
יפו-בית המשפט המחוזי בתל אביב 
2018ינואר 18

1בלולו ואח' נ' פקיד שומה תל אביב 18315-10-17ע"מ

8מתוך1עמוד

החלטה

.מותבלפסלותבקשהבפניי

וזאת, הצדקפנימראיתמחמתולו, פסלותבקשתהגישו) זובבקשההמבקשים(המערערים

מסלפקודת194לסעיףבהתאםזמנילעיקולבבקשהזהמותבידיעלשניתנההחלטהנוכח

)). 11.12.2016(בלולו' נל"יאשומהפקיד50109-08-16מ"עבמסגרתהמערעריםכנגדהכנסה

הסעדבמסגרתהמערעריםנכסיעלעיקוליםלהטילהמשיבבקשתאושרהההחלטהבמסגרת

").ההחלטה: "להלן(ידהעלשהתבקשהזמני

א"ע: ראו(כנועלנותרשניתןהזמניוהסעדהעליוןהמשפטביתידיעלאושרהההחלטה

)).18.07.2017(לישראמדינת-לשומההארציתהיחידה' נשמעוןבלולו1367/17

שהוציאהמסשומתלסבירותבאשרדעההובעהההחלטהבמסגרת, המערעריםלטענת

דעתולפיוממששלחששהמקיםבאופן1' מסמערערעלדעההובעהוכןלמערעריםהמשיב

.המשפטבניהולפניםלמשואלהביאהעלולבאופןומגובשת" נעולה"המותבשל

. המותבלפסילתמתנגד, לבקשהתשובההגישאשר, המשיב

.המשיבתשובתעללהגיבהזדמנותניתנהלמערערים

.נימוקיילהלן. לדחותהישכימסקנהלכללהגעתיהבקשהאתששקלתילאחר

כללי

ירדנה סרוסישופטתהכב' פני ל

שמעון בלולו.1מערערים
אסתר בלולו.2

עוה"ד ערן ערבה ו/או יניב שגבע"י ב"כ 

נגד

1פקיד שומה תל אביב משיבים
גלצור -ע"י ב"כ עוה"ד שירה ויזל

מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/18315-10-17.pdf
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לאשופט"כיקובע1984-ד"התשמ], משולבנוסח[המשפטבתילחוק) א(א77סעיף.1

כדיבהןשישנסיבותקיימותכי, דיןבעללבקשתאומיזמתו, מצאאםבדיןישב

".המשפטבניהולפניםלמשואממשיחששליצור

"משמעותיתבתשתיתלבססהשישבקשההיאשופטלפסלותבקשה.2 , חשדות: 

לשמשיכוליםאינם, לאמירתםמעברעובדתיבסיסהנעדרים, והשערותתחושות

)).18.12.2008(גלנעמי' נגיליגאלד"עו10064/08א"ע: ראו" (פסלותלטענתבסיס

שלקיומההוא" פניםלמשואהממשיהחשש"אתלבחוןישבאמצעותוהמבחן.3

שמן"היאזהמבחןשלמשמעותו". סבירחשש"מלהבדיל" ממשיתאפשרות"

נבצרשאכן, מסתברתמאודאפשרותשקיימתלהתרשםהכרחיהחיצוניותהנסיבות

ידיד48/75ש"ב" (הדרושהבאובייקטיביותהדיןבעלישלדינםאתלשפוטמהשופט

)).1975(375) 2(כטד"פ, ישראלמדינת' נ

" שינוילכלליבואבנקלשלארוחהלךעל"מלמדתההחלטה, כיטועניםהמערערים.4

ההחלטהכילהראותהמערעריםעל. דיאיןשכזובטענהאך), לבקשה16סעיףראו(

חברת אולמי 3639/16ע"א : גםוראו(פניםלמשואאובייקטיביממשיחששמבססת

.))17.05.2016(בע"מ2001דאהוד בע"מ נ' אולמות ומסעדות דאוד -אחים סעיד אל

לפימוכרעתאינה, אובייקטיביבאופןולהחליטלדוןמהשופטנבצראם, השאלה

הציבורבעיניהדבריםפנימראיתלפילאאף, הדיןבעלשלהסובייקטיביתהתרשמותו

המשפטביתשלהאובייקטיביתוהערכתוהמקצועידעתושיקוללפיאלא, הרחב

העליוןהמשפטביתנשיא' נגלברטאמנון2148/94ץ"בג(הפסלותבשאלתהמחליט

ד"פ, שמגרמאירהשופט, בחברוןהטבחאירועלבדיקתהחקירהועדתראש-ויושב

)). 1994(זמיר' יהשופט' כבשלדינולפסק9' פס, 573) 3(מח

בהליךאצלוהתגבשהאםאף, המשפטנושאבענייןדעהלשופטשישהעובדה, ועוד.5

.פסלותעילתלהקיםלבדהבהאין, צדדיםאותםביןקודם

כילהראותלכךובנוסף" קדומהדעה"לשופטישכילהראותצריךשופטפסלותלשם

לומריהיהניתןאזרק. המשפטבמהלךתשתנההשופטשלדעתוכיממשיסיכויאין

אתשמצדיקבאופן", ולשינוילשכנועפתוח"הואואין" נעולה"השופטשלדעתוכי

. בדיןמלשבתפסלותו

לגיטימיתשהיא, שופטשלקודמתדעהביןלהבחיןישכי, היאהדבריםמשמעות

לגיטימיתשאינה, שופטשלקדומהדעהלבין, לפסלותולהביאכדיבהואיןוטבעית

. ליבואתנעלההיאכיהוכחעודכל
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לסעדבבקשההכרעההיהעניינהשניתנהההחלטהכאשרבמיוחדוכךכלליבאופןכך.6

. זמני

בתיקגםדןמכןולאחרזמנילסעדבבקשהדןשופטשבהםבמקריםהנוהגהכלל

ליצורכדיבמסגרתושנתקבלהובהחלטההזמניבסעדבדיוןאין, ככלל, כיהואהעיקרי

.נסיבותיופיעלמקרהכללבחוןויש, העיקריבתיקבדיוןפניםלמשואממשיחשש

עלערעוריםדחההעליוןהמשפטשביתלכךרבותדוגמאותלמצואניתןבפסיקה.7

בית. הליךבאותוזמנילסעדבבקשהשדןלאחרעצמואתלפסולשלאשופטהחלטת

קביעותהןזמניסעדעלבהחלטההמשפטביתקביעות, כיקבעהעליוןהמשפט

כיהכרחואיןבלבדזמנילסעדבבקשהההכרעהלצורךשנקבעובלבדלכאוריות

אחים6447/96א"ע(גופהבתביעההדיוןבמסגרתגםכנןעליוותרואלהקביעות

1994אן'גביתספורטמקט99/03א"ע); 27.9.1996(והשיכוןהבינוימשרד' נשרבט

melchers ltd.N.v ' נגלובוסיורם8304/96א"ע); 27.1.2003(כהןיוסף' נ

) 2006(268-272' עמובפרט264-281' עמשופטפסלותדינימרזליגאל); 19.12.1996(

")).מרזל: "להלן(

לפקודת194סעיףלפיההליךכדוגמת, זמניסעדבמסגרתקביעותכיהיאברורההלכה.8

לביתהוצגוהליךשבאותוהעובדהבסיסעלהנקבעותבלבדלכאוריותהן, הכנסהמס

לשכנעהצדדיםבפניהדלתפתוחהעדייןולכןוהטיעוניםהראיותמןחלקרקהמשפט

.נוספותוטענותראיותבאמצעותאחרתהמשפטביתאת

שביתלאחר, הערעורמערכאתהמשפטלביתדיןפסקמוחזרכאשרגם, מכךיתירה.9

עובדתייםבממצאיםהכרעותוהכריעהראיותכלאתשמע, הסוגיותבכלדןהמשפט

, אליוהמוחזרבתיקגםידוןמותבשאותומניעהאיןכיהואהכלל, העדיםובמהימנות

' נמ"בעמוטורסיוניון7088/15א"ע(הערעורערכאתידיעלאחרתנקבעאםאלא

)).6.9.2007(◌ׁ פלוני' נפלוני4186/07א"ע); 15.11.2015(רובין

עורכימשרדנאמןברהםא7586/12א"בעגרוניס' אהנשיא' כבשלדבריולכאןיפים.10

: לענייננוהדומותבנסיבותשנאמרו), 05.11.2012(פרלמוטרטלד"עו' נונוטריוןדין

רביםבמקרים; לכתמרחיקתהייתההמשמעותהמערערשלטענתונתקבלהאילו"

בהםבמקריםוכןייצוגיתתובענהשלהגשתהמאשרהמשפטביתבהםאלהמבין

ביתהיה, התובענהלסיכוייחיוביתהתייחסותבשלוזאת, בתובענהזמניסעדניתן

שהועלתה,זומעיןטענהלקבליסודשאיןלומרמיותר. עצמולפסולנאלץהמשפט

, בענייןהדןהשופטככללכי, ברור. דנאובערעורהפסילהבבקשתהמערערידיעל
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להערכתוכבולאינו, ההליךשלהראשוןבשלבהדיןבעלישלסיכוייהםאתוהמעריך

אפשר... הסופיתדעתואתהשופטמגבשההליךשלבסיומורק. שלבבאותוהניתנת

עלמצביעותהמשפטביתשלהתבטאויותיוכיחששנוצרהמערערשלשבראייתו

סובייקטיביחששמכלליוצאאינוזהחשש, זאתעם. פניםלמשואממשיחששקיום

בקשינורית' נכהןמרדכי5131/12א"ע, למשל(פסלותעילתמקיםשאינו, גרידא

בשלהמשפטביתפסילתעללהורותמקוםשאיןוודאי)).3.10.2012] בנבופורסם([

). ס"י–שליההדגשה" (הצדקפנימראית

לתיקשנחשףששופטלכךודיונייםמוסדייםיתרונותקיימיםכי, להוסיףישכךועל.11

עדהתיקאתוילווהימשיךהזמניבסעדהדיוןבמסגרתמעוררשהואולשאלות

מכלולבסיסעלתתקבלהסופיתשההכרעהבתנאיכמובןוהכל, בוהסופיתלהכרעה

. הצדדיםטענותאתלשמועפתיחותומתוךיוםשלבסופוהראייתיהחומר

ישבהקודםבהליךשישבשופטשאותובכךתומכיםוהיגיוןיעילותשלטעמיםדווקא

ייחסךובכך, המקרהנסיבותואתהתיקאתמכירכברשהואמשוםהעיקריבהליךגם

להשמיעהוגנתההזדמנותלצדדיםשתינתןלכךבכפוףזאתוכל, יקרשיפוטיזמן

ובדעהחפצהבנפשיבחןהמשפטביתאשר, נוספותראיותולהביאחדשותטענות

. נקייה

מראיתמחמתולו, בתיקמלדוןעצמולפסולהמשפטביתעלכיגםטועניםהמערערים.12

מקוםגםאין, פניםלמשואממשיחששאיןאם, ידועיםוהדברים, ככלל. הדבריםפני

דיסקונטבנק' נסלעאמנון3345/17א"ע: ראה(הצדקפנימראיתבשלשופטלפסול

). 20.06.2017(מ"בעלמשכנתאות

חופשיאינושופט; כןלעשותהחובהגםהיאבמשפטלשבתהזכות, דברשלבסופו

למשואממשיחששעלשמצביעיםאובייקטיבייםנתוניםסמךעלאלאעצמואתלפסול

בהגינותפוגעתבמשפטמהדיוןשופטשלראויהבלתיהשתחררותכילזכוריש. פנים

תלשומהפקיד3712/02א"ע(דיןעיוותאחריהלגרורועלולההציבורבאמון, המשפט

)).2002(185) 4(נוד"פ7' פס, מקוב) דוד(דן' נ4אביב

הענייןלגוף
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לפסלותולהביאכדיהמשפטמושאבענייןקודמתדעהלשופטשישבכךדילא, כאמור.13

השופטשלשדעתוסיכויכלאיןכילהראותשופטלפסלותהעותרעל. בדיןמלשבת

.המשפטבמהלךתשתנה

שניתןבאופןהמשפטביתשלדעתואתלקבעבהאיןכימעלהבהחלטהעיון, והנה

. לשנותהממשיסיכויכלואין" נעולה"היאכילומר

והממצאיםמהמסקנותלשנותנכוןיהיההוא, כיבמפורשקבעהמשפטבית, אדרבא

פתוחהוכי, אחרתבפניולהוכיחהמערעריםבידישיהיהככל, הקודםבהליךשנקבעו

.כןלעשותהדלתבפניהם

הכספיםמשיכותסוגית, העיקריבהליךלדיוןהעומדתהמרכזיתהסוגיהבעניין.14

עלמבוססת"היאכילהחלטה39בסעיףנכתב, הקפריסאיתלחברהרווהגןמחברת

–דכאןהמערערים[המשיבשבידיככל. בפניישהוגשהראיותבחומרונסמכתפניה

"השומהעלההשגהבשלבויגישןיתכבדזומסקנהלהפריךכדיבהןשישראיות]ס"י

).ס"י–שליההדגשה(

סכום"כילהחלטה44בסעיףנקבעבקזינושהושקעוהסכומיםהיקףבעניין, בנוסף

שיוכחעדלפחות, סבירהלינראית, ח"שמיליון7.8שלבסכום, בקזינוהשקעה

."בקזינוההשקעהסכומילכימותהנוגעהמדויקהמידעשבידוהמשיבידיעלאחרת

).ס"י–שליההדגשה(

בסעיף(בהחלטהנקבע, הזריםהעובדיםבגיןהפיקטיביותלחשבוניותהנוגעתבסוגיה.15

המשפטלביתהוצגלאהואאךהמשיבשלבאמתחתוישמשכנעוהסבריתכן"כי) 58

" בידיעתולהיותאמוריםרווהבגןכספיתהתנהלותעלהרלוונטייםשהנתוניםלמרות

). ס"י–שליההדגשה(

בהליךהדיוניםשולחןעלעודשאינןהגם, בהחלטהשנדונואחרותסוגיותבענייןגם.16

לכאורהבראיותמדוברכיהובהר), רווהגןמחברתהכספיםמשיכות, למשל(העיקרי

).הקודמתלהחלטה61, 54, 50סעיפיםוראו(הזמניהסעדלצורךרקיפהשכוחן

, זמניסעדשללהליךמסויגותהיובהשהקביעותמההחלטהניכרכי, עולהמהאמור.17

. מסגרתבאותהשהוצגוהחלקיותהראיותעלסמךעלושניתנובלבדלכאוריותשהיו

' בשלבבשומהדןהנדוןהערעור', אשלבבשומהדנהשההחלטהבעוד, מכךיתירה.18

סבירותהואהעיקריבהליךלדיון, כןאם, שיעמודמה. אחרמפקחידיעלשנערכה

, החדשההשומהאתערךעתבפניושעמדונוספותוראיותאחרמפקחשלדעתושיקול
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בהליךהמשפטביתידיעלשנבחנההקודמתהשומהשלהראייתיתהתשתיתרקולא

. הקודם

במסגרתהאפשרותניתנהלמערערים), לבקשהלתשובתו23סעיף(המשיבשכתבכפי

הראיותאתלבחוןפתוחהמשפטובית, עשווכך, נוספותראיותלהציגהשומההליכי

לעשותלמערעריםאפשרהמשפטשביתכפי, אחרתמהןלהשתכנעולנסותהנוספות

). 39סעיף(ההחלטהבגוף

תתקבלהעיקריבהליךוההחלטה, נעולהאינההמשפטביתשלדעתו, אחרותבמילים

. במסגרתושתוצגהכוללתלתשתיתבהתאם

בין" ממשיתחפיפה"שלקיומהעלבקשתםאתמבססיםהמערערים, ועודזאת.19

כאשר, הנוכחיהעיקריבהליךהמחלוקותלביןהקודםבהליךשהוכרעוהסוגיות

נדונהכבר", השומהלב"שהיא, הקפריסאיתלחברההכספיםמשיכותשלהסוגיה

.המשפטביתשלדעתולגיבושהחששומכאן, בהחלטהוהוכרעה

אתמהווההקפריסאיתלחברהרווהגןמחברתהכספיםמשיכותשלהסוגיה, אמת

, להגיעהמערעריםמבקשיםאליהלמסקנהועדמכאןאולם, השומהשלהאריחלק

. ארוכהעדייןהדרך

אינהכללהקפריסאיתלחברהרווהמגןח"שמיליון6.2שלסכוםהועברכיהעובדה

לייחסשישהמשמעותהואביניהםבמחלוקתששנוימה. הצדדיםביןבמחלוקתשנויה

מתןשלהואמסלצורכיהכספיםהעברתשלהנכוןהסיווגהאם, היינו, זולעובדה

המניותבעלבידי" דיבידנדמשיכת"שלאו, המערעריםכטענת, חברותבין" הלוואה"

. המשיבכטענת, המלווההחברהשל

משפטיתשאלההיאבערעורהעיקריבהליךלדיוןהעולההשאלה, אחרותבמילים

בואין, קודםבהליךשנדונה, משפטיתבסוגיההדיוןעצםכינפסקוכברבמהותה

-278' עממרזל, 8' פסמקוב(השופטשלפניםלמשואממשיחששלהעמידכשלעצמו

עלמבוססהואאםבפרט, ומקובללגיטימיענייןהואמשפטיתעמדהשינוי). 280

.נוספותראיות

אך, הזמניהסעדבענייןשניתנהמההחלטהרצוןשבעיאינםהמערערים, כיספקאין.20

עללערערהרשותניתנהלמערערים. לכךהפתרוןאינהבדיןמלשבתשופטפסלות

).נדחההערעור(עשווכךהעליוןהמשפטביתבפניההחלטה

שיהוי
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.בהגשתהבשיהוימוצאתאניהפסלותבקשתלדחייתנוספתעילה.21

עלניתנה20.12.2017ובתאריך17.12.2017בתאריךזהמותבלטיפולהועברהערעור.22

. 11:30בשעה2.1.2018בתאריךמשפטקדםיתקייםכיהחלטהידו

פתיחתאישוראך, הדיוןערבהמותבלפסילתהבקשהאתהגישוכיטועניםהמערערים

שהסתייםלאחרכלומר, 12:22בשעה2.1.2018בתאריךהיההמשפטבנטהבקשה

מודעהיהלאהמשפטבית, אופןבכל. הפסלותבקשתהועלתהבוהמשפטבקדםהדיון

נותב17.12.2017בתאריךכברשכאמוראףעל, עצמוהמשפטקדםבדיוןאלאלבקשה

. לטיפולוהערעור

בהזדמנותזאתלעשותחייבפסלותטענתלהעלותשמבקשמיכיהואוידועברורכלל.23

סאלח' נ' פרגדיבסלמאן10035/03א"ע" (מצואלעתנצורה"להשאירהולאהראשונה

)). 10.3.2004('ואחנזאלחמד

א"ע(להעלותהנוחמועדשיגיעעדשומריםשאותה" סודינשק"אינהפסלותטענת

)). 3.5.1998(אברהיםלביבה' נויניקזאב663/98

ישתההלאכימחייבתפסלותבקשתהמגישדיןבעלעלהחלההלבתוםחובת

.בהגשתה

בהליךוהןהקודםבהליךהןהמערעריםאתשייצגדיןעורךבאותומדוברבענייננו.24

כברזהלמותבהערעורתיקלניתובוהןהקודמתלהחלטההןמודעושהיההנוכחי

.17.12.2017בתאריך

לערבעדהפסלותבקשתעםהמתינושהמערעריםלכךהצדקהמצאתילא, זאתלאור

.התיקניתובעללהחלטהבסמוךאותהלהגישיכוליםשהיושעה, הדיון

וביתהמשפטקדםישיבתמועדלפניבבקשההחלטהלתתהיהניתן, כןעושיםהיולו

לחסוךהיהניתןגםכך. בפועלשקרהכפי, הישיבהאתלדחותנאלץהיהלאהמשפט

לעצםוהןלדיוןהתיקלהכנתהדרושלזמןהנוגעבכלהן, הצדדיםשלמזמנם

.המקדמיהדיוןלקראתהתיקאתשהכיןהמשפטביתשלמזמנווהן, אליוההתייצבות

ישיבת קדם המשפט.ו של הדיון בלסיומלהתייחסאבקש, זהחלקשללסיומו.25

פסיקתעלתעמודהמדינההאם, המשיבכ"באתהמשפטביתשאלהדיוןשלסיומועם

.לטובתההוצאות

שהדבריםכפירוחומורתאתהביעוהואכךעליצאהמערעריםכ"בשלשקצפומסתבר

.הדיוןבפרוטוקולביטויקיבלו

.ממשבכךאין, הכבודבכל
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ביתהן, המשפטבקדםהדיוןשבמעמדלכךהובילההמערעריםכ"בשלהתנהלותו

.פסלותבקשתשללקיומהכללמודעיםהיולא, המדינהוהןהמשפט

.לבקשההמשיבשלתגובההמשפטביתבפנימצויההייתהלאממילאזהרקעעל

היהולאהבהרהשאלתאלאהייתהלאההוצאותבענייןשנשאלההשאלהזהרקעעל

המערעריםכ"בטרונייתולכןהוצאותלבקשהמשיבשלאחראוכזהדרבוןמשוםבה 

.בסיסחסרתהיאזהבהקשר

דברסוף

.נדחיתהפסלותבקשת.26

מצאתיכןאךהבקשההגשתעצםעלהוצאותלפסוקלנכוןמצאתילאהענייןבנסיבות.27

ששיהויוהעובדההבקשהבהגשתהשיהוינוכחבהוצאותהמערעריםאתלחייבלנכון

.כמתוכנןהמשפטקדםישיבתאתלקייםהיכולתלחוסרכאמורגרםזה

.ח"ש5,000שלבסכוםהמשיבלטובתהוצאותפוסקתאניזהבעניין

.10.30בשעה18.2.2018בתאריךתתקייםמשפטקדםישיבת.28

, בהעדר הצדדים.2018ינואר18, ב' שבט תשע"חהיום,  נהנית


