
הונאות

רו"ח יהודה ברלב, ברלב ושות' - ביקורת 
חקירתית. אין קשר בין השמות, המקומות 
והאירועים במאמר זה למציאות

ברת "חזיז ורעמ טיולי אק�טרימ" ח
מארגנת קבוצות של חובבי טיולי 
הדרכה  צוות  בליווי  אק�טרימ, 
ממאגר המדריכימ שברשותה, לטיולימ שבינ 
שונימ  באיזורימ  חודשימ  למ�פר  שבוע 
בעולמ. בשנה האחרונה חלה ירידה של 20% 
ורוד  נראה  אינו  והעתיד  לטיוליה  בביקושימ 

יותר, לפחות לא בשנה הקרובה.
החברה נהגה לגבות כ�פימ מלקוחותיה, 

�באמצעות כרטי�י אשראי (במזומנ או בתש
ישי לקבל  נהגו  המדריכימ  כנ,  כמו  �לומימ). 

ההוצאות  במזומנ.  בונו�ימ  מהלקוחות  רות 
היו: למדריכימ - תשלומ במזומנ לפני תחילת 
הטיול, בצ'קימ לפקודתמ שהיו נפדימ בדלפק 
ל�פקימ  החברה;  חשבונ  התנהל  בו  ה�ניפ 

�בחו"ל - מקדמות והעברות בנקאיות; לחב
�רות התעופה - לפי הה�דרימ עימנ, באמצ

עות מ�לקה מרכזית; לבתי מלונ - באמצעות 
ה�דרימ פרטניימ.

כמו כנ, ניתנו למדריכימ מזומנימ, ככ�פי 
היקפ  בשטח.  תשלומימ  לצורכ  קטנה,  קופה 
הכ�פימ בקופה קטנה זו השתנה לפי המיקומ 
הגיאוגרפי של הטיול ונע בינ 5% ל�10% מ�כ 

כל ההוצאות המתוכננות.
הנדנגרבר,  יו�פ  ידי  על  נוהלה  החברה 
החברה,  המניות  בעלי  מארבעת  אחד  שהיה 
בחלקימ שווימ. להלנ מתוכ תמצית התצהיר 
המשפט  לבית  הנדנברגר  ידי  על  שהוגש 

המחוזי, המדבר בעד עצמו:
התובעת היא חברה מוגבלת במניות אשר 
עו�קת ומתמחה למעלה מעשר שנימ בהפקת 

טיולי אק�טרימ בעיקר בחוצ לארצ.
ומנהלי  שווימ  בחלקימ  המניות,  בעלי 
(להלנ:  �מית  ג'ורג'  ה"ה  המ  התובעת 

מעילה באקסטרים
הירידה בהזמנות לטיולי האקסטרים של חברת "חזיז ורעם" הביאו את מנהלה 
לשכור מבקר חקירתי, כדי שיבדוק האם אין לה בעיות גם בתחום היושרה של 

עובדיה. המסקנות הפתיעו אותו מאוד > יהודה ברלב

"שלמה"),  (להלנ:  הנדנגרבר  "ג'ורג'"), שלמה 
חיימ מדריכי (להלנ: "חיימ") והח"מ. 

בעלי  הכולל  רחב  לקוחות  חוג  לחברה 
יכולת כ�פית מהשורה הראשונה והיא מוכרת 

כיחידה בתחומה בישראל.
תרמית,  מעילה,  מעשי  עניינה  זו  תביעה 

�גזל, זיופ והפרת אמונ, שנעשו על ידי הנתב
עימ לאורכ ארבע שנימ, בשיטות מתוחכמות, 
שניתנ  האמונ  את  מנצלימ  שהנתבעימ  תוכ 
בהמ, נוטלימ לעצממ מקופת החברה כ�פימ 
לחברה  גורמימ  ובככ  שונות  בדרכימ  רבימ 

נזקימ כבדימ, הנ לקופתה והנ לשמה הטוב.

הביא את החברה שלו
הנתבע 1, מר שלמה שלמוני (להלנ: "הנתבע 
והכ�פימ  החשבונות  כמנהל  שימש   ,("1
עד  שנימ,  חמש  לאורכ  התובעת  של  הראשי 
תפקידו,  במ�גרת  זו.  תביעה  למועד  ב�מוכ 
היה הנתבע 1 האחראי היחיד והבלעדי על כל 
ענייניה הכ�פיימ של התובעת. הנתבע 1 נהנה 

�מאמונ מלא ובלתי מ�ויג מצד כל בעלי התו
בעת ומנהליה.

הנתבע 1 היה עובד שכיר בתובעת לאורכ 
והוא הוע�ק על פי ה�כמ עבודה  כל השנימ 

שנקשר עימה.
באופנ  הפר   1 הנתבע  כי  מיד,  ייאמר 
בוטה לא רק את הוראות הדינ, אלא אפ את 
הוראותיו המפורשות של ה�כמ העבודה, בכל 
ידו,  על  שנעשו  החמורימ  למעשימ  הקשור 

כמתואר בכתב התביעה.
(להלנ:  שלמוני  יהויכימ  מר   ,2 הנתבע 
הנתבע   .1 הנתבע  של  בנו  הינו   ,("2 "הנתבע 
2 �יפק שירותי הדרכה מ�וגימ שונימ לחברה 

וללקוחותיה.
בדיעבד התברר, כי הנתבעימ קשרו קשר 
בהיקפ  כדינ  שלא  כ�פימ  מהתובעת  להוציא 
הצגת  תוכ  בשנה,  שקלימ  אלפי  מאות  של 

של  החשבונות  הנהלת  ב�פרי  שווא  מצגי 
התובעת כאילו מדובר בשירותימ אשר ניתנו 
היתה  בגינה  ואשר   2 נתבע  ידי  על  לתובעת 

חייבת התובעת כביכול כ�פימ לנתבע 2.
2, היה איפוא שותפ פעיל בפעו�  הנתבע
1, תוכ שהנ�  לות המירמה אותנ ביצע הנתבע
תבע 2 דואג להעביר לנתבע 1 חשבוניות מ� 
שבגינ  אפ  על  התובעת,  לחיוב  פיקטיביות, 
שירותימ  מעולמ  נתנ  לא  אלה,  חשבוניות 
לתובעת. בככ שימש נתבע 2 כצינור להעברת 
הכ�פימ הגנובימ, מקופת התובעת לחשבונו 
הפרטי של הנתבע 1 ו/או לחשבונ ע�קו של 

הנתבע 2. 
(להלנ:  שושנה  �וזאנה  גב'   ,3 הנתבעת 
 ,2 הנתבע  של  חברתו  הינה   ,("3 "הנתבעת 

והיא הצלע השלישית במשולש גניבה זה. 
בתו עבודתו השנייה  �ופ שנת  �לקראת 

העבודה  עומ�  נוכח  כי   ,1 הנתבע  טענ  בעת 
הרב המוטל עליו, כמנהל חשבונות ראשי של 
מציע  שהוא  תוכ  ל�יוע  זקוק  הוא  התובעת, 
זה  לעניינ  לשכור  התובעת,  למנהלי  וממליצ 
לחשופ  מבלי   ,3 הנתבעת  של  שירותיה  את 
את הקשר הקיימ בינ נתבע 2 לנתבעת 3 ואת 
החל  לפיככ,   .3 לנתבעת  בינו  העקיפ  הקשר 
1 בחברה, הוע�  משנתו השלישית של הנתבע
במשרה  התובעת,  בשירות   3 הנתבעת  �קה 

חלקית, כעוזרת של הנתבע 1.
 3 הנתבעת  כי  בדיעבד,  מתברר  והנה 
�ייעה לנתבע 1 לבצע את פעולות המירמה, 
שבינ  תוכ  הפיקטיביימ,  והרישומימ  הזיופ 
היתר היא זו אשר דואגת למלא בכתב ידה את 

לתו נמ�רו  אשר  הפיקטיביות  �החשבוניות 
2. בככ �ייעה הנתבעת 3  ידי נתבע  בעת על 
בידי הנתבע 1 לה�תיר פעולות אלה, תוכ ציונ 
נתונימ פיקטיביימ ושגויימ בכרט�ות הנהלת 

החשבונות של התובעת.
הרישומימ  זה שביצע את  היה   1 הנתבע 
החשבונות  הנהלת  בכרט�ות  החשבונאיימ 
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חשבונות  את  שקיבל  זה  הוא  התובעת,  של 
ההמ את  והעביר  אישרמ  בדקמ,  �ה�פקימ, 

חאות לחתימתמ של מנהלי התובעת, לצורכ 
שליחתמ ל�פקימ ו/או הכינ הוראות העברה 
לאותמ  המגיעימ  ה�כומימ  להעברת  לבנק 
 1 הנתבע  התובעת.  לקוחות  ו/או  �פקימ 
בתובעת  חתימה  זכות  בעל  היה  לא  מעולמ 
ולא היה מו�מכ לאשר כל התחייבות כ�פית 

הקשורה בתובעת.

הוראות התשלום נגרסו
הראשי  הבנק  חשבונ  את  ניהלה  התובעת 
גומלינ  קרדיט  בבנק   123204 מ�פר  שלה, 
(להלנ:  בתל�אביב  המטיילימ,  �ניפ  בע"מ, 
ויומ  רצופ  בקשר  עמד   1 והנתבע  "הבנק"), 
שוטפ  טיפול  לצורכ  הבנק  פקידי  עמ  יומי 

בענייני התובעת.
דיווחימ  מקבלימ  היו  התובעת  מנהלי 

לחש באשר  מהנתבעת  ושוטפימ  �יומיימ 

בונ הבנק של התובעת, שכנ הנתבע 1 היה זה 
וה�י�מא  הגישה  קוד  את  ברשותו  שהחזיק 
לחשבונ הבנק של התובעת באתר האינטרנט 
היו  לא  ואלה  בע"מ,  גומלינ  קרדיט  בנק  של 

מצויימ כלל בידי מנהלי התובעת.
לרבות  התובעת,  בשמ  החתימה  זכויות 
התקופה  בכל  היו  הבנק,  חשבונ  חיוב  לצורכ 
הרלוונטית לתביעה שתי חתימות אישיות של 
ג'ורג',  שניימ מתוכ ארבעת מנהלי התובעת: 
אני  כלל  בדרכ  מטה.  והחתומ  חיימ  שלמה, 
אחד  עמ  יחד  התשלומ,  הוראות  על  חתמתי 

המנהלימ הנו�פימ: ג'ורג' או חיימ.
מר  של  תצהירו  תחילת  מתוכ  כאנ  עד 
כי  עלה,  התצהיר  המשכ  מקריאת  הנדנברגר. 

�לאור הירידה בהכנ�ות החברה בשנה האח
בשנה  זו  מגמה  להמשכ  הצפי  ולאור  רונה 
חקירתי,  מבקר  שירותיו של  נשכרו  הקרובה, 

שחשפ את האמור בתצהיר, כולל:
 > שלמה שלמוני הכינ את אמצעי התש�

העברה  הוראות  ורשמ  החברה  של  לומ 

כ�פיות לבנק, לצורכ החתמת מורשי החתימה 
בחברה, לפני שיגורנ של הוראות אלה בפק� 
התשלומ  הוראות  את  גר�  שלמוני  לבנק. 
לנוהלי  בניגוד  לבנק,  בפק�  שיגורנ  לאחר 
פ�קאות  הו�יפ  שלמוני  בתובעת.  העבודה 
להוראות התשלומ המקוריות, לאחר חתימת 

המנהלימ עליהנ.
לבנק,  תשלומ  הוראות  זייפ  שלמוני    <
מנהלי  של  גבמ  מאחורי  מו�יפ  שהוא  תוכ 
אישורמ,  וללא  ידיעתמ  ללא  החברה, 
לחשבונו  ו/או  לעצמו  תשלומ"  "הוראות 

בבנק ו/או לפקודת בנו יהויקימ.
>  שלמוני טענ בפני המנהלימ ש"הצ'קימ 
אבדו", כדי לקבל במירמה ממורשי החתימה 

צ'קימ חלופיימ, ואת תמורתמ נטל לכי�ו.
הירידה  אלמלא  הרשימה.  נמשכת  וככ 
להכנ�ות  העגומ  והצפי  החברה  בהכנ�ות 
מנהלי  בדעתמ  מעלימ  היו  לא  העתידיות, 
החברה לשכור שירותי מבקר חקירתי וממילא 

המעילה לא היתה מתגלה.  


