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  1 
 66מספר בקשה: 
 נשיא, סגן חגי ברנרכב' השופט  פני ל

 
 

עו"ד ליאור דגן, נאמן על נכסי החברה שבפירוק והיחיד  מבקש
 מיכאל בן ארי

 לעצמו
 

 נגד
 

 הילה ברטה לוטן  .1 משיבים
 ב"כ עו"ד עודד שטייף ע"י 

 
 הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי  .2

 ע"י ב"כ עו"ד שרון קשפיץ
 

 2 
 החלטה

 3 

 4לפניי בקשה למתן הוראות מטעם הנאמן לחברת אי. ג'י. אף. אי. ישראל בע"מ )בפירוק(  .1

 5 להלן:ארי )-בן"(, שהוא גם הנאמן בהליך חדלות הפירעון נגד היחיד מיכאל החברה"להלן: )

 6 "(.החייב"

 7להלן: , גב' הילה ברטה לוטן )1בגדרה של הבקשה מתבקש בית המשפט להורות למשיבה 

 8דולר ארה"ב,  50,000וכן סך של ₪  100,000"(, להשיב לקופת הנשיה סך של המשיבה"

 9שלטענת הנאמן הועברו אליה על ידי החייב בסמוך לפני מתן הצו לפתיחה בהליכים נגד 

 10 ם לאחריו. החברה וג

 11 רקע עובדתי 

 12פתחה רשות ניירות ערך בחקירה גלוייה נגד החייב, בחשד לביצוע  2021בראשית חודש אפריל  .2

 13עבירות פליליות שעניינן קבלת דבר במירמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ושלל 

 14החייב נעצר לחקירה  6.4.2021עבירות הנוגעות לייעוץ, שיווק וניהול תיקי השקעות. ביום 
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 21מתוך  2

 1החייב  5.5.2021ן קצר למעצר בית בתנאים מגבילים וכנגד ערבויות. ביום ושוחרר לאחר זמ

 2 נמלט מישראל תוך שימוש בדרכון מזוייף ומאז הוא שוהה באירופה.

 3בעקבות פרסום דבר בריחתו של החייב מן הארץ, נפתחו נגדו ונגד החברה הליכי חדלות פירעון  .3

 4 12.05.2021הונאה של החייב. ביום על ידי קבוצה של מאות משקיעים שנפלו קורבן למעשי ה

 5ניתן צו פתיחה בהליכים נגד החברה וצו איסור דיספוזיציה ביחס לנכסי החייב. ביום 

 6 ניתן צו פתיחה בהליכים נגד החייב.  26.05.2021

 7הבקשה דנן היא אחת מיני רבות שהוגשו על ידי הנאמן, במסגרת ניסיונותיו להתחקות  .4

 8הלקוחות שאבדו כתוצאה ממעשי הונאה חמורים שביצע ולהשיב לקופת הנשייה את כספי 

 9החייב. זה האחרון, במשך שנים רבות, מעל בכספי משקיעים בסכומי עתק. היקף המעילה 

 10והיא בוצעה ₪(, מליון  300)לפחות ₪ כלפי נושיו הידועים של החייב נאמד במאות מליוני 

 11ה שלהם בעקבות מעשי משקיעים תמימים שאיבדו את כספי ההשקע 700 –כלפי למעלה מ 

 12ההונאה של החייב, שבוצעו בשיטת הפירמידה. רק בעקבות מעצרו של החייב והפרסום הרחב 

 13שנלווה לכך, התברר למשקיעים כי החייב הוליך אותם שולל וכי מדובר במעשה הונאה ההולך 

 14 שנה.  15-ונמשך זה כ

 15הראשונה אצלו היתה ואילו השקעתה  2008לדברי המשיבה, היכרותה עם החייב החלה בשנת  .5

 16. המשיבה השקיעה כספים אצל החייב, על יסוד מצג כוזב שלו כלפיה לפיו מדובר 2012בשנת 

 17 בהשקעה בקרן זרה בשם בלו ריבר.

 18על פי הנטען בבקשה, לאחר התפוצצות הפרשה ושחרורו של החייב ממעצרו בידי רשות ניירות  .6

 19צמה את כספי ההשקעה או חלק ערך, פעלה המשיבה ישירות מול החייב במטרה להשיב לע

 20מהם, ביקרה מספר פעמים בדירת המגורים שלו בתל אביב ואף טסה למונטנגרו ושהתה שם 

 21במטרה להיפגש עם החייב ולדרוש ממנו את כספי  9.6.2021ועד ליום  2.6.2021החל מיום 

 22 השקעתה.  

 23ועלו נגדה נחקרה המשיבה במשרדי הנאמן ומסרה את גרסתה לחשדות שה 11.08.2021ביום  .7

 24 בקשר לקבלת כספים מהחייב. המשיבה הכחישה כי קיבלה ממנו כספים כלשהם.

 25במהלך חקירותיו של הנאמן הוברר בין היתר כי המשיבה פתחה תיבת דואר אלקטרוני  .8

(motylevi15.04.1980@gmail.comתוך שכינתה את עצמה בשם ה ) "26בדוי "מוטי לוי 

mailto:motylevi15.04.1980@gmail.com
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 21מתוך  3

 1והתכתבה באמצעותה עם החייב, העבירה לו מידע והזהירה אותו מפני פעולות שונות 

 2המתוכננות נגדו על ידי הנושים והנאמן. בתמורה לעזרתה, כך עולה מהתכתובות, ביקשה 

 3 המשיבה מהחייב להעביר לה כספים. 

 4יון באולם. המשיבה הגיש הנאמן את הבקשה שלפניי. הבקשה נקבעה לד 07.10.2021ביום  .9

 5 נחקרה על תצהירה ולאחר מכן סיכמו הצדדים את טיעוניהם בכתב. 

 6 טענות הנאמן

 7, זמן קצר לאחר שחרורו של החייב ממעצרו ובסמוך 2021הנאמן טוען כי במהלך חודש אפריל  .10

 8לפני כניסתם של החייב והחברה להליכי חדלות פירעון, העביר החייב למשיבה סכום כולל של 

 9במזומן בשתי פעימות. הסכום הראשון הועבר לה במזומן על ידי החייב עצמו, ₪  100,000

 10בתל אביב, והסכום השני  36בנוכחות בן זוגה של המשיבה, בפתח ביתו ברחוב ש"י עגנון 

 11הועבר באמצעות מעטפה שהשאיר החייב עבור המשיבה אצל השומר בלובי המבואה של הבנין 

 12 אביב. בו הוא מתגורר במתחם סביוני רמת

 13ביצע החייב, לבקשתה של המשיבה ועבורה, העברה  07.06.2021בנוסף טוען הנאמן כי ביום  .11

 14לחשבון של חברת  HSBCדולר ארה"ב מחשבון על שמו בבנק  50,000בנקאית בסך של 

Absolute Auto Car Inc.  ב–Bank Of America   15בארה"ב. באישור ההעברה, שתצלומו 

 Weitzman thru Hila." 16היה רשום כי מדובר בהעברה עבור " נשלח על ידי החייב למשיבה,

 17לטענת הנאמן, בסמוך לביצוע ההעברה הבנקאית המשיבה ניהלה עם החייב דין ודברים על 

 18מנת שיעביר לה כסף, ואף איימה עליו כי תפנה למשטרה ולתקשורת המקומית במונטנגרו 

 19אם לא ייעתר לדרישתה. החייב הסכים לדרישתה של המשיבה, אך התנה את העברת הכספים 

 20, והמשיבה אישרה Dejanי נציגו במונטנגרו, אדם בשם בכך שהמשיבה תתנצל תחילה בפנ

 21בפני החייב כי כך אכן עשתה. המשיבה העבירה את נוסח ההתנצלות לחייב אשר בעקבות זאת 

 22הבטיח לה כי ההעברה הכספית תבוצע ביום שלמחרת. ואכן, העתק אישור ההעברה הועבר 

 23 למשיבה על ידי החייב למחרת היום.  

 24לו אכן הכסף לא הועבר לייעד בו נקבה המשיבה, הרי שהיה מצופה כי  הנאמן מוסיף וטוען כי

 25המשיבה תכתוב על כך לחייב או תגיב באופן כלשהו, אלא שהמשיבה לא הביעה כל הסתייגות 
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 21מתוך  4

 1ביחס לאישור ההעברה ששלח לה החייב. יתר על כן, מתוך חומר הראיות עולה כי המשיבה 

 2 רה לו תודה על הכספים שהעביר אליה. המשיכה לסייע לחייב לאחר מכן ולמעשה הכי

 3בין החייב למשיבה בו ציינה  05.05.2021בהקשר זה, הנאמן מפנה לתכתובת המייל מיום 

 4" משפחה בקליפורניה ובניו יורק ושהם יכולים לדאוג להעביר מלא מלאהמשיבה שיש לה "

 5חשבונות בנק ". באותו המייל ציינה המשיבה פרטים של שני לא שואלים שאלותמה שצריך ו"

 6אמריקאים, על שם בנות דודות של בעלה, לצורך קבלת כספים עבורה, ואף סיפקה לחייב 

 7". בחקירתה הנגדית של Yמיסטר מספר טלפון של איש קשר בארה"ב אותו כינתה במייל "

 8 המשיבה התברר כי מדובר בדודו של בעלה, אדם בשם דובי יחזקאל. 

 9כאמור לעיל, מהווה ראייה ואינדיקציה מובהקת  לטענת הנאמן, כל התנהלותה של המשיבה .12

 10התומכת במסקנה כי כספי ההעברה הבנקאית הגיעו ושולמו לחשבון בנק בארה"ב עבור 

 11המשיבה ו/או בשמה. בפעולותיה אלה הוכיחה המשיבה כי לא רק שהסכימה לקבל את 

 12רת הכספים מהחייב לאחר התפוצצות הפרשה אלא אף יזמה והציעה לו את הנתיב להעב

 13 הכספים. 

 14זאת ועוד, לעניין התנהלותה של המשיבה טוען הנאמן כי המשיבה מסרה בחקירתה מידע  .13

 15חלקי בלבד והסתירה ממנו מידע אודות התנהלותה מול החייב. כך למשל היא הסתירה את 

 16העובדה כי במהלך שהייתה במונטנגרו היא ניהלה עם החייב דין ודברים ואיימה עליו לצורך 

 17בורה. המשיבה גם הסתירה מן הנאמן את העובדה כי יום קודם לביצוע קבלת כספים ע

 18ההעברה העביר לה החייב הודעה לפיה הכספים יועברו למחרת וכן את העובדה שהחייב 

 19 העביר למשיבה אסמכתה בדבר אותה העברה בנקאית.

 20הנאמן דוחה את גרסתה של המשיבה לפיה היא חשה מאוימת על ידי החייב וכי חששה לחיי  .14

 21בתה, שכן התנהגותה של המשיבה בזמן אמת לאחר קבלת אישור ההעברה מעידה כי לא 

 22ראתה בחייב כמי שמנסה להפלילה, לנקום בה, או לפגוע בה או בבתה בשום צורה. נהפוך 

 23הוא, המשיבה המשיכה לפעול בשיתוף פעולה הדוק מול החייב בניסיון לסייע לו ולא פנתה 

 24כי יום לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית המשיכה המשיבה למשטרה. בהקשר זה טוען הנאמן 

 25ליזום התכתבויות עם החייב בהן עדכנה אותו בדבר פעולותיה, ייעצה לו כיצד להתנהל על 

 26רקע ההליכים המתנהלים נגדו ואף הזהירה אותו שלא יפליל את עצמו במסגרת תכתובות 

 27משך חודשיים לאחר ביצוע שיחליף עם הנאמן. כך המשיכה להתנהל המשיבה אל מול החייב ב
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 21מתוך  5

 1ההעברה הבנקאית. המשיבה היא זו אשר חתרה לקיומו של קשר עם החייב על אף שהוא 

 2 דווקא ביקש לנתקו. 

 3קיבלה מהחייב  הנאמן טוען כי לראשונה במסגרת תשובתה לבקשה, המשיבה הודתה כי .15

 4ז יין שכלל כאשר קיבלה מהחייב מאר 21-22.04.2021כספים במזומן בשתי הזדמנויות: ביום 

 5שהושאר עבורה בלובי של סביוני רמת אביב, ₪  5,000כביכול מעטפה שבה היה סך מזומן של 

 6כאשר קיבלה מנחום אייזנשטדט )שפעל כשליח מטעמו של החייב( תיק  05.05.2021וביום 

 7הנאמן טוען כי המשיבה קיבלה מהחייב ₪.  10,000אדום שהכיל לטענתה סך מזומן של 

 8בר לאלה שבקבלתם היא הודתה. כך, החייב בתצהירו הצהיר כי העביר כספים נוספים מע

 9עיון בתדפיסי תנועות הבנק שצירפה המשיבה לתשובתה . ₪ 100,000למשיבה סכום מזומן של 

 10המשלימה מגלה כי היא הפקידה בחשבון הבנק שלה, במועדים סמוכים למועדים בהם קיבלה 

 11, יום או 23.04.2021ביום ₪:  60,000 –של כ את סכומי המזומן מהחייב, סכום מצטבר כולל 

 12יומיים לאחר קבלת מארז היין, היא ביצעה שתי הפקדות מזומן לחשבונה בסך כולל של 

 13, ארבעה ימים לאחר קבלת התיק האדום מנחום 09.05.2021ואילו ביום ₪,  19,600

 14 ₪. 40,000אייזנשטדט, היא ביצעה שלוש הפקדות לחשבונה בסכום כולל של 

 15ן טוען כי אין ליתן אמון בעדותה של המשיבה, לפיה מדובר בכספי מזומן שקיבלה הנאמ .16

 16וכי היא הפקידה את כספי החתונה "בטפטופים" רק ₪,  119,000בחתונתה, בסכום כולל של 

 17שטרות בבת אחת. לשיטת  90 -משום שלא ניתן בכספומט שליד ביתה לבצע הפקדה של יותר מ

 18נה מתיישבת עם העובדות, שכן החתונה נערכה ביום הנאמן, גרסתה זו של המשיבה אי

 19, זמן רב לפני ביצוע עיקר ההפקדות. כמו כן, פרט להפקדות המזומן הנ"ל לא 15.04.2021

 20בוצעה הפקדת מזומן נוספת. בתדפיסי החשבון הוצגו חמש הפקדות בלבד שבוצעו במזומן 

 21יבלה במזומן לרגל שהמשיבה טוענת כי ק₪  119,000והן אינן משקפות את הסכום של 

 22חתונתה. הנאמן מוסיף וטוען כי במסגרת חקירתה, המשיבה הודתה שהיא מחזיקה בחשבון 

 23בנק נוסף המתנהל בבנק דיסקונט, אלא שלא צורפו על ידה תדפיסי חשבון זה, עובדה הפועלת 

 24לחובתה. בנסיבות אלה, טוען הנאמן כי יש להעדיף את גרסתו של החייב כפי שנמסרה 

 25 ₪.  100,000לפיה העביר למשיבה כספי מזומן בסך כולל של בתצהירו 

 26באשר למידת אמינותה ומהימנותה של המשיבה טוען הנאמן, כי המשיבה שיתפה פעולה עם  .17

 27החייב, העבירה לו מידע ואף סייעה לו בהברחת כספים. כמו כן, היא העבירה לחייב מידע 

 28מפני פעולות הסגרה לישראל  אודות כוונות של הנושים ביחס אליו ואף הזהירה אותו
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 21מתוך  6

 1בין החייב למשיבה )נספח  05.05.2021המתוכננות כנגדו. כך למשל, מתכתובת הדוא"ל מיום 

 2לבקשה( עולה כי היא הציעה לחייב לסייע לו בדרכים שונות, לרבות העברת כספים אסורה  3

 3 גם לטובת אחרים, ובתמורה לעזרתה ביקשה מהחייב את הכספים מושא הבקשה. 

 4טוען הנאמן כי המשיבה הסתירה ממנו מידע רב, על אף שהציגה עצמה כמי שמשתפת  עוד .18

 5עימו פעולה באופן מלא ומספקת לו את מלוא המידע שהגיע לידיה בנוגע לחייב. כך למשל, 

 6היא הסתירה את ההתכתבות המלאה שהחליפה עם החייב, את המשא ומתן שניהלה מולו 

 7כי  06.06.21רה את העובדה שהחייב הבטיח לה ביום דולר, הסתי 50,000ודרישותיה לקבלת 

 8למחרת תבוצע ההעברה וכן שיום למחרת קיבלה מהחייב אישור העברה. זאת ועוד, בחקירתה 

 9הכחישה המשיבה בתחילה כי קיבלה כספים כלשהם מהחייב ורק לאחר שעומתה עם 

 10כל קשר העובדות הודתה כי קיבלה מהחייב כספים. כך גם הכחישה המשיבה בתחילה 

 11 לקיומם של משפחה וחברים בארה"ב. 

 12)א(  וסעיף 219לטענת הנאמן ההעברות הכספיות שביצע החייב למשיבה דינן בטלות, לפי סעיף  .19

 13 (. להלן: "החוק") 2018 –לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח  220

 14פת נושים הנאמן טוען כי סכומי המזומן שהעביר החייב למשיבה כאמור לעיל, מהווים העד

 15לחוק, ומשנעשו בתוך  220מובהקת ופעולה הגורעת נכס מקופת הנשייה, כאמור בסעיף 

 16תקופת שלושת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה למתן צו פתיחה בהליכים, יש להורות 

 17על ביטולן של העברות אלה ועל השבת הסכום לקופת הנשייה. באשר להעברה הבנקאית בסך 

 18, הרי שזו נעשתה לאחר צו פתיחת ההליכים, 07.06.2021וצעה ביום דולר ארה"ב שב 50,000

 19 ( לחוק, ולפיכך היא בטלה. 2)121  -( ו2)א()25בניגוד להוראות סעיפים 

 20סיכומו של דבר, הנאמן טוען כי יש לחייב את המשיבה להשיב לקופת הנשייה את סכום  .20

 21דולר ארה"ב(, וכן  50,000וסך של ₪  100,000ההעברה הבנקאית ואת סכומי המזומן )סך של 

 22לחייבה בהוצאות לדוגמא, בשל התנהלותה וחוסר מהימנותה, ובנוסף, לחייב אותה בהוצאות 

 23 לטובת אוצר המדינה. 

 24 טענות המשיבה

 25 המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת כי דינה להידחות. .21



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 כהן ואח' נ' אי.ג'י.אף.אי. ישראל בע"מ ואח' 15599-05-21 חדל"ת
 ארי ואח'-ישראל נ' בן EGFEנאמן של חב'  21509-10-21 חדל"ת
 מחוז תל אביב ואח' –כהן ואח' נ' ממונה על חדלות פירעון  36982-05-21 חדל"ת

 
  

 21מתוך  7

 1 במזומן. ₪  100,000באשר לכספי המזומן, המשיבה מכחישה כי קיבלה מהחייב סכום של  .22

 2לטענתה, בשני מועדים שונים, לפני בריחת החייב מהארץ ובמועד בו עדיין לא נודע דבר מעילת 

 3שצורף לבקבוק ₪  5,000הענק שביצע, הוא העביר לה שני סכומים בלבד. האחד, סכום של 

 ₪4  10,000. השני, סכום של 21.04.2021יין ופתק ברכה לחתונתה, אשר נמסרו למשיבה ביום 

 5, לאחר שלטענתה 05.05.2021ת שליחו של החייב )נחום אייזנשטדט( ביום שנמסר לה באמצעו

 6 התחננה בפני החייב להעביר סכום כלשהו לחברה קרובה, חולת סרטן. 

 7המשיבה טוענת כי האמינה שמדובר במתנת חתונה שכן ₪,  5,000באשר לסכום המזומן בסך  .23

 8 חתונה אך לא הגיע. התשלום נעשה ימים ספורים לאחר חתונתה והמשיב הרי הוזמן ל

 9לטענת המשיבה, הסתמכות הנאמן על דפי החשבון שלה אינה רצינית, שכן מתוך תדפיס 

 10 19,600ניתן להיווכח כי בוצעו שתי הפקדות מזומן בסכום כולל של  23.04.2021החשבון מיום 

 11אלא שבאותו יום ממש סכום זהה הועבר בהעברה בנקאית לצד ג' כלשהו. הואיל והיא ₪ 

 12 ה ימים ספורים קודם לכן, הרי שהיה עליה לשלם לספקים רבים. התחתנ

 13שהמשיבה קיבלה מן החייב באמצעות אייזנשטדט ביום ₪  10,000באשר לסכום המזומן של  .24

 14, בתוך תיק אדום, הרי שהכסף נועד בכלל לחברה שלה שהיא חולת סרטן. באותו 05.05.2021

 15כולת התיק כולה מיועדת כולה לאותה המייל עליו מסתמך הנאמן, כתבה המשיבה לחייב שת

 16חולת הסרטן ולכן היא מבקשת "משהו" גם עבור עצמה. "משהו", כך טוענת המשיבה, מהווה 

 ₪17 סכום צנוע, כמו זה שהיה באותו תיק אדום, ואינו מבטא סכום עתק של עשרות אלפים 

 18עמד זה, היא כנטען על ידי הנאמן. לטענתה, גם את אותו סכום צנוע אותו ביקשה מהחייב במ

 19 לא קיבלה בשום שלב בהמשך.

 20 100,000עוד טוענת המשיבה לעניין זה, כי הבסיס לטענתו של הנאמן כאילו מדובר בסכום של  .25

 21נוכל שהונה מאות הוא עדות שמועה מפי החייב שלא נתן תצהיר כדין. לטענתה, מדובר ב"₪ 

 22שנים, חסר מצפון לקוחות בסכומי עתק, ברח מישראל, מזייף מסמכים לאורך עש)ר(ות 

 23". היא מצביעה על כך שהחייב אינו מציין כמה כסף שילם בכל אחד ואינו בוחל באמצעים

 24 מהמקרים, אינו מזכיר את התיק האדום, את קיומו של נחום אייזנשטדט ועובדות נוספות. 
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 21מתוך  8

 1המשיבה טוענת כי רק מחמת אווירת החקירה אצל הנאמן, החרדה והלחץ מהסיטואציה,  .26

 2ה לנאמן באותה הזדמנות את דבר קבלת כספי המזומן, אך מיד לאחר הגשת היא לא גילת

 3 והודאה זו צריכה לפעול לטובתה. ₪,  15,000הבקשה, היא הודתה בקבלת סך של 

 4המשיבה מכחישה כי כספים אלו הגיעו לידיה  –דולר  50,000באשר להעברה הבנקאית בסך  .27

 5החייב לא נתן תצהיר ולא נחקר על גרסתו.  וטוענת כי קיים ספק גדול שאכן בוצעה העברה כזו.

 6בפני בית המשפט עומדים מסמכים שנחזים לתעד העברת כספים מחשבון החייב לחשבון של 

 7תאגיד כלשהו, בעוד שכידוע החייב לאורך שנים הפיק ללקוחותיו מאות מסמכים "בנקאיים" 

 8דנן אין המדובר  מזויפים בהם תיאר להם יתרות דמיוניות ולכן כלל לא הוכח שגם במקרה

 9בזיוף. כמו כן, הנאמן לא פנה לתאגיד האמריקאי אליו הועברו הכספים ולא נקט כל פעולה 

 10 כנגדו. 

 11, התאריך בו 05.05.2021בעניין קרובי המשיבה בארה"ב, טוענת המשיבה כי מבחינתה, ביום  .28

 12א כתבה לחייב שיש לה "מלא משפחה" מצד בעלה שאליהם ניתן להעביר כספים עבורה, ל

 13היתה כל סיבה שלא לתת לחייב פרטי חשבונות בחו"ל שכן באותו מועד גרסתו של החייב 

 14היתה שהוא יכול ומעוניין להחזיר את הכספים ללקוחות, אלא שהשלטונות הישראליים 

 15מקשים עליו להחזיר את הכספים בישראל והוא ישמח להחזיר את הכספים למי שיש 

 16בירה לחייב פרטי חשבונות של בנות דוד של בעלה, חשבונות בחו"ל. נוכח זאת, המשיבה הע

 17ניקול ואמילי, ובהמשך התברר שלמעשה אביהן של הבנות, דובי יחזקאל, הוא הבעלים של 

 18החשבונות הללו. אלא שההעברה הבנקאית המדוברת לא בוצעה לחשבונות אלו ולטענת 

 19 המשיבה אין לה כל קשר לחשבון אליו כביכול הועברו הכספים. 

 20מודה כי עצם נכונותה לשקול את האפשרות שהציע החייב לפיה דרש ממנה להתנצל  המשיבה

 21דולר לחברתה חולת הסרטן, היתה פסולה. לטענתה, בתוך  50,000כתנאי לכך שהוא יעביר 

 22הלחץ, הבדידות והתסכול היא התפתתה שוב לקסמיו של החייב ולמצגי השווא שלו ועשתה 

 23ר העברת כספים לחשבון שאין לה שום זיקה אליו, על כדבריו. אלא שהחייב העביר לה אישו

 24 שמו של תאגיד שאין לה שום קשר אליו. 

 25עוד מוסיפה המשיבה, כי אותו משא ומתן פסול שניהלה מול החייב לא צריך לשמש עילה 

 26 לחייבה לשלם סכומי עתק לנאמן. סכומים שלטענתה כלל לא הגיעו לידיה. 
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 21מתוך  9

 1ל הנאמן בבקשה זו אינו הנטל האזרחי הרגיל, שכן לטענת המשיבה, נטל ההוכחה המוטל ע .29

 2המשמעות של טענותיו מחייבת נטל הוכחה מוגבר שהנאמן לא עמד בו. עוד מוסיפה המשיבה 

 3כי לאור הספקות שהועלו לגבי גרסתה, היא אף הציעה לקיים בדיקת פוליגרף, אולם הנאמן 

 4 ם בדיקה כזו. התנגד לכך נחרצות ובית המשפט דחה את בקשתה להורות על קיו

 5נוכח כל האמור, טוענת המשיבה כי יש לדחות את הבקשה, ולכל היותר יש להורות לה להשיב  .30

 6 במזומן(. ₪  15,000את הסכומים שאכן קיבלה מן החייב )סך של 

 7 עמדת הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי )להלן: "הממונה"(

 8סאותיה של המשיבה אינן מעוררות אמון. הממונה תומכת בעמדתו של הנאמן וסבורה כי גר .31

 9דולר מאת החייב לידי המשיבה, באמצעות  50,000הממונה סבורה כי הוכחה העברת סך של 

 10חשבון בנק בארה"ב ולכן יש לחייבה בהשבתו של סכום זה. בנוגע להעברות הכספיות שהעביר 

 11 60,000על סך של החייב למשיבה בישראל, סבורה הממונה כי ראוי להעמיד את סכום ההשבה 

 12בהיותו הסכום המצטבר אשר הופקד בחשבונה של המשיבה בסמוך לאחר קבלת הכספים ₪, 

 13 מאת החייב.

 14 דיון והכרעה

 15 לאחר עיון בטיעוני הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל ברובה. .32

 16אף אכן, לא תיתכן מחלוקת על כך שהמשיבה נמנית על קורבנותיו הרבים של החייב, שכן  .33

 17 1.4 -היא, כמו אחרים, השקיעה באמצעותו כספים רבים )לטענתה מדובר בסכום כולל של כ

 18טענה שכמובן צריכה להיבדק לגופה(, והשקעתה כולה ירדה לטמיון. יחד עם זאת, ₪, מליון 

 19בשונה מאחרים, המשיבה פעלה נמרצות כדי לחלץ מידיו של החייב כמה שיותר כספים עבור 

 20פי שנראה כעת, היא פעלה בתיחכום רב ובאופן מניפולטיבי, באופן שעלה עצמה, ואגב כך, וכ

 21בידה לחלץ מידי החייב סכומי כסף ניכרים, תוך שהוא מעדיף אותה שלא כדין על פני נושים 

 22 אחרים ותוך גריעת כספים שלא כדין מקופת הנשייה.

 23הותירה עליי  אקדים ואומר כי עדותה של המשיבה, כמו גם התנהלותה הכללית בכל הפרשה, .34

 24, לאחר 5.5.2021. כרקע כללי, נביא דברים שכתבה המשיבה לחייב ביום לא חיובירושם 
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 21מתוך  10

 1שקיבלה את התיק האדום ובו מעטפת מזומנים מן החייב, באמצעות שליחו של החייב, הלא 

 2 הוא נחום אייזנשטדט:

 3קיבלתי את התיק האדום מנחום כמובטח. זה מייל שניתן להתכתב בו חופשי ... יכולה "

 4להעביר מסרים עבורך אם צריך. יש לי מלא עדכונים בענין התביעות האזרחיות אם מעניין 

 5אותך ואם אתה רוצה לדעת ... אמרת לי לתת לך חשבון בנק אמריקאי אז יש לי שניים לתת 

 6אלף דולר ולא יותר ... להלן החשבונות: .... יש לי מלא  950עביר לך, לכל אחד מהם ניתן לה

 7משפחה מהצד השני שלי וחברים גם בקליפורניה גם בניו יורק שיכולים לדאוג להעביר לכאן 

 8מה שצריך וגם הפוך, גם עבורך וגם עבורי. הם לא שואלים שאלות. אשמח גם אם תוכל 

 9הגיע לאן ש/צריך עבור כל דבר. זה טלפון של להעביר להם דרך שם עבורי.  אין להם בעיה ל

 10... דיברתי אישית עם חלק מהאנשים כדי לדלות מידע קונקרטי Yאיש קשר שם ... מיסטר   

 11עבורך. שוב אומרת, אני איתך ובעדך ואמרתי דברים כדי לבנות אמינות אצל אנשים 

 12לעזור, רכב, העברת מסויימים שיעבירו לי מידע. ... כל מה שאתה צריך ותצטרך אני מוכנה 

 13 "דברים, מגורים.

 14 ואידך זיל גמור.

 15מתוך גרסתה של המשיבה עצמה לגבי המאורעות, עולה כי המשיבה פעלה כמעין "סוכן כפול"  .35

 16בנוגע לחייב. היא הציגה עצמה כלפיו כמי שיש לה מידע פנימי בנוגע לתוכניות הפעולה 

 17ייב להתחמק מנושיו ולהעביר כספים והכוונות של הנושים והנאמן וכמי שמעוניינת לסייע לח

 18למי שרק יחפוץ, אך בה בשעה היא מסרה פרטים לנאמן כדי לסייע לו בהליכים נגד החייב. 

 19דא עקא, מתוך חומר הראיות שנחשף בהדרגה עולה כי בהחלט ייתכן שהמשיבה הרחיקה 

 20מאת  סוכן "משולש", שכן היא מסרה לחייב מידע חסוי שהגיע אליהמעין לכת ופעלה גם כ

 21, בה עדכנה אותו 15.6.2021הנאמן. לענין זה, ראה למשל הודעת מייל ששלחה לחייב ביום 

 22כיצד בדיוק הגיע לידי הנאמן מידע רגיש מסויים בנוגע לחייב, ומיהו המקור לאותו מידע 

 23 19למוצגי המשיבה(. ראה גם הודאתה של המשיבה במסירת המידע לחייב בע'  83)ראה ע' 

 24ששלחה המשיבה לחייב, היא מסרה  15.6.2021. בהודעת מייל נוספת מיום לפרוטוקול הדיון

 25למוצגי המשיבה(. בהודעת  87" )ע' מבפניםלו כי יש לה מידע חשוב עבורו, מידע שיש לה "

 26, המשיבה עדכנה את החייב כי כתובתו ידועה לנושים וכי היא 15.6.2021מייל שלישית מיום 

 27 למוצגי המשיבה(.  77פועלת כדי לגבש הסדר עבורו )ע' 
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 1בה בשעה שהמשיבה הציגה את עצמה בפני הנאמן כמי שפועלת לטובת כלל הנושים, היא  .36

 2גילתה לו טפח והסתירה מפניו טפחיים. המשיבה הסתירה מהנאמן בכוונת מכוון את 

 3הפעולות שביצעה למען עצמה בלבד ואת הכספים שקיבלה מן החייב. טענתה של המשיבה 

 4וירה בעת חקירתה במשרדי הנאמן היא לא זכרה למסור לו את מלוא כאילו רק מחמת האו

 5הפרטים על הכספים שקיבלה מן החייב, אינה משכנעת, לשון המעטה. הנאמן הרי שאל אותה 

 6"ברחל בתך הקטנה" האם קיבלה מן החייב כספים כלשהם, והמשיבה הכחישה זאת נמרצות. 

 7בשתי הזדמנויות נפרדות. אין זה מתקבל  ₪ 15,000כעת היא מודה שקיבלה ממנו סך כולל של 

 8על הדעת כי המשיבה לא זכרה פרט כה מהותי, אשר עמד בליבת החקירה בפני הנאמן, בעת 

 9שנערכה החקירה, ורק לאחר שהוגשה הבקשה הנוכחית, היא לפתע פתאום נזכרה בכך, 

 10ושלחה כביכול בזכות הדירבון שדרבנו אותה באי כוחה. יתר על כן, המשיבה הרי טרחה 

 11לנאמן צילום של מארז היין שקיבלה מן החייב לרגל חתונתה כדי לשכנע אותו באמיתות 

 12גירסתה, אך באורח פלא, עדיין לא זכרה לומר לו כי מתחת למארז הסתתרה לה גם מעטפת 

 13 כחה מדובר, אלא במעשה הסתרה מכוון מצד המשיבה.לא בשנראה איפוא כי מזומנים. 

 14שהיא הפעילה על החייב ונסיונות השכנוע על מכבש הלחצים  המשיבה גם לא סיפרה לנאמן .37

 15באמצעות חשבונות קרובי משפחה של בעלה בארה"ב, עובדה שנחשפה  ממנו כספיםכדי לקבל 

 16רק בעקבות הבקשה שהגיש הנאמן ולאחר שקיבל על כך מידע בכוחות עצמו. המשיבה 

 17 לא אמרה אמתיב. המשיבה הסתירה מהנאמן את חילופי המיילים שהיו לה בענין זה עם החי

 18 55" )ע' אין לי אף אחד בארה"בלנאמן בעת שזה חקר אותה במשרדו, כאשר טענה ש"

 19לבקשה(, שעה שכיום אנחנו יודעים כי המשיבה  1, נספח 11.8.2021לפרוטוקול חקירתה מיום 

 20נקבה בשמותיהם של מספר אנשי קשר בארה"ב, במסגרת אותו מייל ששלחה לחייב עוד ביום 

 21ין לבקשה(, בו אישרה כי קיבלה מאייזנשטדט את התיק האדום, וציינה, ב 4)נספח  5.5.2021

 22אמרת לי לתת לך חשבון בנק אמריקאי אז יש לי שניים לתת לך, לכל אחד מהם "  השאר, כי

 23יש לי מלא משפחה מהצד  אלף דולר ולא יותר ... להלן החשבונות: .... 950ניתן להעביר 

 24השני שלי וחברים גם בקליפורניה גם בניו יורק שיכולים לדאוג להעביר לכאן מה שצריך 

 25וגם הפוך, גם עבורך וגם עבורי. הם לא שואלים שאלות. אשמח גם אם תוכל להעביר להם 

 26 דרך שם עבורי.  אין להם בעיה להגיע לאן ש/צריך עבור כל דבר. זה טלפון של איש קשר שם

 Y ..." 27  ... מיסטר 
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 21מתוך  12

 1התנהלותה של המשיבה מעידה על תחכום רב, ולא בצד החיובי של המונח: היא עשתה שימוש  .38

 2מיסטר "( ונתנה שם קוד לאיש קשר בארה"ב )"מוטי לויבתיבת דואר הנושאת שם פיקטיבי )"

Y .)"3כך שלא ניתן יהיה לדעת שהיא  בנוסף, בטלפון הנייד שלה זכה החייב לשם פיקטיבי 

 4התנהלות זו מעידה כי המשיבה הבינה היטב שמדובר בהתנהלות פסולה . צוייה בקשר עימומ

 5 בתכלית. מי שפועל בתום לב איננו אמור להסתתר מאחורי שמות פיקטיביים של תיבות דואר

 6, או מאחורי שמות קוד לאנשי קשר מסתוריים בארה"ב. אגב, במסגרת עדותה ואנשי קשר

 7המסתורי, אך  Yמיסטר תחילה כי אינה זוכרת מיהו אותו בבית המשפט, טענה המשיבה ב

 8 לפרוטוקול(. 6לבסוף נאלצה להודות כי מדובר באדם בשם דובי יחזקאל )ע' 

 9, הרי שמטבע הדברים הנאמן נמצא שביצע החייב למקורביובכל הנוגע להעברות הכספים  .39

 10האחת קשורה  בנחיתות ראייתית של ממש, והוא בבחינת מי שנאלץ לנהל מערכה כאשר ידו

 11שלפי חומר לו מאחורי גבו, שהרי בלית ברירה הוא נאלץ להסתמך על תצהירו של החייב, 

 12והכנת ₪, הינו נוכל מדופלם שהוליך שולל מאות משקיעים בהיקף של מאות מליוני הראיות 

 13מסמכים פיקטיביים היא בבחינת לחם חוקו. יתר על כן, החייב נמלט מפני נושיו ומתגורר לו 

 14כך שלא ניתן לאלץ אותו להתייצב לחקירה בבית המשפט לשם מסירת גרסה תחת  בחו"ל,

 15אזהרה. תצהירו של החייב איננו יכול לשמש כראיה לחובתה של המשיבה, שכן לא ניתן 

 16לחקור אותו עליו חקירה נגדית. משכך, והגם שהחייב טען בתצהירו כי העביר למשיבה בשתי 

 17הרי שלא ניתן להשתית על כך ממצא פוזיטיבי ₪,  100,000הזדמנויות שונות סך כולל של 

 18 כלשהו.

 19מאידך גיסא, התנהלותה של המשיבה בכל הפרשה היתה פסולה בתכלית, עדותה היתה בלתי  .40

 20בה אמון. במסגרת תשובתה לבקשה, המשיבה הודתה לראשונה כי  יכול ליתןמהימנה ואינני 

 21על הודאתה זו, אלא שהשאלה והיא נתפסת ₪,  15,000קיבלה מאת החייב סכום כולל של 

 22אם לאו. בנסיבות אלה, אין מנוס ₪,  100,000היא האם הסכום שקיבלה מהחייב היה למעשה 

 23אלא להידרש לראיות נסיבתיות, בדמות תדפיסי חשבון הבנק של המשיבה בבנק לאומי 

 24לתגובתה המשלימה(, תוך הצלבת המידע עם מועד חתונתה של  5לישראל בע"מ )נספח 

 25 ועם המועדים בהם על פי הודאותיה שלה היא קיבלה כספים מן החייב.המשיבה 

 26. את מארז היין שבתחתיתו היתה מעטפת 15.04.2021חתונתה של המשיבה התקיימה ביום  .41

 27. את התיק האדום עם מזומנים 22.4.2021או ביום  21.4.2021מזומנים, קיבלה המשיבה ביום 

 28 . 05.05.2021נוספים, היא קיבלה ביום 
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 21מתוך  13

 1בוצעו שתי הפקדות מזומן  23.4.2021ה, תדפיסי חשבון הבנק של המשיבה מגלים כי ביום והנ

 2בוצעו שלוש הפקדות מזומן,  9.5.2021ואילו ביום ₪,  19,600לחשבונה, בסכום כולל של 

 3 ₪.  40,000בסכום כולל של 

 4המשיבה צירפה מספר תדפיסים של חשבונות בנק, שלה ושל בעלה, אך משום מה, רק  .42

 5. 2021החודשים אפריל ומאי  -יס של חשבונה בבנק לאומי מתייחס לתקופה הרלבנטיתהתדפ

 6, וכך גם תדפיס החשבון מבנק 1.6.2021לעומת זאת, תדפיס החשבון בבנק פפר הוא מיום 

 7הפועלים בע"מ ותדפיס חשבון הבנק של בעלה. כמו כן, המשיבה הודתה כי יש לה בנוסף 

 8א הציגה תדפיס שלו עד לרגע זה, חרף הבטחתה לעשות חשבון בבנק דיסקונט, אלא שהיא ל

 9לפרוטוקול(. המנעות זו פועלת לחובתה, מכוחו של הכלל הראייתי לפיו אי הבאתה  21כן )ע' 

 10של ראיה רלוונטית מעוררת את החשד כי יש דברים בגו, וכי בעל הדין שנמנע מהבאת הראיה, 

 11הבנק  465/88(; ע"א 1979) 705, 701( 1, פ"ד ל"ד)כרמל נ' פרפורי 240/77חושש ממנה )ע"א 

 12 ((.1991) 658, 651(, 4פ"ד מה) למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו ואח'

 13בנסיבות אלה, אינני מקבל את טענתה של המשיבה לפיה מקור ההפקדות במזומן בחשבונה  .43

 14הוא בכספי מתנות החתונה שקיבלה. אין זה סביר בעיניי שהמשיבה המתינה שמונה ימים 

 15בחשבונה, וקל וחומר שאין זה סביר ₪  19,600תמימים מאז החתונה ועד להפקדת הסך של 

 16אם ₪.  40,000ם מאז חתונתה ועד להפקדת הסך הנוסף של ימים תמימי 24כי היא המתינה 

 17מקורו בכספי החתונה, מדוע הוא לא הופקד בשלמותו בחשבונה מיד ₪  59,600אכן הסך של 

 18לאחר החתונה? הרי החייבת יכולה היתה לגשת לסניף בנק ולהפקיד אצל פקיד בנק בפעימה 

 19ובות זו לזו(. מדוע ההפקדות אחת את כל כספי החתונה )או בכספומט, במספר פעימות קר

 20נעשו בחלוף ימים כה רבים מאז החתונה? הרבה יותר מתקבל על הדעת כי מדובר בכספים 

 21שהגיעו אליה מאוחר יותר ממקור אחר כלשהו. בהינתן העובדה שמארז היין והמזומנים 

 22 , והמשיבה אינה מצביעה על מקור22.4.2021או ביום  21.4.2021בתחתיתו נמסרו לה ביום 

 23ש"ח שהופקד בחשבונה  19,600אחר לאותם כספי מזומן, הרי שסביר יותר להניח כי הסך של 

 24מקורו באותם כספים שהיו במארז היין )או שהועברו אליה בדרך אחרת על  23.4.2021ביום 

 25שהופקדו בחשבונה ₪  40,000ידי החייב(. כך גם סביר הרבה יותר להניח כי הכספים בסך של 

 26קודם לכן, ולא בלבד קורם בתיק האדום שנמסר למשיבה ארבעה ימים , מ9.5.2021ביום 

 27 ימים קודם לכן.  24בחתונה שהתקיימה 
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 1בחשבונה, בוצעה ₪  19,600טוענת המשיבה כי העובדה שבמקביל להפקדת סך מזומן של  .44

 2העברה בסכום זהה לצד ג', מוכיחה כי מדובר בכספי חתונה שהופקדו לחשבון לצורך תשלום 

 3הספקים. דא עקא, אין קשר בין השאלה לאיזו תכלית הוצאו הכספים מן החשבון, לאחד 

 4לבין השאלה מה היה מקורם. כלומר, אף אם אניח כי הכסף שימש את המשיבה לצורך כיסוי 

 5 הוצאות החתונה, מה לכך ולשאלה האם הכספים שהופקדו לחשבון, מקורם בחייב?

 6ציגה המשיבה, להפקדת כספים משמעותיים בנוסף, אין כל תיעוד בתדפיסי החשבונות שה .45

 7במזומן מעבר לסכומים האמורים, כשם שאין אפילו עדות להפקדת שיקים שהתקבלו מן 

 8החתונה. בנסיבות אלה, גרסתה של המשיבה אינה נתמכת בדבר ואינה מעוררת אמון. נזכיר 

 9תיעוד  במזומן מהחתונה, אך אין שום₪  115,000כי המשיבה טענה שקיבלה סך כולל של 

 10להפקדת סכומים בסדר גודל זה או דומה, כך שגם גרסה זו נותרה על בלימה, במיוחד כשלא 

 11הוצג תדפיס חשבון הבנק המשותף של המשיבה ובעלה שבו מן הסתם היו אמורים להיות 

 12מופקדים כספי החתונה )שהרי קשה להלום שכספים אלה יופקדו דווקא לחשבונה שלה(, 

 13יס חשבון הבנק של המשיבה בבנק דיסקונט. בנוסף, סדרי הגודל וכשמשום מה לא הוצג תדפ

 14של סכומי המזומן שהתקבלו כביכול אצל המשיבה בזכות החתונה, נראים מופרזים על פניהם 

 15 )שהרי בדרך כלל מתנות חתונה ניתנות בשיקים(. 

 ₪16,  10,000חיזוק למסקנה שבתוך התיק האדום נמצא סכום כסף משמעותי ולא רק סך של  .46

 17תן למצוא בשלל ההבטחות הנלהבות בהודעת המייל ששלחה המשיבה לחייב מיד עם קבלת ני

 18"... יכולה להעביר מסרים עבורך אם צריך. יש התיק האדום. בין השאר היא הבטיחה לו כי 

 19לי מלא עדכונים בענין התביעות האזרחיות אם מעניין אותך ואם אתה רוצה לדעת ... יש לי 

 20לי וחברים גם בקליפורניה גם בניו יורק שיכולים לדאוג להעביר מלא משפחה מהצד השני ש

 21לכאן מה שצריך וגם הפוך, גם עבורך וגם עבורי. הם לא שואלים שאלות. ... דיברתי אישית 

 22עם חלק מהאנשים כדי לדלות מידע קונקרטי עבורך. שוב אומרת, אני איתך ובעדך ואמרתי 

 23ים שיעבירו לי מידע. ... כל מה שאתה צריך דברים כדי לבנות אמינות אצל אנשים מסויימ

 24" אני מתקשה להאמין ש"שלל" צנוע ותצטרך אני מוכנה לעזור, רכב, העברת דברים, מגורים.

 25בלבד היה מניב מבול כה נלהב של הצעות ל"שיתופי פעולה" מצידה של ₪  10,000של 

 26 המשיבה. 

 27ומן בתיק האדום פועלת במז₪  10,000המשיבה טוענת כי העובדה שהודתה בקבלת סך של  .47

 28לטובתה, שהרי בלא הודאה זו לא היתה בידי הנאמן כל ראיה בדבר קבלת הכספים. טענה זו 
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 1בו כתבה המשיבה לחייב כי  5.5.2021דינה להידחות. הנאמן הרי שם ידו על המייל מיום 

 2קיבלה את התיק האדום וכי היא מבקשת גם משהו עבור עצמה, ולכן המשיבה הבינה מן 

 3שעליה להציע גרסה כלשהי בדבר גובה הסכום שהיה בתוכו. לא מדובר איפוא בגרסה  הסתם

 4המעידה על אמינותה מתוך עצמה, אלא בגרסה של מי שנתפס בקלקלתו ומנסה למזער את 

 5 הנזק. 

 6דוגמא נוסף לחוסר אמינותה של המשיבה היא המצג שהציגה כלפי החייב, כאילו הכסף  .48

 7כולו לחברתה חולת הסרטן )גב' ויצמן(, שעה שהמשיבה  שהעביר לה בתיק האדום נועד כל

 8 24עצמה הודתה בעת חקירתה, כי בסופו של דבר הכסף כולו הופקד בחשבונה שלה )ע' 

 9לפרוטוקול(, בטיעון הלא משכנע כי חברתה סירבה לקבלו שלא לפי סדרי הנשייה. אגב, אם 

 10ע המשיבה לא העבירה את אכן היה סירוב כזה מצד אותה חברה )שלא הובאה לעדות(, מדו

 11 הכסף לידי הנאמן?

 12כך גם המשיבה לא העידה אמת כאשר טענה בעדותה בבית המשפט כי מטרת נסיעתה אל  .49

 13החייב במונטנגרו לא היתה לקבל לעצמה כספים, אלא לשכנע אותו להעביר את הכספים לידי 

 14 50,000של  לפרוטוקול(, גרסה הנסתרת מתוך בקשתה לקבל מהחייב סך 9 -ו 8הנאמן )ע' 

 15דולר )כביכול עבור חברתה חולת הסרטן( והסכמתה להשפיל את עצמה ולהתנצל בפני אותו 

Dejan 16, רק כדי לקבל את הכסף. מכל מקום, נדרשת מידה בלתי מבוטלת של חסידּות ושל 

 17אלטרואיזם צרּוף מצידה של המשיבה על מנת לבזבז את זמנה וממונה, לטוס על חשבונה 

 18בעה ימים תמימים, לערוך מעין "מבצע בלשי" כדי לאתר את החייב למונטנגרו למשך ש

 19במקום מסתורו שם ולהתעמת עימו, והכל רק על מנת שכלל נושיו יזכו לקבל את כספם. נוכח 

 20ההתנהלות המניפולטיבית והמצגים הכוזבים אל מול החייב והנאמן גם יחד, כל אחד בתורו, 

 21 .םאלטרואיסטימניעים  מי שפועלת מתוךלא התרשמתי כי ענין לנו ב

 22ולא על סכום ₪,  59,600מאידך גיסא, הראיות שבפניי מצביעות על הפקדות בסכום כולל של  .50

 23בנסיבות אלה, והגם שבהחלט יתכן כי המשיבה לא הפקידה בבנק את מלוא ₪.  100,000של 

 24הסכומים שקיבלה מן החייב אלא השתמשה בחלקם לצרכיה )שהרי היא עצמה העידה כי 

 25מכספי החתונה השתמשה לצרכיה השוטפים, כך שבאותה מידה ממש ניתן להניח כי במקצת 

 26כך בדיוק נהגה עם חלק מן הכספים שקיבלה מאת החייב(, הרי שבהעדר ראיות פוזיטיביות 

 27בענין זה, הספק צריך לפעול לטובתה של המשיבה. משכך, יש לחייב את המשיבה בהשבת סך 

 28 כפי בקשתו של הנאמן. ₪  100,000ולא בהשבת סך של ₪  59,600של 
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 21מתוך  16

 1 דולר שהחייב העביר בהעברה בנקאית לחשבון בנק בארה"ב? 50,000ומה באשר לסכום של  .51

 2כפי שנראה כעת, גם כאן, הראיות הנסיבתיות פועלות באופן ברור לחובתה של המשיבה 

 3ומתיישבות יותר עם האפשרות שהכסף אכן הועבר לחשבון המסויים על פי דרישת המשיבה, 

 4 מאשר עם האפשרות שהחייב הוליך אותה שולל.

 5לבקשה, מעיד על הפקדת  2, נספח 7.6.2021אישור ההעברה ששלח החייב למשיבה ביום 

 Absolute Auto Car Inc. 6לחשבון של חברת  HSBCדולר מחשבונו של החייב בבנק  50,000

 7ות הבנק בארה"ב. אכן, החשבון האמור לא נכלל בפרטי חשבונ  Bank Of America–ב 

 8, והמשיבה נאחזת בעובדה זו כדי 5.5.2021בארה"ב שהמשיבה מסרה לחייב במייל מיום 

 9לטעון כי מדובר באישור פיקטיבי שאיננו מעיד על העברת סכום כלשהו אליה. דא עקא, מאז 

 10, נערכה פגישה פרונטלית בין המשיב לחייב, כאשר זו טסה אליו  5.5.2021אותו מייל מיום 

 11, ובין השניים נוהל דין ודברים במהלכו ניסתה המשיבה לשכנע את 2.6.2021ום למונטנגרו בי

 12החייב להעביר באמצעותה כספים, כביכול עבור חברתה חולת הסרטן )אותה גב' ויצמן(. 

 13, והמשיבה אכן Dejanהחייב סירב בתחילה ודרש מהמשיבה כי תתנצל תחילה בפני נציגו 

 14ליה את אישור ההעברה, בו היה רשום, בין השאר, עשתה זאת. רק בעקבות כך שלח החייב א

 15". ניתן היה לצפות כי לו היה מדובר במסמך Weitzman thru Hilaכי התשלום נעשה עבור "

 16פיקטיבי, המשיבה היתה פונה מיד לחייב ומודיעה לו כי הפקיד את הכספים בחשבון הלא 

 17לידיה. והנה, ראה זה פלא, נכון, כי החשבון כלל איננו קשור אליה וכי הכספים לא הגיעו 

 18המשיבה, שגילתה עד כה תושיה ויוזמה עד כדי איתורו של החייב במונטנגרו והגעה עד למקום 

 19המסתור שלו, מילאה לפתע את פיה מים, ולא טענה נגד החייב דבר וחצי דבר בהקשר זה. 

 20קור נהפוך הוא, היא המשיכה להתכתב עימו בידידות רבה גם לאחר ששבה ארצה מאותו בי

 21במונטנגרו. דבר זה מוכיח כי הכספים ששלח החייב לאותו חשבון בארה"ב, נשלחו בדיוק לפי 

 22 פרטי החשבון שמסרה המשיבה לחייב כאשר נפגשה עימו במונטנגרו.

 23כדי להדוף מסקנה מתבקשת זו, המשיבה טענה כי בעת שגילתה כי מדובר בהעברה פיקטיבית  .52

 24החייב וחששה לחייה ולחיי בתה, ולכן לא אמרה על ולא אמיתית, היא חשה מאויימת על ידי 

 25כך דבר. דא עקא, מדובר בתירוץ דחוק שאין ליתן בו אמון, משום שכל התנהלותה של 

 26המשיבה אל מול החייב במהלך שהותה במונטנגרו וגם לאחר חזרתה ארצה, מפריכה טענה 

 27 זו. 
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 21מתוך  17

 1במונטנגרו, כי הוא לא כך למשל, המשיבה איימה על החייב בהודעת ווטסאפ, בזמן שהותה 

 2מותיר בידיה ברירה אלא להאריך את שהותה במונטנגרו, ולפנות לתקשורת המקומית וכן 

 3רק כדי לקבל  Dejanלמוצגי המשיבה(. היא גם הסכימה להתנצל בפני אותו  53למשטרה )ע' 

 4היא קיבלה סוף סוף מאת החייב את האישור  7.6.2021לתצהירה(. ביום  71את הכסף )סעיף 

 5נכסף בדבר אותה העברה. והנה, לאחר מכן היא המשיכה לשתף עם החייב פעולה, וכבר ה

 6למוצגי המשיבה(, עדכנה אותו  19למחרת היום כתבה לו הודעת ווטסאפ ידידותית ביותר )ע' 

 7". היא אף הזהירה את החייב מפני הנאמן ומתכננת לדאוג לךשהיא עומדת לשוב ארצה "

 8יילים שאתה שולח כי המייל ששלחת לדגן לדוגמא ... הוא תיזהר עם המבמילים הבאות: "

 9" המשיבה אף מאמר על הונאת פונזי והם מתייחסים לזה כהודאת בעל דין בהונאת פונזי.

 10ייעצה לחייב לשכור שירותיו של עורך דין. פשיטא שלא כך כותב מי שזה הרגע גילה שהחייב 

 11עביר אותו אליו כמובטח. ואכן, גם לאחר דולר, ולא ה 50,000הוליך אותו שולל בנוגע לסך של 

 12לא  15.6.2021חזרתה ארצה המשיכה המשיבה לשתף פעולה עם החייב והעבירה לו ביום 

 13למוצגי  87, ע' 83, ע' 77פחות משלוש הודעות מייל הכוללות מידע פנימי מחקירות הנאמן )ע' 

 14 המשיבה(. 

 15כביכול מהחייב, היא כאשר נשאלה המשיבה לפשר התנהלותה זו אחרי האיום שחשה 

 16אני המצאתי למייק הרבה מאוד המצאות, הרבה מאוד שקרים שסיפרתי למייק, השיבה: "

 17 לפרוטוקול(.  19" )ע' בשביל לנסות לגרום לו לדבר איתי.

 18לא זו ההתנהלות המצופה ממי שחש עצמו מאויים כביכול על ידי החייב. נהפוך הוא. 

 19ם שלא היתה למשיבה כל הסתייגות באשר התנהלות זו של המשיבה מוכיחה כאלף עדי

 20דולר עבורה. ואכן, אין למצוא מילה  50,000לחשבון הבנק בארה"ב אליו העביר החייב סך של 

 21וחצי מילה של הסתייגות מטעמה של המשיבה, באיזה מבין הודעותיה הרבות לחייב, ביחס 

 22. המסקנה הנובעת , לא בזמן אמת וגם לא מאוחר יותרלאותו אישור העברה ששלח לה החייב

 23דולר בדיוק לחשבון הבנק שנמסר לו על  50,000מכך היא אחת ויחידה: החייב העביר סך של 

 24 ידי המשיבה.

 25יתר על כן, העובדה שהמשיבה הסתירה מן הנאמן את כל חילופי הדברים בינה לבין החייב 

 26הסתיר, בקשר לסכום זה ולהעברה בנקאית זו, מעידה בפני עצמה כי היה לה למשיבה מה ל

 27 ומחזקת את המסקנה כי כספי ההעברה אכן הגיעו ליעדם, קרי, אל המשיבה.
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 1המשיבה ביקשה לאחר תום שמיעת הראיות ובטרם הגשת הסיכומים לעבור בדיקת פוליגרף,  .53

 2אלא שהנאמן התנגד לכך. התנגדותו התקבלה, ולא בכדי. הכלל הוא שממצאי בדיקת פוליגרף 

 3שר עסקינן בהליך אזרחי, הושגה על כך הסכמה מראש אינם קבילים כראייה )אלא אם כא

 4בין בעלי הדין(. יתר על כן, גם סירובו של בעל דין לעבור בדיקת פוליגרף אינו נושא משמעות 

 5פלוני נ'  993/93ראייתית כלשהי, ולא ראוי אף לציינו, שכן עסקינן בראייה בלתי קבילה )ע"פ 

 6 דוד מרציאנו נ' מדינת ישראל 7755/01רע"פ  ;495-496, עמ' 485(, 1פ"ד מח) מדינת ישראל

 7עדי נופר נ'  60041-05-12((. כלל זה נכון גם בהליכים אזרחיים )ע"א )ת"א( 5.6.2002)נבו, 

 8 14177-03-13יפו( -(; עמ"ש )מחוזי תל אביב19.03.2014)נבו,  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 9בו של בעל דין להסכים לכך שבדיקת הוא הדין בסירו ((.14.12.2014)נבו  פלונית נ' פלוני

 10פוליגרף שביצע או שהציע לבצע הצד האחר תהווה ראיה בתיק. הטעם לכך ברור: ככל שנזקוף 

 11לחובתו של בעל דין את סירובו להכיר בממצאי בדיקת פוליגרף, בין שלו עצמו ובין של הצד 

 12ת פוליגרף אינם שכנגד, הרי שבדרך זו נכרסם מכוחו של הכלל הראייתי לפיו ממצאי בדיק

 13 קבילים כראיה. 

 14סיכומו של דבר, המסקנה המתבקשת מכלל האמור לעיל היא שהמשיבה אכן קיבלה מהחייב  .54

 15דולר לחשבון בנק בארה"ב שאת פרטיו היא עצמה העבירה לחייב בזמן  50,000סכום של 

 16 שנפגשה עימו במונטנגרו. 

 17עיקרון  הפרו בריש גליי את הפועל היוצא מכל האמור לעיל הוא שהחייב והמשיבה גם יחד .55

 18לחוק, הוא אחד מן העקרונות  232השוויון בין הנושים. כידוע, עקרון זה, המעוגן כיום בסעיף 

 19הבסיסיים ביותר בהליכי חדלות פירעון. על פיו, החלק היחסי מקופת הנשייה שכל נושה יזכה 

 20ותה דרגת נשייה עימו לו, יהיה שווה לחלק היחסי לו יזכו יתר הנושים האחרים המצויים בא

 21(. הרציונל להלן: "שוקחה"( )04.01.2022)נבו  גאבי שוקחה נ' עו"ד אופיר דידי 8158/21)ע"א 

 22העומד בבסיס עקרון השוויון הוא שמתן עדיפות לנושה מסוים ביחס לנושים האחרים, מקטין 

 23את מסת הנכסים העומדת לחלוקה בין כלל הנושים, וממילא מקטין גם את החלק היחסי 

 24שישולם לנושים. כפועל יוצא מכך, מתן עדיפות לנושה מסויים על פני נושים אחרים, מעמיד 

 25אריה ברק נ'  2146/06טוב יותר על חשבון הנושים האחרים. וכפי שנפסק בע"א אותו במצב 

 26כל חריגה מחובת השוויון, ולו " (:18.11.2010)נבו  19בפסקה  מפרק –עו"ד ברוך אבוקרט 

 27ביחס לנושה אחד, פוגעת בשאר הנושים, בהינתן העובדה כי קופת החברה בפירוק אינה 

 28הכל נאלצים להסתפק בפחות מהמגיע להם, ולעיתים מספיקה לכבד את מלוא חובותיה, ו
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 21מתוך  19

 1נדרשים להסכין גם עם תוצאה שלא יקבלו דבר. העדפת נושה מקטינה את כלל המסה 

 2העומדת לחלוקה, ובמקביל לכך, את שיעורו של החלק היחסי בפרעון חובות החברה 

 3 "שישולם לנושיה.

 4שוויון, וכפי שנראה כעת, הם מעשיהם של החייב ושל המשיבה עומדים בניגוד גמור לעקרון ה

 5לחוק, שהוא פועל יוצא של עקרון השוויון. כפי שנפסק בענין  219באים בגדרו של סעיף 

 6לחוק( היא כי עסקאות  220, התפישה העומדת ביסוד סעיף זה )כמו גם בבסיס סעיף שוקחה

 7 מהסוג המפורט בהם מהוות, ככלל, סטייה בלתי מוצדקת מעקרון השוויון המצדיקה את

 8 ביטולן.

 9", משמיע לנו בסעיף קטן ביטול פעולה המקנה עדיפות לנושיםלחוק, שכותרתו " 219סעיף  .56

 10 (, כי:1)א()

 11בית המשפט רשאי להורות על ביטול פעולה שהביאה לפירעון חוב לנושה או לקידומו בסדר "

 12הפירעון, ושנעשתה לפני מתן צו לפתיחת הליכים, לרבות פעולה שנעשתה במסגרת הליך 

 13פעולה  –יה ולרבות העברת בעלות בנכס או שעבוד נכס, בהתקיים כל אלה )בסימן זה גבי

 14 המקנה עדיפות לנושה(:

 15מועד ביצוע הפעולה חל בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני מועד הגשת  )א(

 16שנה לפני המועד  –הבקשה לצו לפתיחת הליכים, ולגבי נושה שהוא קרוב של החייב 

 17 האמור;

 18 ביצוע הפעולה היה החייב בחדלות פירעון;במועד  )ב(

 19בשל הפעולה ייפרע לאותו נושה חלק גדול יותר מהחוב לעומת החלק שהיה נפרע  )ג(

 20 "לו במסגרת הליכי חדלות הפירעון לפי סדר הפירעון;

 21וכן  2021לאפריל  22או  21במקרה דנן, העברות הכספים במזומן לידיה של המשיבה, ביום 

 22לחוק, שכן הן נעשו בתוך פרק זמן של פחות  219ת בגדרן של הוראות סעיף , באו5.5.2021ביום 

 23משלושה חודשים בטרם ניתן צו לפתיחה בהליכים נגד החברה ונגד החייב )צו הפתיחה 

 24וצו הפתיחה בהליכים נגד החייב ניתן ביום  12.5.2021בהליכים נגד החברה ניתן ביום 

 25פירעון, וכפועל יוצא מכך זכתה המשיבה לפירעון  (, בזמן שהחברה והחייב היו חדלי26.5.2021
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 21מתוך  20

 1יחסי גבוה יותר של החוב כלפיה, מאשר הנושים האחרים )שבינתיים לא זכו לדבר(. משכך, 

 2 יש להורות על ביטולן של העברות אלה.

 3לחוק על המקרה דנן, אין צורך להידרש לשאלה  219נוכח המסקנה בדבר תחולתו של סעיף 

 4ביטול פעולה הגורעת לחוק, שכותרתו " 220נו גם הוראות סעיף האם בנוסף חלות בענינ

 5 ".נכסים מקופת הנשייה

 6 " קובע: תוצאות ביטול פעולהלחוק, שכותרתו " 223סעיף  .57

 7ביטל בית המשפט לפי סימן זה פעולה המקנה עדיפות לנושה, פעולה הגורעת נכס  )א("

 8ו בשל הביטול בקופת מקופת הנשייה או פעולה להברחת נכס, ייכללו הנכסים שהושב

 9 הנשייה.

 10על אף האמור בסעיף קטן )א(, היתה השבת הנכס לקופת הנשייה בלתי אפשרית  )ב( 

 11ישלם  – 222או בלתי צודקת בנסיבות העניין, או נרכש הנכס בידי אדם שלישי כאמור בסעיף 

 12 "מי שלטובתו בוצעה הפעולה את שוויו של הנכס כפי שיורה בית המשפט.

 13בפעולות שבוטלו, הרי שכפועל יוצא מכך, על המשיבה להחזיר לקופת ההליך הואיל ומדובר 

 14 את הכספים שקיבלה שלא כדין מן החייב. 

 15, הרי שמדובר בהעברה 7.6.2021דולר שהעביר החייב למשיבה ביום  50,000באשר לסך של  .58

 16כל בטלה על פניה שכן החל מהיום שבו ניתן צו לפתיחה בהליכים נגד החברה והחייב, אין 

 17תוקף לעסקה בנכסיהם שנעשתה שלא באמצעות הנאמן או בהסכמתו. תוצאה זו מתחייבת 

 18)א( לחוק, הקובע כי עם מתן צו לפתיחה בהליכים, לא ייפרעו חובות 25מן האמור בסעיף 

 19העבר של התאגיד אלא לפי הוראות החוק )משמע, לפי סדרי הנשייה ותוך שמירה על שוויון 

 20לחוק, החלה בעניינם של יחידים. בנוסף, סעיף  121הדומה של סעיף  בין הנושים(, וכן הוראתו

 21לחוק קובע כי נכסי חייב במועד הצו לפתיחה בהליכים, בין שמדובר בתאגיד ובין שמדובר  216

 22ביחיד, הם נכסי קופת הנשייה. במקרה דנן מדובר בהעברה אשר מהווה הפרה של החובה 

 23מור לאחר שכבר ניתן צו לפתיחה בהליכים, וכאשר לשמור על שוויון בין הנושים, שבוצעה כא

 24המשיבה יודעת על כך היטב. להעברה כזו אין כל תוקף כלפי הנאמן, והוא זכאי לדרוש את 

 25 השבת הכספים שהועברו בדרך זו.
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 21מתוך  21

 1סוף דבר, מכל הטעמים אשר פורטו לעיל, אני מחייב את המשיבה להשיב לקופת הנשייה,  .59

 2בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ₪  59,600אים: סך של באמצעות הנאמן, את הסכומים הב

 3דולר, לפי שערו היציג של הדולר ביום  50,000 -, וכן סך בש"ח השווה ל5.5.2021כחוק מיום 

 4 ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד זה. 7.6.2021

 5 ₪. 35,000המשיבה תישא בהוצאות הבקשה בסך של  .60

 6 המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים. .61

 7 

 8 , בהעדר הצדדים.2022ינואר  27, כ"ה שבט תשפ"בהיום,  נהנית

      9 

 10 
 11 


