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עמוד 1



לרשוםכמה

בחשבוני

זוהראמיר

כשמונהמהציבורשגונבתתעשייההתחבאהשעברמהשבועהמדינהמבקרבדוח

לגיטימייםעסקיםשמשלבת״קרוסלה״דרךקש,מחברותבשנה.שקליםמיליארדי

פועלתכךהגדוליםהעברייניםעבורהאשמהאתעצמםעלשלוקחים״קופים"ועד

זוהראמירגלובסניתוחהתחתון.העולםשלהפיקטיביותהחשבוניותאימפריית

בעקבות

המע״מ

האבוד

\הה/ץיעובדתכך

בהונאתמרכזינדבך"הקרוסלה":קויקות

חברות,תבויהואהפיקטיביותהחשבוניות

1D jiptpdn1:1n7j7j/j ,rn,שאותועסק

באמצעותזאת)ומגבהמצהירא;חברהנכנה

שהכניסממהיותרשהוציאהחשבוניות[

עכשיומהמדינה.המע״מהחזראתומקבל

שלכאורהממיהמע״מאתלגבותלמדינהנותר

ב׳חברהשהוצגההחשבוניתעלחתום

להעבירנדרשעסקהנוו־נתויבי:הווצבו.

n'vnלמדינה tvשירותאומוצרכלעל

המע״מעלמזדכההואבמקבילמוכר.שה

רוכש.שהואשירותאומוצרכלעלשיש

הרכישותעלהמע״מ)כלומרשליליהפעראם

המדינההמכירותועלמהמע״מגבוההיה

פעםמתבצעההחזרההפרש.אתלומחזירה

החברה.בגודלתלויחודשיים,אובחודש

א׳לחברהמכרתינכון,הטיעון:וווזרב/בתברה

לשלםעליישבגינםמוצריםאושירותיםוכךכך

ומוצרים,שירותיםג׳מחברהקניתיאבלמע״מ,

ליגםמגיעולפיכךשמכרתי,מהעלעלוואלה

במקריםהחשבוניות!.להצגתובהתאםמע״מהחזר

משולםשבגינהאמיתיתפעילותישלחברהשבהם

התשלום,שלקיזוזרקויתבקשייתכןמע״מ,

לעומקפחותברשויותנבדקהדבריםשמטבע

החברותכךminwnארוקו33

אםלמשל,פחות.מבוססותבהשמופיעות

חלקשרקאמיתיותחברותהיוו-ב'א׳חברות

יכולהג'חברהפיקטיבי,היהשלהןמהדיווח

הואשדרושמהכללחלוטין.פיקטיביתלהיות

אועובדואולירשומים,מנהליםדירקטוריון,

למדינהתדווחהזוהחברהגםהנייר.עלשניים

מהחברהרכישותעלמע״מהחזרלהשמגיע

בשרשרתהבאה
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וובמוזהןהמעורבותנוהתבדותוז*ק

711השבתיותwnmשעברייניםאמיתיות

לזייףהואשצריךמהכלידיעתן."לשמן

מבחינתהקושיחברה.אותהשלחשבונית

מכךנובעהזהמהסוגבהונאותהעבריינים

החשבונותהנהלתכאשרכלל,שבדרך

חקירהונפתחתיחסיתמהרצפותהןמסודרת,
6waftnmnבהנוזה nYirnpn 1m nnw

•Din* xr>nn1ra nraTi "j7nnיגיעו

אתשיצרולמיהשרשרתלקצההחוקרים

הפיקטיביות.החברותו/אוהחשבוניות

זוטר)עברייןב״קוף"מדוברכללבדרך

העברייניםעבורבכלאלשבתשמוכן

שמנות.עמלותשמקבלהגדולים(,

שנסחטואנשיםאלההיואחריםבמקרים

ובוודאיהגורמינו,כלילהעבודההנוות

ייתפסו.הגושמתישהוהיאה׳׳קופיינר,שד

יצרןאלתגיעשהמדינהעדיקרה,שזהעד

אתלהוציאיאפשרשחלףהזמןהחשבוניות,

מרוקו,אוושוויץבחו״ללחשבונותהכספים

בכלא,שניםכמהיושביםאםגםואז,למשלו,

לחלטקשהשלמדינהנאהסכוםעםיוצאים

נסבלתהבלתיהקלות117113

כברגליםשהכופיקטיביותחשבוניותשלפרשות

אולמרטאהודשלמהדטיהשניםלאורךכאןהיו

ועדהתשעימשנותבאמצעבירושליםהליכודוסניף

לאחרונהעראםאבלברנוביץ׳.אריההקבלןשללהרשעה

שמגלגלבעסקמדוברכיוםיחסית,זניחההייתההתופעה

שלמכיסושיוצאיםמיליארדיםשנהמדימיליארדים

בישראל.ואזרחאזרחכל

הזמרנגדהשבועשהוגשהאישוםכתבטבעי,באופן

כתבעל־פילכותרות:הנושאאתהעלהגולןאייל

הפקות,ליאםבחברתו,בכיריםומנהליםגולןהאישום,

3.2כ־שלבסךפיקטיביותחשבוניותהיתר,ביןהגישו,

שקלים.מיליון

עללראשונהלאייל״משנודעבתגובה:נמסרמהחברה

לתיקונםמיידיבאופןלפעולהנחההואכספייםסדריםאי

מעורבהיהלאאייללגביהם.המסרשויותאתליידעופעל

והאחריותהאישוםבכתבהמפורטיםבמעשיםאישיבאופן

בלבד.החברהובעלמנהלשלאחריותהינהלוהמיוחסת

לשכנעמנתעלהמםרשויותמולופועלתפעלההחברה

כמנהל.החברהלאאףאחריות,איןלאיילכיולהוכיח

המס,רשויותאתזהבענייןלשכנעתצליחשהיאמאמינה

לחלוטיןומאמינההמשפט,ביתאתאףשיידרשוככל

אייל״.שלבחפותו

המתבקשתבהסתייגותהזההמתוקשרשהמקרהאלא

רקהואאשמתושהוכחהעדמפשעחףהואאדםשכל

חבוישנשארבפרקבמיוחד:מדאיגהבתופעההקרחוןקצה

המדינהמבקרבדו״חבחריפותו,מטרידכיאם־חס־ת,

התופעה,שלהיקפיהנאמרושעבר,בשבועשהוגש

כמכתמדי,קטנותאוליקטנות,בכותרותשהוכתרה

מרינה.

הסכומיםהיקףעלההערכותלמרותכיקבעהמבקר

בשנהשקליםמיליארד)כ־המרינהמקופתשנגדעים

מטפלתבמשאבים,חוסרבשלפיקטיביות(,חשבוניותבגין

כתבימוגשיםולאמהמקריםקטןבחלקרקהמסיםדשות

המסיםברשותהמע״מ.בתחוםדיווחמרבנינגדאישום

שלמורחבותיאורבנושא,שאתביתרלפעולהחלודווקא

אלה.בדפיםהתחקירשלבאפילוגמופיעהזוהפעילות

שלבאחרישלבלעבורמוזמניםהקוראיםאליו,בדרך

הפשיעה,ארגונישלהחדשההמפלצתשלבצמיחתה

לעשותכדיסמיםלמכורצריךשלאמזמןכברשהבינו

ובקלותמהציבורישירותאותולגנובפשוטאפשרכסף.

יתרה.

החמקמקהתמנון|#

minהגדולהכסףמקורעלישתיאוריות

הנושנהההרשעהאתלוזוכריםדומרני:שלוםשמגלגל

בדברהחשדותאתבמדבר;ההרואיןבתיקההיא

הנגב;במערבהפיראטייםהחולמכרותעלההשתלטות

והשפלה.לכישחבלבשווקיוהירקותהפירות״עסקי״את

אלה;בכלרעלאכסףעשההואהמשטרתי,החשדעל־פי

רומרני,עשהבאמתהגדולהכסףאתהמשטרה,לפיאבל

הקורםהעשורבאמצענכנסכאשררקאנשיו,באמצעות

כברלהגידצריךהפיקטיביות.החשבוניותלעסקי

כנהנהדומרניאתסימןשהמידעפיעלשאףעכשיו,

ידלשיםהצליחולאהחוקריםמההתארגנות,העיקרי

האנשיםנגדרקאישוםכתביבהגשתוהסתפקוהבוסעל

עמו.המזוהים

פשיעהלחקירתהארציתהיחידהשלהמוחותמיטב

ומםמע״משלוכן(,433להב)יאל״כבמשטרהכלכלית

החשבוניותמיזמיאתליירטניסוהמסים,ברשותהכנסה

2009בשנתדומרני.שלאנשיועםהמזוהיםהפיקטיביות

ברשותאביבתלחקירותמחלקתהצליחו:כמעטהם

שמאחוריהפיננסיכמוחשנתפסמדינה,ערגייסההמסים

קצרזמןרצוץ.קנהכמשענתהתגלהשזהאלאהאופרציה,

נעלםהואבערבותושוחררעקרוניהסכםעלשחתםאחרי

נמצאהואשנתייםכעבורהיום.עדהוסברהשלאמסיבה

מיליונימאותשלבהיקפיםפיקטיביותחשבוניותמגלגל

שנכלאהערהפעם,שירד.ריקושלבסביבתושקלים

האישוםכתבעל־פיהסוף:עדהלךביתלמעצרוהועבר

מעגלחשףהוא2011בנובמברשירזינגדשהוגש

חשבוניותממנושרכשוואנרגיהדלקחברותשלשלם

משירזי.הלוואותשלבמסווהפיקטיביות

ידעלאכיהמשפטבביתלהוכיחמנסהשירזיבעוד

באמצעותפיקטיביותחשבוניותמפיץהמדינהשער

כברשהכסףהואהחשדדומרנישלבמקרהשלו,הכסף

העולם,ברחבימגווניםבמיזמיםוהושקעמישראליצא

לגיטימילהוןחדשהמוצאכארץמרוקועלדגשעם

לכאורה.

העולםאנשיאתשלימדמיהמשטרה,הערכותעל־פי

מיהוד.רקקדגדוד,בןיניבהואהמנגנוןרזיאתהתחתון

חשבוניותהפצתעלמאסרשנותוחצילששנשלחדודבן

חברותביןשקליםמיליוניעשרותשלבהיקפיםפיקטיביות

חברותאתלוזוכריםמכולןהשתלטשעליהןבקשיים

בהפציבה״השקעותיו״ואתוהלווייןהכבליםשלההתקנות

והעסקיםהשיטה.אתממשיכיםהאחריםיונה.בועזשל

פורחים.

שלמים,פיקטיבייםארגוניםמקימים״העבריינים

מחלקתמנהלארז,עמיקםמספרהטפחות״,ועדמהמסד

היינולא״לבדהמסים.רשותשלהדרוםבמחוזהחקירות

בכלחשודיםארבעהאומשלושהיותרלעצוריכולים

בחקירה;ומחבליםבורחיםהיוהשארכלואזפשיטה,

אנחנוהמשטרהעםמשותפיםצוותיםשהוקמומאזאבל

מדובראמת.בזמןחשודיםעשרותלכסותמסוגלים

חומריםלצדומעורבים,חשודיםשלעצומותבכמויות

ורואיכלכלניםמשפטנים,העסקתשמחייביםחשבונאיים

אנחנועכשיובשנה,תיקעושיםהיינופעםאםחשבון.

בשנה".גדוליםתיקיםארבעהואפילושלושהעושים

פרשותהמשותפיםהצוותיםחושפיםשבועמדיכמעט

מגיעיםעצמםהחשודיםפיקטיביות.חשבוניותשל
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הבוסיםעלהידאתלשיםמצליחיםלאהחוקריםושיוזי.)משמאל(דומוני

נחשב)למעלה(.בןזוד

העולםאתשלימדכמי

המנגנוןרזיאתהתחתון

)באמצע(משההאחים

מפרשותגבאי,ואבי

ו׳יהילוןשחוו"״זהב

הסתייםהתיקחתו".

יחסיתקליםבעונשים

"קופים״בגלוי,שפעלועסקיםאנשיהקשת:גונימכל

לכלאלהיכנסשמוכניםזוטרים)עברייניםמדופלמים

שפעלואמוןואנשיקשאנשיהארגונים(,ראשיעבור

מדווחתלאהתקשורתשעליהםהתיקיםודווקאבחשאי.

הםה״משעממים׳׳,החשבונאייםהניירותתיקיכמעט,

העוסקיםשלהפיננסיתהיצירתיותכמהעדשמראיםאלה

מחדש.פעםבכלמפתיעהבמלאכה

גלאםשלהברןלעידן

mm2008בייג׳יןלאולימפיאדתשקדמובשנים

שזיהוזריזיםויצואניםלברזל,עצוםביקושבסיןנוצר

איסוףקבלנישלשלםענףבארץאזהניעוהביקושאת

לכיש,בחבלעודהשרהממושבגלאםנסיםגרוטאות.

2003ב־החזיקדומרני,שלמשפחהקרובגםבמקרהשהוא

ולאחריםליצואניםמתכותלמכורוהחלגרוטאות,מגרש

תשלומילקזזכדישבשליטתו.חברותשתיבאמצעות

מכירותעללמדינהלהעבירחייבהיהעצמושהואמע״מ

משבעפיקטיביותחשבוניותנלאםקיבלשביצע,חוקיות

שלכביכולרכישהבגיןפעילות,ומחברותקשחברות

)פרידפלסטיניעל־ידינשלטהה״ספקיות״אחתברזל.

המס,לרשויותשהועברוחשבוניותולפיחמארה(,

הנצורהמעזהבאונייההגיעהלגלאםש״םופקה״הסחורה

גלם.לחומריוהמשוועת

באמצעותהכנסותהסתירגלאםהאישום,כתבלפי

שקליםמיליון306שלבהיקףהפיקטיביותהחשבוניות

שקלים.מיליון3.25בהיקףמע״ממתשלוםוהשתמט

שלוםעו״דהתובע,אמרמם,עבירות13ב־כשהורשע

אתלהעלותהשעה״זוהיכידרום,מחוזמפרקליטותשיפר

בענישה״.הגמוללשיקולהולםביטויולתתהענישהרף

בפועלמאסרשנותעשריםגלאםעללהטילדרשהוא

במקורוהמסהמע״מכספישקליםמיליון58שלוקנס

אבמשפחה,אישתיארומצדם,הםנגורים,ושנגנבו.שנגבו

נתפסרכושוכלעולמועליוחרבמעצרושמאזלשלושה,

שקלים008,3משתכראירועים,באולםכמלצרעובדוהוא

לשופטכתבעצמוגלאםמשפחתו.על־ידיונתמךלחורש

החשבוניותשספקבכךלהתחשבביקששבואישי,מכתב

לעזה.נמלטבכללהמרכזי

בבארהמחוזיהמשפטמביתזלוצ׳וברנתןהשופטאת

עשר2012במאיגלאם,עלגזרוהואהרשים,לאזהשבע

״צווארונוקנס.שקליםמיליוןועודבפועלמאסרשנות

שלכצווארונוהואאלאלבןאינוכזועבירההעושהשל

לשעברהעליוןנשיאאתהשופטציטטופורץ״,שודדכל

שוררוהאחרהמדינהקופתאתשודר״האחדברק.אהרן

המסחרהתעשייה,אנשינאיידעוהפרט...קופתאת

מתייחסיםאנוכיהחופשיים,המקצועותאנשיוהמלאכה,

לחלטמנסהעדייןהמדינהמס".למעלימייתרהבחומרה

במושב.גלאםשרכשנחלה

והקרוסלההפנצ׳רייה

מבוארקהיהגלאםשלהחשבוניותמיזם#41

שמוגדריםמיהמדינהלקופתשעוללולמהפרימיטיבי

שלשמו)שוב,דומרנישלוםשלאמונוכאנשיבמשטרה

רקאלאהאישום,בכתבינקשרלאמעולםעצמודומרני

אליו(.למקורביםהנחשביםאנשיםשלשמותיהם

שרהתושבהואאףלחייו,40ה־בשנותבארנם,רוני

עללאשקלון.אשרורביןפנצ׳רייהפעםהחזיקעוזיה,

חמששבמשךבמשטרהמספריםבארנסשלהפנצ׳רייה

פיקטיביותחשבוניותשלמסלקהכמוהתנהלההיאשנים

מלט,ברזל,רכב,חלקידלק,המשק:ענפימכללעסקים

הלוואותפרסום,ביגוד,משקאות,זהב,קרמיקה,חול,

מעיןפעלובארנסלצרהנייר.עלשםמכרוהכולבמזומן

המעונייניםעסקיםואנשיחברותשגייסומכירות/׳סוכני

ביןובמכירתן.פיקטיביותחשבוניותברכישתחלקליטול

עזרןהרישלמהסגולה,ממושבשבתדודהיוהסוכנים

בו.וחזרהמרינהלעדשהפךמיוגםמאשדוד,

מחוזפרקליטותעל־ידישהוגשהאישוםכתבלפי

לפחותושותפיובארנםהקימו2010ל־2005ביןדרום,

וחבריםמשפחהבניעםפיקטיביות,מרביתןחברות,תשע

חודשיםמספרפעלהמהןאחתשכללחברות,כדירקטורים.

ביןפיקטיביותחשבוניותלגלגלאחד:תפקידהיהבלבד,

הדדייםלקיזוזיםבתמורהמגויסיםאומעונייניםלקוחות

חשבוניותמכרהאחתחברהוכך,המע״מ.תשלומישל

קופוןגזרוהחברותוכלהקרוסלה,בשיטתאחרתלחברה

״נשרפת״,הייתהבשרשרתשהאחרונהערהמע״מ,מקיזחי

תרשים(.)ראונעלמתפשוטאונחשפת

בם״רבארנסהאחיםחברתכיצרמתוארהאישוםבכתב

מיליון5.4בסךמע״מהחזרי2008בשנתביקשהצמיגים

להשנמסרופיקטיביותחשבוניות86עלבהסתמךשקלים

הוציאובארנסהאחיםמנגד,המדינה.עדבשליטתמחברה

בהיקףפיקטיביותחשבוניות26עלומהקרמיקהלחברת

מיליוןשלמע״מתשומותעםשקלים,מיליון5.7של

שקלים.

להשתלטאוחדשותחברותלהקיםאט־אטהחלההחבורה

האישום,כתבלפילמשל:אר־נס,חברתקיימות.חברותעל

שלה,המנהלהנפיק2010דצמברער2008אוגוסטמחודש

שונותלחברותפיקטיביותחשבוניות459,2בארנס,רוני

הןהמע״מתשומותכאשרשקלים,מיליון287שלבהיקף

הנפיקכינטעןהחברהשל״עובר״נגדשקלים;מיליון40

תשומותעםשקלים,מיליון21שלבהיקףחשבוניות308

שהוציאהואשםאחר״עובד״שקלים;מיליון9.2שלמע״מ

שקלים,מיליון8.8שלבהיקףשוניםלעסקיםחשבוניות62

הוציאובסך־הכולשקלים.מיליון2.1שלמע״מתשומותעם

ללקוחותיהםוקיזזושקליםמיליון9.613בהיקףחשבוניות

שקלים.מיליון44שלבהיקףמע״מתשומות

יותר:פשוטהבדרךעליהןשהשתלטוחברותגםהיו

השיפוציםחברתלמשל,הזו.ההשתלטותאתזייפופשוט

ניירזייפוושותפיובארנםמוםטפא.נאדרשלוהבנייה

ישיבתשלפרוטוקולעליווהקלידוהחברהשלמכתבים

שבת,דודבשםארםשלמינויועלהודיעושבההנהלה,

בפרשה,הנאשמיםמשלושתאחדיהיהיותרשמאוחר

ביןהמזויפות,הניהוליותלהרשאותבכפוףהחברה.למנהל

מזויפותחשבוניות58בארנםהוציא2010לדצמבראפריל

9.1מתוכםשקלים,מיליון14סךעלמוסטפאחברתשל

החשבוניות.רוכשיהעסקיםשלמע״מלקיזוזנועדומיליון

6.15שלכוללסךעלחשבוניות278הוציאעצמושבת

לקיזוזשקליםמיליון1.7נועדומתוכםשקלים,מיליון

המעוניין.לכלמע״מתשלומי

ניירתעםהאישום,כתבעל־פינעשה,הדבראותו

2010אוקטוברביןדלק:לשיווקאלהררחברתשלמזויפת

שלכוללבסכוםחשבוניות141שבתהפיץ2011לינואר

מילית5.4שלמע״מתשומותעםשקלים,מיליון3.23

שקלים.

לאספק,הסרלמעןואלהדר,מוםטפאשלהביתבעלי

המכירותבמחזורהעצוםהזינוקעלדברוחצידברידעו

שלהם.

המסיםברשותמוערךהזוהקרוסלהשלהעסקיםמחזור

תשומותשקליםמיליון160כ־מתוכם)!(,שקליםבמיליארד

ביתהרשיעלאחרונההמדינה.מקופתשנגרעומע״מ

במרביתושבתעזרןבארנם,אתשבעבבארהשלוםמשפט

432מחזיקהעצמההדיןהכרעתהאישום.שבכתבהסעיפים

עמודים.

JLהעסקאתמתדלקים

החוקריםלמדובארנסשלהחקירהבמהלך

כמהוהולידהשוניםלכיווניםהסתעפהשהרשת

הגדולההדליפהיותר.אףוגדולותמתוחכמותהתארגנויות

הדלק.בשוקזוהתהביותר

תהליךאתלהכירצריךקורהזהאיךלהביןכדי

ארבעהכוללתהזיקוקמבתידלקיםרכישתהשיווק:

)סביבהזיקוקלביתהמשולםבסיסימחירמרכיבים

המסיםלרשותהמשולםהבלומחירלליטר(,שקליםה-

בשיעורומע״משיווקי,מרווחשקלים(,ה־סביבהוא)גם

כחמישיםבסך־הכולישבישראלהכולל.המחירעל18׳ל

הזיקוק,מבתיישירותדלקלרכושהמורשיםרלקמשווקי

יצרןמשלםהזיקוקמבתיביציאהדלק״.״יצרןוהמכונים

הבלואתלשלםמנתעלהבסיס.מחיראתרקהדלק

ב־לשלםאמורהואהמע״מואתימים,עשרהלוניתנים

הדלקאתבמהירותמשווקהנורמטיביהיצרןחודש.בכל

כברלמעשהמשולםוהמע״מהבלושנטלכךללקוחות,

לקוחותיו.על־ידי

התהליךשקלים,מיליונישלבמחזוריםשמדוברמאחר

לחבורשמרביםמתוחכמיםפשעלארגוניקורץהזה

אובמוחהדלקבשוקעסקייםלגורמיםהאחרוןבעשור

במהירותאותוולמכורדלקלמהולהיאאחתשיטהבכוח.

השיטהאבלהבלותשלוםכלאתמרוויחיםוכך

ולהתחמקפיקטיביותחשבוניותלרכושהיאיותרהנפוצה

ביןהמשלביםישהכולל.המחירעלהמע״ממתשלום

בתיקתירוש,ממושבגבאיהאחיםלמשל,השיטות

שחור״.״זהבלכינוישזכה

פלילייםסנגוריםכמהכוללהחוק,אכיפתלמערכת

ומשהאביהאחיםהזו:מהפרשהטראומהישמפורסמים,

הובילגםדברשלשבסופוהאישוםכתבעל־פיגבאי,

התיקאליהם.שהתקרבמיכלעלאימיםהילכולהרשעה,

לכלמאסרשנותששיחסית,קליםבעונשיםהסתייםאמנם

לאחרונהלפתוחמהחוקריםמנעלאאךמהנאשמים,אחר

חוזר״.״הילוךהכותרתתחתגבאימשפחתנגדנוסףתיק

רשותהאחרוןבפברוארשהגישהאישוםכתבעל־פי

גבאישהאחיםבזמןבלוד,המחוזיהמשפטבביתהמסים

עדאתאילץ)סימו(שמעוןאחיהםעונשו,אתריצהעור

עדותועלכפיצויפיקטיביותחשבוניותלהפיץהתביעה

הולךהוארעב,עכשיויוצא״ההואאחיו:נגדהמפלילה

על־התביעה,לערסימואמרכולם״,עםחשבונותלסגור

פי

$TS1$עלפי$TS1$

$DN2$עלפי$DN2$בכתבמהכלא.אביאחיושחרורלקראתהאישום,כתב

חשבוניותהתביעהעדהפיץהחששבשלכינטעןהאישום

לקיזוזשהמע״משקלים,מיליון636שלבסכוםפיקטיביות

לכאורהנכנסומרביתםשקלים,מיליון75הואמהןהנובע

יצטרךמתברר,התביעה,עדגבאי.האחיםשללקופתם

האחים.נגדשובלהעיד

בשוקגדוליםהכילאהםגבאי,לאחיםהכבודכלעם

החוקריםנתקלושבהםהמיזמיםאחדהפיראטי.הדלק

שיטתבהשראתאולימתחרשת״,״אנרגיהלכינויזכה

יניבבשםברישיוןדלק״״יצרןעםהחלהסיפורהקרוסלה.

התפתהקנרשלכינרת.הנושקיבניאלמהיישובקנרש

לצורךבלושובריבזיוףהואשם2008ובשנתהגדול,לכסף

ונשפטהורשעהואאשראי.ימיבכמההתשלוםדחיית

רישיוןשלילתהיהקשההכיהעונשאבלשירות,לעבודות

הדלק״.״יצרן

הקופה:כלעלללכתלקנרשגרמהנראה,כךהזו,המכה

2012ביוליאחריםונגרנגדושהוגשאישוםכתבעל־פי

חברקנרשאביב,ובתלשבעבבארהמחוזייםהמשפטבבתי

ובתמורהמדימונה,אוסקראברהםבשםפעילרלקליצרן

עלרלקיחדלרכושאותושכנעליטרכלעלאגורותלכמה

משותפתמערכתיצרוהשנייםאוסקר.שלהרישיו?סמך

גלילות,ומפימבז״ןדלקיםשלעצומותכמויותרכישתשל

השיווקחברותניהולעלמעשיבאופןמשתלטשקנרשתוך

שנותנתהאשראיתקופותאתתוםעדומנצלאוסקרשל

עמר2010בשנתאםוהמע״מ.הבלותשלומיעלהמדינה

בלבד,שקליםמיליון80עלאוסקרשלהעסקותמחזור

שקלים.למיליארדקפץהוא2011בשנת

השנייםשלהכוללהעסקותמחזורשלנו,האומדנים"לפי

מדינהמקופתשנגרעוהמסשקל,מיליארד3.1ל־הגיע

ארזעמיקםמדווחשקל״,מיליון185הואומע״מ()בלו

ההליכים,תוםעדהיוםעצורים״השנייםהמסים.מרשות

שקל".מיליון60ב־ומקרקעיןרכושלהםתפסנוהזהובשלב

ההסתמכות:טענתעלשלוההגנהבקונשעןאוסקראברהם

ויועציחשבוןמרואישקיבלייעוץפיעלפעלהואלטענתו

אישום,כתבנגדםלהגישאםשוקליםבפרקליטותשלו.המם

מנגד,הלקוח.נגדלהעידבנכונותםלהם,נרמזכךשתלוי,

כמנהלהועסקכינטעןשנגדואטיאס,שלומיבשםבחור

הראלאלברטהדיןעורכיפרקליטיו,באמצעותטועןבחברה,

זהבענייןהטענותושכלמנהלהיהלאבכללכימעוז,ויובל

שמענייןמהעובדים.שלמבוססותלאעדויותעלנסמכות

המדינה,שלתורםלאשם־הריןעורכיטועניםשבמקבילהוא

משנה.יותרבמשךלהתנהלכזהגורלבסדרלמיזםשאיפשרה

tn iCפיקסיביתחברהלפרק

בשוקפיקטיביותחשבוניותעללכתובאי־אפשר&■

אשרף,העיווריםהאחיםשלושתאתלהזכירבליהדלק

טלפוןקוכללפרוץביכולתשהתפרסמובדיר,ומונזרמונדר

נגדםהוגש2008בשנתבלבד.חיוגלצליליהאזנהבאמצעות

קאסם:בכפררישיוןללארלקתחנתהפעלתעלאישוםכתב

בהעלמתובמכירתו,דיווחללארלקשלבקנייההואשמוהם

ובהעלבתציבור,פקידילתשעהשוחדבמתןהכנסות,

אתעצמועללקחמונררהאחהמסים.רשותופקידישוטרים

מאסר.וחצילשנתייםונשפטהתיק

לניהולעברוהםפיראטיתרלקתחנתמניהולבינתיים,
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מצפיתמראביוב,צפרירזליגר,סימריקשיצר,ניצילומים:

הנחההואכספייםסדריםאיעללאייל"משנודע

מחברתנמסרלתיקונם",מיידיבאופןלפעול

מולופועלתפעלה"החברההזמר.שלההפקה

לאיילכיולהוכיחלשכנעמנתעלהמסרשויות

כמנהל"לאאףאחריות,אין

יוסףהמדינהקו

אךחבופרקשפיוא.

בדוחבחריפותו,מסויד

האחרוןהמדינהביקורת

נרשמההחברהנפט.במוצרילסחרתזקיקים,בשםחברה

שבגליל,ריינהמהכפרעתמאנהמייסבשםאישהעל־שם

הייתהעתמאנהשהגברתטועניםהמסיםברשותאבל

שלבהיקפיםפיקטיביותחשבוניותלהטמעתקשאשת

נגדםשהוגשאישוםכתבלפישקלים:מיליונימאות

באמצעותהתקווה,בפתחהשלוםמשפטלביתבפברואר

פיקטיביותמסחשבוניותבחברהבדירהאחיםהטמיעו

האישוםבכתבלפחות.שקליםמיליון190שלבהיקף

בשםמאדםקיבלוהםהחשבוניותמרביתאתכינטען

הפיץשלוהביתישמהמחשבמדימונה,ביטוןיעקב

לעוד)!(שקליםמיליון830בהיקףפיקטיביותחשבוניות

חברות.עשרות

שלהונאהאפילומתוארתהאישוםכתבמפרקיבאחד

אתולקזזהוצאותעללהצביעכדיעצמו:המשפטבית

לשופטתפנוהםתזקיקים,לחברתשנוצרוהמסיםתשלומי

ורדהאביב,בתלהמחוזימשפטבביתלשעברהפירוקים

לטענתם,אנרגיה.דביבשםחברהלפרקודרשואלשייה

דלקשלעצומותכמויותמתזקיקיםרכשהאנרגיהדבי

לתזקיקיםשיצרמההתשלום,בהתחייבויותעמדהולא

ענק.הפסדי

אנרגיה,לדבישהוציאההחשבוניותאתהציגהתזקיקים

התבררבדיעבדרקהבקשה.אתזמניבצוקיבלהמשפטובית

בפרשת)נאשםמורגנשטרןדודבבעלותאנרגיה,שרבי

יניבשלהפיקטיביותהחשבוניותמרשתחלקהיאקנרש(

בשניםאנרגיה,ודביקנרשנגדהאישוםכתבלפיקנרש.

שנחזוהמחאותלמורגנשטרןהעבירקנרש2011201

בחשבוניותשמופיעיםהטוביןבגיןתשלוםלהיותבכזב

צנועסכוםלקנרשהוציאהאנרגיהשדביהפיקטיביות

שקלים.מיליון5.73כ־של

אחדאיששלאופרציה^£

עדגייסנוואנשיובארנסשלהחקירה׳׳במהלך9%

עמיקםמספראביב״,מתלחשבוןרואהעלשסיפרמדינה

השניםשלתיאטרליותהכיהפרשותלאחתבמבואארז,

הופצושלוהביתישמהמחשבטעןהמדינהעדהאחרונות.

כמעט)!(שקליםמילית830בהיקףפיקטיביותחשבוניות
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