןאסוליןמרשלכשליחששימשהכחישעשורמר. מאירמדודקיבל, שכרואת

–42-49' שו30.6.13מיוםעשוריעקבשלהודעתו' ר" (אישיתאותםמכירלא"הוא

והחברהלאסוליןשליחויותעושההיה"הואכי, לגביוהעידפחימהמר).4/מע

)1-2' שו42' עמ8.3.16מיום' פרו' ר(" שלולקוחההיאהמערערת

אני"כי, הזהבשלומקורולמערערתבקשרטען, המשיבבפניבחקירתודודמאירמר.44

186-188' שו30.6.13מיוםדודמאירשלהודעתו' ר" (כלוםמכרתיולאאותםמכירלא

זהאבלשרשוםמהזה-עיוןלאחר: "כיהעידפחימהמר). התשובהלכתב30נספח–

יודעיםואנוים'נג'מהצכספיםמשךשהואהזאתלאמירהמעבריודעיםאנו. נכוןלא

). 12-13' שו41' עמ8.3.13מיום' פרו' ר" (שלוהפעולותעל
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השליחיםשלושתשלעבודתםעל, 3.7.13מיוםהמשיבבפניבהודעתוטעןאסוליןמר.45

עושיםהיולאהם. הכסףאתולוקחיםהזהבאתמספקיםהיוהשליחיםשלושת: "כך

לכתב12נספח' ר" (משליבשליחיםצורךליהיהלכן. זהמלבדאחרותשליחויותעבורי

, פלחאיילאוהואכיאסוליןמרטען, 26.6.13מיוםהמשיבבפניבהודעתו). התשובה

שהגיעזהבהוא, הסחורהמקורבעוד, למערערתהסחורהאתמסרו, מטעמוהשליח

).618-626' שו, התשובהלכתב8נספח' ר(גילואבימאירדודעשורמיעקבמהשטחים

) התשובהלכתב11נספח' ר(2.07.13מיוםבהודעתואסוליןמרטען, המערערתלגבי.46

שללקוחההיאשהמערערתידעולאוהםלמערערתישירקשרהיהלאלשליחיםכי

:כך, החוקרלשאלתהשיב, ואולם. סחר. ד.אחברת

מ"בעבמתכותוסחרשיווק. ד.אחברתשלמעשהכך. ש"

מסחשבוניתמ"בעולרי'גגולדברכו.אלחברתמוציאה

שמוברחזהבשלאספקהכנגדחשבונאיכיסויהמהווה

? השליחיםי"עמהשטחיםלארץ

לארץשמוברחתבסחורהשמדוברידעתילאשאנירק. כן. ת

." מהשטחים

עלימקובלתאך, הזהבלמקורמודעתהיתהלאשהמערערתסבראסוליןמר, אמנם.47

המבוססהחשדמןמפחיתהאיננההמערערתשלמודעותהלפיה, המשיבשלעמדתו

8.3.16מיום' פרו' ר(פיקטיביותהןלמערערתסחר. ד.אחברתשהנפיקההחשבוניותכי

' ר(5.7.13מיוםהמשיבבפניאסוליןמרשלבהודעתועלהעוד).  11-24' שו45' עמ

: כך, השליחיםשלושתשללסמכויותיהםבנוגעפרטים), התשובהלכתב13נספח

רשותהייתהמאירודוידעסוריעקבגילאבילשליחיםהאם: ש"

וסחרשיווק. ד.אשלמטעמההשוניםים'יינג'בצלפעול

? מ"בעבמתכות

. כן: ת

? רשותכזאתלהםהיתהלמה: ש

העבירושהןהזהבעוברלהםשייכיםהיוהאלההכספיםכי:ת

לפעולרשותלהםשתהיהממנידרשוהםככה. לי

" ים'יינג'בצ
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חברתידיעלהועסקושהשליחיםהמעידותבהודעותשדי, המשיבעמדתעלימקובלת.48

ואישרוזולחברההקשוריםמחשבונותכספיםמשכו, אחרתאוכזובתקופהסחרד.א

אלההםכיהחשדאתלבססכדי, סחר. ד.אחברתשלמסוימיםללקוחותזהבאספקת

אלאהזהבעלהבעליםבהכרחאינהסחר. ד.אוחברתלמערערתהזהבאתסיפקואשר

).6' ש42' עמ–10' ש39' עמ' פרו' ר(אלועסקאותבמסגרתכיסויחשבוניותהנפיקה

ניהלאסוליןכיהעידגינדימר. בעליםמנהגבזהבנהגהלאסחר. ד.אשחברתשוכנעתי.49

מיום' פרו' ר(העולמיהזהבממחירידועלהניתנתההנחהמחירעלומתןמשאעמו

המשיבבפניאסוליןמרשלהודעתואתסותרתעדותואך) 2-17' שו18' עמ3.12.15

: לפיה), 4' עמ, התשובהלכתה11נספח' ר(2.7.13מיום

?שלךהיהלךנתנושהםהזהבהאם. ש"

.באחריותיהיהלינתנושהםהזהב. ת

מהאיתולעשותיכולאתהשלךבאחריותשהואמרגעהאם. ש

?רוצהשאתה

.לא. ת

? רוצהשאתהמחירבאיזהאותולמכוריכולאתההאם. ש

" . לא. ת

בזהבמדוברכיהודהשלגביהמ.ח.כלחברתבקשרגםאסוליןמרחזר, זוגרסהעל.50

לשליחיםבמלואההתמורהאתמוסרשהואתוך, עבורםידועלונמכרלשליחיםהשייך

מהדמיון). התשובהלכתב11נספח–7-8' עמ2.7.13מיוםהודעה' ר(עמלהומקבל

שגםלהסיקניתן, סחר. ד.אוחברתמ.ח.כחברתבקשראסוליןמרשלבאמירותיו

השליחיםעבורלהנמכרהזהב, המערערתעםסחר. ד.א. חברתשערכהבעסקאות

.  לידיושקיבללעמלהבתמורה

אףעל, לעדותהנזכריםמהשליחיםאחדאו, אסוליןמראתהזמינהלאהמערערת.51

. לחובתהעומד, כןמלעשותהימנעותה. לפתחהרובץההוכחהשנטל

אוכוכבסמיאתמכירלאהואלפיה, גינדימרשלבהצהרתוהסתפקההמערערת.52

"כיטען, 2.7.13מיוםהמשיבבפניבהודעתו, גינדימר. שליחיו היהבעצמואסולין: 

שליחשלחשאסוליןפעמיםכמההיו... בעצמואותהכותבוהיהחשבוניתעםמגיע

מיכשנשאל" חשבוניתעםאסוליןהגיעלמחרת. משלוחתעודתעםהזהבאתשהביא
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היהבעצמואסוליןהראשונותבפעמים. שמואתיודעלא: "השיב, שליחאותוהוא

לתצהיר' טונספח' ר" (שלושליחהיהבודדותפעמיםכמהכךאחרהזהבאתמביא

' ר(בפנייבעדותוגםחזרכךעל). 88-95' ש4' עמ49-52,61-64' ש3' עמגינדימרשל

מיוםבהודעתופלחאיילמר). 1-9' שו19' עמ, 18-32' ש18' עמ3.12.15מיום' פרו

שללתצהירו' כנספח' ר(למערערתאסוליןמרידיעלשנשלחזהשהואאישר27.6.13

כשליחעבדפלחשאיילבעדותואישרפחימהמרוגם) 170-175' ש7, 5' עמ, גינדימר

).9-11' שו53' עמ8.3.16מיום' פרו' ר(אסוליןמרשל

להעידיכולאשרמנהלתהיאאותומלאיסחר. ד.אלחברתשישהוכיחהלאהמערערת.53

לאאסולין: "כי, שנמכרוהזהבלכמויותבקשרהעידפחימהמרואףבזהבבעלותהעל

-4' שו48' עמ8.3.16מיום' פרו' ר" (אחריםלוהכתיבוהכמויותאת. הכמויותעלשלט

5 .(

אותןבגיןסחר. ד.אחברתמולהסכםעלחתמהלאשהמערערתהואנוסףעניין.54

בעוד), 1-6' שו22' עמ3.12.15מיום' פרו' ר(שקליםבמיליוניזהבלמכירתעסקאות

אפילו, הזהבבתחוםהסכמיםנערכיםאחתלאכי, מפורשות, העידפחימהשמר

). 1-13' שו48' עמ8.3.16מיום' פרו' ר(דנןהענייןאתהסובבתמשמייםזוגבפרשת

ידיעלשנערכהלמחברתבקשרמחלוקתעלתההצדדיםביןכי, אעירהדבריםבשולי.55

, תאריכים, מחירים, הזהבעסקאותפרטיבהרשומיםכיטועןהמשיב. גילאברהםמר

סמיעבורידועלנוהלהשהיא, בהמהכתובלהסיקניתןוכי', וכולקוחותשלשמות

אחתפיסקהיש, דבריםמאודהרבהבמחברתיש"כיהעידפחימהמר. כוכב

-14' שו53' עמ, 36' עמ, 23-30' שו35' עמ8.3.16מיום' פרו' ר." (למערערתשמתייחסת

ולאהמשפטלביתהוגשהלאהמחברת, הראייתיתחשיבותהאףעל, זאתעם). 18

. 8.3.16מיוםהדיוןלפרוטוקולהחלטתיחרףלמערערתהועברה

? מסחשבוניתלמוציאשולמההתמורההאם

אתלמערערתמוסרהספק, לפיה, בתחוםהעסקאותביצועשיטתעלהצהירגינדימר.56

ללקוח, ל"לחומיידיבאופןנשלחהזהב. ימיםשלושהלמשךאשראילהומעמידהזהב

ומתכותזהבבהעברותהמתמחהשליחויותחברתבאמצעות), (METAL ORבשם

העברהבאמצעותלמערערתהתשלוםאתמעבירל"מחוהלקוח, למחרתיום. יקרות
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או) בטוחזיהוי-ב"זה(בנקאיתהעברהבאמצעותמשלמתהמערערתואזבנקאית

. בספריהנרשמיםהתשלומיםכל. לספקבהמחאות

. שונהבאופןנעשתה, סחר. ד.אחברתעםהמערערתשלהמסחרשיטת, זאתלמרות.57

העברותדרךלהשילמההיא, סחר. ד.אמחברתהזהבאתקיבלהשהמערערתלאחר

(change"בשנפרעו, בלבדלמוטבשאינןבהמחאותאו"change"לחשבון ' פרו' ר" 

):1-7' ש14' עמ, 26-31' ש13' עמ3.12.15מיום

ממנילקבללאיכולשהואאמרשהואובזמןעקרוניתק'בצשילמתי"

והחשבוןגירושיןמשפטלווישמאחרchangeדרךרוצהוהואק'צ

changeדרךלווהעברתיח"מהרואישורקיבלתיאזמעוקלשלו

, דהיינו. שליח"ומהרושלוח"מהרואישורשקיבלתיאחריזאת

. changeהשלהבנקלחשבוןכסףלהעבירשלילבנקהוראהנתתי

וגםקים'בצגם.ת? שילמתקים'בצגםאובהעברותרק.ש

רוצהשהואמה, אותולהסביכולוהואשלולחברהק'צ. בהעברות

לנכותיכולהואאז. ליומייםק'צ. בלבדלמוטבלאזה. בזהשיעשה

פעלתאסוליןדודמולהפעילותמתחילת.ש. רוצהשהואאיפהאותו

חברתשלבנקלחשבוןהפקדתשלבבאיזהאודרךבאותהאותו

הבנקלחשבוןכספיםהפקדתלא.ש. ק'צדרךרק, לא. ת? סחרד.א

. "לא.ת?סחרד.אשל

במזומןאסוליןמרשללידיונפרטוהכספיםאםיודעלאהואכיהעידגינדימר, למעשה.58

3.12.15מיום' פרו' ר" (בכללשליענייןלאזה"לטענתו. שוניםלגורמיםהתחלקואםאו

). 16-21' ש15' עמ

אילנה' הגבלידיברובםב"זהבמסלול, התמורהתשלוםעלאישורצרפההמערערת.59

בעליםהם, סיטיןאיציקומרחניןאילנה' הגב). המערערתלתצהירד"כנספח' ר(חנין

נמשכואליהםשהועברוהכספיםכי, המשיבבפניבחקירתםהודיעו, "change"של

חשבוניותהוצאתעבורעמלהקיבלואסוליןכוכבסמישלהשליחיםבאמצעותבפועל

לתצהירו39ונספח336-37נספחים3-4' עמ10נספח, 4' עמ9נספחראה(כדיןשלא

). פחימהיגאלמרשל



לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

אגף המכס ומס ערך מוסף-א.ברכו גולד ג'ולרי בע"מ נ' מדינת ישראל46883-11-14ע"מ

.תיק חיצוני: 

23מתוך 15

): התשובהלכתב13נספח' ר(כך, 5.7.13מיוםהמשיבבפניבהודעתוטעןאסוליןמר.60

?אותםקיבלתשאתהלאחרהאלויקים'הצעםעשיתמה:ש

אנישמולםהשוניםים'יינג'בצהאלוקים'הצאתניכיתיאני:ת

קיבלתישאניהכספיםאתמסרתיאנימכןלאחר. עבדתי

. במזומןלשליחים

?האלוקים'הצמהבגין:ש

.ממניקיבלושהלקוחותסחורהעבור:ת

?קיבלושהלקוחותהסחורהמישל:ש

. השליחיםשל:ת

קיבלהאףאלא, לכיסההזהבבגיןהתמורהאתקיבלהלאסחר. ד.אשחברתרקלא.61

: כך28.11.13ביוםהמשיבעמושערךבבירורטעןגינדימר. שירותיהעבורעמלה

גלםחומרלקנותלנוהציעו.. סוחריםאלינוהגיעוכשנתייםלפני"

סוכניםכמוהיואנשיםאותם.. העולמימהמחיר4%-3%פחותזהב

יכירושהםליוהציעו.. מאיטליהזהבמייבאשאניראוכנראהוהם

עמלהתמורתהעולמימהמחירפחות4%-3%-בשמוכריםאנשיםלי

).גינדימרשללתצהיר' יזנספח' ר". (מהמוכריםיקבלושהם

הטענהאתהמבססתראייתיתתשתיתהציגהמשיבבעוד, האובייקטיביהמבחןלסיכום

נטלבהרמתכשלההמערערת, למערערתפיקטיביותמסחשבוניותהנפיקהסחר. ד.אשחברת

. תשומותמסהחזרדורשתבגינןהמסחשבוניותשלחוקיותןבדברכתפיהעלהמוטלההוכחה

שהיאלהוכיחכדיבהםשישנוספותראיותהמציאהלאהמערערת, גינדימרשלעדותומלבד

אתשללהלאהמערערת; הזהבעלהבעליםשהיהכמיסחרד.אמחברתהזהבאתקיבלה

שחברתהוכיחהלאהמערערת; השליחיםושלושתכוכבסמילביןבינההמשיבשיצרהקשר

לאהמערערת; עמלהבתשלוםמדוברושאיןלכיסההזהבבגיןהתשלוםאתקיבלהסחר. ד.א

עלוהוצאואמיתיותעסקאותמשקפותתשומותמסבגיןניכתהשהיאשהחשבוניותהוכיחה

.לעסקההאמיתיהצדידי
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הסובייקטיביהמבחן

כיוהשכנועההוכחהנטלהמערערתעל, האובייקטיבילמבחןהחריגתחולתלבחינת.62

נדרשת, כךלשם. העוסקוזהותהחשבוניותאתלאמתסביריםבאמצעיםנקטה

כי, לשכנעעליה. התרשלהשלאלהראותדיולאסביריםבאמצעיםלנקוטהמערערת

' ר(כןלעשותזכאיהיהלאהחשבוניתשמוציאלגלותהיתהיכולהלאואףגילתהלא

4/כזמיסים, תקוהפתחמ"מעמנהל' נעבאדלעזיזעודהנשאת, 38791-09-11מ"ע

)). 2013אוגוסט(

כבודמיישמת) 14.8.2007(חיפהמ"מעמנהל' נמ"בעסבוחנן871/04') חי(ש"בע.63

היא, זהבכלל. זהברכישתשלבמקריםהסובייקטיביהחריגאתוסרקרוגהשופטת

מדליות, מטבעותמכירת(מוסףערךמסתקנותבלעמודהחשבוניותעלכימציינת

מתוךבשיקהתמורהאתלשלםנדרשהעוסק, למשל, כך. 1994-ד"תשנ, )זהבומטילי

בחריגעמידהלצורךכיהמשפטביתקבע, כןכמו. זולמטרהמיוחדשיקיםפנקס

בדיקת(התקניםהוראותלבהתאםהזהבמקורמהולבחוןנדרשעוסקהסובייקטיבי

: ל"הנסבובענייןהמשפטביתדברייפיםזהלעניין. 1966-ז"תשכ,)זהבמוצרי

) 72' עמ(הזהבמקורלגביחשדותלועלושלאהבהירטייבמר"

, במקורמתענייןשאינומי. זהנושאלבדוקלנכוןמצאלאולפיכך

." החשבוניתנותןשלהחוקימעמדואתלעשותשעליוכפימברראינו

שלבמקורומתענייןשאינומיכיונהירהזהבמקורשלהבירורחשיבותמודגשת, בכך.64

מעיןעוסקכיהרי, לגיטימיאינומקורוכירבותאינדיקציותשקיימותפיעלאף, הזהב

.הסובייקטיביהחריגשלבגדרולבואיכולאינוזה

אודותהמערערתשלהסובייקטיביחשדהאתלעוררכדיהענייןבנסיבותהיה, בענייננו.65

. למערערתשהוציאההמסחשבוניותוחוקיותהעסקאותאמיתות, סחר. ד.אחברת

עמהכרתהטרםסחר. ד.אוחברתאסוליןמראתהכירהלאהמערערת, ראשית.66

תחוםהואיקרותבמתכותהמסחרשתחוםהצהירגינדימר-שקליםבמיליוניעסקאות

מר. רעהואתאיש, יותראופחות, מכיריםבוהעוסקיםכלכאשר, ומצומצםייחודי

.המערערתעםשנקשרלפניהזהבבתחוםעסקלאאסולין
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סחר. ד.אחברת. הזהבבתחוםחריגהיה, דנןהעסקאותשלהתשלוםאופן,שנית.67

דרךאליהיועברוהכספיםכיוביקשהכבדיםבחובותמצויהשהיאלמערערתהודיעה

העברהבאמצעותבמקום", change"לחשבוןהעברותאובלבדלמוטבשלאהמחאות

15' עמ, 1-7' שו14' עמ, 26-30' שו13' עמ3.12.15' עמ' פרו' ר(בנקלחשבוןבנקאית

). 14-15, 9-10' שו

וטוענתסחר. ד.אלחברתהועברהתשלוםכיהמוכיחותראיותצרפהלאהמערערת

: כךנרשםבו8.4.13מיוםניסיםחייםחשבוןרואהבמכתבהסתפקהכי

החברה. בלבדבמזומןעובדתהשוטפתפעילותהלצורךהחברה"

נאלצההחברה... הבאיםהספקיםדרךבלבד"change"דרךפועלת

דודאסוליןמרהמניותבעלשלכבדיםחובותעקבזובצורהלעבוד

החברהאתהגבילואלוחובות. לאומילביטוח022187140. ז.ת

; גינדימרשללתצהירוא"כנספח' ר" (כנדרשבנקחשבוןמלפתוח

). 19-22' שו14' עמ3.12.15מיום' פרו

חברהעםשקליםבמיליוניעסקאותמעריכתיחשושסבירשהאדםגבוהסיכוייש

לחברתאיןכאשרשאתוביתרהחשבוןרואהאישורכלשון", כבדיםחובות"בהמצויה

צריךדווקאהחשבוןרואהאישור, שכזהדבריםבמצב. משלהבנקחשבוןסחר. ד.א

מוציאומימתקשרתהיאמיעםלבדוקאותהולדרבןהמערערתשלחשדהאתלעורר

. מסחשבוניתלה

). גינדימרשללתצהירו7סעיף' ר(העולמיהזהבמשערנמוךהיההזהבמחיר, שלישית.68

הביקושוירידתהעולמיהזהבמחירעלייתרקעעלניתנהשההנחההסבירגינדימר

כיגינדיטען, המשיבבפניבהודעתו. הסחורהאתלמכורכדיהנחותשהוצעוכך, לזהב

לאהאמור, וממילאסותריםבהסבריםהמדובר. הדולרשערעלמבוססההנחהמחיר

.  הוכח

כולם. ת: "ידו-עלנאמרוכך" בלוףהכל"כיידעההמערערת, כוכבסמישלחקירתולפי.69

באמאיפהיודעיםכולם. ש... .... יודעברקו. ת.... ?שמות". כולם"זהמי. ש. יודעים

]. 7-24' שו, 73' עמהתשובהלכתב25נספח." [בלוףשהכליודעיםכולם. ת.הזהב

?יודעיםהםמהאז, או. ש... ..יודעים. ת..יודעיםכולם. ש: "104בעמודחקירהובאותה

. בשחורהכל. ת?בשחורשהסחורה? מזויףזהשמה. ש. .. בלוףהכלשזה.. יודעים. ת
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אומראתה? יודעיםהםאיך.ש. בלוףשהכלמביניםהם... בשחורהכל.. הכל. יודעים

. ת.. זהאתלהגידפשוטלאזה.. לאזה, יודעיםהםלהגידסתם, להגיד" . יודעיםהם"

בחוץ? משלםהואמהעל, איך, איך, וחצי3בשעובדים. ת. סתם. ש. המחירבגלל

(וחצי3לומורידאתהאיך. פיקסעולה.. עולהלארץ הנייר... ש) ברורהלאמילה? 

]. 4-22' שו". [פיקטיבי

שזהידעוכולם"שהואכוכבמרי"עשנאמרהיחידישהדבראישרבעדותופחימהמר.70

(בלוף בנוגעכוכבמרשאמרהיחידיהדבר, ולמעשה) 10' ש38–6' ש37' עמ' ר" 

הזהבמאחוריעומדשהואידעולאאמנםהםכיזה, המערערתבכללם, ליצואנים

הנמוךמחירובשלמהשטחיםמוברחבזהבשמדובר, לדעתו, ידעואבל, ידםעלהנרכש

25כנספחסומןאשר23.06.13מיוםכוכבסמישלחקירתובתמליל104, 73-74' מ(

). המשיבמטעםהתשובהלכתב

זהבמשערמשמעותיתנמוך, מוזלבמחירזהברוכשתשהיאידעההמערערת, כןאם.71

נורותלהידלקצריכותמידיגדולההנחהשיש: "כיבעדותופחימהמרצודק. עולמייציג

).10-1' שו45' עמ8.3.16מיום' פרו' ר" (אדומות

כדיןבחשבוניותשמדוברלוודאכדיהנדרשותהבדיקותמלואאתביצעההמערערתהאם

רישומועובדתאתבדקה, סחר. ד.אחברתעםזהירותמשנהנקטהכיטענההמערערת.72

. כמתחייבהאישוריםכלאתלידהלקבלדאגהוכןמ"מעבמרשםהתקין

בקשרלערוךשישבדיקותלבין, הזהבלמקורבקשרלערוךשישבדיקותביןלהפרידיש.73

אוהעסקהחוקיותהעדרעליצביעבהכרחלאהזהבשמקורבעוד. הזהבעללבעלות

, מחשידותבנסיבותומתחייבתבסיסיתהיאהזהבעלהבעלותבדיקת, המסחשבוניות

. להלןבהרחבהשיובהרכפי

:כי27.11.13ביוםהמשיבבפניבהודעתוטעןגינדימר, הזהבלמקורביחס, ראשית.74

וישאותימענייןלאוזהבשחורונמכרמהשטחיםהואהזהבשמקורידעתילאאני"

בשביליזההראשוןהחזרשהיהוברגעמ"מעשלבעיהזהכי, בהחזרמ"ממעהכשרלי

: וכיהזהבמקורמהוידעלאשהואבפנייהעידגינדימר"., כשרשהכולהאישור

אומרשהואמהזה, מסחרזה. ליענהלאוהוא) ס.א–אסוליןמראת(אותושאלתי"

מרטען2.7.2013מיוםבחקירתועוד); 20-30' שו11' עמ3.12.15מיום' פרו' ר." (לי
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מר). 25' שו2' עמ26.8.2013מיוםהודעה' ר" (שאלותלשאולעניין"ראהשלאגינדי

אותושאלהלאכללהמערערתכי, 2.7.13מיוםהמשיבבפניבהודעתוטעןאסולין

). התשובהלכתב11נספח' ר(הזהבלמקורביחסשאלות

כדיכלשהןבדיקותעשהאםבעדותונשאלגינדימר, הזהבעללבעלותביחס, שנית.75

אלאלענייןהשיבלאאך), הזהבמקורמבירורבשונה(הזהבשלהבעליםמילבדוק

. )27-28' שו20' עמ; 10-16' שו19' עמ3.12.15מיום' פרו' ר(ח"רולאישורהפנה

ממסניכויאישורלווישתקינהשהחברהח"רואישור":עלהסתמךכיהעידגינדימר.76

).28-32, 12-20' שו21' עמ3.12.15מיום' פרו' ר" (וזהווכדיןכדתספריםומנהלבמקור

האישורשלטיבועלעמדהלאאך, אינטרנטמאתריאישורקיבלהכיטענההמערערת.77

משרד–BDOחברתכיהצהירגינדימר. המשפטביתבפניאותוהציגהאוהנטען

צרפההמערערת. שפעלהכפילפעוללהוייעץבעסקאותיהאותהלווה, הפטזיוח"רו

מרשללתצהירו' כאנספח' ר(לעדותהובאלאעורכואך, BDOחברתמטעןתצהיר

). גינדי

אישוריםקיבלההמערערת, סחר. ד.אחברתעםלהתקשרותעוברכיהצהירגינדימר.78

, לטענתו. עסקאותאותןבהשלמתפסולאופגם, מניעהכלאיןלפיהםהמשיבמטעם

חברתעםהמערערתשערכההראשונההעסקהבמסגרת, החזרביצעשהמשיבהעובדה

-23' שו20' עמ3.12.15מיום' פרו' ר(כולןלעסקאותתקינותתעודתהיווה, סחר. ד.א

).1-9' שו21' עמ, 29-32; 26

אתבוחןאינוהמשיב, המסהחזריבחינתבמסגרתכיהצהירהדודבןאיריס' גב.79

שחרורבתנאיעומדתהמערערתאםאלא, שהתבצעוהעסקאותחוקיותאואמיתות

בדיקתאלאהעסקהטיבלגבימהותיתבבדיקהמדוברלא. מ"מעהחזרדרישות

מיום' פרו' ר(כךדודבן' גבהדגישה, בעדותה. ההחזרבבקשתהתומכיםהמסמכים

):22-24' שו26' עמ17-231' שו23' עמ3.12.15

לאאני. במשרדלבדוקיכוליםשאנחנומהאתבודקיםאנחנו"

שמגיעיםממסמכיםניזונהאני. העסקהעריכתבזמןבעסקנמצאת

זהאבליכולתנוכמיטבבודקיםאנחנו, דבריםעודדורשתאני, אליי
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ושהחשבוניתכדיןהיאשהעסקהאחוזבמאהביטחוןמהווהלא

."כדיןיצאה

...

, במקוםהייתילאאבל, נכוןזה, מדוקדקתבצורהנבדקהחזרכלהזהבמקרה"

."הזהבאתנתןומיהחשבוניותאתנתןמיראיתילא, העסקהאתראיתילא

פסולאופגםוכלמניעהכלאין"כיהמשיבמטעםאישורהציגהלאהמערערת.80

שקייםשללהאףדודבן' הגב. לתצהירו37בסעיףגינדימרשטועןכפי", זובהתקשרות

יתרה). 1-3' שו31' עמ, 28-32' שו30' עמ3.12.15מיום' פרו' ר(בעדותהכזהאישור

כאשרגם, תשומותלהחזראישורשיינתןמצבלהיותשיכול, העידהדודבן' גב, מכך

, שלמעשהכך), 24' עמ3.12.15מיום' פרו' ר(החשבוניותמוציאכנגדחקירהמתנהלת

העסקהתקינותעלבהכרחמעידאינוהמשיבידיעלתשומותהחזרשניתןהעובדה

. וחוקיותה

להכשירכדיולאתשומותהחזרלקבלזכאותהאתלבססכדילמשיבפנתההמערערת.81

חברתשהנפיקההמסחשבוניותחוקיותאואמיתותןאתלבדוקאועסקאותיהאת

ולאהחזרקבלתלצורךלמשיבפנהכי, אישרגינדימר, למעשה. במסגרתןסחר. ד.א

) 23-26' שו, 20' עמ3.12.15מיום' פרו' ר(העסקאותכשרותלבחינת

. העוסקשללעסקאותבדיעבדהכשרחותמתלהוותיכולאינומ"מעהחזר, מקוםמכל.82

ההתקשרותאתמקיףבאופןלבחוןהיכולתאוהכליםבעלאינושהמשיבמסכיםאני

ובעלביותרהטובהנזקמונעהואשהעוסקאלא, החזריםאישורבמסגרת, הצדדיםבין

. בדיעבדולאהמעשהטרם, התקשרויותיואתלבחוןוהיכולתהכלים

המסרשויותלפיה, התקינותחזקתעומדתלמשיבכיאוסיף, לעילהאמורלצד.83

בפעולתלפגםהטועןהעוסקעל. לדיןבהתאםהסטטוטוריותסמכויותיהןאתמפעילות

עניין; 17, 12פסקאות, ארדעניין' ר(כדיןשלאהיופעולותיהכילהוכיחהנטל, הרשות

' נמ"בעאחזקות) 2000(ישראלאורו8673/06א"ע; שם, מורדעניין; 504' בעמ, סלע

.זהנטלהרימהלאהמערערת)). 8.7.2008(11פסקה,דןגוש, מוסףערךמסמנהל

אתלבחוןכדיהנדרשיםהסביריםבאמצעיםשנקטההוכיחהלאהמערערת, כןאם.84

מקורמהוחוקרבאופןבדקהלאהמערערת; להשהונפקוהמסחשבוניותשלחוקיותן
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הבעליםהיא, החשבוניותאתלהשהוציאהכמי, סחר. ד.אחברתאםבדקהולאהזהב

. וזהותוסחר. ד.אחברתמאחוריעומדמישבדקההוכיחהלאהמערערת; הזהבעל

ד.אחברתשלוטיבהזהותהלגביואדישותענייןחוסרהביעההמערערת, למעשה

הקפדה"בהתנהלותהעללהעידכדיבכךשישסבוראינני. החשבוניותמנפיקת, סחר

. המערערתשטוענתכפי"יתרה

בחרההיאאךרבותאזהרהנורותהיוהמערערתלנגדכיעולה, הסובייקטיביהמבחןלסיכום

שלהבעליםמילבדוקלא, סחר. ד.אחברתאתלבדוקלא, באדישותלהתנהל, עיניהלעצום

באישוראו, החברהשלחשבוןרואהבאישורדיאין. מקורומהלבדוקולאלהשנמכרהזהב

שלטונותידיעלשמונפקיםבמסמכיםהמדובר,שכן.במקורמסניקויושיעורפינקסיםניהול

ובכלהאמוריםבאישוריםמצוידתלהיותחברהיכולה. (במובחן משלטונות מע"מ)הכנסהמס

תשומותמסבעברהחזירשהמשיבבעובדהאיןגם, כך. פיקטיביותחשבוניותלהנפיקזאת

חברהשלהחשבוניותכשרותעללהצביעכדי,סחר. ד.אחברתידיעלשהוצאהחשבוניתבגין

דעתהלהניחכדיהסבירותהבדיקותמלואאתלבצעהנטלמוטלהמערערתעל. ואילךמכאןזו

.כדיןמסחשבוניותלידהומקבלתאמתבעסקאותנקשרתשהיא

במערערתשפגעההמשיבהתנהלותבדברהטענה

להוגרמואותהשזעזעודרסטייםבאמצעיםנגדהנקטהמשיבכיטוענתהמערערת.85

. כדיןשלא, לההמגיעיםההחזריםאתכשעיכב, ובעיקרןנזקים

לחוק) 2)(א(39סעיףלפיההחזריםעיכובעללמערערתהמשיבהודיע16.06.13ביום.86

ימיםמספרהכספיםאתלעכבהמשיך, החוקהוראותלפי, יום180בחלוףאך, מ"מע

לחוקא112סעיףלפיסמכותוהפעלתעללההודיעבו24.12.13ליוםעד, נוספים

שלההחזרמדרישתמחציתהוחזרהבמסגרתפשרההושגה, בהמשךאשר, מ"מע

. המערערת

, המבוקשיםמ"המעהחזריאתלשלםהמשיבשלעיכובונוכח, המערערתלטענת.87

בריביתחויבה, ולכןאלוהחזריםחשבוןעלשלקחהההלוואהאתפרעהלאהמערערת

בסעיפיםמפרטגינדימר. מיידילפירעוןההלוואהאתהעמידהבנקואףחריגהגבוהה

בחשבונהשנוצרהגירעוןנוכחהמערערתשלקחהנוספותהלוואותעללתצהירו63-65

.הסתמכהעליהםמ"המעהחזריקבלתאיבעקבות
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איבדוהבנקבנקאיאשראילמערערתבוטל, ההחזריםעיכובבשלכיטוענתהמערערת.88

זאתכל. עובדיםלפטרנאלצהוהיאהמערערתנזילותנפגעה, זאתלאור. בהאמונו

.במוניטיןופגיעהשקליםמיליונישלהפסדעללבדונאמדאשרבייצורלהאטההביא

):23-28' שו17' עמ3.12.15מיום' פרו' ר(כךנזקיועלהעידגינדימר.89

?אחריםספקיםעםהתקשרתלאלמהאז.ש

אתלילקחו? אעבודאניאיך. מ"במענמצאשליהכסףכלכי.ת

. הלכו₪מיליון2, הכסף

?לייצאממשיךלאאתהמדועמחזוריםכאלהעם.ש

רק, רגילעובדיםאחריםיצואניםהיום. אצלכםשליהכסףכי.ת

בייצואלעבודיכוללאאני. אצלכםשליהכסףכיעובדלאאני

וחודשוחודשכל, בעבודההתקדמתילא. יחזורלאהכסףכי

. שלהםהאישוריםלפי

, הכספיםאתעיכבכאשרכדיןפעלהמשיב. זהלענייןגםהמערערתטענותאתדחיתי.90

שרשרת. להאושרושטרםכספיםעלוהסתמכההלוואהלקחה, המערערתבעוד

והוא, המשיבבהתנהלותתלויהאינה, שלקחהההלוואותבסיסעלשנוצרההאירועים

תשומותניכוילקבלמנסהשהמערערתסברבהןבנסיבותהחוקלהוראותבהתאםפעל

.   בדיןזכאיתאינההיאלהן
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.תיק חיצוני: 
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דברסוף

המשיבשהוציאתשומותבשומתפגםכללא נפל כימסקנהלכללהגעתי, לעילהאמורמכל

שאינםבמסמכיםהכלולותהתשומותאתבניכוידרשהשהמערערתשוכנעתי. למערערת

להידחותהערעורשדיןהיאהתוצאה.  כדיןשהוצאומסחשבוניות

שלבשיעורד"עוטרחתושכרמשפטהוצאותלמשיבתשלםהמערערתאפואנדחההערעור

.   בפועלהמלאלתשלומוועדמהיוםחוקיתריביתויישאלמדדצמודיהיהזהסכום. 25,000₪

, בהעדר הצדדים.2017יולי 31, תשע"זח' אבניתן היום,  

9/8/17ניתן לפרסם את פסק הדין אך לא לפני 

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים. 


