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כדלקמן:בזאת,מתבקשהנכבדהמשפטבית

להשיב1י(ייהמשיבאוייגיונתן"י)להלן:ת4מ0ח00(ץ41)01611ת6011(גרינפילדגיייגיונתן,1למשיבלהורותא.

כהלוואה,החייבידיעללגיונתןשניתנוארה"יבדולר1,000,000]ארה""בדולר1,224,300שלסךהנשייהלקופת
ו/אותינ(םמתאגידימיו/אוהחייבעבורידועלמוחזקיםו/אושהוחזקוארהייבדולר224,300שלנוסףוסך

לפירעוןועדהכספיםקבלתממועדכדיןוריביתהצמדההפרשיבתוספתוזּאתג[,לצדדיידועלשהוברחו
בפועל.הניילהסכומים

לקופתלהשיב2י(ייהמשיבאויילארייי)להלן:6סמסאי.1()01611ת60116גרינפילדלארימר,2למשיבלהורותב.
תענ(םתמתאגידימיו/אוהחייבעבורידועלמוחזקיםו/אושהוחזקוארה"יבדולר788,000שלסךהנשייה

לפירעוןעדהכספיםקבלתממועדכדיןוריביתהצמדההפרשיבתוספתוזאתג,לצדדיידועלשהוברחוו/או
בפועל.הניילהסכומים

בי(,ייהמשיבהאוייאליסיי)להלן:(/41106מח\/(1866811610)גרינפילדאןאליסהגבי,3למשיבהלהורותג.
]בסמוך4.9.18ביוםארהייב8פנ(םידיעלאליהשהועברוארהייבדולר90,00שלסךהנשייהלקופתלהשיב
2021אפרילבחודשהחייבידיעלאליהשהועברודולר200,000שלסךלחייב[;לנייייעהרשותפנייתלאחר

2021יוניבחודשהחייבידיעלאליהשהועברוארהייבדולר200,000שלסךוכןהחייב(;שלמעצרו)לאחר

הצמדההפרשיבתוספתוזאתארה"?ב,דולר490,000ובסה'"יכ-החייב(שלהפירעוןחדלותהליכי)לאחר

בפועל.הניילהסכומיםלפירעוןועדהכספיםקבלתממועדכדיןוריבית

עוייד.שכייטלרבותזו,בקשהבגיןהנשייהקופתבהוצאותהמשיביםאתלחייבד.

הדיןסדרלתקנות167לתקנהבהתאםלתחוםמחוץהמצאהלהיתרבקשהמוגשתזובקשהעםבבדבדכייצוץ,
תשעייט-8102.האזרחי,

הבקשה:נימוקיואלה

בתמציתרקעא.

5ם058ו-היונ(םץזקחטתד6ובראשםנוספיםזריםותאגידיםשבפירוקהחברהבאמצעותהחייב-\.1

)לפחותרבותשניםבמשךבמרמההשקעותליעולעסקניהל-יי85₪פי(או5חםפיי"יייתאגידי)להלן:6

כאמור.תענ(תבתאגידיהשליטהובעלחתימה,מורשהדירקטור,גםהיההחייב.(2007משנת

בלובקרןהלקוחותבשםאלהכספיםלהשקיעוהתיימרומלקוחות,כספיםגייסו881(םותאגידיהחייב2

הכספים.אתהשקיעולאמעולםלמעשהאךסטום(,)חסצוםריבר

חשבוןיי(יידוחות)להלן:רבעונייםאוחודשייםחשבוןדוחותללקוחותיהשלחהפפנ(תזאת,במקום3
ורווחיםמעולם,נעשושלאריברבלובקרןפיקטיביותהשקעותפיקטיבית,מסחריתפעילותהמציגים

בפועל.נוצרולאשמעולםפיקטיביים

שלהם,החשבוןבדוחותהמופיעיםפיקטיבייםרווחיםכוללכסף,למשוךביקשולקוחותכאשר\4
אחרים.לקוחותשלהשקעותכספיהעברתבאמצעותאלהלבקשותנענתהתפנ(םמחשבונותיהם,

היתרותהוצגובו0456בנקשלמזויףבנקאיתדפיסלקוחלכל88נ(םהפיקהשנה,כלשללדצמבר|בכלנ1ג5

בבנק.לקוחכלעבורהמוחזקותהפיקטיביות

שלכוללבהיקףחובותנוצרובמהלכםלפחות,שנים15פניעלשנמשכההיקף,רחבתפונזיבהונאתמדובר6
הפיקטיביים(.הרווחים)כולל₪מיליוני600כ-

2



7EGFE

EGFE

EGFEEGFE
1

8

 

9

 

10EGFE

EGFE

EGFE

 

11

122iz CourtL

EGFE

13

FBI

14

SEC

SEC

15EGFE

EGFE

EGFE

1

2

EGFE

שקיבלהבלעדיהגורםהיההחייבכאשרמוחלט,וכספיםנכסיםעירובהיהזנ(ת8תאגידילביןהחייבבין\7
הנכסיםעירוב.₪מיליוניעשרותשלבסכומיםשביצעפרטיותמשיכותלרבותאלה,בתאגידיםהחלטות

החשבונותביןוכן801888תאגידישלוהכספיםהחשבונותלביןהחייבוכספיחשבונותביןהמוחלטוהכספים

ועסקיתכלכליתלייישותפנ(םת3ותאגידיהחייבאתהופכותעצמםלביןבינםתתנ(םתאגידישלוהכספים
החייב.ידיעלונוהלהנשלטה,שהוחזקה,אחתייו,

76.5.2021וביוםשבפירוק,החברהנגדהליכיםפתיחתצוהנכבדהמשפטביתידיעלניתן17.5.0071ביום=8

החייב.כנגדהליכיםפתיחתצוניתן

עלהאוסרדיספוזיציהאיסורצוהנכבדהמשפטביתידיעלניתן12.5.2021ביוםעודהנאמן,לבקשת\9
החייב.בנכסיכלשהידיספוזיציה

בכוונתהנאמן.ובשליטתבבעלותמצויהואוכיוםהחייב,ובשליטתבבעלותשהיהתאגידהואארהייב=8נ(ם.

עסקישכללמנתעלוזאתארהייב,תפנ(תכנגדגםפירוקצולמתןבקשההקרוביםבימיםלהגישהנאמן
ביתבפניינוהלו-ארה"יבנםנושימצדחובתביעותהגשתלרבות-פעלבאמצעותםוהתאגידיםהחייב

הנכבד.המשפט

החייבמשפחתבני-1-3המשיביםב.

אחיו(.ושני)אימוהחייבשלהגרעיניתמשפחתובניהם1-3המשיבים.1

;12)טס0(בארה"יב?המתגורראמריקאיאזרחוהוא,1964שנתילידהחייב,שלאחיוהוא1המשיב.2
באמצעותהארה"ב,118(8חברתשלהפורמליתהכתובתגםהיאמשפחתוובנייונתןשלהמגוריםכתובת

אמריקאים(.)בעיקרממשקיעיםבמרמהכספיםגויסו

בעבירות2016ספטמברבחודששהורשעהברוקראז',בחברתהשקעותומשווקברוקרהיה1המשיבבעבר,.3

גיונתןהמאסר,לתקופתבנוסףהפדרלי.בכלאחודשיםל-81ונידוןמשקיעים,הונאתשלבארהייבפדרליות
ההונאה.לקורבנותדולר259,497בסךפיצוייםלשלםחויב

בלאעליושנגזרהמאסרועונש1המשיבשלההרשעהמפורטתבו1מ'ה-שלהאינטרנטמאתרכתבההעתק
;"'1""בנספחמצ'"בפדרלי

לניייעהרשותידיעלנשללגיונתןשלהברוקררישיוןמעורב,היהבהןהפליליותהעבירותבעקבות.4

.(0(58)האמריקאית

;"'2"'בנספחמצ'יבג'ונתןשלבעניינו580-ה-החלטתהעתק

וביצעארהייב,תענ(תעבורו/אוהחייבעבורבמזומןכספיםהחזיקג'ונתןאחיועצמו,החייבהודאתלפי.5

במזומןכספיםאוסףהיהג'ונתןהחייב,הנחיותפיעללדוגמה,כך,ת3(םת.ו/אוהחייבעבורשונותפעולות

אור.בןמיקיכדוגמת86188מלקוחות

דינולפסק73פסיאורי(,ענבלייפס'יד)להלן:(19.03.2018)נבוארזאיתןעויידניבע'ימאורענבלמקבוצתנדליץסיטיאור8263/16עייא\
מינץ.השופטכבישל

ככתובתמשמשתגםהביתשלהמגוריםכתובתהחייב.לטובתהביתעלמשכנתאורשומההחייב,מכספינרכשיונתןשלהמגוריםבית?
ארהייב.8יונ(תושלבארהייבהחייבשלהפורמלית
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הפונזילהונאתבנוגעבישראל(לניייעהרשות)לבקשתלאחרונההאמריקאי580)ה-ידיעלנחקרגיונתן.6

להגישלניייעהרשותהחלטתבדברהודעהלאחרונהקיבלגיונתןהנאמן,ידיעתלמיטבהחייב.ידיעלשבוצעה
לשימוע.בכפוףאישוםכתבנגדו

)לאסבארהייבהמתגורראמריקאיאזרח,1962שנתילידהחייב,שלאחיוהוא-גרינפילדלארי-7המשיב7.

ישראל.נםב-מניותכבעלרשוםוהואוגאס(,

השקעות,כמשווקרישיונושלילתבעקבותוזאתשלו,הברוקראגיעסקאתלאריאחיולידיהעבירגלנתן.8
הפדרלי.לכלאוכניסתוהרשעתו

)בשנהכדוגמתעמלות(,כךעלקיבל)ובתמורהל-89נ1(תלקוחותובגיוסבסיועמעורבהיה?המשיב.9

שיקיםבאיסוףול-תזנ(תלחייבמסייעהיהגםלאריזוסמן.ובלהלואיס,ליוולינסקי,מישל-האחרונה(
תשלומים.והעברתמלקוחותכספיםוו

הפונזילהונאתבנוגעבישראל(לניייעהרשות)לבקשתלאחרונההאמריקאי5800ה-ידיעלנחקרגםלארי90

להגישלניייעהרשותהחלטתבדברהודעהלאחרונהקיבללאריהנאמן,ידיעתלמיטבהחייב.ידיעלשבוצעה
לשימוע.בכפוףאישוםכתבנגדו

בארהייב;המתגוררתאמריקאיתאזרחיתהחייב,שלאימוהיא3המשיבה\.1

ארה'/בדולר1,224,300שלכוללסךהנשייהלקופתלהשיב)גונתן(1המשיבעלג.

ביקרתי..'כי-לגיונתןבנוגעהשאר,ביןהחייב,ציין,13.12.20מיוםהנאמןאלהחייבששלחמיילבהודעת.2
)עלהביטוחפוליסתשלישעלויתרהואבתמורהדולר.מיליוןלולהלוותוהסכמתיבקליפורניהבכלאאותו

ישתבדליא(..אמאשם

הסתבכותובשל)זאת,ארה'יבדולרמיליוןגיונתןלאחיוהלווהכידיןבעלבהודאתהודההחייבכן,כיה?נה=.3

אתלהשיבגיונתןעלוכילכך(,בסמוךאו2016בשנתבארה!יבלכלאוכניסתוהרשעתועקבהכלכלית

ממשקיעים.שנגנבומרמהבכספישמקורהמהחייב,שקיבלההלוואה

)הלוואה00001181.1,12ב-הביתשעבודכנגדדולראלפי700כ-שלנוסףסכוםלגיונתןהלווההחייבבנוסף,.4
לתפיסההליךו/אובארהייבהמגוריםביתמימושבאמצעותתיעשהוגבייתההנדונה,מהבקשהחלקאיננהזו

.(001181,1,12ב-הביתומימוש

לבקשה?;3"'בנספחמצ'"ב13.12.21מיוםהנאמןאלהחייבשלהמיילהודעתהעתק

ידיעללנאמןשנמסר)לפטופשלוהלפטופמחשבגביעלהחייבידיעלשנוהלהאקסלטבלתלפיבנוסף,5

החייבעבורגיונתןהחזיקהאקסל,בטבלתהעדכניהרישוםלפיכיעולה,(39בקשהבמסגרתלניייעהרשות

במזומן.ארה"יבדולר224,300שלסךתפנסתעבורו/או

עבורו/אועבורושהוחזקוהכספיםאתהמתעדיםהחייבשניהלהאקסלטבלתמתוךהרלבנטייםהחלקיםהעתק

."'0כנספחמצ'"בו-12המשיביםידיעלזג(ין

למייל.מכותבהחייבבייככאשרהנאמן,אלהחייבידיעלנשלחהמייל*
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224,3005ג'ונתןאצלהיו,18י(אםה-'"לפיכי-13.12.21מיוםהמיילבהודעתהחייבצייןלכך,בהתייחס6
נוספתדיןבעלבהודאתהמדובר;7/2005בערךעללחתוםאפשרכןמדויק,זהאםיודעאינניאךמרךבסוף

ו/אוארהייבםהואעבורו/אוהחייבעבורארה"יבדולראלפי200לפחותהחזיקיונתןלפיההחייבמצד

מהם.מיעבור

מלקוחותבמזומןכספיםקיבלגיונתןכיהחייבמאשרלעיל[,3]נספח13.12.21מיוםהמיילהודעתבמסגרת/7
שלמעצרולאחרכיאישרואףתזנסם,ו/אוהחייבעבורשיוחזקובמזומןכספיםבידיוהפקידכיעבורו,

שהיוהאחרונים021א5או'"ה-001ה-אתוכיארה"ב,דולראלף100אורמיקיבןלידיגיונתןהעבירהחייב,

אצלה('ישלובביקורלונתנהוהיאשלילאמאמסר)ו/אוגיללברקמסרהואלג'ונתן

בזמןידועלשנעשהלרישוםובהתאם13.17.21מיוםהמיילבהודעתעצמוהחייבהודאתפיעלכן,כיהנה8
1,224,300שלכוללסךהנשייהלקופתלהשיבגיונתןעלכיעולההחייבשלבלפטופ,1ת:(אתה-בטבלתאמת
שלנוסףומסכוםארה"יב,דולר1,000,000שלבסךליונתןשניתנהמהלוואההמורכביםארה"יב,דולר

והחייבהחברותקריסתערבת91(תעבורו/אוהחייבעבורגיונתןידיעלשהוחזקוארהייבדולר0

פירעון.חדלותלהליכיוהיקלעותם

חדלותלחוק221ו/או220סעיפיםהוראותמכוחכדיןשלאשקיבלהכספיםאתלהשיבגיונתןעלבנוסף,.9

נכסיממסתשנגרעובכספיםהמדובר.022)ב([בסיהמנויהשניס4בתלתקופההיתר,ביןלב,]בשיםפירעון

תאגידיו/אוהחייבכאשרמטעמו,למיו/אולאחיוהחייבידיעלשהוברחות91(ם,מתאגידימיואוהחייב

פירעון.בחדלותהיותפנ(ת

למצעראחריותעליוהמטילבאופןממשקיעים,שגויסובכספיםבלדרותבביצועפעילשותףהיהגםגיוונתן0
לידיו.שהועברוו/אושנמסרולכספיםביחס

ארה'""בדולר788,000שלסךהנשיהלקופתלהשיב)לארי(2המשיבעלד.

)תמורתמשקיעיםבגיוסארה"יבול-ת81(םלחייבסייעלאריארה"יב,ו-ת8זנ(תהחייבעסקימניהולכחלק.1
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נמצאכךעלופירוטכספיםהבאתעל1%שלעמלהממניקיבלשלנו(תוספת-)לארי"י...הוא-כי1

לעיל[.4נספח]ראהב.16:0%58"י

-כיללאריביחסהחייבציין,12.12.21מיוםהנאמןאלהחייבשלהמיילבהודעתבנוסף,.5

722,6305או728,6305הםאצלושהיוהכספיםסה'"כי...לכן
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100לבלה,40עד70למישלי,600או2021:500באפרילפיזרהואהנ'"להכספיםאת
שלויימהאיומיםאותנולפטוראביבי()שמוליקגיללברק

לאריהחזיק,2021באפרילמעצרולמועדנכוןכיהחייבאישר13.17.21מיוםהמיילבהודעתגםהנהכיכן,.0

כאשרארהיב,דולר732,630ל-ארהייבדולר728,630ביןשלבמזומןסכוםארהייב851(םתועבורעבורו

ארהייב.דולראלפי788הואהחייבשלהאקסלבטבלתהמופיעהמדויקהסכום

פיעל-ושלארילארי,ידיעלעבורםשהוחזקוארהייב,ל-ת5נ(תו/אולחייבהשייכיםבכספיםהמדובר.7

כדין.שלאג',לצדדיאותםהבריח-החייבגירסת

כפישהםארהייב,דולראלפי788שלהסכוםאתהנשיהלקופתלהשיבלאריאתלחייבישאלה,בנסיבות8

ידו.עלשהוברחוהנשיהקופת

חדלותלחוק221ו/או220סעיפיםהוראותמכוחכדיןשלאשקיבלהכספיםאתלהשיבלאריעלבנוסף,.9

לאחיוהחייבידיעלשהוברחות51(ם,מתאגידימיו/אוהחייבנכסיממסתשנגרעובכספיםהמדוברפירעון.

פירעון.בחדלותהיות91(םתאגידיו/אוהחייבכאשרמטעמו,למיושאו

למצעראחריותעליוהמטילבאופןממשקיעים,שגויסובכספיםבלדרותבביצועפעילשותףהיהגםלארי0
לידיו.שהועברוו/אושנמסרולכספיםביחס

2021וביוניבאפרילוכן2018בספטמ!ארה'"בדולר490,000שלסךמהחייבקיבלה3המשיבהה.

שבוצעהלחייבנייייערשותפנייתלאחר]בסמוך2018ספטמברחודשבמהלךהנאמן,בידיהמצוימידעעיפ.1

שהועברוארהייבדולר90,000שלסךארהייב,881(םבאמצעות,3למשיבההחייבהעביר,[29.8.18ביום

%ת88.(10110801-בארה""בם'זנ(םשםעלמחשבון

לידי4.9.18ביוםארה""בדולר90,000שלסךהעברתעלהמעידארה"יב10618מחשבוןהתנועותדףהעתק
.5בנספחרצ'יב,3המשיבה

עלהמבוצעיםהמידעואיסוףהחקירהמהליכיכחלקלידיוושהגיעהנאמןבידיהמצוימידעפיעלבנוסף,.2

אימו-3למשיבההחייבשלמטעמומיאוהחייבהעבירהחייב,מעצרלאחר,2021אפרילחודשבמהלךידו,

דולר.200,000שלסך-החייבשל

כנגדו[דיספוזיציהאיסורצושניתןולאחרהחייבכנגדההליכיםפתיחתצומתן]לאחר10.6.21ביוםבנוסף,.3
בהעברההחייבידיעלשהועברוארהייב,דולראלפי200שלבסךלמשיבהבנקאיתהעברההחייבביצע

בארהי"יב.1158()בבנקהפרטימחשבונובנקאית

;"!6"'כנספחמצ'"יב,10.6.21מיוםהבנקאיתההעברההעתק

ארהייב8ענ(תשלהבנקמחשבונותו/אובארהייבהחייבשלהבנקמחשבונותשהוברחובכספים\המדובר.4

לחוק220סעיפיםלהוראותבניגודוזאתמובהקת,וכספיםנכסיםהברחתתוך,(3)המשיבהאימולידי
והמועדים022)ב(סיהוראותבפרטרי-2021ומאפריל2018מספטמברלהעברות)ביחספירעוןחדלות

לצוובניגוד2021במאיהחייבכנגדשניתןהליכיםפתיחתלצוובניגודמשפחה(לקרובביחסשםהנקובים
.12.5.21ביוםכברהחייבכנגדשניתןדיספוזיציהאיסור

ובמזומן.בנקאיותבהעברותכספיםשהשקיעה09שללקוחה61161611א(,)אפתו1סוולינסקילמישלהיאהכוונה*
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שלבעניינו818(.ה-החלטתהעתק

יונתן

17עמי



 
 

 
 UNITED STATES OF AMERICA 
 Before the 
 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 
 
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 
Release No. 79015 / September 30, 2016 
 
ADMINISTRATIVE PROCEEDING 
File No. 3-17609 
 
 
 
In the Matter of 
 

JONATHAN GREENFIELD,   
 
Respondent. 
 
 
 
 

ORDER INSTITUTING  
ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 
PURSUANT TO SECTION 15(b) OF THE 
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934, 
MAKING FINDINGS, AND IMPOSING 
REMEDIAL SANCTIONS 

 

 
 

I. 
 
 
public interest that public administrative proceedings be, and hereby are, instituted pursuant to 

against Jonathan 
 

 
II. 

 
 In anticipation of the institution of these proceedings, Respondent has submitted an Offer 

purpose of these proceedings and any other proceedings brought by or on behalf of the 
Commission, or to which the Commission is a party, Respondent admits 
jurisdiction over him and the subject matter of these proceedings, and the findings contained in 
paragraph III.B.2. below, and consents to the entry of this Order Instituting Administrative 
Proceedings Pursuant to Section 15(b) of the Securities Exchange Act of 1934, Making Findings, 
and Imposing Remedial Sanctions  
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III. 
 
 ommission finds that: 
 

1. From April 2004 through October 2008, Greenfield was a registered representative 
associated with Morgan Peabody, Inc., a broker-dealer registered with the Commission.  From 
January 1995 through April 2004, and from October 2008 through December 2013, Greenfield was 
also a registered representative associated with broker-dealers registered with the Commission.  
Greenfield, 51 years old, is a resident of Lompoc, California. 
 

2. On December 16, 2013, Greenfield pled guilty to two counts of wire fraud in 
violation of Title 18 United States Code, Section 1343 before the United States District Court for 
the Central District of California, in United States v. Jonathan Greenfield, No. CR 12-1196-DSF.  
On October 19, 2015, a judgment in the criminal case was entered against Greenfield and he was 
sentenced to a prison term of 18 months followed by two years of supervised release and ordered 
to make restitution in the amount of $359,497.25. 
 
 3. The counts of the criminal indictment to which Greenfield pled guilty alleged, inter 
alia, that Greenfield defrauded investors and obtained money and property by means of materially 
false and misleading statements, and that for the purpose of executing a scheme to defraud, he 
transmitted, caused the transmission of, and aided and abetted the transmission of wires in 
interstate commerce. 

 
IV. 

 
 In view of the foregoing, the Commission deems it appropriate and in the public interest to 
impose the sanctions agreed to in Respondent Greenfield  
 
 Accordingly, it is hereby ORDERED pursuant to Section 15(b)(6) of the Exchange Act,  
that Respondent Greenfield be, and hereby is barred from association with any broker, dealer, 
investment adviser, municipal securities dealer, or transfer agent; and 
 
 Pursuant to Section 15(b)(6) of the Exchange Act Respondent Greenfield be, and hereby is 
barred from participating in any offering of a penny stock, including: acting as a promoter, finder, 
consultant, agent or other person who engages in activities with a broker, dealer or issuer for 
purposes of the issuance or trading in any penny stock, or inducing or attempting to induce the 
purchase or sale of any penny stock. 
 

Any reapplication for association by the Respondent will be subject to the applicable laws 
and regulations governing the reentry process, and reentry may be conditioned upon a number of 
factors, including, but not limited to, the satisfaction of any or all of the following:  (a) any 
disgorgement ordered against the Respondent, whether or not the Commission has fully or partially 
waived payment of such disgorgement; (b) any arbitration award related to the conduct that served  
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as the basis for the Commission order; (c) any self-regulatory organization arbitration award to a 
customer, whether or not related to the conduct that served as the basis for the Commission order; 
and (d) any restitution order by a self-regulatory organization, whether or not related to the conduct 
that served as the basis for the Commission order. 
 
 By the Commission. 
 
 
 
 
       Brent J. Fields 
       Secretary 
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