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(השמות ח  למשקף"  "מסגרת  ברת 
והאירועים בדויים) עוסקת בייצור 
ושיווקן  למשקפיים  מסגרות 
לעשרות חנויות אופטיקה ברחבי הארץ ואף 
 40 לפני  הוקמה  החברה  קטן.  בהיקף  לחו"ל 
גם  ששימש  ספקטאקל  אברהם  בידי  שנה 
כמנהלה, לפני עשר שנים העביר את הניהול 
לבניו יצחק ויעקב, והוא ממשיך לשמש כיועץ 
להנהלת החברה וחבר הדירקטוריון. תוצרתה 

של החברה נחשבת למובילה מסוגה בשוק. 
ידי  על  הוקמה  למשקפופר"  "הכל  רשת 
לפני  גלאסמאייר  מיכאל  האופטומטריסט 
הרשת  גדלה  השנים  במהלך  שנים.  כעשר 
הפרוסות  חנויות,  לשמונה  אחת  מחנות 
מיום  החברה  של  לקוח  היא  הרשת  בארץ. 

פתיחת החנות הראשונה שלה. 
גדל  למשקפופר"  "הכל  לרשת  האשראי 
כתוצאה  כאשר  בממוצע,   10%�ב שנה  מדי 
מהיחסים העסקיים והניסיון שנצבר בעבודה 
נדרשה  לא  היא  הרשת,  מול  המתמשכת 
זאת, החברה  להעמיד בטחונות לחברה. עם 

הכס הדוחות  את  שנה  מדי  וקיבלה  �בקשה 
פיים של הרשת. הדוחות הצביעו על יחסים 
ושנתי,  תפעולי  רווח  עם  טובים  פיננסיים 
כאשר בשנה האחרונה חלה קפיצה של מאות 
כי  עולה,   2009 לשנת  בדוחות  מעיון  ברווח. 

�הגידול ברווח נובע מגידול משמעותי במכי
ללא  נותרו  וההוצאות  הקניות  כאשר  רות, 

שינוי לעומת שנת 2008.
הרשת  הפסיקה   2010 באוקטובר   1�ב
 21�ב לחברה.  כולל  ספקיה,  לכל  לשלם 
הרשת  כי  לחברה,  הסתבר  באוקטובר 
אחראית על 25% ממכירות החברה. החברה 
נקלעה לקשיים כספיים ניכרים ואברהם פנה 

משקפיים להם, ולא יראו
הונאה שמבצע לקוח עלולה לגרום לקריסתה של חברה. לעיתים מתברר רק 

בדיעבד, שלחברה היו כמה וכמה סימנים מעידים מוקדמים, שהיו צריכים לכל 
הפחות לעורר חשד > יהודה ברלב

לאחד מספקיה בחו"ל בהצעה שירכוש אותה. 
לבדיקת  צוות  בנובמבר   1�ב שלח  הספק 
שנתקלו  הקשיים  ולאור  הרכישה,  כדאיות 

�בהם לבדיקת הנתונים, הם שכרו מבקר חקי
רתי כחלק מהדיו�דיליז'נס. בתוך שבוע הגיש 

המבקר את ממצאיו. 
לפני  שנתיים   ,2008 באוגוסט  כבר 
העביר  הרשת,  ידי  על  התשלומים  הפסקת 
הרשומה  לחברה  מניותיו  את  גלאסמאייר 
באיי הבתולה הבריטיים. גלאסמאייר נשאר 
כיועץ לרשת במשרה חלקית ומרבית מנהליה 

פוטרו. לחברה לא היה מידע על כך.
הרשת,  על  הבעלות  שהועברה  מהרגע 
פעלו הבעלים החדשים לביסוס מעשי הונאה 
נגד ספקיה, שאחד מהם הוא החברה. הרעיון 
הנראה,  ככל  היה,  החדשים  המנהלים  של 
לצבור סחורות באשראי מהספקים בהיקפים 
גדולים, להפוך את הסחורות למזומן ולצאת 
תאריך  הכסף.  עם  המדינה  גבולות  את 
ההונאה  להשלמת  העבריינים  שקבעו  היעד 
להצליח  מנת  על   .2010 ספטמבר  סוף   היה 
את  העבריינים  השאירו  ההונאה,  בתוכנית 
הרלוונטיים,  המנהלים  ואת  גלאסמאייר 

ליצירת הכיסוי של "עסקים כרגיל".
ההנהלה החדשה של הרשת העמידה את 
מרבית סניפיה למכירה ואף הצליחה למכור 
ובמהלך   2008 בסוף  לזכיינים,  מהם  ארבעה 
2009, תוך שמירה על מותג הרשת בסניפים 

שנמכרו.
מהחברה  קניותיה  את  הגדילה  הרשת 
כאשר  הקניות,  פיצול  ידי  על   2008 מסוף 
ההנהלה וכל אחד מהסניפים שנשארו ברשת 
הפכו ללקוח נפרד. חלק מסניפי הרשת פעלו 

כלקו החברה  של  האיזוריים  המנהלים  �מול 
החברה  מהרשת.  כחלק  ולא  עצמאיים  חות 
והתייחסה  פיצול מלאכותי  שזהו  גילתה  לא 

כלקו אלא  מהרשת  חלק  כאל  לא  �לסניפים 

לכל  אשראי  הענקת  כולל  עצמאיים,  חות 
לקוח "עצמאי" בנפרד.

הגדילה  האחרונים  החודשים  לקראת 
הגדלת  תוך  מהחברה,  קניותיה  את  הרשת 
מזהה  כשהחברה  שלה,  הכולל  האשראי 
כגופים  הרשת  של  וההנהלה  הסניפים  את 

עצמאיים ובלתי קשורים.
לאחים  ברשת  מנהל  פנה   2010 בינואר 
ספקטאקל בבקשה להגדיל את האשראי ואת 
החלה  שהרשת  בנימוק  האשראי,  תקופת 
לייצא, כולל את מוצרי החברה, והיא נדרשת 
ללקוחותיה  ותקופתו  האשראי  את  להגדיל 

בחו"ל.
בחודשים אוגוסט וספטמבר 2010 מסרו 
מעותדים,  צ'קים  לחברה  וחנויותיה  הרשת 
והצ'קים  כספים  היו  לא  שבהם  מחשבונות 

הסני בין  קשרה  לא  כאמור,  החברה,  �חזרו. 
גורם  לכל  ופנתה  והרשת  העצמאיים  פים 

המעו הצ'קים  לכיסוי  בנפרד.  �"עצמאי" 
מחשבונות  מעותדים  צ'קים  מסרו  תדים 
שונים אחרים, לתקופה שאחרי 1 באוקטובר. 
וגם  החברה לא ערכה בדיקה על צ'קים אלו 

הם חזרו. 
המכירות  למנהל  שוחד  שילמה  הרשת 
מהאשראי  חלק  שאישר  בצפון,  החברה  של 
שנוצר. ההסבר שנתן מנהל המכירות ליעקב 
לאישור הגדלת האשראי, היה שהרשת החלה 

לאש נדרשה  ולכן  לחו"ל  משקפיים  �בייצוא 
ראי גדול וארוך יותר ללקוחות. מאחר והסבר 

ספק האחים  של  קודמת  שיחה  תאם  �זה 
מנהל  אותו  נגד  צעדים  ננקטו  לא  טאקל, 

מכירות, שחרג מסמכותו.
נעלמו  הרשת  של  (העבריינים)  הבעלים 
הזרה  שהחברה  מסתבר  כן:  על  יתר  לחו"ל. 
הבעלים  היתה  לא  מניות  כבעלת  הרשומה 
האמיתיים, אלא רק שימשה כנאמן להחזקת 

מניות הרשת.
רו"ח יהודה ברלב, משרד ברלב ושות' - 
ביקורת חקירתית
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הדוחות הכספיים של הרשת משנת 2009, 
עליהם הסתמכה החברה, לא בוקרו ולמעשה 

�משרד רואי החשבון טרם החל בעריכת הבי
של  המהותיים  הנתונים  שנה.  לאותה  קורת 
כך  פיקטיביים.  היו  והוצאות  מלאי  מכירות, 
גם חתימת רואי החשבון על דוח המבקרים. 
כי  הקניות,  סעיף  מבדיקת  לראות  היה  ניתן 
מאחר  בפועל,  הקניות  את  משקף  אינו  הוא 
עלו  הדוח  בשנת  לרשת  החברה  שמכירות 

על סכום הקניות שהופיע בדוחות הכספיים 
המפוברקים של הרשת. כמו כן, אין בדוחות 
2008 ו�2009 כל סימן למכירת סניפי הרשת.

מהרשת,  חוב  נוצר  החשבון  לרואי  גם 
ביקורת הדוחות הכס �בגין שכר טירחה על 

פיים לשנת 2008 ועל דיוני שומה במס הכנסה 
 .2008�2005 השנים  עבור   ,2009�ב שנערכו 
לכן, רואי החשבון טרם החלו בביקורת לשנת 

 .2009
הרשת  של  חובותיה  כי  התברר,  בפועל 
מאלה  שלושה  פי  לפחות  הם  לספקים 
 .2009 לשנת  הכספיים  בדוחותיה  שהופיעו 
כי  עולה,  הרשת  נגד  הבנקים  מתביעות 
מזה  ארבעה  פי  גבוה  היה  הבנקאי  האשראי 

שהופיע בדוחותיה הכספיים לאותה שנה.
בביקורת החקירתית עלו מספר סימנים 
מעידים שהיו ברשות החברה, כמו גם כשלים 

לראות  היה  ניתן  ושבעזרתם  בהתנהלותה 
�שהרשת פועלת במטרה להונות ספקיה ובכ

ללם את החברה:
אחד,  סניף  על  מידע  הגיע  לחברה    <
שכנראה נמכר לפי מספר חודשים. על סניף 
המדף"  "על  שהוא  שמועות  הגיעו  נוסף 

ומיועד למכירה.
מוכרת  שהרשת  מידע  הגיע  לחברה    <

את מוצריה במבצעי ענק ובהנחות ניכרות.

>  השיחות על האשראי היו מול סמנכ"ל 
סחורה  הזמנות  הרשת.  של  חדש  כספים 
לרשת התבצעו על ידי מנהל ברשת שלא היה 

מוכר קודם לכן.
>  לא נעשה וידוא בטלפון לגבי אפשרות 
פרעון הצ'קים שמסרה הרשת. חלק מהצ'קים 
לקוחות  של  מוסבים  צ'קים  לכאורה  היו 

הרשת.
סחורה  כל  לרכוש  נחוש  היה  הלקוח    <
ללא  המחיר,  על  התמקח  ולא  לו  שהוצעה 

מיון הסחורה ובהיקפים גדולים.
�מעט חזרו  האחרונים  בשבועיים   <
בדואר  שנשלחו  וקבלות  חשבוניות  עם  פות 
לרשת. ההזמנות מהרשת נשלחו בשנת 2010 
בשנים  נהוג  מזה שהיה  ממכשיר פקס שונה 

האחרונות.
�האח בשבועות  דוא"ל  התכתבויות    <

רונים עם חלק מבעלי התפקידים לא צלחו, 
מאחר שלא נתקבל מענה למיילים.

>  באופן רגיל חלק מהסחורה היה מוחזר 
בגין  או  זיכוי,  קבלת  לצורך  לחברה מהרשת 
�2008 לא היו החז  סחורה פגומה. החל מיולי

רות מהרשת.
הרשת  מול  העבודה  בדפוס  שינויים    <
מהרשת  דרישה  אין  האחרונים:  בחודשים 
לזיכויים, או להנחות; בקשה לקבלת כרטיס 

התאמה,  לצורך  מהרשת,  חשבונות  הנהלת 
לא נענתה; בעבר היה גם קשר מול הסניפים, 

אך בזמן האחרון רק מול הנהלת הרשת.
לאחר סדרת דיונים, החליט הספק בחו"ל 
לכיסוי  כספים  ולהזרים  החברה  את  לרכוש 
השיקולים  אחד  בה.  שנוצר  התזרימי  הפער 
המכריעים בהחלטה לרכישת החברה היה, כי 
והנהלת החשבונות שלה היו  דיווחי החברה 
אמינים ושקפו נכונה את מצבה הכספי, כולל 

העובדה שנפלה קורבן למעשי ההונאה.
הלק ונלמדו  הוחלפה  החברה  �הנהלת 

חים לאירועים שציין המבקר החקירתי, כולל 
בניית מערך נהלים. ההנהלה החדשה הגישה 
תלונה במשטרה והורתה על הגשת תביעות 
ההונאה  במעשי  המעורבים  נגד  אזרחיות 
שאפשרו  החברה,  של  הרשלניות  ובפעולות 

את מעשי ההונאה. 

 הבעלים (העבריינים) 
של הרשת נעלמו לחו"ל. 

יתר על כן: מסתבר 
שהחברה הזרה הרשומה 
כבעלת מניות לא היתה 

הבעלים האמיתיים, אלא 
רק שימשה כנאמן להחזקת 

מניות הרשת


