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אבי גורמן שופטהכבודפני ב

יגאל מסיכה המערער 

ע"י ב"כ עוה"ד טל לביא

נגד 

מנהל מס ערך מוסף נתניה המשיב 

ע"י ב"כ עוה"ד הילה בנסון בסמן  
אזרחי–מפרקליטות מחוז ת"א

פסק דין 

1:  להלן( 1975-ו"תשל,  מוסףערךמסחוקלפי,  וקנסשומותעל,  2020בשנתשהוגשערעורלפניי
2.  1993–1991שביןלתקופהוהמתייחסות 90- השנותבאמצעלמערערהמשיבשהוציא"),  החוק "

3הצעתי ואףהבקשהאת לקבלמקום יש כיוסברתי ,  הערעורשלהסף עללסילוקבקשההגיש המשיב 
4.  שהגישהערעוראת ימשוךכילמערער

5,  הסףעלהערעוראתלדחותכאמורהתכוונתיבמסגרתה–ההחלטהאתלכתובבאתישכאשראלא
6אינו ,  מטענותיוניכרחלק ביססושעליו–בתצהירו המשיבשסיפקמרכזי עובדתינתוןכילפתע גיליתי 

7,  שמצאתיאתאישר שהמשיברקלא,  שבתגובתואלא,  המשיבתגובתאת ביקשתי.  נכוןלהיותיכול 
8לא ואף (בתצהירוהזכירולאכלשהומטעםוכי במחשביומצויזהנתוןכי הודהאףשהוא אלא 

9).  שנהכעשריםבמרוצת המערערלבין בינושהייתה ארוכה בתכתובת

10ההשגות כיבתצהירוהמשיבשטען כפיולא,  במועדהשגותבשעתוהגישהמערערכיהתברר,  בתמצית
11הליכי .  התקבלוהןהחוקפי-עלולכן,  המשיבמצדלמענהזכולא,  ההשגות.  כשנהשלבאיחורהוגשו
12שומה בהעדר שכן,  שומהלהליכיתחליף להוות יכולים אינם ,  השניםבמרוצתהמשיבנקטבהם  גבייה 
13מקום ישכי מצאתי, המשיבשלהתנהלותו ונוכח אלה חריגות בנסיבות. גבייהלהליכי מקוםאין–כדין 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/19458-04-20.pdf
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1אינם אלהשכן,  נוספיםגבייה בהליכימלנקוטמנועהמשיבכישייקבעזהבמובן הערעוראת לקבל
2.  כדין

3מחזקת ייהנה המשיבכימקום אין ,  זהספציפיבתיק כי מוצאאני,  המשיבשל התנהלותו דרך לאור 
4.  כאןהנסיבות נוכחתילה עללעמודיכולה אינה זושכן, המנהליתהתקינות

5של המקוריתלגרסהבהתאםראשית:  לפניינפרסושהןבאופןייפרסולהלןהעובדות,הבהירותלמען
6. לאשורם הדברים שהתבררו כפימכןולאחרבתצהירוהמשיב 

7

8העובדות ועיקרירקע 

9שהוגש תצהיר"),  לוי'  גב : "להלן( המשיבמנהלת ,  לוי)  שמחה(סימה '  גבשללתצהירה3בסעיף.1
10:נכתב"), המשיבתצהיר : "להלן(הסףעלרעורהעלסילוקהמשיבבבקשת לתמיכה 

11ביום שהוצאו תשומות מס ושומת עסקאות מס שומת בגין',  93משנת מס חוב למערער" 
12קנסוכן "),  השומות : " להלן ) ( קרן ( ₪ 102,359בסך ,  1991-1993לשנים ,  03.01.1993

₪13 7,302של כולל ובסך ...  לחוק 95סעיף להוראות בהתאם עסקאותיו מסך 1%בשיעור 
14")". הקנס :  " להלן ( 

15–יחדיו להלן יכונו והקנסהשומות סכומי ;  ג.א–במקור אינן,  ולהלןכאן,  ההדגשות(
16. ")הנטעןהמס חוב "

17של סךעל, וריביתהצמדההפרשילו שהתווספולאחר ,  כיוםעומדהנטעןהמסחוב, המשיבלדברי 
18.  520,000₪-כ

19כי מלמד זה בנספח עיון.  הקנסולהטלת לשומותוקים הניממסמך '  אכנספחצורףהמשיב לתצהיר .2
20: הואגביו עלשנקובהתאריך 
21ד " תשנבטבת' כ"
22" 1993ינואר3

23:  נכתבהמשיבלתצהיר4בסעיף.3
24את הנושאים מסמכים 2המשיב למשרדיהגיש המערער כי ,  עולה המשיב שבידי מהמסמכים " 

25כל נמצאה לא המשיב שרדי במ .  שנה שלבאיחור ו ,  01.02.1994ביום ",  השגה " הכותרת 
26".  המשיבבמחשבי השגה נרשמה לא וכן ,  באיחור לכאורה ההשגות להגשת להסכמה אסמכתא 

27של "  נתקבל"חותמת מוטבעת הם גביעל ואשר ",  השגה" הכותרתאת הנושאיםהמסמכים שני .4
28על השגה"-כותרתואחדמסמך.  המשיבלתצהיר'  בכנספחצורפו–1.02.1994והתאריךהמשיב
29:  להלן" ( 1991-1993תשומותשומתעל השגה "-כותרתו והשני "  1992-1993עסקאות שומת

30").  ההשגות"
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1.  השומההודעתהמצאתלאחריום 30תוך השגהלהגישיש,  לחוק)  א(82סעיף להוראות בהתאם.5
2ממועד שנהתוךההשגהאתלדחותהמנהל החליטלא אם,  לחוק)  ד(82סעיףלהוראותבהתאם
3.  התקבלהכאילוההשגהאתראוי,  הגשתה
4על והודעהתשומותשומת,  עסקאותשומתהכוללת(השומההודעת,  המשיבלטענת,  לעילכאמור
5.  1.2.1994ביוםרקהוגשוההשגותואילו3.1.1993ביוםיצאה)  ספריםפסילתבגיןקנסהטלת

6בהשגות לראותשאיןלכך עילה,  כשנהשל באיחוראלאבמועד ההשגההגשת באיראההמשיב 
7נכתבה זוטענה .  נענוולאלמשיבהוגשוהןכיראיהלכאורהשישאףעלוזאת,  שהתקבלוככאלה

8נציגי מפינשמעהוהיא ,  המשיבובתצהיר הסףעללסילוקבבקשה ,  התשובהבכתב המשיבידי-על
9: נכתבהסףעלהסילוקלבקשת13בסעיף , לדוגמהכך.  השניםבמרוצתהמשיב 
10לו ניתנה ולא בחוקהקצוב הזמן פרקתוך השומות על השגה הגיש לא המערער , דנן במקרה "

11שכן ,  עליהן ערעור להגיש זכות למערער אין גם ממילא ...  באיחור השגה להגשת הסכמה כל 
12להגשת ארכה ביקש לא אףהמערער.  בנמצא אין וכזאת –בהשגה החלטה עלמוגש ערעור
13". השגה להגשת ארכה קיבללא ומימלא השגה 

14למערער ,  מייזליקשמוליקמר,  העתבאותההמשיב מנהל2.9.2008ביוםשהשיבתשובה ובמכתב
15),  לנספחים101'  בעמ,  המשיבשהגישהסףעל לסילוקהבקשהלנספחי '  הנספח בתוךהמצוי(

16: נכתב
17מאפשרהחוק בעוד –השומה הוצאת לאחר משנה למעלה הוגשה כדבריך השגה אותה "...  

18".  בלבד יום 30תוך להשיג 
19.  עיקוליםהטלתשלבדרךהשארבין,  גבייהבהליכיהמערערכנגדהמשיבנקטהשנים במרוצת.6

25.05.199420ביום כימלמד ,  המשיבשהגישהסף על לסילוק לבקשה )  ד( 30- ו)  ג(30בסעיפיםעיון
21- ל 1994בין.  המשיבמטעםהדבקהנעשתה14.06.2001ביוםוכי,  המערערכנגדעיקוליםהוטלו
22שנת מאז.  הנטעןהמסחובלגביית ממששל פעולותנעשו לא ,  המשיבמדבריעולה כך ,  2001
3023בסעיף כמפורט (המשיב מטעם גבייהפעולות ,  מסוימותבהפסקות ,  נעשו,  לאחרונהעד2001

24).  הסףעלהסילוקלבקשת 
25בין מכתביםופיחיליש,  ואילך2000משנתהחלכימלמדהסףעללסילוקלבקשה33בסעיףעיון.7

26אלא ,  2000משנתהואהמערערמטעםהראשוןהמכתב(הנטעןהמסלחובבנוגעלמשיבהמערער
27כי להסיקניתןאלהממכתבים ).  מדוברהיהבמהממנולהסיקקשה אשרקצרבמכתבשמדובר
28,  בהמשך שיפורטשכפי אלא ,  2002שנתמאז המאוחרלכל –הנטען המסחובאודות ידעהמערער

29.  כדיןממנונדרש אינוזהחוב כיסברהוא
30להזכירו מוצא איני ואשר ),  ח"ורו(ד"עו ,  המערערשל מטעמו המשיבאלפנה 13.01.2011ביום.8

31,  זהבמכתבעיון).  לנספחים118'  בעמ,  המשיבלתצהיר'  הנספחבתוךמצויזהמכתב(בשמו
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1הנחזה התאריךכילתומוהיהבורסזהמלומדד" עוגםכיברורבאופןמלמד,  לו2-ו1בסעיפים
2בדוחק להתמודדנאלץהואולכן,  נכוןהוא–3.1.1993–המשיבשהוציאהשומהנימוקיגביעל
3איבדו הןולפיכך–1.2.1994ביוםרק–שנהשלבאיחורהוגשוההשגותלפיההכבדההטענהעם

4.  מתוקפן
5–כותרתואשר35811-08-11מ"ע–ערעורהמשפטלביתהמערערהגיש22.08.2011ביום.9

6.  זהבהליךמיוצגהיהלא המערער". עיקוליםלביטולדחופהבקשה"
7–דיןעורךשירותילשכורלמערערמציעשהואתוך,  ראיותלשמיעתהתיקאתקבעהמשפטבית

8הגיש לאהמערער.  טענותיואת)  משפטיתהשכלההנעדר(המערערהציגבוהלקויהאופןנוכח
9מחיקת על והורה הערעוראתשזנחכמי בוראה המשפטובית ,  הנדרשבאופןעמומטתצהיר 

10.  הערעור
11ואף ,  לפניישטעןמאלהשונותטענותהמשיב טען האמורבהליך כילפניי טען לאהמשיב 

12.  כךעל מצביעיםאינםשהוגשו המסמכים
13מכתבים לשלוחףהוסיוהמערער,  המערערעלעיקוליםלהטילהמשיבהוסיףמכןשלאחרבשנים.10

14. שלפנייהערעוראתמטעמוהגישוזההנוכחיכ "באל2020בשנת שפנה עד, המשיבאל
15:  ענייניםשניכנגדטענותיו אתכיווןהנוכחיהערעור.11

16. מורשהכעוסקולהבאמכאןהמערעראתלרשוםהמשיבשלסירוב.א
17.  גבייההליכיינובגלנקוטאין,  מקרהבכל כיטענהוכן הנטעןהמסחוב שלקיומועצם. ב

18לב בשים הדיון נחיצותובשל זו מבקשהכתוצאה.  לערעורתשובתו להגשתאורכות ביקשהמשיב .12
19קדם 12.7.20ביום התקיים,  שהוטלוהעיקולים אודותולטענותמורשהכעוסקהרישוםיתילסוג

20את שוםלר מסכיםהואוכיבוחזרכיהמשיב הודיעזהבדיון.  התשובהכתבשהוגשקודםמשפט
21בין במחלוקת שנותר העניין.  הצדדיםבין במחלוקתשנויאינו שובזה שענייןכך,  כעוסקהמערער
22.  בעניינוהמשיבשנקטהגבייהולפעולותהנטען המסלחובנוגע, הצדדים

23ביום שנערךבדיון.  הסףעלהערעורלסילוקבקשההגישעמוויחד,  תשובהכתבהגישהמשיב.13
24על לסילוקולבקשההתשובהלכתב המשיבשצירףהרביםהמסמכיםאתתישראילאחר,  26.7.20

25את ששמעתיולאחר השניםבמרוצת המשיב נקט בהם עקבייםגבייההליכיעלוהמלמדים הסף
26לצד .  הגבייההליכי של מיידית הפסקהעל אורה כי המערערשלבקשתו אתדחיתי ,  המערערכ"ב

27.  הסףעללסילוק לבקשהבכתבותשובה מטעמותצהיר להגישהמערערלבקשתנעתרתיזאת
28ומי המשיבמנהלת,  לוי'  גבנחקרהובמסגרתוהסף עללסילוקבבקשהדיוןנערך9.8.20ביום.14

29.      המערערנחקרוכן, מטעמושהצהירה 
30
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1המשיב טענות עיקרי 

2: הקנסועלהשומותעל ערעורזכותלמערעראין–עילההעדר.15
3הודעת .  השומההודעתקבלתלאחריום 30תוךהשגה להגישישיכ קובעלחוק)  א(82סעיף

4של באיחור–1.2.1994ביוםרקהוגשוההשגותואילו3.1.1993ביוםלמערערנשלחההשומה
5,  כללהוגשהלאכמוההשגהדין,  ניכרכהבאיחוראלאבמועדהשגהמוגשתלאכאשר.  כשנה

6.  טהמשפלביתערעורלהגשתהזכותנשמטת וממילא 
7על היה,  מ"מעלחוק)  ב(95סעיףלהוראותבהתאם,  הספריםפסילתבגיןלקנסהנוגעבכלכןכמו

8.  יום30תוך, פנקסיםלקבילות לוועדהאוהמחוזי המשפטלביתערעורלהגיש המערער
9להגיש זכות שובלו אין ,  בחוקלכך הקבועים במועדיםהנדרשיםבהליכיםהמערער נקט משלא 
10.  לקנסוביחסלשומותביחסמשפטהלביתערעור

11:  משפטבהליכילרעה ושימוששיהוי, הדיוןסופיות.16
12בנסיבות .  לזנוחבחר אותו,  2011בשנתשהגישבערעורהמשפט בבית יומואתקיבלהמערער

13דיון .  אודותיהןדיוןלקיים ,  השומותממועד שנים25-כבחלוף ,  כיוםלמערערלאפשראין,  אלה
14. ידלכךלתתואין, בחוקשנקבעוהזמןמסגרותמכלוטהבבאופןחורגשכזה 

15ידע המערער.  הנטעןהמסחובלגביית גבייה בהליכי2001שנתמאזעקביבאופןנקטהמשיב .17
16,  אלה בנסיבות.  כךעליעידו,  השניםבמרוצתהמשיבנציגיוביןבינווההתכתבויות ,  זהחובאודות 

17.  בחוקשנקבעההזמןממסגרת, משמעותיתכהייהסט, לסטותלמערערלאפשרשלאהצורך מתחזק
18

19המערער טענות עיקרי 

20,  לטענתו.  כלפיוהנטעןהמסחובשל קיומועלידעלא ,  2000–1994השניםבין כי טועןהמערער.18
21אם וביןלגופןאםבין,  1994בשנתשהגישההשגותשהתקבלומכך נובעהחובהיעדרכיסברהוא

22. בחוקלכך הקבועבמועדהמשיב ידי- עלנהמעלהןניתןשלאהטעםמן
23בידי אין.  להתקבלדינן,  עליהןתשובהבהעדרולכןבמועדהוגשוההשגותכיטועןהמערער.19

24הגשת מועדלבין )  3.1.1993(המשיב החלטתמועדביןהזמניםפעראת כיום להסבירהמערער
25לקשיים נתוןהיה והואמאושפזתביתוהייתה זובתקופה כי מצייןהואאולם),  1.2.1994( ההשגות

26שהותר בזמןזאתעשהההשגותאת וכשהגישהמשיבאצללדיוניםהגיעזאתאףשעלאלא,  רבים
27להציג בידיואיןושעליה(כךלשםלושניתנהמועדהארכתבמסגרתשייתכן –כןלעשותלו

28).  ראיות
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1וכי הנטעןהמסחובהותמאת לויסבירוכי,  ושובשובמבקשהמערער,  2000- המשנות החל.20
2והוא ,  הלאקוניהשומהנימוקיבמסמךהנקוביםלסכומיםהמשיבהגיעכיצדהסבריםלויספקו
3. זההסברלספקכדי הנדרשים המסמכיםהמשיבבידיאיןהשנים בחלוףכינענה

4כדי עולה,  14.06.2001- 25.05.1994התאריכיםביןגבייההליכינקיטתאיכיטעןהמערער.21
5. הגבייההליכיהמשךהמונעתתיישנותה

6שהתקבלו לאחרשנותרואלה–חובותיוכלאתכברשילם וכי עוול לונעשהכיטועןהמערער.22
7.  זהמלאתשלוםלהוכחתמסמכיםלהציגבידואיןהשניםשבחלוףאלא,  שהגישההשגות

8

9בעקבותיה הצדדים וטענות המשיב אצלשהתגלתה הטעות 

10לדחות ישבו ומובהק ברורמקרה הנו שלפניי המקרה כי סברתי , הדיןלפסק ח בפתיכברשצוין כפי .23
11יתירה .  ערעורהגשתלצורךבחוקשנקבעוהזמןמפרקיהבוטההסטייהנוכח,  הסףעלהערעוראת
12ושאותו 2011בשנתהוגששכברהערעורובעיקר,  נוספותמשקלכבדותהצדקותזהבתיקיש,  מזו
13.  הסףעלהערעור דחייתאתלחייבואףלהצדיקכדי, המערערזנח

14ניצבות עליוהראשוניהמסמךכילדעתנוכחתי,  זוברוחהחלטהלכתובהתחלתישכאשראלא
15הנימוקים –הסילוקולבקשתהתשובהלכתב'  אכנספחצורףלחינםלאאשרהמסמך–השומות
16.  הוצאוא הבו הנכוןהתאריך אתמצייןאינוהנראהככל–הקנסולהטלת לשומות 

17השומות כיהיא ,  למשיבהמערער ביןודברים דין ישנובהןשנהכעשרים במשךהמוצא נקודת.24
18למערער המשיבהוציאבוהתאריך להיות יכול אינו זהשתאריךאלא.  3.1.1993ביום הוצאו 
19להכנסות המתייחסתדריךעל המבוססתככזו הנחזית(עסקאות שומת-1993לשנתשומות

20ייתכן לאכיאפואברור.  השנהבכלהעסקאותממחזור1%בשיעורוקנסתשומותומתש),  שנתיות
21. כולה1993לשנתהמתייחסת שומההוצאהינוארלחודש3-בכברכי

22כשמעיינים למדי פשוטה כנראה לכך התשובה –?  השומותיצאומתי ,  3.1.1993ביום לאאם .25
23.  הסףעללסילוקולבקשההתשובהלכתב'אכנספחכאמורצורףאשר,  לשומההנימוקיםבמסמך

24- הלועזי הלוח לפי,  תחתיווהשני העבריהלוחלפי הראשון,  תאריכיםשני נזכריםזהמסמךבראש
25: כדלקמן

26ד " תשנ בטבת '  כ " 

27" 1993ינואר 3

328ביום אכןחל ד" תשנבטבת'  ככימלמדת ,  בלועזיהעבריהתאריך המרת שלפשוטה בדיקה 
29).  1993ולא(1994שנתבאולם –ינוארלחודש 
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1הנקוב במועד,  1994שנת בראשיתיצאהשומה נימוקי מכתב כי נותנתהדעת כי אפואמצאתי 
2שנת נכתבהשבטעותכך "  קולמוס"שגיאת נפלההלועזי התאריך בכתיבת וכי,  העבריבתאריך

3ות טעכי מלמדת,  בעבריהלועזי התאריך המרת של ,  הפוכהפשוטה בדיקה[1994במקום 1993
4גם מה,  מסתברתפחותשהטעותכך–שונהתאריךמתקבלשכן,  סבירהפחותהרבהההפוךבכיוון

5לשנה שומה 1993שנתשל הראשוניםבימים יצאה כיייתכן לא,  לעילכאמור–העיקרוכאן –
6].  כולה

7,  מטעמושהוגש בתצהירהמשיבשטעןכפי –3.1.1993-ביצאו השומה נימוקיאם חשובומדוע.26
8.ההשגותהגשתבמועדנעוצה לכךהתשובה–? 3.1.1994-בוא

9כשנה שלבאיחור–)  שנהכעשריםבמשך(המשיבלטענת ,  1.2.1994ביוםהוגשוההשגות,  כזכור
10ביום שהוגשו שהשגותהרי,  3.1.1994ביוםרקיצאוהשומהנימוקיאם.  להגשתןהחוקימהמועד

11: אםכי,  קובעקלחו)  ד(82סעיף. במועדהוגשו–1.2.1994
12ההשגה את יראו ,  ההשגה הגשת מיום שנה תוך )  ב ( קטןבסעיף כאמור המנהל החליט לא " 

13". נתקבלה כאילו 
14החלטה קיבל כיטוען אינו המשיב ,  שהוגש ובתצהירהסףעללסילוקבבקשה,  התשובהבכתב

15שכמצוות הרי ,  איחוראיןאם אולם.  כשנה שלניכר באיחורהוגשושהן אלא,  שהוגשובהשגות 
16.  התקבלוכאילוההשגותאתלראות יש–המחוקק

17נוהג ואיני,  לושמוגשיםהמסמכיםתאריכיבנבכילחקורמשפטביתשלמתפקידוזהאין,  כמובן.27
18איני כי סברתי, עיניילנגד מתגלההמשיבנוקב בושבתאריך ההיגיון שחוסרשעהאולם . כןלעשות 

19. זהלענייןהמשיבשלהבהרתואתביקשתי , זאתלאור.  מכךלהתעלםרשאי 
20): להודעה1סעיף(כךהשארבין בהונכתב4.9.20ביוםהוגשההמשיבשלתשובתו .28

21בנספח. 28.12.1993ביום הוצאו הערעורמושא השומות כי , עולה המשיב מחשביממרשמי" 
22ביום שהוצאו ונכתב השומות הוצאת של בתאריך טעות נפלה המשיב לנספחי '  א 

23עללסילוקבבקשה ,  המשיב מטעם בהתייחסות טעות נפלה ,  מכך יוצא כפועל.  03.01.1993
24". התשובה ובכתב המשיב בתצהיר ,  הסף 

25: עובדותשתי עולותזומתשובה 

26,  והקנסהשומהנימוקימסמך עלהנקוב הלועזי התאריך לפיו ,  בליבישעלההחשדהתאמת.א
27ובכתבי השניםבמרוצתלמערערששלחבתשובותהמשיב שטעןלמהבניגוד.  נכוןאינו

28. 3.1.1993ביוםהוצאו לאהשומות, לפניישהוגשלתצהיר3ובסעיףהטענות
29ביום הוצאו הערעורמושאהשומותכי ,  דנאמקדמת רשוםהיה המשיב מחשבי במרשמי. ב

28.12.1993  .30
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1בשנת המשיבבמשרדימישהועלולבהחלט.  מהןשחףמיואין,  אדםלכללקרותעלולות טעויות
2לכך גרמהזוטעות).  השנהבתחילתמדוברכאשרודאי(1994במקום1993ולהקלידלטעות1994

3העובדות בהבנתרבותשניםלאורך)  המשיבידי- על(הוטעו,  המשפטובתיכוחובאי,  המערערכי
4עלולה כאמור היא אולם ,  השלכותיהאתלבחוןישאשר –משמעותית בטעות מדובר .  לאשורן
5. לקרות

6כי רשוםהיהבמחשביוכיהודההמשיב:  לעילשהוזכרהשניהדברהואערוךלאיןרשחמואלא
7'  עמ222הכוללת,  הסףעללסילוקבקשהלפניי הגישהמשיב.  28.12.1993ביוםהוצאוהשומות

8הנתון ואת),  המשיבממחשבי עמודים עשרות זה ובכלל ,  השניםממרוצתרביםמסמכים ובהם (
9.  לכתובטרחלאהוא,  28.12.1993ביוםהוצאוהשומותכימצויןשביובמחלפיוהפשוטהעובדתי

10היה התצהיר הגשת בעת האםולהבהירזהעניין עלבתגובתוממששלאורלשפוךטרחלאהמשיב 
11.  לאואםבמחשביו המופיע זהלנתוןמודע

12שמו לאאישיבאופןהןכי,  המשיבכ" בולטובתהמשיבמטעםהמצהירהלטובתאניחאםאפילו
13.  המשיבבמחשביפשוטהכהבדיקה , זהענייןלבדוקעליהןהיהשחובה הרי ,  זהלנתוןלב

14,  המשיבבמשרדיאיש,  שנה20- מלמעלהבמשךכימאמיןאיני,  פשוטהבצורהאומר,  מזויתירה
15המשיב במחשביכיראהלא ,  המערערשלונשנותהחוזרותבפניותיושעסקוהרביםהאנשיםמבין

16למעשה הוגשו ההשגותכיהבין ולא1993שנתשלהאחרונים בימים הוצאה השומהכימצוין
17המקצוע אנשימקרבאישהיהלא,  אלהארוכותשניםבמשךכילהאמיןאףמתקשהאני.  במועד

18הוצאה 1993שנתינוארחודשבראשיתכיייתכןלאכיהביןאשר,  המשיבאצלבתחוםהעוסקים
19.  כולה1993לשנתשומה

20בחר והוא,  למשיבהיטבידועיםהיואלה נתוניםדברשללאמיתוכיהחשדמןלהשתחררקשה
21או כך.  המדוכהעלשישבוהמשפטומבתי כוחומבאי,  מהמערעראותםלהעלים שניםבמשך
22על היהחובה,  המערערשלהרבותהפניות לאור,  בדברמסמרותלקבועדרךליואין–אחרת

23זה נתון ולמסור ,  במחשביולמצוין בהתאםהשומות יצאובו התאריךמה ולבדוק "  לטרוח"המשיב 
24נתון שנהעשריםבמשךושובשובלהציגהמשיבבחרזאתחלף.  המשפטולבתיהמערערלידי

25רק הוגשו ההשגות וכאילו 3.1.1993ביום הוצאו השומותכאילו,  שגויהואכי מתברר שכעת 
26המשיב עלהיהחובה.  מהןלהתעלםיש ולכן ,  ניכרחורבאי,  1.2.1994ביוםמשנה למעלהכעבור
27הנכון הנתוןאתהמשפטולבתיכוחולבאי,  למערערולמסור,  נכוןשאינובנתוןמדוברכילדעת
28אני אותהבהתנהלותמדובר.  מכךהמשתמעכלעל–במועדהוגשוההשגותכינובעממנוואשר
29. רבהבחומרה רואה
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1.  הענייניםהשתלשלות לתיאורואשוב , הדבריםלחומרתעתהלעתאניח.29
2השומות של אופייןלאור [ 28.12.1993ביוםיצאו השומות מרשמיו לפיכיהודה המשיב 

3מחזורי ועל)  נימוקיובמסמךלהציגהמשיבטרחלא פרטיו שאת (תחשיב עלבעיקרהמבוססות
4דבר ( 1993לשנתחסובהתיי1993שנתבסוף,  זוכגוןשומהלהוציאהיהניתן,  המערערפעילות

5)]. השנה בתחילתלעשותהיהניתןלא ,  לעילשכתבתיכפיאשר
6מסמך כתיבתעםמתיישבת,  המשיבבמחשבי שמופיעכפי,  28.12.1993ביוםהשומותהוצאת 
7,  בוהיום [3.1.1994ביום–יותר מאוחרימיםכמה )  המשיבלתצהיר '  אנספח(השומותנימוקי
8רק טעותשנפלהתוך(המסמך גבי על המצוין -ד "תשנטבת ' כ–העבריהתאריך חל ,  לעילכאמור
9המתבססת –זוסבירה הנחה ,  שהגישבהבהרה הכחיש לאהמשיב )].  הלועזיבתאריך השנהבציון

10- ההנחהתהאזוואילךשמכאןכך,  גביושעלהעבריוהתאריךעצמוהמשיבשלמסמךעללמעשה
11משמעות .  זהמועד קודם למערערנמסרושלאוודאי3.1.1994ביום נכתבו השומהנימוקיכי

12ביום ,  המשיבשל"  נתקבל"לחותמת בהתאם,  שהוגשוההשגותכי ,  לעילכאמור היאהדבר
13.  במועדהוגשו–1.2.1994

14עמדת אתביקשתי,  לעילהאמורכלולנוכח השומותהוצאת מועדבדברהמשיבהודאתלאור.30
15נקט בהם(גבייההליכיכילמשיבהבהרתי.  הערעורזהב בשלכבר יתקבללאמדוע–המשיב 
16הגבייה הליכישואביםמכוחם–שומהלהליכיתחליףלהוותיכוליםאינם)  השניםלאורךהמשיב

17הוגשו ההשגותכיעולהממנה-הנדרשתהתמונהלפנייכברומשנפרסהזאתלאור.  תוקפםאת
18להתקבל דינן ומשכך,  בחוקלכך הקבועהזמן בפרק המשיבשל החלטהבעניינןניתנה ולא במועד

19גבייה הליכיהמערערנגדננקטוכינראהבוהארוךהזמןמשךבהן(הנסיבותלמכלוללבובשים-
20יתקבל במסגרתו דין פסקזה בשלב כבריינתןלאמדוע יבהיר המשיב כיאפוא ביקשתי), כדיןשלא 

21.  הערעור
22:  כדלקמןטענותיועיקרהיובמסגרתה, תגובתואתהמשיבהגיש16.9.20ביום.31

23מכסות אינןוהןכדבעימפורטותאינן אשר ,  בהשגותשנפלוחסרונותעלהצביע המשיב .א
1006-10-24מ"בעהדיןלפסקהמשיבהפנהזהבהקשר.  שבשומההסכומיםכלאתבטיעוניהן

25ייןענ: "להלן) (16בפסקה(קבעתישם,  המיסיםרשות '  נ מנשירוב 73638-01-19-ו18
26"): מנשירוב

27ההתיישנות תקופת מרוץאת המתחילה כהשגה מנומק שאינו במסמך לראות אין" 
28,  המשיג טענות עלביקורתלערוך ביכולת פוגם הנמקה העדר .  המשיב לרשותשעומדת 

29משום מנומק לא במסמך לראות אין –העניין נסיבות לבחינת ובכפוףככלל –ומשכך 
30" השגה 
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1לא ),  מיוצגשהיהומבליבעצמו(המערער ידי-עלהוגשואשר,  גותההשכי ובהינתן זאתלאור
2. וכללכללהשגות בהןלראותאיןכי המשיבטוען, כראוינומקו

3,  למשרדיו הוגשוכללההשגותאםבעיניוספקכיהמשיבטועןולחילופיןהקודמתטענתולצד. ב
4.  במחשביומופיעותאינןהןשכן

5מכתב 2000-השנותבראשיתלראשונהשהגישעדערהמערהשתהותבשלכימצייןהמשיב.ג
6קודם עודתשלוםדרישתמכתבילמערערנשלחוהמשיבשלטענתאףעל(השומותבעניין

7אשר ראייתינזקלמשיבשנגרםכך,  מלאבאופןהתיקאתלשחזרהמשיבבידיהיהלא),  לכן
8. המערערלחובתלהיזקףצריך

9על היהחובה,  השניםבמרוצתהמערערכלפי נקטבהם הגבייההליכינוכחכיסבורהמשיב . ד
10הגיש המערערכיהעובדה,  זהלצד.  יותרהרבהמוקדםבמועדהמשפטלביתלפנותהמערער

11. זולפרשיהלשובשלאמחייבת, אותווזנח 2011בשנתערעור
12להניח ניתןברגילכינובעממנה,  המנהליתהתקינותחזקתלזכותועומדתכיטועןהמשיב.ה

13את להוכיחהואמבקשמכוחהפסיקהעלמצביעהמשיב.  כדיןנהגהכיהרשותשללטובתה
14בהשגות טיפלכילהניחישכיסבורהואזאתולאור,  המנהליתהתקינותחזקתשלהתחזקותה

15.  כאמורלהראותמסמכים בידיושאיןאףעל, לכךהקבועובמועדכנדרש 
16חזית הרחבתבבחינתהן להשגות הנוגעבכל המשיבטענותכי הואטען המערערשהגיש בתגובה.32

17.  לכךמעברולא כשנה שלבאיחורהוגשוההשגות כי היוהמשיבטענות שניםבמשךשכן,  אסורה
18

19והכרעה דיון 

20על לעמודיש,  ומהפסיקהמהחוקשעולהוכפיכתבתי שכברכפי.  למדיחריגבתיקעסקינן.33
21היום לדוןמקוםאין.  הערעוראתהסףעללדחותאכןישכיסברתיולכן–בחוקשנקבעוהמועדים
22במועדים המשפטלבית לפנות עליו,  עווללונעשהכי סבורנישום ואם ,  90- המשנות בשומות

23.  לכךהקבועים 
24לסילוק הבקשהדחייתאתרקלאמצדיקיחדשילובןאשר,  עובדותשתיהתבררוזהשבתיקאלא 

25: הערעורקבלתאת למעשה אלאהסףעל
26במועד לדחותןהחליטלאוהמשיב ,  במועדהוגשו המערערשהגישהשגות כי התבררבדיעבד .א

27:  כי,  קובעלחוק) ד(82סעיף. בחוקלכךשנקבע
28את יראו ,  ההשגה הגשת מיום שנה תוך )  ב ( קטןבסעיף כאמור המנהל החליט לא " 

29". נתקבלה כאילו ההשגה 
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1סבור איני,  השניםחלוףאףועל,  נגוז –יההגבי הליכינשעניםעליוהשומתיהבסיס,  זאתלאור
2. כדיןאינםכישמתבררגבייה בהליכיולנקוטכיוםלהוסיףלמשיב לאפשרישכי

3יותר נכוןאו(באמתחתושהיהרלוונטימידעהמשפטומבתימהמערערמנעהמשיבכיהתברר. ב
4כך ( וונתמכהייתה המשיבשבמחשביהמידעמסירתאיאם בין,  לענייננו).  במחשביו–

5גרידא מרשלנות נבעה היא אם ובין) להסתירוובחרהדבר אתשגילה מי היה השנים שבמרוצת
6כה זהעניין.  מקובלתשאינהבהתנהלותמדובר,  זוכגוןפשוטהבדיקהבוצעהשלא כך–

7בדבר המשיבטענתתחתהקרקעאתמשמיטהוא–מידשיפורטכפיכיעד,  בעינייחמור
8. אחרבמקרהלימינו לעמודעשויההייתהאשר –נהליתהמהתקינות חזקת

9והקנס השומותבנימוקיהנקובהלועזיבתאריךשנפלהוהטעות,  לקרותיכולותאנושטעויות.34
10אין ואופןפנים שבשוםאלא .  זהמסוגאנושכטעותנראית בהחלט),  המשיבלתצהיר'  אנספח(

11יותר הרבה והגיוני(השומות הוצאתד כמוע אחרתאריךיופיעהמשיב במחשביכי לכךלהסכים 
12והן זהבהליךהן(המשפטלבתיזהמהותימידעימסורלאוהמשיב),  1993לשנתלשומהביחס

13.  כ" ולבולמערער) 2011משנתבהליך
14שהגיש ובתצהיר)  הסףעללסילוקולבקשההתשובה לכתב 1בסעיף (טענותיו בכתביכתבהמשיב 

15ביום יצאו השומותכי מופיעשבמחשביושעה,  3.1.1993ביום הוצאוהשומות כי),  3בסעיף(
16),  לתצהיר4ובסעיףהסילוקלבקשת3בסעיף(מהפרקליטותכ" במפי,  טעןהמשיב.  28.12.1993

17אם ובין במכוון אם בין –המשפטמבית מונע שהוא תוך ",  שנהשל באיחור"הוגשו ההשגות כי 
18המבקש ,  המשיבכימצופה.  במחשביולמצויבניגודעומדתזוטענהכיהעובדהאת-ברשלנות

19וינקוט לאשורן העובדות אתיוודא ,  ₪מיליוןחצי על כיום העולהבסךחובמאדםלגבותכיום 
20. המשפטביתאת יטעה לבל-המתחייבתבזהירות 

21,  כורחנועל.  אותומשרתיםאינם אלה אם גם,  לאשורםהנתוניםאת להציגהמשיב על היה חובה.35
22כי )  לאואםהואנכוןאםיודעאיני,  כאמוראשר(החשדאתטבעיבאופןמעוררתזהמסוגהשמטה
23שהוא רק ולא ),  ההשגותהתיישנות (לפתחוהרובצת הבעיה על (!)  שניםעשרות מזה ידע המשיב 
24ההשגות כיושובשובטועןשהואאלא,  המערערטענותאתוהמחזקבפניוהמצוינתוןמסתיר
25.   נכוןזהאיןכייודעשהוא תוך–שנה שלבאיחורהוגשו
26ולכן ,  המסוגבייתהחוקאכיפתבמערכתהציבורבאמוןלכרסםעלוליםאשרהחשדותבסוגמדובר

27בדיקה לבצע:  בלבדאחתוהיאפשוטההיאזהמסוגחשדותלמנועהדרך.  למניעתםלפעוליש
28ולבתי –מס לגבותשיםמבקממנואזרח–למערערולהציגהמשיב במחשביהמצוי של קלה

29המשיב במחשבילפיההפשוטההעובדהאתלהציג ,  דנןבמקרה.  לאשורןהעובדותאת ,  המשפט
30החובות אודות(המשיבשהגיש'  אבנספחהנקובהמועדאינוהשומותהוצאתמועדכימופיע

31,  ז אר-ברקדפנה '  פרופ:  ראו,  משפטיהליך ניהול בעתהמדינהרשויות על המוטלות המוגברות 
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1כללית חוליםקופת '  נ אתא קרית עיריית 10475/05א" רע;  159'  עמ'  דכרך,  מנהלי משפט
2).  רובינשטיין' א, דאזכתוארו, השופטכבודשלדינו לפסק) 2( הפסקה ) (26.12.2005(

3בנתון המדוברשאיןאלא,  עברולשניםהנוגעיםמסמכיםבהשגתהקושיאתלפנייתיארהמשיב
4.    מקלדתהקשתבטווחהמצויבנתוןאלא, המשיביממשרדהרחקהנמצא

5מהתאריך נבעהאשרלטעות נקלעו, המשיבכ" ובלפנייהמצהירה כיייתכן ,  ציינתישכבר כפיושוב.36
6הסותר הנתוןמסירת איאת להצדיקכדי בכך שאין אלא .  השומהנימוקי גביעלהנקובהלועזי 
7בקשת ,  התשובהכתבהגשתבמועדכבר,  תהשומו הוצאתמועדבדבר–המשיבבמחשביהמצוי

8בהודעתו המשיבבחרלגביועניין(זהנתוןאודותהן ידעולאואם.  והתצהירהסףעלהסילוק 
9העובדות את ולגלותהפשוטה הבדיקה את לבצעהיהשחובה הרי),  מסוימתעמימות להותיר
10. כדבעי
11במשרדי אישהבין לא,  שנים25-כבמשךכילהאמיןאנימתקשה,  נכתבשכברוכפילכךמעבר

12המופיע התאריך כי נותנתהדעת וכי ,  3.1.1993ביום יצאה לא1993לשנתשומהכי ,  המשיב
13,  יצא הנימוקיםומכתב(השנהשלהאחרוניםבימיםיצאההשומהכיעולהממנוהמשיבבמחשבי

14מתקשה ,  לכךםבהתא .  שאירעאתהמשקףהוא),  העוקבתבשנה–מכןלאחרבודדיםימים,  כנהוג
15הטיפול –המערער ושוב שוב שטען וכפי–במועד הוגשוההשגות כיידע לאאישכילהאמין אני
16.  התיישןבהן

17,  הראשונים ממכתביו באחד למשיב המערערשכתב והברורים הפשוטים הדבריםאת כאןאצטט.37
18): לנספחים83'  בעמ, המשיבלתצהיר ' הנספחבתוך(23.6.2002מיום

19.  93-91לשנים תשומות ועל עסקאות על שומות נערכו זה בתיק "
20השגות ). ג . א –במקור, ובהמשך כאן , כך ( אלי שניםעלהשגות 2הוגשו 1.2.1994בתאריך

21. לי נענו לא אלי 
22האלי שהשנים חשבתי ,  זה מכתבי על תשובה מקבל לא שאני ברגע ידיעתי מיטב לפי

23.  סגורים 
24." 1.2.1994מתאריך ,  זה למכתב נספח האלי המכתבים 2לכם מצרף אני 

25כי המשיבבמשרדידהוא מאן ראה כאשר,  2000-השנותבראשית ,  זהמכתבקבלתבמועד כבר
26למערער יצאה השומהכימופיע)  כןלעשותהיה יכולובנקללבדוק עליוהיהחובה בו(במחשבו

27להבין עליו היה חובה אזכבר–במועדהוגשושההשגות כךעם שמתיישבמה–1993שנת בסוף
28.  כדיןשלאגבייההליכי שלשנהכעשריםלמערערלחסוך ובכך –המערערבטענות ממשישכי

29אם היה טוב כיסבור אני.  המנהליתהתקינות חזקתזהבתיקלזכותו תעמוד כימבקש המשיב .38
30.  מועליתהייתהלאזובקשה
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1המשיב להתנהלותביחס היבחן ל צריכה היא אלא ,  אמורפימושגאינההמנהליתהתקינותחזקת
2המכרסמים פגמיםנפלוכימוצאאניזה בתיק.  ליישמהמבוקשבוהספציפיבתיקטיפולוואופן

3: תקיןשאינובאופן נהגהמשיבכי התבררשכן,  המנהליתהתקינות בחזקת
4. נכוןאינוגביושעל שהתאריךכךהוצא , והקנסהשומותשלהמכונןהמסמך.א
5ומבתי מהמערער),  מרשלנותכתוצאהאםוביןבמכווןאםבין(יםשנ במשךמנעהמשיב. ב

6. השומותהוצאתמועדלגביבידיוהמצוימידע, המשפט
7שצוינו באלה דיאולם,  נוספיםפגמיםנפלוהמשיבבהתנהלותכיסבוראני,  בהמשךשיפורטכפי

8המשיב לימיןמדתעולא,  דנןבמקרהכילקביעהלהביאכדי,  שהוזכרהשניבפגםובעיקר,  לעיל
9. המנהליתהתקינות חזקת

10היו אשרהמסמכיםכלאתבידיואין,  זהמטעםוכיהמערערשלתיקואתביערכיטועןהמשיב.39
11נזק לוגרםהמערערכיהמשיב סבורזה מטעם .  המערערבטענות ממש אין כיללמד עשויים 
12. המערערשל לפתחולהתגלגלצריךזה נזקוכי, ראייתי

13הרי ,  רבותבשנים המשפט לביתפנייתו את מקדים היה המערער כי ראויהיה כי סבור ישאנ אףעל
14. המשיבטענותאתלקבלבידיאין, הנסיבותמכלולנוכחהמתבקששבאיזון 

15ידיו מתחתשהוציא בכך ,  לכלראש.  למערערהמשיבהוא,  ברורראייתי נזק שגרםמי ,  ראשית
16,  בשוגג שנפלהבטעותמדוברכילהניחכמובןיש.  נכוןנושאיתאריךנקובבו,  שומהנימוקי מסמך

17כל אתהטעתהזוטעות,  לעילשהראיתיכפי.  המערערשלולאהמשיבשלבטעותמדוברעדייןאך
18ימשוך אם המערעריעשה טוב כי שסברתישעה –אותישאףואודה , השניםלאורךבתיק שעסקמי
19ראייתי נזקלמערער המשיבגרםומובהקברורבאופן, בנוסף.  הוצאותעליויוטלו לבלערעורואת

20חובה הפחותשלכלאוידעהנראהשככלאףעל,  3.1.1993ביוםיצאוהשומותכישטעןבכך,  כבד
21המשיב ידע אםכיאציין הצורךמן למעלה. לגמריאחרתאריך מופיעבמחשביו כי, לדעתעליוהיה 
22שהשיבו מאלהאחדשאףלהאמיןמאוד שהמתק אני–שכתבתיוכפי,  במחשביוהמצויעל

23זה מידעלמסורהיהשחובההרי,  כךעלידע לאהרביםמכתביועלהשנים במרוצתלמערער
24כתב בניסוחהגבלות), " ד" התשנ(16.1המדינה פרקליטלהנחיות בהתאםכיאזכיר .  למערער

25המצויות משכנעות ראיות ם ע מתיישבת אינה בבירור אשר עובדתית לגרסה לטעון אין : "2'  עמ",  הגנה
26לאורך מקודמיומיזהאםוביןשלפנייהמשיבזהאםובין(המשיבכינותנתהדעת".  המדינה בידי 

27זו כיושובשובהואטעןזאתולמרות , במחשביוהמופיעהשומההוצאתתאריךאודותידע )  השנים
28. שבידיוהראיותאתשחשףובלי , זהלתאריךקודםכשנההוצאה 
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1לגבות הוא מבקשבבדבד כאשר ,  המשיבשלתיקו אתביערכיהמשיב בטענת קושייש ,  ףבנוס
2ם " בעעובראן'ג'  סהשופטכבודשלדבריויפיםזהלעניין.  משמעותיבסכוםמסחובממנו

3): 15פסקה) (4.1.2011(אדוט '  נ ים בת עיריית 10372/08
4,  הללו המסמכים את לבעררשאית אכן המערערת ,  אומנם .  זו בטענה לפגם טעם יש , לטעמי " 

5,  לכן ... כן לעשות האם דעת שיקול לה מסור אלא , לבער חייבת אינה מקומית רשות ... אולם 
6היה ראוי ,  שולם לא ואשר נכס כנגד העומד ומשמעותי גדול בחוב מדובר כאשר 

7המסמכים את ולבער בסמכותה להשתמש הוא נכון ,  זו בסיטואציה האם תשקול שהמערערת 
8של ההתיישנות טענת את דוחה שהמערערת בכך נפגם טעם אף יש ,  כן כמו .  טיים הרלוונ 

9הקשורים מסמכים מבערת היא בבדובד ,  רבות שנים לפני התהווה שהחוב למרות ,  המשיבה 
10". קצותיו משתיהחבל את לאחוז מנסה שהיא הרי בכך ,  שחלף הרב הזמן פרקבשל בו 

11הספק לאור,  המערערשלתיקואתלבערהמשיבלעהיהשלאודאיכיואומרשלנובהקשראוסיף
12. נענוולאשהוגשוההשגותנוכח, אצלואףלהתעוררחייבשהיה

199413שביןהשניםבמרוצת,  החובאודותלמערערתשלוםדרישתמכתבישלחכיטועןהמשיב .40
14מחשב פלטי,  הסףעללסילוקלבקשה'  דנספחבתוךהמשיבצירףטענתולהוכחת.  2000לשנת
15מכתבי ,  בכללאם,  נשלחומה בגין ללמודקשה".  התראההוצאת "בדברכיתובלראותניתן בהם

16:  כי), לפרוטוקול19'  עמ(לפנייבעדותו טעןמנגדהמערער.  נשלחוהםולאן, אלההתראה
17שהחוב חשבתיאניולכן , החוב לתשלום בנוגע בכלל אלייפנולא 2000- ל 1994השנים בין"

18". ההם בשנים לשלם צריך שהייתי מה את למתי שי אני .  קיים לא 
19בפניי הציגהמשיב כי לי משהתברר,  ראשית:  טעמיםמשני וזאת ,  המערערבדבריאמון נותן אני 
20מהמסמכים ,  שנית.  זהבתוכןלתתשאוכלהאמוןנפגע,  סלקטיביבאופןבמחשביוהמצויאת

21,  2001בשנת גבייה בהליכי קוט לנהמשיב שהחל מאז עקבי באופן כי עולה,  המשיבשהציג הרבים 
22נשלחות הןומדוע התשלוםדרישותמה בגיןלברר בניסיוןהמשיב אלמכתביםשולחהמערער

23אך ,  2001משנתהחל גבייההליכיהראההמשיב,  בנוסף.  נענולאשהגיששההשגות אףעלאליו 
24המערער ענתטעםמתיישבותאלהעובדות.  לכןקודםשנעשוממששלהליכיםלהציגידעלא

25.  אותהומחזקות
26יכולה אינה,  גבייהבהליכי נקט המשיבכי העובדה,  העיקרוכאן–כתבתישכברוכפי לכךמעבר
27.  המשיבכלפיעוסקשלהמסחבותאתהיוצריםהםשומההליכירק.  השומהלהליכיתחליףלהוות

28כי משהתברר,  זאתלאור. גבייהבהליכי לנקוטחוקפי עלניתן,  מתגבשיםאלהשהליכים לאחר רק
29בגינן לנקוטואיןהתקבלואלההשגות,  לחוקשבהתאםהרי,  לושהוגשולהשגותענהלא המשיב

30יכולה אינה,  רבותשנים במשךגבייה הליכיהמשיבנקט זאתלמרותכי העובדה.  גבייההליכי 
31. נקיטתםהמשךאתלהצדיק
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1–1994השניםבין,  לשיטתואף,  בהמשישלהממשיהמעשחוסרכיאצייןהנדרשמןלמעלה
2שיש הרי,  לטעוןהמערערשביקשכפיהתיישנותטענתכדיעולהאינוהנסיבותלאוראםאף,  2001

3כי האפשרותעםמתיישבזהמעשחוסר.  המערערשלטענותיואתלחזקכדיעצמוהמעשבחוסר
4המערער שהגיששגותההכיידעו ,  כדיןפעלוכי חזקהאשר,  המשיבאצל האחראיםהגורמים 
5.     ארוכהכה תקופה במשך גבייהבהליכיכנגדונקטולאולכןהתיישנו 

6מהשגות להתעלם יש כיסבורהוא מכוחן,  ההשגותכנגד טענותהעלה המשיב ,  לעילשפורטכפי.41
7זאת חלףמנסהולא,  אצלושנפלובשגיאותמכירהיההמשיבכיהיהוראויטובכיסבוראני.  אלה

8. ההשגותכנגדחדשותטענות להעלות
9הטענות ובכתבי בתצהיר עיון .  אסורהחזית הרחבת בדברהמערער בטענת ממש אני מוצא,  ראשית
10.  ההשגותהוגשו בוהמועד כנגד הייתה טענתוכימלמד ),  לעילכברשצוטטכפי (המשיב שהגיש

11):  לפרוטוקול2' בעמ(12.7.20ביוםלפניישנערךהראשוןבדיון לוי'  גבאףאמרה לדוגמהגםכך
12המענה .  המועדים חלוף לאור,  בשלילה בשעתו נענתה ',  90- ה בשנות שהוגשה "  ההשגה " 

13. "יותרמאוחר בשלב ניתן אמנם 

14,  בתצהיר ,  שלפנייהטענותבכתביושובשובשחזרההיאהמועדיםחלוףטענת,  הראיתישכברכפי
15.  שניםבמרוצתלמערערשנשלחוובתשובות 

16את ,  כאןהמיוחדותבנסיבות,  לקבלבידיאין,  החזיתהרחבתטענתוללאענייןשלולגופגם,  שנית
17:  לכךנימוקייאת אפרט. ההשגותלענייןהמשיבטענות

18רשומות לא הןכי ,  לכךכראיהולטענה, הוגשולא כלל אולי ההשגות כאילולרמיזותמקוםאין.א
19כדי כיוםבכךודי,  משיבהשל"  נתקבל"חותמותישההשגותגביעל.  המשיבבמחשבי
20וטענותיו המשיבשלכחותמות הנחזות "  נתקבל"חותמות מולאל.  הגשתםאת להוכיח 

21השומה כיטעןהמשיבכאשרגםשנטענו טענות(הגשתןמועד אודותהמערערשלהעקביות 
22נפלה כיהאפשרות),  המערעראתשירתלא החותמותשמועדכך ,  זהלמועד קודם כשנהיצאה 

23.  סבירהנראית, במחשביוההשגותנקלטולאזהמטעם וכיהמשיבצלאשגיאה
24כפי .  הגשתןלמועד סמוך,  1994בשנת היהההשגותאיכות כנגדטענות להשמעת המועד. ב

25על שחובהאלא,  היאהשגהשמיהלאומנומקתשאינההשגה,  מנשירובבענייןשכתבתי
26המשיב . הנישוםבפני זה בעניין תיוטענולהעלות –מנשירובבעניין הואשעשה כפי –המשיב 

27להשיב שיטרח מבלי,  כדבעימפורטותאינןשלשיטתו מהשגות להתעלםפשוטרשאיאינו
28.  ההשגותאתמקבלהוא איןכיהמבהירהקצרהתשובה ולו, כללעליהן 
29ככלל נכונה,  אליוהמוגשותלהשגותלהשיב–המשיבמןזודרישהכיאצייןהדבריםבשולי

30מערכות אל נגישותומידתכיבווניכרמיוצגאינושלפניוהנישוםכאשרשבעתייםונה נכוהיא 
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1שאין וודאי,  הנישוםשלזכויותיועללהקפידיש,  שכזהבמקרה.  מצומצמתהחוקאכיפת
2.    מענהכל ללאשהגישהשגות להותיר

3כי למדמ),  ההשגותהוגשוושעליו (למערער המשיב שהוציאהשומה נימוקי במסמךעיון.ג
4בשנות במכתביו המערער הלין כך על .  וחסרלאקוני באופן שומותיו את נימקהמשיב 

5.  לו שנערכה השומה נבנתה כיצד זה ממסמך להבין ניתן לאכי ,  ושובשובטעןבהם ,  האלפיים
6בהפניה נומק, העסקאותשומת ,  כולהאת כמעט המהווה שבשומה העיקרי הסכום , לדוגמהכך 

7ראוי איןכידומה,  אלהבנסיבות.  השומהבנייתדרךממשיבאופןצגשתומבלי–לתדריך
8.  ההשגותשלפירוטןמידתכנגדטענות להעלות

9המועד זהאין,  ההשגותלמשיב שהוגשולאחר שנים 25,  כיום',  בבסעיף לעיל כאמור ,  ושוב
10היו אלה ת טענואם שייתכןבהחלט ער אני לכך כי  .  בהשגותשנפלו חוסריםבדברטענותלהעלות
11ולנוכח כיום מצויים אנו בו בשלב הדברים פניהםכך לא אולם ,  ממשבהן היה,  במועדמועלות
12. זהבערעורשהתגלוהנסיבותמכלול 

13של הראשוניםלמכתביובתשובה,  2000-השנותבראשיתוכברכנדרשפועלהיההמשיבאם.42
14המשפט ומבתיממייצגיו,  רערמהמעמונע ולאלאשורןהעובדות מכלולאתפורסהיה,  המערער

15לזכותו ניצבתוהייתה תקיןבאופןהואפועלהיה–השומות הוצאתמועדלגבי שבידיוהנתוניםאת
16המערער שללחובתולזקוף מוצאהייתיכיייתכןבהחלט,  שכזההיפותטיבמצב.  התקינותחזקת

17אלא .  המשיבלטובת)  שמעמתרתי(הנחותלהניחמקוםהיהכיוייתכןהשניםארוכתהשתהותואת
18. הדבריםפני הםכךשלא 

19ובכך ),  ברשלנותאםוביןבמכווןאםבין(בידיושהיהמידעהמשפטומביתמהמערערמנעהמשיב
20.  הנכונות העובדותאתלדעתהאפשרות אתהמשפט ומבתי להתגונןהמערערשלביכולתופגע

21–לחוק)  ד( 82בסעיףכקבוע–יןהדבדרךהמשיבעםללכתישכיסבוראניזהדבריםבמצב
22אינם גבייההליכי.  להתקבלדינן,  ההשגותלושהוגשומיוםשנהתוך המשיב החליטומשלא 
23השומה הליכיתוצאת כאשר.  השומהמהליכי הנובעת החבות מכוחרקאלא,  עצמםמכוחעומדים

24.  להיפסקהגבייההליכידין,  להתקבלההשגהדיןכיהיא 

25ושומת העסקאותשומת( המשיבשהוציאהשומותכנגדכוונו הןכימלמדבהשגותעיון.43
26מהוות השומותכיאזכיר.  ספריופסילת בגיןהמערערעלשהושת לקנס התייחסוולא),  התשומות

27הסכום מןבלבדקטןחלקמהווההקנסואילו,  הנטעןהמסמחובהאריחלקאתברורבאופן
28של סךעלעמדהקנס ואילו ,  102,359₪סך שלעלמדועהשומות ,  1994לשנת נכון,  קרןבמונחי(

29).  בלבד7,302₪



לוד -בית המשפט המחוזי מרכז

מסיכה נ' מדינת ישראל 19458-04-20ע"מ

תיק חיצוני: 

19מתוך 17

1על היה ,  ספריופסילת בגין המערער על שהוטל הקנס כנגד ,  לחוק)  ב(95סעיף להוראות בהתאם
2המערער כיחולקאין .  פנקסיםלקבילות לוועדהאוהמחוזיהמשפטלביתערעורלהגיש המערער

3.  כאמורעשהלא
4אם לפעולהמערער על היה כיצד נכתב לא )  המשיבלתצהיר'  אנספח (הנימוקיםך במסמכי אציין 

5על מצויןלאכלללמעשהכיאוסיף).  לכתוב כיוםשנהוגכפי(הקנסהחלטתעללערערמבקשהוא
6מדובר כיוהביןידע,  מיוצגהיהשלא,  המערעראםיבעיני וספק,  הקנססכוםזהקצרמסמךגבי

7.  מהןנובעאינוואשר מות השומןנפרדבעניין
8התשלום כי טועןהמשיב ואילו ,  הקנססכום את השניםבמרוצת כבר שילם כיטוען המערער
9אכן ישכי מלמדבמסמכים עיון .  שניםבאותן המערער על שהושת אחרקנסבגין היה ששולם 

10.       מוגבלתבדברמסמרותלקבועהיכולתהשנים שבחלוף אלא, המשיבבטענותממש

11,  ההשגות התייחסולאכללאליו(לקנסרלוונטיאינו,  ההשגותאודותלעילשנכתב כל,  לכאורה
12מקום היההדיןמצד,  זאתלאור ).  השגהבאמצעות אינה לתקיפתו הדרך,  חוקפי על , וכאמור
13בעניין ,  מזויתירה.  בתשלומולשאתהמערערעל,  הקנסתשלוםעלברורותראיותבהעדרכילקבוע
14להביא למערער לאפשר ולא ,  הסףעלהערעור לדחיית המשיב בקשת אתלקבל מקוםהיה ,הקנס
15היה ניתןלכאורה כך .  90-הבשנותהיההמשפט ביתבפנילהבאתושהמועד בענייןראיות כיום 

16.  לאמץראויאותההדרךזו אין–לפניישהתגלוהנסיבותמכלול נוכחכימוצאשאניאלא,  לקבוע
17: קביעתיאתאנמק

18קטן חלקמהווה שהקנסותוךנימוקים מסמךבאותו, השומותעםיחד הקנסאת לכלולבחרהמשיב 
19כי למערערמודיע,  כנדרשמתנהלהיההמשיבאם.  ברורבאופןבונוקבאינווהואכולומהסכום

20שהיה הרי,  בלבדהקנססכום אתהואלשלם לושנותר כל וכיהתקבלוהשגותיוהזמןחלוףנוכח
21באופן גבוהים לממדיםמגיע ולא משולםהיה הוא כילהניחמקוםוישיחסית נמוךבסכוםברמדו
22ואשר מסמךבאותוהענייניםאתיחדיוכרכהאשר,  המשיבשלהתנהלותו.  המקורייםמאלהניכר

23נוקב בו והיחיד(העיקריהסכוםכנגדבהתגוננותלשמשו יכלואשרנתוניםמהמערערמנעה
24.  שנוצרלמצבממששלתרומה תרמה ש היא–) המסמך

25אני ,  90-הבשנותשבוצעותשלומיםאודותראיותכיוםלהביאולקושיהדבריםלמכלוללבבשים
26אלא המערער אתלחייב מקוםהיהלא,  שאירעבמההמשיב שלהמשמעותיחלקונוכחכיסבור

27)  ₪ 7,302שלבסך קנס קרןבהינתן (הדבריםתוצאת . בלבדמדד בתוספתואולי הקנס קרן בתשלום
28.  במיוחדגבוהההייתהלא
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1למכלול לבובשיםמסקנתינוכחאשרשלב–ההוצאותפסיקתלשלבמגיעאנישכאןאלא
2לטובת שאפסוקההוצאותבמסגרתהקנססכוםאתלכלולמאפשר–מדוברבווהסכוםהנסיבות 
3ולהגיע מקוםכיוםלה שאיןהתדיינותאף לחסוך זו ובדרך)  הבאבסעיףכמפורט (המערער
4.  ראויההיא, זהמקרה שלוהחריגותהמיוחדותבנסיבות, שבעיניילתוצאה

5–לאשורןהעובדותאתהמשפטובתיהמערערבפניחשףלאאשר,  המשיבשלהתנהלותודרך.44
6לפחות במשךגבייההליכיהמערערמולנקטמכךכתוצאהואשר,  לדעתעליושהיהאוידעאותן
7בגין המערעראתלפצותמתיימראיניההוצאותבהטלת.  בעינייחמורה,  כדיןשלא–םעשורישני

8נלקחת הכלליתהדבריםשתמונתאלא.  שלפנייההליךבגיןרקאלא,  נגרמואם,  לושנגרמונזקים
9סכום כאשר,  המערערבהוצאותיישאהמשיב,  זאתלאור.  ממנהלהתעלםואיןבחשבוןהיאאף

10: רכיביםמשנימורכביהיהההוצאות
11שלאור אלא ,  בפועללמערערישולםלאזהסכום.  המערערלחובצריךהיה בוהקנס סך.א

12. מהקנסהנובע החובכנגדיקוזזשהואהרי,  למערערהמשיבחבבהןההוצאותבסךהכללתו 
13הפרשי להםיתווספוכןלא שאם ,  ימים30תוךלמערערישולמואשר30,000₪שלסך. ב

14.  וםמהיוריביתהצמדה 
15קפדנית בדיקהיערוךהמשיב,  כדיןשלאנעשוהגבייההליכילפיההגעתיאליההמסקנהלאור.45

16הסכום אתישיב,  השניםבמרוצתהנטעןהמסחובבגיןכסףסכוםנגבהכיימצאואם,  במחשביו
17.  בפועלהתשלום מועדועדהגבייהממועדוריביתהצמדההפרשיבתוספת , ימים45תוךלמערער

18

19דבר סוף 

20. הנטעןהמסחובלגביית גבייההליכיכלינקוטלאוהמשיב, מתקבלהערעור.46
21בדחיפות למשיבהדיןפסקאתתשלח המזכירות ,  הקורונהנגיףבשל הוכרזעליולסגרלבבשים 
22.  מיידיבאופןהגבייההליכיאתיבטלוהוא

23. 44בסעיףלעיל כאמור, המערערבהוצאותיישאהמשיב .47
24

25. לצדדיםהדין פסקאתתשלח המזכירות

26. הדיןפסק אתלפרסםניתן

27
28

29, בהעדר הצדדים.2020ספטמבר 24, ו' תשרי תשפ"אהיום,  נהנית
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