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3ורטקס,2ורטקסקרנותאתהכוללתסיכוןהוןקרנותבקבוצתעבד,שחףמשה,המערער▪
בחלקןחויבומהןשקיבלוההכנסותעצמאיכיועץוהןשכירכעובדהן("הקרנות")ונובדנט
לפייד-משלחאומעסקכהכנסהובחלקןהכנסהמסלפקודת(2)2סעיףלפיעבודהכשכר
.לפקודה(1)2סעיף

שנתבסוףואילו.ִעמןההתקשרותסיוםעללקרנותהמערערהודיע2007שנתבתחילת▪
הקרנותכנגדתביעהכתבישניהמערערהגיש,ודבריםדיןשלשניםשלושלאַחר,2009
.הקרנותשלל"והמנכהבעליםאחדשהיהאורוןיורםמרוביניהםנוספיםקשוריםוגורמים
ב"ארהדולר1,341,628שלכוללכספיסכוםהתביעותבשתיהמערערתבעהכלבסך
סכומיםבגיןהצהרתייםסעדיםהמערערתבע,ובנוסף;(ח"שמיליון5-מלמעלהשהיווה)

,נוספיםורווחיםניהולדמי,הצלחהדמיבגיןמהקרנותלקבלזכאישיהיהעתידיים
.ח"שבמיליוני,לאחֹורבראי,מדוברכשלטענתו

הדין-עּובדות פסק
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המערערביןפשרההסכםנחתם20.11.2011וביוםשָצלחגישורלהליךהופנוהתביעות▪
.לסיוםהתביעותאתהביאאשר("הפשרההסכם")הקרנותלבין

לסילוקדולר1,150,000שלסכוםלמערערישלמוהקרנותכי,הוסכםהפשרהבהסכם▪
מניותעלוויתורבגיןדולר150,000:כדלקמןהצדדיםביןסּווגזהשסכוםתוך,תביעותיו
המערערשלֵחלקובגיןדולר500,000-ו;נפשעוגמתבגיןדולר500,000;הניהולחברות
.עתידיותזכויותעלוויתורובגיןקשוריםתאגידיםאוהקרנותשלהוןורווחיהצלחהבדמי

שכרבניכוי,הכנסהלמסדוחותיובמסגרתהפשרהמהסכםההכנסותעלדיווחהמערער▪
יחסיבאופןנוכההטרחהשכרסכום)(ח"ש741,931)דולר200,000שלבסכוםדיןעורכיטרחת

בשיעורהחייב,למניותזכאותועלוויתורבגיןכפיצוידולר124,000:הבאבאופן,(מהסכומים
דולר413,000-ו;ממסהפטּור,נפשעוגמתבגיןכפיצוידולר413,000;20%שלמס

.20%שלמסבשיעורהחייב,הצלחהדמיעלכוויתור

הדין-עּובדות פסק
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.המערערדיווחיאתקיבללא(דןגוששומה-פקיד)המשיב,ההפתעהלמרבהשלא▪
שערלפידולר1,150,000)ח"ש4,291,800שלבסכוםהפיצויכילקבֹועיש,המשיבלשיטת▪

החייבתהמערערבידיפירותיתהכנסהכולומהווה(ח"ש3.732שלהפשרההסכםבמועדחליפין
הכנסהמסלפקודת(2)2סעיףלפיעבודהכהכנסתיסּווגשֵחלקה,שולימסבשיעור
לענייןלמעט,לפקודה(1)2סעיףלפייד-משלחאומעסקכהכנסהיסּווגהאחרוֵחלקה
הכללייםהמסלהסדריובהתאם"הצלחהדמי"מסוגהכנסהעלהחלהמוטבהמסשיעור
.זוהכנסהעלהָחלים

נפשעוגמתבגיןכפיצוידולר500,000שלסכוםשלהסיווגאת,אפואקיבללאהמשיב▪
.ומניותהצלחהדמיעל"וויתור"כהסכוםיתרתשלהסיווגאתקיבללאוכן

.הערעורמכאן▪

הדין-עּובדות פסק
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.הערעוראתדחה,סרוסי'יהשופטתמפי,המחוזיהמשפט-בית▪
אכןדולר500,000בסךהסכוםהאםלשאלהסרוסיהשופטתנדרשההדבריםבראשית▪

.למערערשנגרםנפשעוגמתבגיןפיצוימַשקף
הנוסףוהעדהחשבוןרואהשלעדותםזאתובכלל)בפניהשהוצגוהראיותאתַבָחנההשופטת▪

בגיןבפיצוימדובראכןכילהוכיחהמערערבידיעלהלאכי,וקבעה(המערערשלמטעמו
.נפשעוגמת

גדולסכוםהוגדרבמסגרתופשרההסכםעלחתםשהמערערהואשהוכחכל,לדבריה▪
שתיידי-עלהדין-פסקשלתוקףקיבלהפשרהושהסכםנפשעוגמתבגיןכפיצוימאוד

ראיותכלהוצגולא,לכךוֵמעבר;(לעבודההדין-וביתהשלוםמשפט-בית)משפטיותערכאות
.הנתבעיםנציגילהעידזומנולאזאתובכללנוספות

למערערנגרמהכימההנחהיוצאתהייתהאםאףכי,וקבעההוסיפהסרוסיהשופטת▪

הדין-פסק
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מבחינהמַשקףדולר500,000שלסכוםכילהוכיחבידועלהלא,כלשהינפשעוגמת
שבהםהמקריםנדיריםוכי;לנתבעיםמייֵחסשהואהמעשיםבגיןהפיצויאתאובייקטיבית

אובודדיםאלפיםעלהעוליםבסכומיםנפשעוגמתבגיןפיצויפוסקיםהמשפט-בתי
.זהמרףמובהקבאופןחורגהפשרהבהסכםשהסכוםכך,ח"שאלפישלבודדותעשרות

המשיבאתמַחייבאינוהפשרהלהסכםהצדדיםבידיהתשלוםסיווגכי,ציינההשופטת▪
אינואחדבהליךשניתןדין-שפסקהואהכללוכי;המשפט-ביתאתמַחייבשאינווכמובן
הראיותלפקודתא42שבסעיףהמיוחדלחריגפרט)אחרבהליךתוכנולאמיתותראיהלהוותיכול
-וביתהשלוםמשפט-ביתבפנילהליכיםצדהיהלאשהמשיבגםמה,(דנאבמקרהחלשאינו
שלהנכוןהמיסויילסיווגבהקשרטענותיואתלהעלותהזדמנותלוהייתהולאלעבודההדין

פשרהמֶהסדרהערכאותשתישלהתעלמותןעל,25'בפס,סרוסיהשופטתשלביקורתהוראו)הפיצוי
.(מסמתשלוםלהימנעשמטרתהעיןומראיתמלאכותיותשלברורהתמונהממנושעולה

הדין-פסק
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וטעןהילוכודרךאתהמערערשינההערעורבמסגרתכי,וציינההוסיפהסרוסיהשופטת▪
לחבלמאמציהםרקעועלהנתבעיםהתנכלותרקעעללונרמההנפשעוגמתכילראשונה

הנפשעוגמתכיטעןלמעשהשהמערערכך,ליזֹוםשניסהשונותעסקיותבאפשרויות
שללונגרמה .הטובובשמושלוהעסקיבמוניטיןפגיעהבְּ

רווח,המערערמבחינתהטובבמקרה,מהווה,השופטתקבעהכך,במוניטיןפגיעהבגיןפיצוי▪
כימוכיחהיהשהמערערההנחהתחתוזאת,(מוטבמסבשיעורחייבאך)ממספטּורשאינוהון
מהווה,המערערמבחינתהרעבמקרהואילו.לצמיתותהכנסתומקורשללגדיעהגרםהנזק
כדיןהפיצוישדיןהידועלכללבהתאםוזאת,מעסקהכנסהאועבודההכנסתזהפיצוי
אוהעבודהביחסימקורוזהשפיצויהיאהמוצאנקודתכאשר,למלאבאהואאותההפרצה
במערכתמקורוכיידיו-עלהוכחלאעודכל,לקרנותהמערערשביןהעסקייםביחסים
.ועצמאיתנפרדתיחסים

הדין-פסק
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ואףלחלוטיןממסשפטּורבתשלוםמדוברלא,השופטתוהדגישההוסיפה,מקרהבשום▪
ממספטּורנפשעוגמתבגיןפיצויכיהמערערשלהחלופיתטענתואתלקבלניתןאםספק
."(חבלהאומוותעלכולליםכפיצוייםשנתקבלהוןסכוםכל"בשעניינו)לפקודה(7)9סעיףלפי

בֶגדראינונפשעוגמתבגיןפיצויכיהמערערטענתאףכי,סרוסיהשופטתציינה,לבסוף▪
:זהבענייןקבעההיאוכך.להידחותדינה,מיסוי-בראינוולכן"הכנסה"

הנזקטיבאתולבחוןתוכןלולצקתוישעמוםמושגהואנפשעוגמתהמושג"
כילוודאישזהבכלל.נסיבותיוולפימהותולפיומקרהמקרהבכלבגדרושנגרם

להכנסהמסווהאותחליףמהווהאינו'נפשעוגמת'בגיןלכאורהשניתןפיצוי
עשויההכנסהמספקודתמתחולתנפשעוגמתבגיןפיצויהחרגת.במסחייבת
קשורשאינו'אישינזק'בגיןניתןהפיצויכייוכחבהםבמקריםנכונהלהיות

['ש'א–שליההדגשות]הטובבשםפגיעהבגיןפיצוי,למשל,העבודהלמקום
...

הדין-פסק
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העובדאתלפצותבאאינוהפיצויוכאשרהרעלשוןהוצאתעלבתביעהשנפסק
.לקדמותוהמצבאתלהשיבנועדאלאכיסחסרוןעל

מיניתהטרדהבגיןלעובדשניתןפיצוי–קצהדוגמתניקחההדגמהלצורך
אףעלוזאתהעובדבידי'הכנסה'יהווהלאזהפיצויכיברי.העבודהבמקום

'א–שליההדגשות]עבודהיחסיבמסגרתששולםאףועלהמעבידבידיששולם
נועדאלא,מעבודהרווחאוהשתכרותבגדראינומיניתהטרדהבגיןפיצוי.['ש

העומדלעקרוןבהתאם,עבודתובמקוםלושנגרמהעוולהבגיןהעובדאתלפצות
".לקדמתוהמצבהשבת,דהיינו,הנזיקייםהפיצוייםשלבבסיסם

הדין-פסק
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המערערהציגאותודולר650,000שלבסכוםלפיצויונדרשהִהמשיכהסרוסיהשופטת▪
התקבלדולר150,000שלסכוםשלטענתותוך,20%בשיעורבמסהחייבתהוניתכהכנסה

דמיעלויתורבגיןהתקבלדולר500,000שלוסכום"הניהולחברתמניותעלויתור"בגין
.רווחיםושארניהולדמי,הצלחה

דמיעלויתור"בגיןאו"מניותעלויתור"בגיןפיצויתבעלאהמערערכי,קבעההשופטת▪
התביעהכתבבמסגרתולאלעבודההדין-לביתשהוגשהתביעהכתבבמסגרתלא,"הצלחה
;הגישורהליךבמסגרתכאמורפיצויתבעכיהוכיחלאואףהשלוםמשפט-לביתשהוגש
סיבהשוםאיןמניותאוהצלחהדמיעל"ויתור"מכוחזכויותתבעלאשהמערערומאַחר
.כךעלאותויַפצה,התביעותכתבימכוחהמחלוקותאתלסייםשנועד,הפשרהשהסכם

הדין-פסק
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שורהתבעשהמערערכךעלמלמדהתביעהבכתביעיוןכי,סרוסיהשופטתקבעהעוד▪
ורווחיםניהולדמי,הצלחהדמי:כגון,ההתקשרותמהסכמיהנובעיםסעדיםשלארוכה

אתולַייצגלַשקףאמורשקיבלהפיצויולכן,לקרנותקשוריםמתאגידיםאומהקרנות
הניחלאשהמערערגםמה,עליהם"ויתור"שהםתשלוםולאאלהתשלומיםשלהמהות
מנותקתמקבילהיחסיםמערכתמכוחאלהלסכומיםזכאיהיההואלפיהראייתיתתשתית
.הנתבעיםעםשלוהעסקיתהיחסיםממערכתלחלוטין

כללאאולם,"תביעהזכותעלויתור"כהפיצויאתהציגהמערערכי,השופטתקבעה,בנוסף▪
,"תביעהזכותעלויתור"מהנובעתהוניתהכנסהמניבשיפוטיהליךאגבהמתקבלסכום
שלמתֹוכןלריקוןפתחהפותחאבסורדילמצבלהובילעלולהאחרתפרשנותכלשהרי

מקבלאםבשאלההתלוייםהמסולתכנוניפירותיתהכנסהלביןהוניתהכנסהביןההבחנה
.לאואם,להגישההיהיכולאומשפטיתתביעההגישהפיצוי

הדין-פסק
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במקורמסניכויבאישורלראותישכי,המערערלטענתוהתייחסההוסיפהסרוסיהשופטת▪
אתהמחייביםמיסויהחלטתאוחלקיתשומהאוסופיתשומהמשוםמהמשיבשקיבל
.(20%)בהםהנקובשיעוראתלהגדילניתןשלאבאופןהמשיב
להיותישאףבמקורלניכויהמסשיעורכירצויכיהגם,לדבריה.זוטענהדחתההשופטת
נועכדיהן)הנישוםשלהאמיתיהסופיהמסלשיעורשניתןככלקרוב כדיוהןבֶיֶתרמסגבייתלמְּ
נוע שלהכוללתההכנסותתמונתהתחוורהטרםהאישורהוצאתבשלב,(בֶחֶסרמסגבייתלמְּ

כבריהיוהרלבנטייםהנתוניםמלואכאשרמלאהלבחינהכפוףהאישורוממילאהנישום
כמחייבבאישורשנקבעהמסשיעורעללהסתמךרשאיהיהלאהמערער,בהתאם.ידועים
הסופיהמסשיעוראתלקבֹוערשאיהיהוהמשיבהכנסותיועלהָחלהמסשיעורלעניין
.באישורשנקבעמזהבשונה

הדין-פסק
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שהריבמקורהניכוימאישורהתעלםהמערערבפועלכי,וציינההוסיפהסרוסיהשופטת▪
שנקבעהמסשיעורלפיולא)במסחייבותשאינןככאלומהכנסותיו45%-כעלדיֵווחהוא

לפיהטענתוכירושםעושהמהאישורזושהתעלמותוכך,(ההכנסותכללעל20%–באישור
בחּובההאוצרתטענה,לגביוולאהמשיבלגבירקתקפהסופיתשומהמהווההאישור
.הסףעלדחייתהאתהמצדיקהגינות-חוסר

המסניכויעלבאישורלראותישכיהמערערלטענתבסיסכלאיןכי,השופטתציינהעוד▪
."סופיתחלקיתשומה"לאואףמיסויהחלטתמשוםבמקור

לפיסמכותהאתשהפעילההגם,הערעוראתסרוסיהשופטתדחתה,האמורכללאור▪
יסּווג"ניהולדמי"כבצומופיעאשרדולר208,345שלסךכיוקבעהלפקודה156סעיף
-עלהמססכוםאתיקטיןובהתאםעליוהָחלהמסשיעוראתשיקטיןבאופן"הצלחהדמי"כ
.השומהפי

הדין-פסק
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הצפויותהמסוחבויותהאפשרייםהנזקראשיאתמושכלובאופןמראשלקבועיש▪
.לגביהם

ברורנזקראשזהשיהאהואנפשכעוגמתפיצוילסיווגמספיקשאינוהגםהכרחיתנאי▪
ושיהיהתוכחאכןהנפשושעוגמתהצדדיםביןההתנהלותובמהלךהתביעהבכתבומפורש

.המקבלשלעבודתולמקוםקשורשאינופיצויזה
.יאושרלאסביר-בלתיבסכוםנפשעוגמתבגיןפיצוי,מקרהבכל

.הוניכתקבולבהכרחיסּווגלא(תביעהזכותעלויתור:כגון)ויתורבגיןפיצוי▪
.במסחייבשאינולתקבוללהיחשבעשוימיניתהטרדהבגיןפיצוי▪
-פקידידי-עללקבלתןערובהמהווהאינוהצדדיםביןלהסכמותדין-פסקשלתוקףמתן▪

.מסיםבערעורהמחוזיהמשפט-ביתידי-עלשּכןכללאהשומה

הערות ותובנות
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הדין בעניין דלק הונגריה-פסק
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היא2011משנתוָהחל2000בשנתבהונגריההתאגדה,מ"בעהונגריהדלק,המערערת▪
.מסלצורכי"ישראלתושב"לנחשבת

Delekבמניותהחזקתההיההמערערתשלהעיקריהנכס▪ US Holdings Inc.(דלק":להלן
US")2001בשנתידיה-עלשהוקמהמסלצורכיב"ארהתושבתאמריקאיתחברהשהינה.

החזיקהההנפקהובעקבותיורק-ניובבורסתלציבורUSדלקמניותהונפקו2006בשנת▪
.USדלקשלהמניותמהון68%-כשלבשיעורהמערערת

כולללסכוםבתמורהUSבדלקמהחזקותיהחלקהמערערתמכרה2013-ו2012בשנים▪
.ח"ש2,560,000-כשל

2012המס-בשנתהמערערתהפחיתה,כאמורהמניותממכירתההוןרווחחישובבמסגרת▪
,ח"ש282,802,605שלסךהפחיתה2013המס-בשנתואילוח"ש91,623,702שלסך

הדין-עּובדות פסק
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ב94בסעיףכמשמעותם"לחלוקההראוייםרווחים"בהיחסיבחלקּהמדוברכיבטענה
חלשהיההמסבשיעוראלהרווחיםלמסותישוכיUSדלקשל–הכנסהמסלפקודת
.ב94סעיףאותולהוראותבהתאם,זאת.כדיבידנדמתקבליםהיואילו

הסכומיםאתלמערערתשהוציאהצוויםבמסגרתהוסיף,(נתניהשומה-פקיד)המשיב▪
.94סעיףהוראותלהחלתזכאיתאינההמערערתלשיטתושּכן,כאמורשהופחתו

ב94שסעיףהיותכן-ועל"במסנתחייבו"לאשרווחיהזרהבתבחברתמדובר,לגישתו▪
(ב)203לסעיףשּכןכללא(עקיףבזיכוישעניינו)לפקודה(ג)126לסעיףַמפנהאינולפקודה
"לחלוקהראוייםרווחים"בלהלהכירמקוםאין,(זרהבתבחברתעקיףבזיכוישעניינו)לפקודה
.ב94סעיףבאותוהקבועההמיסוייתהחלופהלפי

אתלפרוסהמערערתשלזכאותהשאלתסביבנעההצדדיםביןשהתגלעהנוספתמחלוקת▪
.לפקודה(ה)91סעיףהוראותפי-עלUSדלקמניותממכירת,כאמור,להשנצמחההוןרווח

▪

הדין-עּובדות פסק
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בכלהערעוראתקיבל,בורנשטין'שר"דהשופטמפי,לוד-מרכזהמחוזיהמשפט-בית▪
.הפריסהבנושאהערעוראתודחהלפקודהב94סעיףהוראותלתחולתהקשור

גםכמוולתכליתןלפקודהב94סעיףלהוראותבורנשטיןהשופטנדרשהדבריםבראשית▪
.שלבית-הדוהשיטהדהיינו,בישראלהחברותמיסוילשיטת

.בפקודההמעוגנים(ועקיףישיר)ממסהזיכויכלליאתבורנשטיןהשופטניתח,מכןלאחר▪
נימוקיםמארבעהוזאת,המערערתעמדתאתבורנשטיןהשופטקיבל,המחלוקתשללגופה▪

.עיקריים

הדין-פסק
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באופןלפרשיש"במסנתחייבו"המונחואת"לחלוקהראוייםרווחים"ההגדרהאת,ראשית
לפקודה(ב)203-ו126,ב94בסעיפיםהקיימיםההסדריםשביסֹודהתכליתאתההולם
שהמונחכך,בפרטהבינלאומיבמישורחברותולמיסויבכללחברותלמיסויוהנוגעים

לפיהָחלההכוללתהמיסוישיטתבמסגרתבחשבוןהמובאמסכלמשמעו"במסנתחייבו"
.מניותיהובעליהחברהעלהפקודה

אך,הפקודהפי-על"מוטל"שאינואף,זרמסגם,וקבעבורנשטיןהשופטהוסיף,כך
הוא,דיבידנדחלוקתבעתזיכוימתןשלבדרךהישראליתהמיסוישיטתלתוך"מיובא"

.(הדין-לפסק74–69סעיפיםראו)ככזהלראותווישזהלעניין"מס"בבחינת
או)סניףבאמצעותל"בחופועלתישראליתחברהשבומצבביןלהבחיןמקוםאין,שנית

82–75סעיפיםראו)זרהבתחברתבאמצעותפועלתהיאשבומצבלבין(ישראליתבתחברת
.(הדין-לפסק

הדין-פסק
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אתמֹוכרתישראלהאםחברתבודבריםמצבביןשונהמסלתוצאתמקוםאין,שלישית
האםחברתבומצבלביןחברהבאותהנותריםהרווחיםכאשרהזרההבתבחברתמניותיה
.(הדין-לפסק88–83סעיפיםראו)המניותאתמכרהוזודיבידנדמשכה

התעלמותַמצדיקהאינהבלבד(ב)126לסעיףַמפנהלפקודהב94שסעיףהעובדה,רביעית
,חברהשלרווחיהלמיסויהנוגעבכלהפקודהבהוראותהקיימיםהכולליםמההסדרים

המביאיםֶהסדרים)ידיה-עלהמחולקהדיבידנדולמיסויל"בחוהפועלתזרהחברהלרבות
ב94סעיףהוראותאתמחילעצמושהמשיבגםמה,(שלבי-דובאופןמוטלהמסכיבחשבון
ישכיבכךבהכירו(ב)126סעיףלהוראותכפופהאינההדיבידנדחלוקתשבהןבנסיבות
.(הדין-לפסק99–89סעיפיםראו)תכליתיבאופןאלוהוראותלפרש

הדין-פסק
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בענייןהעליוןהמשפט-ביתשלהדין-לפסקבהמשךהינובורנשטיןהשופטשלהדין-פסק▪
ייכללונוסףמסישולםלאחלוקתםשבעתאקוויטירווחילפיו,(7566/13א"ע)ורבין'ז

.המיסוייתבחלופהלחלוקההראוייםהרווחיםבחישוב
*:24/2016'מסבדיווחחייבתעמדהאתסותרהדין-פסק▪

זרהחברהשלמניותבמכירת(ל"רר)לחלוקהראוייםרווחיםחישוב–24/2016'מסעמדה
ייכללו,זרהחברהשלמניותמכירתבעת,לפקודהב94בסעיףהמונחכהגדרתל"הררבקביעת"

מחוץהמופקיםהזרההחברהשרווחיכך,בישראל'במסשנתחייבורווחים'רקהמיסוייתבחלופה
".לפקודהב94לסעיףבהתאםל"ררמהוויםאינםלישראל

".ל"הרררווחי אקוויטי של חברה זרה הכלולים בחישוב "בנושא 38/2017' ראו גם עמדה חייבת בדיווח מס* 

הערות ותובנות
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לעמדותבסיסלהוותעשויההוןרווחלביןדיבידנדמשיכתביןהמיסוייתהניטראליות▪
.מעניינותמשפטיות
שלחלקּהלגבי,יחויבזרהחברהבידיישראליתחברהמניותבמכירתהוןרווח:למשל
.דיבידנדלגביהרלבנטיתבאמנההקבועבשיעורבמס,לחלוקההראוייםברווחיםהמוכרת
בגיןלחלוקהראוייםרווחיםלחישובוזכאי2017בשנתמניותשמכריחיד:נוספתדוגמה
תיקוני)הכלכליתההתייעלותלחוק97סעיףהוראותלתחולתלטעוןעשויזומכירה
דהיינו,2016-ז"התשע,(2018-ו2017התקציבלשנותהתקציביעדילהשגתחקיקה
.נוסףמסללא25%שלמסלשיעור

:כגון,מעניינותלתוצאותלהביאעשויה"מס"למונחהמשפט-ביתשלפרשנותוגםכך▪
.זרמסהחזרבגיןלפקודה(24)9סעיףהוראותהחלת

.העליוןהמשפט-לביתהדין-פסקעלערעורהגישההמדינה▪

הערות ותובנות
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