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ר אחיקם סטולר"דשופטהכבודבפני 

יםבתיקים המערער
23248-09-12- ו23285-09-12

56940-07-12המערערת בתיק 

מ"פליינג קרגו בע
דניאל רייק 

שלמה אביעד , דניאל פסרמן, ד פנחס רובין"כ עוה"י ב"ע
'בילו ממשרד גורניצקי ושות- זידר וענבר ברק

מ"תובלה בינלאומית בע) פליינג קרגו(סי .אף

ד אמנון רפאל ושלומי לזר "כ עוה"י ב"ע
'ממשרד אמנון רפאל ושות

נגד

פקיד שומה רמלהמשיב

)אזרחי(באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב 
בנה  יד אלפא ל"עוכ "י ב"עפיסקלית ' מח

פסק דין

, המשיבכטענת, בלבד, מניותבמכרעסקינןהאם, בעיסקהממכרסיווגבדברמחלוקתבפניי

. המערערתכטענת, ומניותמוניטיןבמכרהמדוברשמאאו

הרקע. א

"קרגופליינג": להלן(23285-09-12מ"עבתיקהמערערת-מ"בעקרגופליינג-הֵאםהחברה

2000לשנתועד1982משנתהחלעסקה, )"ק.פ"או"הֵאםהחברה"או"הֵאםחברת"או

. בלדרותופעילות; בינלאומיתשילוחפעילות: פעילותתחומיבשני) כולל(

, רייקואברהםדניאלהאחיםשלבידיהםמוחזקהאםחברתשלמניותיההוןמלוא

כהגדרתהמשפחתיתחברהבהלראותיש, שבערעורהמסבשנותהחברהשלולבקשתה

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/23248-09-12.pdf
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או" הכנסהמספקודת: "להלן(1961-א"התשכ) חדשנוסח(הכנסהמסלפקודת' א64בסעיף

רייקמרגםהגיש, זהלהליךובמקבילרייקדניאלהינובמערערתהמייצגהנישום"). הפקודה"

רייקדניאלמר, 23248-09-12מ"ע(לשומותיובאשר) דכאןבסוגיהשמקורו(הכנסהמסערעור

)."המערער"גםלהלןיקרא

-56940-07מ"עבתיקהמערערתאת: בנותחברותשתיהאם-החברההקימה, 2000שנתבסוף

(סי.אף, 12 F.C (FLYINGCARGO)מ"בעבינלאומיתתובלה) קרגופליינג. 

INTERNATIONAL TRANSPORTATION LTD.)תובלה"או"המערערת": להלן

חברה": להלן(מ"בעאקספרס) קרגופליינג. (סי. אף, נוספתוחברה, )".F.C"או"בינלאומית

מרושלהמערערתשל, קרגופליינגשל-התיקיםבשלושתהדיון). "אקספרס"או" אחות

.   ואוחד, רייקדניאל

השילוחלפעילותהקשוריםנכסיםהבנותלחברותהאםמחברתהועברו, 2001בינואר1-ב

). "המבנהשינוי": להלן) (בהתאמה(הבלדרותולפעילותהבינלאומית

השילוחבפעילותהאם-החברהאתששימשושוניםנכסיםכאמורהועברוערתלמער

, ההליךבמסגרת. לפקודה' א104בסעיףהקבועבמתווהבוצעההנכסיםהעברת. הבינלאומית

סעיףהוראותפי-עלכמתחייבהודעה, 2001בינואר30ביום, למשיבהאם-החברהמסרה

אלהאםמחברתשהועברוהנכסיםרשימתורפהצלהודעה). "ההודעה": להלן(לפקודה' ז104

כמפורט–'  וכדומחשביםבמושכרשיפורים, ואלקטרונימסחריציוד, רכבים(המערערת

.)בהודעה

מוחשייםנכסיםרקאלאהֵאםחברתשלמהמוניטיןכלשהוחלקנכלללא, האמורהברשימה

גםאלהנכסיםנווכ, מהםמיאו, הצדדיםובסיכומיםבפרוטוקולמקומותבמספר(

")  ברזלים"כ

Deutsche Postלחברתהמערערתמניותאתהאם-החברהמכרה, 2007באוקטובר

International BV)או"פוסטדויטשה": להלןDP"" (–המהווההולנדתושבתזרהחברה

.  ₪מיליון9-כשללסךבתמורהנמכרוהמערערתמניות. Deutsche Postמקונצרןחלק

הייתהשכבר(המערערתרכשה, המניותמכירתלאחרמיד, המכרבהסכםהכתובפיעל

-כשללסךבתמורה, האם-בחברהשנותרוהמוניטיןכלאת, )פוסטדויטשהבבעלות

למחירשונותהתאמותביצועולאחרשניםמספרפני-עלבפריסהששולם(ח"ש531,000,000

). המכרבהסכםכמפורט
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המוניטיןשלהיחידיהבעליםהיאכיהאםהחברההצהירה,העסקהמסמכיבמסגרת

אחרתחברהולאףהמערערתאלהמוניטיןיועברוהעסקההשלמתעםוכיבהסכםשהוזכרו

להסכם4.4סעיף(חלקבהםיהיהלאהאם-החברהידיעלהמוחזקותהחברותבקבוצת

).  והמוניטיןהמניותמכירת

, ח"שמיליון518-כשלבסךהלוואהלמערערתפוסטשהדויטהעמידה, הרכישהמימוןלצורך

העבירההמערערת). "ההלוואה": להלן(5.85%-2.65%שלשנתיבשיעורריביתנושאת

. שוטףבאופןהקרןפירעוןחשבון-עלשוניםוסכומיםריביתתשלומיפוסטלדויטשה

המימוןהוצאותאתבניכויהמערערתדרשה, הרכישהשלאחרבתקופההשנתייםבדוחותיה

שרכשההמוניטיןהפחתתהוצאותואת) "המימוןהוצאות"(ההלוואהבגיןנשאהבהן

). "המוניטיןהפחתתהוצאות"(האם-מהחברה

המערעריםידיעלשהוגשהבקשהבמסגרתהתמונההשלמתלשם- ההוכחהנטלהעברת

כפיהמשיבשעמדתנקבעשבה25/4/13ביוםהחלטהידיעלניתנה, הנטלהעברתבדבר

בדרךהתבצעהלאהאמיתיתשהעסקהמשמעההשומהבנימוקיביטוילידישבאה

. בדויהאומלאכותיתעסקהשלהסוגמןבטענהמדוברולפיכך, עליהדיווחושהמערערים

.  הראיותבהבאתיפתחאשרזהוהואהמשיבעלרובץהוכחהשנטלנקבעלכךבהתאם

לויח"ורווינשטייןמר–ועדיוהראיותבהבאתשפתחזהאהוהמשיבלהחלטתיבהתאם

הזמהעדותנשמעהבהמשך. בהליךשהתקיימוהראשוניםההוכחותבדיוניתחילהנשמעו

.   ניסיםח"רומפיהמשיבמטעם

הצדדיםטענותעיקר. ב

המשיבטענות. 1

השילוחתחום, םמסויפעילותבתחוםבנעליהובאה, קרגופליינגי"עהוקמההמערערת

בשילוח, עסקיתפעילותקרגובפליינגאיןואילךזהממועד. 1.1.01ביום, הבינלאומי

. ובכללבינלאומי

, לעסקצמודיםמוניטין. הבינלאומיהשילוחבתחוםמוניטיןקרגובפליינגהיולא2007בשנת

ובלתימוחשיים, תפעולייםנכסים, מנגנון, עסקיתפעילות, עסקהיולאקרגוובפליינג

אלהועברואלה, בינלאומיבשילוחהקשוריםמוניטיןבהשהיוככל. שנים7מזה, מוחשיים

. פעילותאפסשלשנים7במהלךואינםהתפוגגואו, הזמןעםאליה" חלחלו"או, קרגופליינג

אותהבגיןמוניטיןיש, עסקיתופעילותעסקבהשאין, משפטיתלישותלפיה, הטענה

אפסשלשנים7לאחרכךבוודאי. הדעתעלמתקבלתאינה, בהשאין, עסקיתותפעיל
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בקצבהמשתנה, הלוגיסטיקהובתחום, בימינוהעסקיםבעולםוכמהכמהאחתועל, פעילות

.מהיר

היוממילא. במערערתהיו, הבינלאומיהשילוחבתחוםהעסקיתהפעילות, העסק2007בשנת

הכפילהבמהלכן, והשקעהעבודהשנות7מאחוריההיו. זוותלפעילהנלוויםהנכסיםגםבה

מוניטיןשנדרשוככל. 2007לשנתהרלוונטיות, העדכוןבההיו. והרווחיםהפעילותהיקףאת

אגבהאםמחברתאליההועברואםבין, הדרושיםהמוניטיןכברבההיו, הפעילותלצורך

. שנים7במהלךעצמהבהצמחונאו, השניםעםאליה" חלחלו"או, העסקהעברת

למסותיש, המשיבלשיטת, לפיכך. מוניטיןנרכשו/נמכרולא, העיסקהבמסגרת, 2007בשנת

קרגומפליינג, המערערתבמניותהבעלותכהעברת, מניותרכישת/כמכירתהעיסקהאת

. פוסטלדויטשה

לסכוםבנוגעאינהנןדבערעוריםהמחלוקת, )לסיכומיו2סעיףראו(המשיבבסיכומיכאמור

98%-כתמורת(מוניטיןשלכמכרלתיאורהבנוגעאםכי, העיסקהבגיןששולםהכולל

אליבא, משקפתזהבאופןהעיסקההצגת). בלבד1.69%תמורת(ומניות) ששולםמהסכום

במאותוהמסתכם, בעיסקהשהתקשרוהגורמיםכלאתהמשרת, בוטהמסתכנון, דמשיב

20%שיעורוההוןרווחמסוהמערערקרגופליינגאצל, המוצהרי"עפ, כך.  ח"שמיליוני

, קרגופליינגשלהמניותבעלילידיהרווחוהעברת, כנטען, המוניטיןמכירתבגין, בלבד

' א64סעיףבגדר, משפחתיתכחברהלמסותהבקשהקרגושפליינגכיוון, זאת; רייקהאחים

תתבעהיא, מוניטיןרכשההמוצהרי"שעפ, ערערתלמאשר. 2007המסמשנתהחל, לפקודה

. שנים10פניעל) 1.69%אותםלמעט(שבעיסקההסכוםבמלואפחתהוצאות

לצרכיהמוניטיןהפחתתאתבניכוילהתירמקוםשאיןהמשיבטעןעוד-המוניטיןהפחתת

: להלן(2003-ג"התשס, )למוניטיןפחתשיעור(הכנסהמסלתקנות) א(2סעיףלאורמס

. מקרובמוניטיןברכישתמוניטיןהפחתתמאפשראינואשר, )"מוניטיןהפחתתתקנות"

ישהעסקהביצועשבעתהרי, זמניתבושנערכהמשולשתעסקההינהוהעסקהמאחר

מוחשייםהבלתיהנכסיםבמסגרתאםאף, כןועלקשוריםכצדדיםהעסקהבצדדילראות

הרי, המערערתי"ענרכשאשר, המשיבידיעלהמוכחשדבר, האםבחברתמוניטיןהיה

.להפחיתוהיהניתןלאהמוניטיןהפחתתלתקנותשבהתאם

שנטלהההלוואהבגיןמימוןהוצאותגםבניכויהתירלאהמשיב-מימוןהוצאותניכוי

ייצורלשםאינןהמימוןהוצאות, שכן. המוניטיןרכישתלצורךפוסטמדויטשההמערערת

לפיכך. אצלההכנסהבייצורשישמשונכסיםרכישתלצורךלאואף, המערערתשלתההכנס

. לפקודה17סעיףמהוראותכמתחייב, בניכוימותרותאינן
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כיוקבע, במסהחייבתהכנסתהבקביעתהתרשלההמערערתכיטעןהמשיב-גירעוןקנס

.לפקודה191יףסעלהוראותבהתאםהשומהלשנותהמסהפרשעלגירעוןקנסיוטל

. בלבדשומהלמקדמותהסכםאלאהצדדיםביןשומההסכםנחתםלא

המערעריםטענות.2

אשר, 2001המסשנתבשומתהתערבות, למעשה, מהוותהמשיבשטענותטענוהמערערים

עמדלאוהמשיבהמשיבעלמוטלההוכחהנטל. שניםלפניחלפהבגינהההתיישנותתקופת

.בו

בשנתשבוצעהמבנהשינויבמסגרתהמערערתאלהאםמהחברההועברולאהמוניטין

.למערערתנמכרו2007ובשנת, האםבחברהנותרואלא, 2001

החברה, 2007בשנתהמכירהלעסקתועד2001בשנתהמבנהשינוישלאחרהתקופהבמהלך

תוך,אחתעסקיתכקבוצה, אחרותקשורותוחברותהבנותהחברותעםיחד, פעלההאם

בתחזוקתסייעוהבנותהחברות. האם-החברהבידיונותרושנצברוהכולליםהמוניטיןניצול

.2007בשנתלמכירתועדהאם-החברהבבעלותכאמורונותרשהיה, המוניטין

. במוניטיןלהחזיקיכולההחזקותחברת. האםבחברתהמוניטיןמהחזקתמניעהכלאין

.אחרנכסמכלקנייניתטיתמשפמבחינהשוניםאינםהמוניטין

נרכשולאשהמוניטיןמאחר, המוניטיןהפחתתהוצאותאתבניכוילמערערתלהתיריש

".קרוב"מ

, המימוןהוצאותשולמושבגינןההלוואות. המימוןהוצאותאתבניכוילמערערתלהתיריש

.ןהמוניטיהוא–המערערתשלהכנסתהבייצורהמשמשהעיקריהנכסלרכישתשימשו

שבערעורהמסבשנותהמערערתשלהחייבתההכנסהבקביעתהתרשלותכלהייתהלא

לחיובהצדקהכלהייתהלא, זהבערעורהמערערתעמדתתתקבללאאםגם, ולכן

.לפקודה191סעיףפי-עלגירעוןבקנסהמערערת

.הצדדיםאתשמחייבשומההסכםנכרתהצדדיםביןטענה נוספת היא ש

ת בתיק ורי המחלוקעיק. ג
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מחלוקתגםאין. ערךבעלמוניטיןקרגובפליינגונצברונצמחו2001לשנתשעדמחלוקתאין

. ההעברהעיתויבשאלתהיאהצדדיםביןהמחלוקת. למערערתקרגומפליינגעברשהמוניטין

:אפשרויותשלושישההעברהעיתוילעניין

.  המשיבכטענת, המבנהוישינביצועעם2001בשנתעברהמוניטין. א

.  המערעריםכטענת, פוסטדויטשהעםלהסכםבהתאם2007בשנתעברהמוניטין. ב

שבעבמהלךואינוהתפוגגאו, הזמןעםלמערערתקרגומפליינג, חלחלאועברהמוניטין. ג

. המשיבשלהחלופיתכטענתו, )2001-2007משנת(השנים

בתיקהעיקריתהמחלוקתאתשמאפיינת, המוניטיןברתהעעיתויבשאלתלהכריעמנתעל

: הבאותלשאלותהיתרביןלהידרשיש, זה

; ההוכחהנטלמוטלצדאיזהעללקבועישראשית-

הביאהמבנהשינויהאם, האם-חברתשביצעההמבנהשינוישלהמשמעותמה-

בלבדנראותיטכניבשינויהמדוברשמאאוהמשיבכטענתבפעילותמהותילשינוי

; המערעריםכטענת, בפעילותמהותישינויבצדושאין

דויטשהעםההסכםלמועד, המבנהשינוישביןבמועדהפיךהיההמבנהשינויהאם-

; פוסט

; מוניטיןהעברתהפסיקהאבחנהפיהםשעלהסמניםמהם-

מוניטיןבלהחזיקיכולה, תפעולית/ייצוריתפעילותנטולתאחזקותחברתהאם-

בהכרחחייבה2001בשנתלמערערתהאםמחברתהעסקיתהפעילותהעברתהאם-

' א104סעיףלפישהוגשהסטטוטוריבטופסהרישוםמשמעות-המוניטיןהעברת

המערערתבדוחות1ביאורומשמעותלפקודה

השניםבמהלךהתפוגגאולמערערתקרגומפליינג, חלחלאועברהמוניטיןהאם-

2001-2007

2007בשנתעברהמוניטיןהאם-

; המוניטיןהפחתתאתבניכוילהתירישהאם-

; המימוןהוצאותניכוילמערערתלהתירישהאם-

; שומההסכםהצדדיםביןנחתםהאם-

היההענייןבנסיבותהאםבשאלהאדוןלהידחותהערעורשדיןלמסקנהשאגיעככל-

; גירעוןבקנסערתהמעראתלחייבמקום

העדים. ד
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' מחמנהלוינשטייןשמואלומררמלהשומהפקידסגןלויצחיח"רו: העידוהמשיבמטעם

המקדמההסכםלענייןהזמהכעדניסיםשאולח"רוהעידבנוסף. המשיבאצלהשוויהערכות

).  5/מע(18/2/08מיוםוהשומה

קרגופליינגשלהמניותמבעליאחד, רהמערע–רייקדנימר: העידוהמערעריםמטעם

מקבוצתבחברותמנהליםרוזליסרפאלומרכהןאוולין' גב, טולדנוגבימר; והמערערת

קרגופליינגשלהחשבוןרואהורדיגיאח"ורו, למערערתיועץפלדמןח"רו; קרגופליינג

פליינגעםמ"המואתשניהלפוסטדויטשהמחברתקיאבירינטומר; הרלוונטיתבתקופה

.    המערעריםמטעםדעתחוותשנתנוצדקה' ופרופבנדראביביתח"רו, פרי' פרופ; קרגו

ההוכחהנטלמוטלמהצדדיםמיעל. ה

שבההחלטה25/4/13ביוםניתנה, הנטלהעברתבדברהמערעריםשהגישובקשהבמסגרת

האמיתיתשהעסקהמעהמש, השומהבנימוקיביטוילידישבאהכפי, המשיבשעמדתנקבע

עסקהשלהסוגמןבטענהמדוברולפיכך, עליהדיווחושהמערעריםבדרךהתבצעהלא

יפתחאשרזהוהואהמשיבעלרובץהוכחהשנטלנקבעלכךבהתאם. בדויהאומלאכותית

: הראיותבהבאת

המשיבעלרובץדנןבמקרהההוכחהנטללפיהמסקנהלכללבאתי".... 

אין, הטענההעלאתבשלב. תחילההראיותבהבאתיפתחאשרזהוהוא

לכן. הטענהעםלהתמודדכדיכלשהםהסבריםאוכליםהנישוםבידי

מכןלאחרורקהראיותבהבאתלהתחילהשומהפקידעלזהמסוגבמקרים

."השומהפקידטענתאתלהפריך, מטעמוראיותלהביאהנישוםיוכל

נטל, המשיבאלהוסטתחילההראיותהבאתנטלאםשגםבסיכומיוטועןהמשיב. 1

שנפסקוההלכותעלאלהבדבריומסתמךהמשיב. המערעריםכתפיעלרובץלעדהשכנוע

. ע.ו.כ; 229) 2(כדד"פ, כהןפסיהפולה' ננוימןיצחק4/69נ"ד:וביניהןהעליוןהמשפטבבית

; )"ע.ו.כעניין": להלן(80' בעמ, 5-ה) 2003אוגוסט(4/יזמיסים. מוסףערךמס' נמ"בעלבנין

ביוםניתן(אשקלוןשומהפקיד' נמ"בעמנועיםגלאון, 515-06ה"עמכגוןמחוזייםדיןופסקי

, גז- פז, 23/95ה"עמ; נתניהשומהפקיד' נדביררן, 32858-02-12מ"ע;)פורסםלא. 24.12.12

:  נכתבשבו) "גזפזעניין": להלן2001אוגוסט(4/טומיסים. ג"פשמ' נמ"בעלשיווק' חב

גםבפסיקהוהוכרענדוןשכבר, זהבנושאגםמליםלהכבירצורךליאין"

להוכיחהנטלעליו, במסלהטבהאולפטורשהטועןהיאהלכה... הוא
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טוענתכאןגם, שהרי. בענייננוהםיפים, אלהדברים... לאלהזכאותו

" לאחרמוניטינואתהמוכרשוםלניהמוענקת... המסלהנחתהמערערת

).121גז-פזעניין(

הבאתנטלואילוהמערעריםעלדנןבמקרהגםמוטלהשכנוענטלדמשיבאליבא, כןכיהנה

. למשנהואחדמצדעוברהראיות

מהנישוםהדרישה, הנטלהעברתבדברהמשפטביתהחלטתפישעלטועניםהמערערים. 2

הנישוםשכזהבמקרה, לכאורה. "השומהפקידטענותאתלהפריך"ראיותבהבאתמסתכמת

כשם, כך. השומהפקידטענותבהפרכתלוודי, טענותיולהוכחתראיותלהביאנדרשלא

הרכזאוהמפקחשלאחתעדותבהבאתהשומהפקידמסתפקהמסערעורישבמרבית

להוכיחמטרהב, למכבירעדיםשמביאזההואהנטלמוטלשעליווהנישום, בתיקשטיפלו

לצפותהיהניתןהשומהפקידאלמהנישוםהנטלהועברשבושבמקרההרי. טענותיוכלאת

בהוכחתלסייעהיכוליםשוניםעדיםלהביאבמטרהמיוחדמאמץיעשההשומהשפקיד

אועצמושלובודדתבעדותיסתפקהנישוםואילו' וכועובדים, לקוחות, ספקים–טענותיו

.הטענותלהפרכתבענייניוהמטפלהחשבוןרואהשל

הנטללענייןהכרעה. 3

בענייןהמשפטביתעמדהראיותהבאתונטלהשכנוענטל, הנטליםסוגישניביןההבחנהעל

):"ארדגיוראעניין": להלן1992דצמבר(6/ומסים, מ"מעמנהל' נארדגיורא1436/90א"רע

פעמיםזוהבחנהעלעמדוובספרותסיקהבפ? הראיותהבאתלנטלהשכנוענטלביןמה"

ההוכחהנטלהמונח: "לאמורמסביר189' בעמ, ל"הנבספרו, הרנון' פרופ, למשל, כך. רבות

)burden of proof or onus of proof (השכנוענטל: שוניםמובניםבשני, לעתים, משמש

כדיהוכחהלאפלוניתטענהכי, מתבררהעדויותגבייתבגמראם. הראיותהבאתונטל

בעלאותונגדיפסוקהיינו; השכנוענטלפיעלהמשפטביתיכריע, המשפטביתשלשכנועו

כמותמבחינתאם, אומרהראיותהבאתנטלואילו. טענהאותהלהוכיחהיהשעליודין

הואהשכנוענטל. ממצאלקבועלשופטמותר-מהימנותשהןובהנחה-שהוגשוהראיות

אחדדיןמבעלהמשפטבמהלךעוברואינוועומדקבועהואכללובדרך,העיקריהנטל

ובקיצור. המשפטבמהלךלהתחלףועשויהמשניהנטלהואהראיותהבאתנטל. למשנהו

דיותאלאענינואין, הראיותהבאתנטל; הראיותמהימנותענינו-השכנוענטל: לשון

".הראיות



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

פקיד שומה רמלה' מ נ"פליינג קרגו בע23285-09-12מ"ע
פקיד שומה רמלה' רייק נ23248-09-12מ"ע
פקיד שומה רמלה' מ נ"תובלה בינלאומית בע) פליינג קרגו. (סי.אף56940-07-12מ"ע

:   תיק חיצוני

111מתוך 9

השכנוענטלרובץ, התביעהכנגדהנתבעשלהותיתמטענההתעוררהלאעודוכל, כללבדרך

המשפטשבתחילת, מכאן". הראיהעליו"ולכן, "מחברוכמוציא"נחשבאשר, התובעעל

תידחהתביעתו, התובעבויעמודלאאםאשרנטל, הראיותהבאתנטלהתובעעלירבוץ

, )הכנסהמסייניבענערעורים(משפטביתלתקנות) ב(9לסעיףבהתאם. השכנוענטלמשום

שלדינם, מסבערעורכשמדוברכלליבאופן, )"הערעוריםתקנות":להלן(1978- ט"תשל

. תובעכדיןהמערערים

בהכרחהדברמשמעותאין, הראיותהבאתנטלאתלהעביריששבושמקום, לצייןהראוימן

נטליקתחלובעתלשקולשישנוספיםשיקוליםשלקיומםנוכחזאת. השכנוענטלהעברת

אושווהמעמדבעליהםהצדדיםשניהאם; המנהליהמעשהתקינותחזקת: כגון, ההוכחה

עליויוכבדאםיותרחמורותבתוצאותיישאהצדדיםמשנימי; יותרחלשאחדצדשמא

טובהגישהישולמיבמחלוקתהשנויותלעובדותביחסיותרהטובהידעבעלמיהו; הנטל

העובדותהאם; בנטלשיישאהצדהואיהאוהגינותנוחותטעמישמבאופןלראיותיותר

רבלמספרהארוךבטווחשתוליךהחלופהמהי; שליליותאוחיוביותהןבמחלוקתהשנויות

ענייןגםראה(המשפטיהביטחוןועלהיציבותעלהמגןהכללומהו; נכונותתוצאותשליותר

. הנישוםעל, כללדרך, מסבתיקיהשכנועטלנמוטלזהמטעם). 15פסקה, 903' בעמ. ע.ו.כ

דורשתהראיותהבאתבנטלעמידהלביןהשכנועבנטלעמידהשביןהמושגיתההבחנה

מתי. לאלהאלהשביןהאיכותיאו" כמותי"הוהיחסמהנטליםאחדכללדיותבאשרהמחשה

יצלחמתי, רותאחבמילים. פחות–ומתייותרגבוההראיותהבאתנטלכילומריהיהניתן

? השכנוענטלמשוכת" חציית"ללהביאהראיותהבאתנטל

26/8/14בנבופורסםמ"מעמנהל' נמ"בעועפרבניןקבלנותשרוןזאב3886/12א"בע

עלאוקנסלהטילהחלטהעלבערעורהראיותהבאתנטלכינקבע, )"שרוןזאבעניין": להלן(

". הסתברויותמאזן"שלהוכחהברףוזאת, המנהלעלמוטלמסכפללהטילהחלטה

פנקסיםניהלהעוסקכאשר, פנקסיותלשאלותהנוגעיםבענייניםמ"מעבערעוריכשמדובר

הואהראיותהבאתנטל, פנקסיתהשאלההאםמחלוקתקיימתכאשראו, נפסלושלאכדין

היאהראיהתחוב"כיהקובעמ"מעלחוק) ד(83בסעיףהקבועהחריגלאורזאת. המנהלעל

היאהמחלוקתכאשראך". כדיןשנוהלוחשבונותבפנקסינתמךאינוח"הדואם, המערערעל

) מרכז(מ"עראו(הראיותהבאתובנטלהשכנועבנטלשנושאהואהעוסק, פנקסית-לבר

חברישלהחלטתווכן; ) 30/6/15בנבופורסם(רמלהמ"מע' נדרבאשימוסטפא44866-04-12

תקוהפתחשומהפקיד' נמ"בעיעקובסוןצמל34660-02-15מ"בעבורנשטיןר"דהשופט' כב

קפיטלסניור55647-07-14מ"בע28/6/15מיוםהחלטתוראווכן; )27.8.2015בנבופורסם(
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' נמ"בעאקוסטיותטכנולוגיותמדיקטכרמל53014-10-12מ"בעראווכן) בנבופורסם(מ"בע

ניתןלא,מסבערעוריכשמדובר, כןכיהנה)  2015(196-ה2/כטמיסים, חיפהשומהפקיד

שנכתבכפי. נסיבותיועללגופומקרהכלולאבחןלבדוקוישהנטליםלגביאחדכלללגזור

: ארדבעניין

כנגדהנתבעשלמהותיתטענההתעוררהלאעודוכל, כללדרךכינמצא" 

, "מחברוכמוציא"בנחשאשר, התובעעלהשכנוענטלרובץ,התביעה

) הדיןלפסק8פסקה(".הראיהעליו"ולכן

כנגדהנתבעשלמהותיתטענההתעוררהלאעודכל"המשפטעלהואהדגששהובהרכפי

המשיבשלהיאהמהותיתהטענה, התביעהנגדמהותיתטענההתעוררהבענייננו".התביעה

עברלאהמוניטין, פוסטודויטשהרגוקפליינגביושנכרתלהסכםשבניגודשטוען) הנתבע(

או, המבנהשינויעם, הבנותלחברות2001בשנתכברהועבראלא, 2007בשנתלאחרונה

.   2001-2007השניםבמהלךהבנותלחברותשזלג

46-כלפנישנכתבדיןבפסקויתקוןהשופטשלהמפורשיםדבריועללחזוראלאליאין

425) 2(' כדד"פ(4אביבתלהכנסהלמסשומהפקידנגדניןבמוריס34/70 בע״אשנים

:לאמור) 11/10/70מיוםהדיןפסק1970א"תשל/ל"תש

86סעיףלהפעלתמקוםשישהמשפטביתאתלשכנעהשומהפקידעל"

). 2165' ע' ידד"פאיסמרנגדירושליםשומהפקיד102/59א"ע(.." לפקודה

: נאמרלנדויהשופטידיעל20/10/60ביוםשנים56כלפניןשניתל"הנאיסמרובעניין

בחזקתהיאהבכורהמניותהקצאתשלשהעסקהטעןהחברהבא־כוח"

אניזולטענה. הראיהכשרותהאתהתוקףהשומהפקידועל, כשרות

בושאיןלמסקנההגעתיזהבאורכולוהראיותחומרעלובהשקיפי,מסכים

בעמודל"הנאיסמרעניין(" בדויהעיסקהכאןייתהשההטענההוכחתכדי

1270 .(
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או" מלאכותיתעסקה"לטועןהשומהפקידשכאשרהיאראשוניםמושכלות, כןכיהנה

.  עליומוטלההוכחהנטל" בדויהעסקה"

הנטלשאלתלסיכום. 4

ברעלאהמוניטין, הצדדיםשעשולהסכםשבניגוד, מהותיתטענהטעןהשומהפקיד

.זוטענהלהוכיחהשכנוענטלעליוולכן2007בשנתפוסטלדויטשהמהמערערת

בהרחבה לעניין הנטל בסופו של יום ההכרעה יש לשים אל לב שלמרות שהצדדים טענו 

.הנטלמעניין היפוך בתיק זה לא הושפעה 

אוהמשיבכטענתמהותיבשינוימדוברהאם-2001בשנתהמבנהשינוישלהמשמעות. ו

.  המערעריםכטענתנראותיבשינוי

המבנהשינוילענייןהמשיבטענות. 1

לחברתקרגופליינגהפכה1.1.01ביום. מהותישינויהיההמבנהששינויטעןהמשיב

פיעל. הבנותלחברותהועברו, והבלדרותהשילוחפעילות, החיהעסק, דהיינו. החזקות

, בנותבחברותהשקעותובההחזקותלחברתתהפוךקרגופליינגחברת"החברההצהרת

). 3.3.3בסעיף, 11/מש("והלוואות, מזומנים

, 7' בעמ, 2/מש(עלובהסתמךמוחלטבאופןמעיסוקהידיהמשכהקרגושפליינגטעןהמשיב

כךמבנהשינויבהובוצעהחברהשלהעסקיתפעילותהפוצלה1.1.2001- ב"לפיו) 1בביאור

הפיצוללאחר". "נפרדותתאגידיותמסגרותלשתיהועברהל"הנהחטיבותשתיתשפעילו

חוזרתהבאותלשניםקרגופליינגשלבדוחותיהגםכך. "החזקותחברתהינההחברה, כאמור

). 1בביאור, 8/מש-3/מש("החזקותחברתהינה"כי, ואומרתהיא

אקוויטירווחיהןהכנסותיה. עסקיתמפעילותהכנסותקרגובפליינגאיןואילך2001בשנים

הוצאותיה). והפסדרווחח"בדו, 7/מש-2/מש(מימוןוהכנסות) מוחזקותחברותברווחיחלק(

ח"בדו, 3' בעמ, 2/מש(ח"ש30,000-במסתכמותהן, למשל2001בשנת. זניחיםבסכומיםהן

אומשכורתהוצאותוןכג, לפעילותהנלוותהוצאותבהאיןואילך2001משנת). והפסדרווח

בפליינגאין. עליוויגןמוניטיןשישמרמיקרגובפליינגשאיןהמשיבמסיקמכך. ניהולדמי

בטיפוחהכרוכותהוצאותב"וכיו, טלפון, דואר, אינטרנטאתרהחזקת, פרסוםהוצאותקרגו
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לשנתהמערערתשלהשנתיהדוחביאורמתוךציטטהמשיבמטעםהעד, לויח"רו. מוניטין

13/מש2002

והיא1.1.2001- בפעילותהחלההחברה, אחדביאורלמעלה7עמודעכשיו. ...ת"

עוסקתבההעסקיתהפעילות. אוויריתהובלהשירותיבמתןבעיקרעוסקת

מ"בעקרגופליינגחברתשלפעילותהפיצולבמסגרתהועברההחברה

באמצעות31.12.2000וםיעדפעלהמ"בעקרגופליינג, קרגוחברת: כדלקמן

שינויבוצע1.1.2001- ב. הבלדרותוחטיבתהשילוחחטיבת, חטיבותשתי

. נפרדותתאגידיותמסגרותלשתיהועברוהחטיבותשתישפעילותכךמבנה

קרגופליינגסי.ואףהבתחברתזו, לאומיתביןתובלהקרגופליינגסי.אף

שלמלאהבבעלותהינןל"הנהחברותשתי. האחותחברתזהמ"בעאקספרס

החברותקיבלוהפיצולבמסגרת. מ"בעקרגופליינגחברתשלאחוזמאה

הנכסיםכלאתהאחותוחברתשלנוהבתחברתכלומרהמתפצלות

. מ"בעקרגופליינגחברתבמסגרתפעלואשרהחטיבותשלוההתחייבויות

לחברתההועברהבלדרותשלהפעילות, פיצולפהשנעשהפהרשוםכלומר

כל, שלנוהבתלחברתהועברהלאומיתהביןהתובלהשלהפעילות, האחות

שלההתחייבויותוכלהנכסיםכלשלפיצולונעשהאוקי, וכדומהההסכם

והתחייבויותנכסיםשוםשםנותרלאהאםבחברתשראינוכמו. האםחברת

אומרוחוזרוצפונה2001- משלוהביאורהזאתהספציפיתהפעילותבקשר

.הבתלחברתעברוההתחייבויותוכלהנכסיםכל. פיצולפהשנעשה

, כתובת, הבתחברתבמסגרתנעשתהפעילותאיזו, לפעילותבבקשהתתייחס:ש

.וכולימנהלים, עובדים

הבתחברתשלהכספייםבדוחותלראותאפשר, הבתחברתבמסגרתאפשר:ת

,עומדראשונהנהששלהמחזור, גבוהמאוד, מאודמחזורשםשיש

?שנהאיזושל:ש

ביקשועצמוח"הדואתליאין, 3מספרבעמודהשוואהמספריפהיש. 2001:ת

תיקוןאיזהאיןאם, דישזההשוואהמספריפיעלאבלאותולנושימציאו

פהיש. 3בעמודעצמוח"בדוכמודבראותולהיותאמורזהמשהואו

כלומרשקלמיליון39עודעמלות, שקלליוןמי412, אוויריתהובלההכנסות

מאודגבוהספקללא, ניכרסכוםזה. שקלמיליון451שלהכנסותהכלסך
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25- לבסךחשבונאירווח, התאמהח"דופהאיןטוב, שלבסךרווחישוגם

.שקלמיליון

?הראשונההפעילותלשנת:ש

קמהשהיאכזהדברעושהחברהרואהלאאני. הראשונההפעילותלשנת:ת

לאאני. גדוליםכאלהורווחיםגבוהכזהמחזורout of the blueמחזור

שאנחנומהלכן. ראשונהבשנהמאפסשקמהחברה, בחייםכזהדברראיתי

האםחברתשלהנכסיםכלעברו, האםחברתשלהפעילותכלעברהרואים

ואםמוחשייםסיםנכאם, אחריםבעיקרוןנכסיםזהאם, גבוהיםנכסיםאם

כל. הפעילותאחרישהולךוכדומהמוניטיןגםישואםמוחשייםבלתינכסים

שיטותעבר, הידעעבר, העובדיםעברו.  הבתלחברתעברהכל, הפעילות

שלהענייןכללאומיהבןהסוכןעםהענייןכלנגיעתכףגםעבר, העבודה

DHLרווחיםהיוצריםהגורמיםכלעברובקיצורהזהלדברנגיעתכף

גםרואיםאנחנו, האםבחברהדברשוםנשארלא. ניכריםכאלובסכומים

גםנעברפהוגםשניםשבעבמשךדברשום, כלוםשםשאיןהאםמחברת

).  294-295מ"בעלויח"רועדותראו(המסחריוהסיכוןהעסקיהסיכון

כל, 2001-2007בשניםעסקיתלותפעיכלאיןקרגושבפליינגהיאהמשיבטענתעיקרדהיינו

באופןקרגופליינג–האםחברתשלהנכסיםכלעםיחדהבנותלחברותהועברההפעילות

שלבשיעורנאיםרווחיםלהשיאלהיווסדההראשונהבשנהכברהייתהיכולהשהמערערת

, רגוקלפליינגלצקתמנתעלצעדיםננקטופעםשאי, הוכחולאנטעןלא. ח"שמיליון25

מעיסוקהמוחלטבאופןידיהמשכהקרגופליינגהנטעןפיעל. כלשהיעסקיתפעילות, שוב

מכאןהלקוחותמןליהנותלהואיפשרהלמערערתהעסקאתהעבירה, בינלאומיבשילוח

. מהותימבנהבשינוימדוברדמשיבאליבאדהיינו. ואילך

המבנהשינוילענייןהמערעריםטענות.2

הגורמיםכלמבחינתושקוףפרוצדורלי–טכניהיההמבנהשינוימערעריםהלטענת

המוניטיןלמכירתעדעתבכלהשילוחבתחוםולעסוקלשוביכלההאםהחברה–המעורבים

2007בשנת
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, לאומיות-הרבהחברותכלפי" ניראות"שלמסיבותנבעהמבנהשינוי, דמערעריםאליבא

DHLו-Fed-Ex ,בינןהבינלאומיבמישורוהתחרו, קרגופליינגידי-עלןשתיהיוצגואשר

, כלפיהתטענה, מהןמיאו, הזרותשהחברותקרגופליינגאצלחששהתעורר. עצמןלבין

חללאשבפועלמאחראדמיניסטרטיבי-טכניהיההמבנהשינוי. אינטרסיםניגודשלטענות

התנהלותעלהשפעהכלנההמבלשינויהייתהולאהעסקיםניהולבדרךכלשהושינוי

קרגובפליינגהתנהלו, המבנהשינויערב.לקוחותיהלמוללרבותואופןצורהבשוםהקבוצה

, המבנהשינויולאחר) הבלדרותוחטיבתהשילוחחטיבת(ועצמאיותנפרדותחטיבותשתי

. האםהחברה-קרגופליינגשלהמטריהתחתחוסותהןשגם, בנות-לחברותהחטיבותהפכו

המבנהשינוילענייןוהכרעהדיון.3

להסבירהיטיב. המערעריםעדיבעדויותהיטבהוסברמבנהשינויעלהוחלטבעטיוהנימוק

: רייקדניאלמרהמבנהלשינויהסיבהאת

שלההיסטוריהאתרייקמרהסבירפרוטוקולעמודי170-כשמחזיקהוממצהארוכהבעדות

. המבנהנוילשיוהנימוקיםהאםחברת

אחתתקופה, DHL-ללמכירהעדאחתתקופה. תקופותשתיקרגופליינגבחיירואהריקמר

בשנותוצמחה80-הבשנותפעילותההתחילהשהחברהמסבירהוא. DHL -להמכירהאחרי

.  נראותישינוינעשה2001בשנת. 90-ה

שירותנתנושהםהואשלהיןהמוניטאתויצרקרגופליינגאתשהבדילשמההסביררייקמר

העבודהלשעותמחוץשירותנתנולאאחרותכשחברות. בשבועימים7, שעות24

.  אחרותחברותפניעלוהעדפהעבודהקרגולפליינגהביא24/7הרצופההעבודה. המקובלות

פיעלובלדרותבינלאומישילוחשלהשילובהיהלענףקרגופליינגשהכניסהנוסףשינוי

שלהםהדרך. בישראלהגדולהמייצאהאוויריהמוביללהיותשניםבחמשהצליחוהםדותוע

במטוסיםהמקוםאתקרגופליינגקנתהשמהןהחברותאחת.  במטוסיםמקוםלקנותהייתה

שלהקשרמכאן, אקספרספדרלידיעליותרמאוחרבשלבשנרכשה, טייגרספליינגנקראה

תפסה92-ובבלדרותבפעילותהתחילוהתשעיםבשנות. רסאקספפדרלעםקרגופליינג

). לפרוטוקול1009עמוד(הבלדרותבתחוםמהשוקרבעקרגופליינג

בשווקיםלתחרותפתרוןלקבלבמשקהגדולותהחברותשלצורךזיהתהקרגופליינג

אומאירופהפועלתהיאכאילועצמהלראותתוכלישראליתשחברהכלומר. הבינלאומיים

ושירותפתרוןלתתהללולחברותשאפשרהתשתיתבנתהקרגופליינג. מהמזרחאוב"מארה
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מכןלאחר. '93-בימייםושירותיםמכסעמילותשירותיבמתןהתחילהקרגופליינג. ללקוחות

עםלעבודהאםחברתהתחילה96בשנת. אחסנהושירותיביטוחשירותילתתגםהחלה

נתנהבהמשך). לפרוטוקול1010עמוד(DHL לחברתהפכהשוניםהשבגלגוליה, AEIחברת

כרוךהדבר, היצורלקוהחומריםכלאספקת–line feedingהמכוניםשירותיקרגופליינג

שליחתוהתוצרקבלתלאחר. היצורלקוואספקתםיבואם, החומריםרכישתשלבלוגיסטיקה

שינויאתלבצעשהצורךרייקמרסבירהעדותובהמשך). לפרוטוקול1011עמוד(למזמין

חברותEX-FEDמוגםDHLמגםשירותיםקיבלהקרגושפליינגמכךנבעהמבנה

: ובלשונואינטרסיםלניגודחששוהיהבינלאומיבמישורשהתחרו

במסגרתDHL -מחלקיםמכןלאחרשנהבאותהרכשהגרמניהדואר"

שעבדנוגופיםשניאזלנוהיהזאתבמסגרת..... , מדיניותשהיאאיזה

מהואז. ביניהםאינטרסיםניגודשהואאיזהמהותיתשהתהווה, מולם

,זהאתלפתורכדישעשינו

?האינטרסיםניגודהיהלמימיבין:השופט' כב

Danzas AEIנקראזהאז, AEIבין.ת

?אומראתהDHL -להפכהשלימים:השופט' כב

אקספרספדרללביןDHLאתוקנואותהקנופוסטשדויטשה, נכון.ת

ואזאופןבכל.....לנונתנוהםהבלדרותשירותישאת...,טיפלנושאותם

שניהם, שניהםשלבשירותיםלהשתמשרצינועדיין, לעשותרצינו

בחרוהם, בארץהכללמןיוצאשירותכשנתנוחושבאניבנובחרו

שינויועשינו. קשיםהחייםאתלהםלעשותלאורצינואיתנולעבוד

כלוםקרהלאפיזיתשבעצםלמרות, הפעילויותאתשהפרדנונראותי

).1012עמודפרוטוקול(

קרגובפליינגחטיבותשהיהמה. דברקרהלאשבשטחמאחרניראותיהיהלדבריוהשינוי

(בבלדרותואחתבשילוחעסקהאחת, בתחברותשתילהיותהפך 1047' בעגםראו. 

. הבתחברותמנהלילהיותהפכוהחטיבותמנהליאשרכ). לפרוטוקול

המשפטלביתהוצגהקרגופליינגשנתנההשירותיםסלאתהמשפטלביתלהמחישמנתעל

.   2002באוגוסטוישיילחברתשהוצגהבמצגתהמדובר.  11/מעמצגת
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שלהדוגמאעםקודםאותותיארתי, הקודםהשקףעלנסתכל.ת"

עדbuild of materialשישמרגעמטפליםנחנואאז. שםהמכשיר

שהוא, טובהדוגמאהיאוישיישלוהדוגמאזהאתשמוסריםהרגע

שילוחשזהשירותיםשלמכלולשהםאיזהקרגופליינגתחתמקבל

בזמנודואר, ביטוח, מידעמערכות, לוגיסטיקה, עמילות, ימי, אווירי

בתובלת, יבשתיתבתובלה, תעופהבחברותמשתמש. לנושהיה

המצגתבהמשךכךשאחרסלשהואאיזהקיבלהואבעצם. אקספרס

). 1022' עפרוטוקול(."אותומפרטיםשאנחנוראיתי

לקוחלכלקרגושבפליינגמסתבר. שירותיםסלללקוחותיהנתנהקרגופליינגשהוסברכפי

מתוךהשירותןלנותקשרללאמהקבוצהשקיבלהשירותיםלכלאחדלקוחמספרהיה

אתעושההייתההקבוצהמחברותאחתמגווניםהיוהשירותיםכאשר, זואףזולא. הקבוצה

אךהחוזיםאתעושההייתהלאהאםחברת. הקבוצהחברותכלבשםהלקוחעםהחוזה

18/מעקומברסחברת עםהחוזהעלחתםרייקדנימרלמשלבהםמעורביםהיומנהליה

היהמשולביםשירותיםשביקשלקוחשלמקרהבכל. )חר שינוי המבנהלא(2001בנובמבר

פליינגלקבוצתהלקוחביןהקשורותהפעולותכלאתשינהלהקבוצהמטעםאדםממונה

: ובלשונוקרגו

זו? אוקי, הפעילותכללעלאחראישהואהכוחמנהלראשוןדבריש"

מנהליהיהאשהומישהושמיםשאנחנו, הלקוחמולשלנוההתחייבות

מינגידישומתחתיו. לכאורהלאאו, לכאורההלקוחשלהלוגיסטיקה

מי, במפעלאצלוהעובדיםאתשמנהלמיאושלוהמחסןאתשמנהל

, כולםאבל. היבשתיתהתובלהאתשמנהלמי, היצוראתשמנהל

במקום. אחדאדםבןעםומדבריםמדווחיםשכולםשלנוההתחייבות

נתקעזה, הגיעהלאהמשאיתזהכן, החבילהיעהגלא, להתרוצץ

עניין, איפהענייןלאממשאותם. פהזה, נתקעל"בחוזה, מכסבעמילות

כללפניאותנומדדו, שלנווהמחויבות. השירותאתלקבלאותם

1034עמוד(." התפעוליותהחברותלכלחולקזהאצלנו. השירות

).  לפרוטוקול

:עסקימצורךאלאמיסויימצורךנולדלאהמבנהשינויכיייקרמרמסבירהעדותבהמשך
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שינויבעקבותכלפיכםתפעלהיאאיך, תעשהAEI -שהסיכוןהיהומה.ש"

?בההבעלות

היתהבהלטפלשרצינוהטענהאבלסיכוןלזהלקרואאםיודעלאאני.ת

לאוזה, בפדקסוגםDHL -בגםשמטפלאחדגוף, אחתחברהשיש

.טובאהנר

,לפעוליכלוהם.ש

בפליינגבחרוהםזהבגללהרי, עסקעושיםהםמיעםבדיוקידעוהם.ת

שהואמשהושהואאיזהבשבילוהיהלאזה. עסקאיתםלעשותקרגו

הוא, פעלנושאנחנושלוהארגוןבתוךנוחיותרלוהיהאבל. בוהכירלא

עשינוולכן. אחרגוףעםהסכםהיהולפדקסאחדגוףעםהסכםלוהיה

במינימוםאומרהייתיזהאתעשינו, פעםעוד, במינימוםהשינויאת

, שלנושהכוחהבנוכי, בארץהלקוחמולטיפולבמינימוםאועלות

, אחדמגוףביותרטמונההלקוחאצלשלנוהיכולת, שלנוהמוניטין

.חצמזהמשם, מ"בעקרגובפליינגהיהוזה. קרגומפליינגביותר

שאוליהחברותשתיאתמייצגיםשאתםידעולקוחותאומרתזאת.ש

?בעולםמתחרות

אחתכלבשירותיהשתמשנו, שלהןהמשלוחים? ידעוהןזהמה. בטח, כן.ת

ב"בארהפעילותלנוהיהלא, לתתיכוליםלאאנחנו, לתתכדימהחברות

. באסיהאובאפריקהאו

?הזההנראותיהשינויאתאוהזההעסקיהשינויאתהובילמי.ש

איזהשיהיהרצינוולאפרנואידאני. הזההשינויאתהובלתיאני. אני.ת

מולולכןאחרתאוכךויגידיבואמישהושהואאיזה, נראותשהיא

)1049עמוד."(הפעילותאתלהפרידרצינוהזרותהחברות

פניהנעשתה,  לעילשהובהרומהסיבות, המבנהשינויאתלבצעהעסקיהצורךשנולדלאחר

מר. המבנהשינוישלהמיסוייםההיבטיםשיבחנומנתעלשקלמשהר"דד"ולעוורדיח"לרו

קרגומפליינגהמוניטיןאתלהעבירכוונההייתהלאואופןפניםשבשוםמסביררייק

כיהמוניטיןאתלהעבירהאםלחברתאינטרסכלהיהלא.  המבנהשינויעםהבנותלחברות
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, קרגובפליינגשנצברבמוניטיןאובשםאובמותגהשימושהייתההקבוצהשלהעוצמה

:   רייקמרשלובלשונו

דיברתשעליוהמוניטיןעםנעשהמההזהבהקשרלנולהסבירתוכל.ש"

?מ"בעקרגופליינגשל

לנונכוןהיהלאזה, התכוונולא, מ"בעבחברהנשאר, היההמוניטין.ת

כפליינגבאתילאאניאםבעסק, פהשלנוהדיוןאתרגעעזוב. בעסק

אחתכישות, אחדכגוף, קרגוכפליינגשבאתיזה. חיסרוןליהיהקרגו

.  הלקוחאצלכוחלינתןזה

:ובהמשך

, שוםלנוהיהלא, מ"בעקרגובפליינגהמוניטיןאתהשארנואנחנו.ת

, מ"בעקרגומפליינגהמוניטיןתאלהעביראינטרס, ענייןשהואאיזה

מחלישהיה, בנופוגעהיה, האחרותלחברות, נצמחשהואאיפה

מולהמשיכהכוחכל, עושיםשאנחנומהכל, המוניטיןולכן. אותנו

גם, לזהמעבראגידאני. מ"בעקרגובפליינגונשארהיההלקוחות

םהיועציכל, מסהיועציאוכךאחרשלנוהמשפטייםהיועצים

זהאתמעביריםהיינואםטעותעושיםשהיינולנואמרוהנכבדים

אחרתחברהשלאוכזאתחברהשלהיהלאהמוניטין. הזהבשינוי

דעמופרוטוקול."(עצמוהעסקשלהיההוא,אחראוכזהגוףשלאו

1050-1051.(

שלהלותלהתנכדוגמאומביא, זהבענייןהמשפטביתלשאלותרייקמרמשיבבהמשך

5/11/2001מיוםבהסכםהמדובר. 18/מעקומברסחברתעםשנחתםההסכםאתהקבוצה

נכתבלהסכם8.1בסעיףרייקדניאלמרחתםהמערערתמצד. המערערתלביןקומברסבין

: 8חלקשלעניין

"Supplier" means Supplier and the FC Group companies
and its and their employees, as well as-performance of land
transportation in Israel – its and their subcontractors:
……….
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"FC Group Companies" means AEI-Flying Cargo Logistic
Services Ltd., F.C (Flying Cargo) Express Ltd.  And Tsomet

Foreign Trade Computer Information Ltd.

עםחותמתהייתההקבוצהמחברותאחת, דהיינו. בעדותורייקמרדבריאתישממחההסכם

אחרותחברותבשםגםנעשההיהוההסכםרביםשירותיםמשולביםשבוהסכםעללקוח

2.1.1בסעיףמצינוגםכך. הסכםאותומכחשירותיםליתןהיושאמורותבקבוצה

לוגיסטיניהולרייקבעדותסברשהוהמונחמשמעותאתקונברסעםלהסכםAלנספח

: כולל

"T.L.M.- TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT DEFINITION
Total responsibility for controlling, providing ,and
constantly improving Comverse, logistic operation, as
described in this Agreement, including import, export,

drop shipments and domestic shipments door to door,
P.O. tracing, warehouse handling, the logistic-
information flow between the parties, as well as
supplying ad-hoc solutions when possible and subject to
the scope of services and managing other suppliers

when possible if requested by Comverse."

החברותאגדידיעלשניתנוהשירותיםאתממחישקומברסחברתעםהחוזה, כןכיהנה

, הארץובתוךל"מחומשלוחים, יצוא, יבואשכוללים, לוגיסטיקהבשירותיהמדובר. ללקוחות

שתתעוררנהלבעיותפתרונותואספקתהלוגיסטיקהבדברבמידעושיתוףמחסניםניהול

אחראישיהיהצוותמנהלתעמידשהמערערתנכתבהחוזהבהמשך. ההפעלהבמהלך

קבוצתשלהשונותהחברותידיעלזולחברהשיוענקווהשירותיםהפעילותלכלבקונברס

). להסכםAלנספח2.4.1סעיף(קרגופליינג

קבוצתכיצדלהביןניתןוקונברסהמערערתשביןלדוגמאומהחוזהרייקמרשלמעדותו

שנחתםבהסכםהמדובר. אחדכגוףתפקדוקרגופליינגשליההמטרתחתשחסוהחברות
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אחתשחברהרואיםאנחנו. המבנהשינוילאחרחודשיםעשרכאחד, 2001בנובמברכאמור

המערערת. קרגולפליינגהקשוריםאחריםגופיםאוחברותבשםלקוחעםהסכםחותמת

, )זהבמקרהקומברס(הלקוחלביןשבינהבהסכםכוללת, שילוחחברתבמהותהשהיא

AEI-Flying נוספתוחברה, האחותהחברהכמובקבוצהאחרותחברותשלשירותים

Cargo Logistic Services Ltd .שמדוברהעובדהעלמעידהזהמסוגעסקיתהתנהלות

אתמחייבבצברהחברותאחתשעושהשהסכםבאופן, מרכזיתשליטהבעלותחברותבצבר

באופן, הסביררייקמר. ללקוחנותנתשהיאהשירותבתחוםאחתכל, האחרותהחברות

ואילוהחברותביןבידולשלנראותיותליצוררצוהםהבינלאומיותהחברותשכלפי, משכנע

ללקוחותכולליםפתרונותשנותןאחדכגוףעובדיםשהםלהראותרצוהםהלקוחותכלפי

. אחדאובליגווכןהחברותכלאצלאחדרמספהיהלקוחלכלזואףזולא. קרגופליינגשל

מהקבוצהחברהכלאצלנפרדאשראיקוולאהקבוצהאצלאשראיקוהיהלקוחלכלכלומר

, כולההקבוצהשלבאשראימדוברהלקוחמבחינתגם, דהיינו. שירותיםקיבלממנה

: ובלשונו

.פתרוןולתתאחדכגוףלפעוללהמשיךרצינואנחנוכי. ת

שלכםהשותפותהבינלאומיותהחברותשכלפיכןלפנילנוהסברתאבל.ש

AEIרציתםלאהלקוחותכלפי, בידוליהיהשכןנראותיתרציתםופדקס

?בידולאותואת

היהשלנוהמוניטיןזהבשביל, אנחנוזהבשביל, נגדנושיחקהבידול, לא.ת

עשינו, ותואהתחלנו, נצמחפתרונותנותן, פתרונותכנותןקרגופליינג

לא, תסתכלואם. אחדפתרוןכנותן, קרגוכפליינגאותוטיפחנו, אותו

המוניטין. העסקלבהיהזה, מציגיםאנחנוככה, המקומותלכליש, יודע

.מ"בעקרגובפליינגישבהזהוהמוניטין. פתרונותכספק, כנותןשלנו

ערכותמ, במערכתקטלוג, לקוחמספריעלדיברת, ומבחינת. ברור.ש

?האלההדבריםכל, מחשוב

היהלקוחהמספריכלDHL -להמכירהעדלקוחמספראותו, דברשום.ת

היהאם, הפעילותבכלאינטלהיהאינטלהיהאםאומרתזאת. אחד

בכלששירתאחדמספר. אחדהיה, עדןמי, אחדכלאופיליפס

) 1060-1עמודפרוטוקול.(נגידבואאחדהיההאובליגו. הפעילויות
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מידהמערערתואתהמבנהלשינויעוברקרגובפליינגהשילוחחטיבתאתשניהל, טולדנומר

:המבנהלשינויהרקעאתכאמורהסביר, המבנהשינוילאחר

המבנהשינויבוצעלמה, הרקעעלתספר, מבנהשינויבוצע2001- ב. ש"

? הזה

הייתהשלנובינלאומיההסוכן. פדקסאתבארץייצגנוכקבוצהאנחנו:ת

שקנהפוסטהדויטשהכ"אח, אינטרנשיונלאקספרסאיירחברת

DHLהמותגתחתלפעולהתחיל, DHLאתקנהוהואאותה
תחתבבלדרותפועלשלנוהבינלאומישהסוכןמצבונוצר. בבלדרות

לנווהיה, פדקסהמותגתחתפועליםבארץואנחנוDHLהמותג

פהישהאםלגבישאלותיהיובינלאומיההסוכןאצלשבמיוחדחשש

איזשהוהיהזהאבלאזהיהלאשזהלמרות, אינטרסיםניגודאיזשהו

בעיקראבלכמעטבארץלקוחותאצלזהאתמצאנולא. מקדיםצעד

פרוטוקול(." השינויאתלעשותהחלטנוואזהסוכןכלפיהנושאהיה

) 902-3' ע

גםכך. רייקמרשלתשובותיואתהולמותהמבנהלשינווהסיבהלרקעבאשרתשובותיו

, הבינלאומיהסוכןכלפיהמבנהשינוישלהשקיפותאתטולדנומרהבהירעדותובהמשך

תנאיוכןכלשהובשינויהרגישלאאחדאף–והעובדיםהמנהלים, הספקים, הלקוחות

:השתנולאהעבודה

?המבנהשינוילאחרבשטחקרהומה.ש"

בתורקודםהחברהאתניהלתיאני, א"ז. כלוםקרהלאבשטח:ת

.שינוישוםהיהלא, חברהבתוראותהניהלתיזהאחרייום, חטיבה

?השתנתהשלךהמשכורת:ש

. לאלצערי:ת

.מטהכלפילהשתנותגםיכולההמשכורת:ש

.השתנתהלא:ת

?השתנוהעובדיםיתרשלהמשכורות:ש

." non-eventהיהזההעובדיםמבחינת. השתנולא:ת

).לפרוטוקול903עמוד(



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

פקיד שומה רמלה' מ נ"פליינג קרגו בע23285-09-12מ"ע
פקיד שומה רמלה' רייק נ23248-09-12מ"ע
פקיד שומה רמלה' מ נ"תובלה בינלאומית בע) פליינג קרגו. (סי.אף56940-07-12מ"ע

:   תיק חיצוני

111מתוך 22

הטלפוןבמספרי, המשרדיםבמיקום, הביקורבכרטיסישינויכלחלשלאהבהירטולדנומר

). 907' עמ(המבנהשינויבמועדהלקוחותעםחדשיםחוזיםנחתמושלאהעידגםכך' וכו

מסירתובעת, בינלאומיתתובלהקרגופליינגFCשללית"המנכשהייתהכהןאבלין' גב

הסכמיםנחתמושלאאישרה. אקספרסקרגופליינגFCשללית"המנכהייתההעדות

ההתקשרותעםנותרווהלקוחות2001בשנתהמבנהשינויבעקבותלקוחותעםחדשים

בתנאישינויהיהשלא, הבהירהכהן). 12-18שורות949' בעמ(האםהחברהמולהמקורית

לא; הטלפוןבמספרישינויהיהלא; המשרדיםבמיקוםשינויהיהלא; דיםהעובשלהשכר

סיומתבאותהשימושלעשותהמשיכובקבוצההחברותכל; ל"הדואבכתובותשינויהיה

החברהידי-עלחתוםהיהכהןשלההעסקההסכם). 934-935' בעמפרוטוקול(' וכול"דוא

באופן). 937' בעמפרוטוקול(המבנהוישינלאחרחדשהעסקההסכםעמהנחתםולאהאם

הבנותהחברותעםחדשיםהעסקההסכמיעלהוחתמולאהעובדיםיתרגם, דומה

: המבנהשינויאופיעלהעידהואגםורדיח"רו). 937' בעמפרוטוקול(

שלכוחהכל, פעםעוד, התנהלותאותההייתהההתנהלותהלקוחותכלפי"

, בינלאומיתתובלהגם, בלדרותשירותיגםשנותנתכקבוצההואקרגופליינג

פתרוןהכל, וכדומהיבשתיתתובלהגם, מחשובגם, אחסנהגם, ביטוחגם

).827עמודפרוטוקול("ללקוחותללוגיסטיקהכולל

קונברסחברתעםולהסכם" הקבוצה"לטענתמתייחסהואהמשיבשלהתשובהבסיכומי

. כקבוצהפעלוהאחרותהחברותהמשיבלשיטת. למערעריםייעלסכדיזובטענהאיןלטעמו

15סעיףראו(מהקבוצהכחלקהלקוחותעםבהסכמיםהוצגהלאגם, פעלהלאקרגופליינג

).   התגובהלסיכומי

ואינהמעלהאינהאוזכרהלאקרגושפליינגהעובדה. המשיבעמדתעםדעיםתמיםאינני

שאחתבאופן, חברותביןכזהתיאום, שכן. המבנהשינוישלומהותואופיולשאלתמורידה

חוסותהחברותכאשררקלהתקייםיכול, בקבוצהאחרתחברהשמחייבהסכםכורתתמהן

ממספרשירותיקבלשהואברורהיהללקוח. אחתמכוונתידתחתאואחתמטריהתחת

מחברתשירותיםבליקהואוהמחסניםהמלאיניהולבתחום. בחוזהמופיעוהדברחברות

יקבלהשילוחובתחוםהבלדרותמחברתשירותיםיקבלהשינועבתחום, הלוגיסטיקה
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עםאחדבהסכםהסתפקהשהיא, קונברסעםמההסכםשעולהמה. מהמערערתשירותים

אניגםכך. השירותיםנותנותמהחברותאחתכלעםהסכםעללחתוםדרשהולאהמערערת

מההסכם. הסכמיםכמהעושיםהיושאיתםלקוחותשהיושיתכןטולדנומרשללאמירהער

העמידההקבוצהמשולביםשירותיםשלהמקריםשבאותםעולהומהעדויותקונברסעם

תחתשחוסיםהשירותנותניהגופיםכלביןלסינרגיהאחראיויהיהשיתאםמטעמהאדם

עםבהסכםהסתפקויםנוספולקוחותשקונברסהעובדהמעצם. קרגופליינגשלהמטריה

, בקבוצהאחרותחברותידיעלשניתניםמשולביםשירותיםעבורהקבוצהמחברותאחת

היההיכןהשאלה. ככזוהקבוצהשלהמוניטיןעלהסתמכהשהיאלהסיקבהחלטניתן

.  המבנהשינוישלמהותועלנסובהדיוןזהבשלב, שכן. בהמשךתידוןשלבבאותוהמוניטין

בחרהקרגופליינגכיקובע, המערעריםמטעםוהעידדעתחוותנתןאשרריפ' פרופ

אסטרטגיה. הבנותלחברותהפעילותהעברתתוך"קודקודחברת"שלמובהקתבאסטרטגיה

מעניקהבהיותה. ובשימורםהלקוחותבמשיכתקרגופליינגשלהגדוליתרונהאתחיזקהזו

דעתולחוות27סעיףראו(אחדבסלשירותיםמכלולהענקתתוךללקוחותיהמלאפתרון

).  פרי' פרופשל

הייתהיכולהקרגופליינגהאםלשאלהמתשובה, המבנהשינוישלאופיועלללמודניתןעוד

שינויהאםאחרותבמילים. המבנהלשינויעוברעסקהשבהםבתחומיםולעסוקלשוב

.  לאואם, ביטולברהואהמבנה

שינוישלאחרבתקופההשילוחבתחוםולעסוקלחזוריכלההאםשהחברה, אישרטולדנומר

: ובלשונומדועהסבירואף) 905' בעמ(בעיהכלללאהמבנה

, בכךרצתהאילו, יכלההאםהחברההאם, המבנהשינויאחרי...... :ש"

? האלההדבריםכל, בלדרות, בינלאומיתתובלהשללפעילותלחזור

.בעיההייתהלאזהצהרוהייתההיאאם:ת

?בעיההייתהלאזהלמה:ש

לפורמטבמעברשינויראולאוהעובדיםהלקוחותדברשלבסופוכי:ת

לפורמטלעבורשצריךסיבהמאיזושהימודיעיםהיינוואםהחדש

).906' בעמפרוטוקול(." רעשהיהלא, קורההיהזההקודם

השילוחבתחוםולפעוללחזורהאםמהחברהעהמניכלהייתהשלא, אישרהכהןאוולין' גב

בעיהכלהייתהשלא, הואאףאישררוזליסמר). 935' בעמ(המבנהשינוישלאחרבתקופה
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שהיהכפי, האםלחברההבינלאומיתהתובלהפעילותאתולהשיבאחורההגלגלאתלהחזיר

). 982' בעמ(2001בשנתהמבנהשינוימלפני

בעיותכלללאהשילוחבתחוםולפעוללחזוריכלההאםשהחברההסבירצדקה' פרופגם

). 714' עמ(2007-ל2001שביןבשנים

אישרו, צדקה' פרופהכלכליוהמומחההשילוחפעילותשלהמנהליםשלושת–עדיםארבעה

המוניטיןלמכירתעד, עתבכלהשילוחבתחוםולעסוקלשובאפשרותהייתההאםשלחברה

.  2007בשנת

' ופרופרוזליסמר, כהן' גב, טולדנומר, רייקמר: המערעריםמטעםהעדיםשלעדויותיהם

. המשיבשלבעדויותאונגדיתבחקירהנסתרולאצדקה

, 2001בשנתשנעשההמבנהששינוי, בפנישהיומהראיותששוכנעתיהיאהתוצאה

עסקימצורךנולד, בתותלחברוהועברהקרגובפליינגהחטיבותפעילותהופרדהשבמסגרתו

מהותיולא, המערעריםכטענת, פרוצדוראליטכניאונראותיהיההשינוי. מסמצורכיולא

ידיעלשהוחזקוהחברותקבוצתשלהעסקיתבפעילותשינויכלחללא. המשיבכטענת

בשילובלפעולוהמערערתקרגופליינגהמשיכו, המבנהשינוילאחרגם, שכן. קרגופליינג

הגומליןקשרי, ניצולתוך, אחתעסקיתכקבוצה, יחדיו, נוספותקשורותחברותעם

לשובקרגופליינגרצתהשאילושוכנעתיגםכך. בקבוצההחברותכלביןהעסקיתוהסינרגיה

.  2007בשנתהמוניטיןלמכירתעד, עתבכלכןלעשותהייתהיכולההשילוחבתחוםולעסוק

; מוניטיןהעברתהפסיקהבחנהיאפיהםשעלהסמניםמהם. ז

. מוניטיןהעברתעללהצביעכדיבהםשישסממניםרשימתבפסיקההתגבשההשניםלאורך

5321/98א"בע. המחוקקידיעלהוגדרשלא" מוניטין"למונחלהידרשישלכלראשית

: להלן)) (2004(249-248, 241) 2(נחד"פ, 1אביב- תלשומהפקיד' נמ"בעאימפקטאינווסט

ולנושאים" מוניטין"המונחשלהגדרתולשאלתהעליוןש"בימנדרש, )"אינווסטעניין"

היתרונותמכלולאתמבטאהמוניטיןכינקבע. המסדיניבתחוםבוהקשוריםאחרים

מציעשהואהשירותיםאיכות, דימויו, הטובשמו, מיקומו, תכונותיובשללעסקשנצברו

לשובלקוחותיושלהרגלםאתמשמרהמוניטיןבעלהעסק. מספקואשההמוצריםואיכות

אתולפקודלשובלקוחותשלהרגלםשימורקרי, המוניטיןשלזומהגדרה. אותוולפקוד
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אתויפקדוישובולקוחותשאותםלכךלהביא–מוניטיןשלמכירתםתכליתנובעת, העסק

.ידייםהחליפהבושהבעלותלאחרגםהעסקבית

מוניטיןהעברתעלהדברמעידהלקוחותחוגהעברתעלהוסכםשבומקוםבכללא, ולםא

דןגוששומהפקיד' נמ"בעסוכנויותגזברק4710/12א"בעחיותהשופטשלדינהפסקראו[

). 13/1/15בנבופורסם] ("סוכנויותברק;עניין": להלן

שללקיומהבוחןאבניהמהוויםסממניםמספרהעליוןהמשפטביתמנהאינווסטבעניין

הרוכשביןהנוגדהמיסויאינטרס; הלקוחותמרשםהעברת: ובהםמוניטיןלמכירתעסקה

ידיומושךשהמוכרזהבמובן–חי-כעסקהעסקשלמכירתו) לפקודה132תיקוןטרם(למוכר

-איתנייתשלוקיומה; לקוחותיועםקשריועלגםמוותרובכךמוחלטבאופןמעיסוקו

סגורהברשימהמדובראין. בלקוחותיוולזכותלשובמלנסותהמוכראתהמגבילהתחרות

למסקנהלהגיעיהיהשניתןכדינסיבותיומכלולפיעלומקרהמקרהכלשלבחינהונדרשת

.המאפייניםכלשלהמצטברמשקלםעלהנסמכת

15/12/03בנבופורסם(לשומהארציתיחידה- שומהפקיד' נשרוןשלמה7493/98א"בע

, ישובוהלקוחותכיסבירותשלבקיומהמצויהמוניטיןשגרעיןנכתב) "שרוןעניין": להלן

ויסמן' י' פרופדבריעלבהסתמך, היתרבין, וזאת, העסקלמקום, אחרתאוזומסיבה

:   שמסביר

גורמיםה. לקוחותשללבואםהגורםעסקשלהמשיכהלכוחהכוונהעסקשלבמוניטין"

אוהמוצרשלהמסחריהסימןשלהמשיכהכוחכגון, מגווניםלהיותעשוייםלמוניטין

; המוצריםאוהשירותיםמחירי; השירותאוהמוצראיכות; העסקידיעלהמוצעהשירות

).360) ג"תשנ(כלליחלק–קנייןדיניויסמן' יראו(" וכדומהמיקומו, העסקיעילות

שמו, מיקומו-תכונותיובשללעסקשנצברוהיתרונותמכלולאת, ואאפ, מבטאיםהמוניטין

בעלהעסק. מספקשהואהמוצריםואיכותמציעשהואהשירותיםאיכות, דימויו, הטוב

תכונותיהםאתתיארנובכך. אותוולפקודלשובלקוחותיושלהרגלםאתמשמרהמוניטין

. בתמורההעברתםלאפשרות–ומכאן, המוניטיןשל

השירותאוהמוצרשלהמסחריהסימן: ובהם, גורמיםשלמשורה, לנבועעשויים, המוניטין

יעילות; השירותיםאוהמוצריםמחירי; המוצרשם; המוצראיכות; העסקידי-עלהמוצע

ד"פ, 'ואחשטולוורק' נמ"בע" הארץ"עיתוןהוצאת467/84א"ע, למשל, ראו(ומיקומוהעסק

אתהיוצריםיתרונותמאותםמקצתגם, ברגיל, נמכרים, עסקנמכרכאשר).139, 137) 1(מב

, ללקוחותיוגישההמאפשריםוכליםשמו, העסקשלמיקומו, ובהםהעסקשלהמוניטין

).  שרוןלעניין5סעיףראו(לעסקזיקתםשימורלצורך
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, ולמכירהעברהלההניתןמוניטיןנכסהואהלקוחותשחוגשלמרות, שרוןבענייןנאמרעוד

עוברהלקוחותחוגכיהוסכםבומקוםעובריםשהמוניטיןלמסקנהבהכרחמביאהאינה

שישנוספיםסממניםימצאוכינדרש, מוניטיןשלהעברהשתתקייםמנתעל. למשנהומאדם

כי, נדרשלא, אולם. לכךסביריםסיכוייםעל, למצער, או, כזוהעברהעללהצביעכדיבהם

)  שרוןלעניין7פסקהראו(לעסקהשייךפיזינכסשלבמכירהתלווההמוניטיןשלמכירה

שלקיומההוא, מוניטיןהעברתעללהצביעכדיבושיששסממןשרוןבענייןנכתבבהמשך

כזותניה. בחזרהבלקוחותיוולזכותמלנסותהעסקמוכראתהמגבילהתחרות-איתנית

שלהאישיותתכונותיובשל, פעםאחרפעם, לעסקחותהלקושביםבומקוםבמיוחדחשובה

מניעתבתקופת. שנמכרהמוצרשלטיבובשלאוהעסקשלמיקומובשלדווקאולאו, בעליו

הםממשיכיםכי, ללקוחותיוולהוכיחשרכשהעסקאתלבססהרוכשיבקש, התחרות

יצליחאם. עימוייםהעסקבקשריהםלהמשיךלהםראויוכי, ונאמנותטובותבידייםלהימצא

הסכמהבהעדר. התחרותמניעתתקופתבתוםהמוכרמצדתחרותבסכנתיעמודלא, בכך

עודיהאניתןשלאעדהקודמיםהעסקייםקשריהםאתלשמרהלקוחותעשויים, כאמור

). הדיןלפסק7בפיסקהשרוןענייןראו(הלקוחותתיקישלהעברהעללדבר

ומספקתמוחלטתהוכחהמהווהאינהתחרותאיתניתשלהקיומשעצםלבאללשיםיש

א"בע: כהןשטרסברגהשופטת' כבשלדינהפסקראו(מוניטיןמכרעסקתשללקיומה

שלבחינהנדרשת). 23.4.98בנבופורסם(4אביב- תלהשומהפקיד' נהולצמןאלי834/96

הסממניםשלהמצטברמשקלםעלהנסמכתמסקנהוגזירת, נסיבותיומכלולעלהמקרה

.  כולם

הפעילותהעברת. העסקשלפעילותומועברתכאשר, דהיינו, "חיעסק"כנמכרעסקכאשר

העברתםמשמעהשכזוהעברה; העסקשלהפיסיהרכושכללהעברתבהכרחמשמעהאין

הצדדיםכוונת, שכזהבמקרה. העסקשלפעילותוהמשךאתהמבטיחיםיסודותאותםשל

עםקשריועלגםהואמוותרובכך, מעיסוקו, מוחלטבאופן, ידיוימשוךכרשהמו, היא

.לקוחותיו

24) 2010אפריל(2/כדמיסים, 1יפואביבתלשומהפקיד' נואן'רגאליהו1228/05מ"בע

ומיהוהמסולרשויותעצמובהסכםהעסקההצגתאופן: נוספיםסממניםשניעלמדובר

".הכלכליבסיכוןהנושא"

התבסס, מוניטיןלמכרהטועניםלהסתמך, נטועליונוסףסממןהמנוגדיםהאינטרסיםעניין

העידשאםהרי, רוכשםלביןהמוניטיןמוכרביןמנוגדיםאינטרסיםשבהתקייםההנחהעל



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

פקיד שומה רמלה' מ נ"פליינג קרגו בע23285-09-12מ"ע
פקיד שומה רמלה' רייק נ23248-09-12מ"ע
פקיד שומה רמלה' מ נ"תובלה בינלאומית בע) פליינג קרגו. (סי.אף56940-07-12מ"ע

:   תיק חיצוני

111מתוך 27

העסקהאתולראותלולהאמיןמקוםהיה, המוכרשלהמוניטיןאתרכשכיהקונהעצמועל

נטההמוכר: לקונההמוכרביןענייניםניגודיקיוםעלנסמכהזונחהה. ואמיתיתכנהכעסקה

כעסקתעסקהסיווגשהרי, למוניטין-שקיבלהתמורהמןהאפשרככלגדולחלקלייחס

, כלל-בדרך, העדיף, לעומתו, המוניטיןרוכש. מופחתמסשיעור, כאמור, עליוהטילמוניטין

שלרכישה, ראשית: מרכזייםטעמיםשניבשלזאתו, מוניטיןשרכשהנכסיםביןלראותשלא

בניכויתותרלאהרכישההוצאתכן-ועל, הונינכסשלרכישה, מהווהועודה, היוותהמוניטין

מוניטיןהפחתתתמידהתירואשר, המקובליםהחשבונאותלכלליבניגוד, שנית. פעמי-חד

, "פחת-ברנכס"בגדרניטיןהמואתהפקודההביאהלא, בהםהצפויההשימושתקופתלאורך

את, השניםלאורך, להפחיתרשאיהרוכשהיהלא, לפיכך; לפקודה88בסעיףכהגדרתו

מבטיחלרוכשםהמוניטיןמוכרביןהאינטרסיםניגוד. המוניטיןרכישתבגיןששילםהתמורה

. מרצוןלקונהמרצוןממוכראמיתישווימשקףהמוניטיןששיעור

בעקבות. לעסקההצדדיםביןהמיסוייםהאינטרסיםניגודקייםלאבשוכיוםכי, יודגש

ביולי1ביום, 2003-ג"התשס, )למוניטיןפחתשיעור(הכנסהמסתקנותשללתוקףכניסתן

מוניטיןרכישתבגיןששילםהתמורהאתהשניםלאורךלהפחית, לנישוםהדיןמתיר, 2003

בהפחתתהעוסקבפרקלהלןבסוגיהמפורטיוןדראו; 2003ביולי1יוםלאחרנרכשואשר(

נרכשואשרבנכסיםהמדוברכאשר-ובתקנותבפקודההתיקוןלאור–היום).  המוניטין

שניהם–לעסקההצדדיםשניביןאינטרסיםזהותקיימת, לתוקףהתיקוןכניסתטרם

אף, אחריםיםנכסשלבעניינם. המוניטיןלמכירתהמיוחסהתמורהנתחבהרחבתמעוניינים

, כןעלאשר.  המיסוייהענייניםניגודמתקייםאין, שכזואינטרסיםזהותקיימתשלא

ניגודעללהסתמךיכולאינוהמשפטבית, לתוקף132תיקוןכניסתאחרישנעשובעסקות

עובדתאתנכונהיבטאבחוזההנקובתמורהשסכוםהמבטיחכגורםהצדדיםביןהעניינים

.ערכםואתיןהמוניטמכירת

מוניטיןהעברתהמאפייניםסממניםשלסגורהרשימהשאיןנותןדלעילההלכותשלמיצוי

הסממניםאתהיתרביןלשקולישלאואםמוניטיןהועברהאםהשאלהנבחנתכאשראך

שלקיומה, חיכעסקהעסקשלמכירתו, הנוגדהמיסויאינטרס, לקוחותחוגהעברת: הבאים

הצדדיםכוונת, העסקשלהפיזיהרכושהעברת, המסחרסימןהעברת, רותתחאיתניית

.    הכלכליבסיכוןהנושאמיהו, המסולרשויותבהסכםהעסקההצגתואופן
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במוניטיןלהחזיקיכולה, תפעולית/ייצוריתפעילותנטולתאחזקותחברתהאם. ח

המשיבטענות. 1

טענתומבססהמשיב. מוניטיןלולייחסניתןאלכללפעילאינוהעסקשכאשרטועןהמשיב

: דיןפסקישלושהעלזו

מיסים, מחוזי-ליין-אוןמיסים(גדוליםמפעליםשומהפקיד' נמ"בעתדיראן, 1052-06מ"ע-

העובדותבסיכומיוהמשיבשלטענת. ")במחוזיתדיראןעניין": להלן. 17-ה) 2012דצמבר(6/כו

שםוגםבחברהארגון-רהבוצעשםגם. דנןבתיקלעובדותרביוןדמדומותתדיראןבעניין

חדלהעצמהוהיאהקשרבתחוםהעסקיתהפעילותכלאתהבתלחברתתדיראןהעבירה

עלתדיראןחתמההמניותלמכירתבמקביל. פעילותשנות3לאחר. בתחוםפעילותמכל

בשםלהשתמשהזכותאת, תשלוםתמורת, אליההעבירהלפיו, הבתהחברהעםהסכם

המחוזיהמשפטבית. מוניטיןשלמכירהמשקףזהשהסכם, טענהשםהמערערת. ובלוגו

הפעילותואלהעסקאלצמודיםהםשכן, הבתלחברהלייחסישהמוניטיןאתכי, פסק

.      העסקית

יםלמפעלשומהפקיד' נמ"בעלביטוחחברהכלל, 26356-10-10מ"ע+ 36620-12-09מ"ע-

טענההמערערתהעלתהשםגם). "כללעניין": להלן. 28-ה) 2013אפריל(2/כזמיסים(גדולים

חברה, מיטביתשלמניותיהאתרכשהכאשר, לטענתה. כאןהמערעריםשבפילזודומה

, מוניטין, השני; מיטביתחברתמניות, האחד-נכסיםשנילמעשהרכשה, פנסיהקרןלניהול

כי, וטענההוסיפההיא. מיטביתחברתבפעילותהקשור, מ"קגתחברבבעלותהנמצא

, מלידתהכברכי, בההמניותבעלת, מ"קגשללמוניטיןהודותהתאפשרהמיטביתפעילות

בעלתשלמאיבריהכאיבר, מ"קגשלהפעילותבתוךפנסיוניתכתוכניתמיטביתהוצגה

הטובמשמהנבעראשוניםהמימיהכברנהנתהשממנוהרחבהלקוחותוחוג, המניות

סיפקהדרכו" צינור", מ"קגשלכפלטפורמהבמיטביתלראותישכי, "מ"קגשלומהמוניטין

שמרגעקבעהמחוזיהמשפטבית. נדחושםהמערערתטענות". ללקוחותיהשירותיםמ"קג

עםמ"קגשלהקשריםחלחלו, השניםלאורךולקוחותעמיתיםמיטביתאצלשנצטברו

.עצמהמיטביתאללקוחותיה

). פורסםלא. 24.12.12ביוםניתן(אשקלוןשומהפקיד' נמ"בעמנועיםגלאון, 515-06ה"עמ- 

עםהמנועיםבתחוםפעילותהאתהשותפותחיסלהגלאוןבעניין). "גלאוןעניין": להלן

העברתשעם, זהבמובן, זהבתחוםפעילותבשוםהמשיכהולאהמערערתלידיהעברתה
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השארתשהרילמעשההלכהלמערערתהמוניטיןהועבר, למערערתהלקוחותורשימתודהצי

. תוכןמכלהמוניטיןאתמרוקן, לקוחותובהעדר, חיעסקבהעדר, השותפותבידיהמוניטין

גורלוגםכך, הלקוחותרשימתהועברהזומכירהכשבמסגרת, למערערתכולוכלנמכרהעסק

נאמראםגם, השותפותבידינותרולאלמערערתנמכריטיןהמונ, דהיינו. המוניטיןשל

שכן, העסקלביןהמוניטיןביןהמלאכותיתבהפרדהלהכירשאיןנקבעגלאוןבעניין. אחרת

.מוניטיןאיןעסקיתפעילותכלאיןוכאשרעסקיתלפעילותתמידמצטרףהמוניטין

פעילותנטולתחזקותאחברתכיהמשיבטועןל"הנהדיןפסקישלושתעלבהסתמך

. במוניטיןלהחזיקיכולהאינה, תפעולית/ייצורית

המערעריםטענות. 2

כלשאיןמאחר, מוניטיןבעלתתהיהאחזקותשחברתמניעהכלשאיןטועניםהמערערים

נכסכלאו, מותג, פטנטלהחזיקשניתןכפי. אחרמוחשיבלתינכסלכלמוניטיןביןהבדל

, בקבוצהאחרותחברותשללרשותןהנכסאתהמעמידההחזקותבחברתחראמוחשיבלתי

העסקיתהפעילותאתמבצעתשאינההחזקותבחברתהמוניטיןאתלהחזיקניתןגםכך

.  בקבוצהאחרותחברותשללשימושןהמוניטיןאתמעמידהאלאבעצמה

הכרעתםכי, בדיןושישבהשופטיםהדגישוהמשיבנתלהבהבפסיקהכיטועניםהמערערים

.  ונחרצתקטגוריתהלכהלקבועשלאנזהריםשהםתוך, בפניהםשעמדובנסיבותמעוגנת

ביקשהזאתוחרףחברהשלמניותנמכרושם. מענייננוהשינויבתכליתשונהכללעניין

") מסךבהרמת("בהןשישכאילו) המניות(הממכראתמחדשולסווג" לפצל) "כלל(המוכרת

לחודמניותנמכרולאכללבפרשת. נפרדנוסףכממכרולראותם, מוניטיןשלךערגם

. לענייננוהשוואהברתאיננהכללפרשתלכן. בלבדמניותאלאלחודומוניטין

תדיראןפרשתביןדימיוןקייםכאילובסיכומיומציגשהמשיבאףעל-תדיראןעניין

אךהתמקדהשםהעסקהכיהעובדהבראשן. עובדותממספרלהתעלםהואמבכר, לענייננו

שבמסגרתהתדיראןלפרשתבניגוד; האםהחברהשלקניינהשנותרוובלוגובשםורק

' א104סעיףבמסגרתבענייננו, "הקשרבתחוםהעסקיתפעילותהכל"בהסכםהועברה

עבמודאך-פיננסיותהתחייבויותמספרהועברוולצידםקבועיםנכסיםהועברו, לפקודה

המונח) השומהפקידשםשטעןוכפי(תדיראןלפרשתבניגוד; המוניטיןהועברלאובמכוון
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המונחבענייננוואילו, המקוריהעסקההסכםבמסגרתכללנזכרלא) goodwill(מוניטין

המערערתביקשהבהתדיראןלפרשתבניגוד; 2007משנת] 21/מע[בהסכםנזכרגםנזכר

אשראתלמשיבהמערערתדיווחהובעקביותשניםמשךבענייננו,למשיבדיווחיהאתלתקן

שפורטובנסיבות"כיקבעדשםש"ביהמ, יוםשלבסופו, ואמנם. ושתקקיבלוהלההתרחש

עסקהבוהקשרבתחוםמוניטיןכלגילמולאהמערערתשלוהלוגו" תדיראן"השם, לעיל

שהסימןהוכחלאשלפיהההכרעהבבסיסשעמדהוא, העובדתיהמצע, היינו. "הבתחברת

הרואותעינינוכילצייןלמותרולא. המוכרתבידישהיהמוניטיןביטוילידיהביאהגרפי

.בתכליתשונהבענייננוהעובדתישהמצע

בניגוד: גלאוןופרשתדכאןהנסיבותביןומשמעותייםבולטיםהבדליםקיימים-גלאוןעניין

קיבוץידיעלכולםהמוחזקיםקשוריםצדדיםביןבוצעוהעסקאותבמסגרתהגלאוןלפרשת

ובוודאיהאםלחברהקשורצדשאינה, DHL-לנמכרוהבתהחברהמניותבענייננו, גלאון

נערכובעניינהשהמסמכיםגלאוןלפרשתבניגוד; קרגופליינגידיעלמוחזקתשאיננה

בטרםרבזמןמגעיםניהלוםהצדדיבענייננו, רטרואקטיביבאופןנקבעווהפרטיםבדיעבד

הערכתכיטעןהמשיבבהגלאוןלפרשתבניגוד;  "אמתבזמן"נערכוומסמכיההעסקהביצוע

PPAעבודתנערכהבענייננו, וישניםמדויקיםלאנתוניםעלבהתבססנערכההמוניטיןשווי

ןגלאושבפרשתבעוד. העסקהביצועלאחרמידגרמניהKPMGידי-עלהרוכשתמטעם

התשתית, וכללתדיראןלפרשותבדומה. מחודשתלהערכההענייןאתש"ביהמהחזיר

בענייננוהעובדתיתהתשתית. המשפטביתשלהכרעתובבסיסשעמדההיאהעובדתית

.בתכליתשונה

האחזקותבחברתהמוניטיןבשאלתדיון. 3

שהואתוךהמחוזיהמשפטבביתתדיראןבענייןהדיןפסקעל, היתרבין, מסתמךהמשיב

דמשיבאליבא). במקורההדגשה(שכאןלאלהרבדמיוןדומותשםשהעובדותבסיכומיוטוען

, בתלחברהמסויםפעילותתחוםהועברשםגם. בחברהארגון-רהבוצעתדיראןבענייןגם

במקביל. פעילותשנות3לאחר, הבתהחברהשלמניותיהאתהאםהחברהמכרהשםגם

את, תשלוםתמורת, אליההעבירהלפיו, הבתהחברהעםהסכםעלחתמהיותהמנלמכירת

. מוניטיןשלמכירהמשקףזהשהסכם, טענהשםהמערערת. ובלוגובשםלהשתמשהזכות

ואלהעסקאלצמודיםהםשכן, הבתלחברהלייחסישהמוניטיןאתכי, פסקהמשפטבית
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הדיןפסקותוצאתהערעוראתיבלקהעליוןהמשפטבית, כידוע. העסקיתהפעילות

.  התהפכה

המשפטביתשלדינופסקמתןלאחר, תדיראןדיןלפסקבקשרשנכתבוהשלמהבסיכומי

שמפסק,וכתבטעמוהמשיבשינה, המחוזיהמשפטביתשלדינופסקאתקיבלשלאהעליון

מפסקדבריויפעל. קמאהדיןשבפסקמזושונהעובדתיתתמונהעולהתדיראןא"בעהדין

בהכרחתדיראןשבענייןמסיקהמשיב. ועשייהתוכןהאם-בחברהשהיו, עולהבערעורהדין

מפעילותובחלקותכניותדוחותבאותםשטפלו, הנחיותשנתנו, עובדיםהאםבחברההיו

לרכישתהוצאותבההיו, לחילופין. המקרקעיןבנכסי, המידעבשמירת, הועברשלאהקשר

, ניהלהכלומר, " מנהלתאחזקותלחברתהפכה"האםהחברהשם. כךלשםץמבחושירותים

. בהוצאותנשאהופעלה

המשפטביתשלדינולפסקבהתייחסם. תדיראןלענייןהתייחסותםשינוהמערעריםגם

לשיטתם. דנןלענייןתדיראןענייןבין, רבותשונינקודותעלהמערעריםהצביעוהמחוזי

בתכליתשונהבענייננוהעובדתיושהמצעההכרעהבבסיסשעמדהוא, העובדתיהמצע

תוךטעמםהמערעריםגםשינוהעליוןהמשפטביתשלדינופסקלאחר. תדיראןמעניין

–שלפנינוהמקרהלנסיבותמאודדומותתדיראןפרשתשלשנסיבותיהטועניםשהם

בתוךהעברה"נתהשכוהעברה–בתלחברהחטיבההפיכתעלדוברתדיראןבפרשת

(המשפחה בפרשת; שלפנינובערעורגםשקרהכפיבדיוק) הדיןלפסק12בסעיףראו" 

מאודבדומה–המבנהשינויואחרישלפניבתקופההפעילותבאופישינויכלחללאתדיראן

–ובלוגובשםשימושזכותהבתלחברהניתנהתדיראןבפרשת; שלפנינוהמקרהלנסיבות

זכותלמערערתשהעניקההאםהחברהבידי) והמוניטין(המותגנותרושלפנינובערעורגם

החברותבפעילותמעורבתלהיותהאםהחברההמשיכהתדיראןבפרשת; בהםשימוש

" הכוללתמטרייה"האתלספקהאםהחברההמשיכהשלפנינובערעורגם–בקבוצההבנות

גם–בקבוצההחברותכלשלשותפתמפעילותעלדוברתדיראןבפרשת; הפעילותלצורך

המוניטיןניצולתוךאחתכקבוצההבנותוהחברותהאםהחברההתנהלושלפנינובערעור

. האםבחברהונותרושנצברוהכוללים

בנוסף, המשיבהסתמךבמוניטיןלהחזיקיכולהאינהאחזקותשחברתהטענהביסוסלצורך

ועל, רמלההשומהפקידסגן-לויח"רושלעדותולע, וכללגלאוןתדיראןבענייןהדיןלפסקי

המיסיםברשותהשוויהערכותמחלקתמנהל-ווינשטייןשמואלמרשלועדותודעתוחוות

שלהכספייםהדוחותמניתוחחשבוןרואהשלבראיההתמונהעלהסתכללויח"רו. 

שלהבעליםהיהתאחזקותשחברתההיתכנותלגבינשאללויח"רו. המעורבותהחברות
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במותגכולההקבוצהשעשתהלשימושבאשרבהמשךנשאללויח"רווכאשרומותגפטנט

, ווינשטייןלמראלהכגוןשאלותלהפנותוביקשבנושאבקיהואשאיןענהקרגופליינג

: לויח"רושלובלשונו

?מותגשנותריודעלאאתההאםחברתקרגובפליינג:ש"

.ראיתישאנימה, הקבוצהלכלשייךהמותג:ת

?מותגאיןאצלה, מותגאיןקרגולפליינגזהלקבוצהכששייךאבל:ש

,המותג:ת

?במותגחלקאין? מותגאיןקרגופליינגלה? מותגאיןלה, שלה:ש

,אמרתילא:ת

.אותךשואלאני, לשיטתך:ש

תשאלשלאחבל, שמואלאתתשאלזהפחותאני, להיוםנכוןיודעלא:ת

.כברזוכרלאאניעכשיו. זהאתאותו

?לומריודעלאאתהאבל:ש

יש. וכדומהכמהאיןאם, ישאםכלכליתמבחינה, להיכנסיודעלאאני:ת

.לקבוצהששייךקרגופליינגמותג

שייךשמותגאומרכשאתהשלךהבנתךלפיעכשיואותךשואלוכשאני:ש

מהחברותאחתלכלקבוצהלשייךשהמותגמתכווןאתההאםלקבוצה

?יחסיבאופןשוויםבחלקים

.יודעלא:ת

?הקבוצהמתוךאחתלחברהרק:ש

לאאני. טובמספיקיודעלא, טובמספיקזהאתמכירלא. יודעלא:ת

).לפרוטוקול362-363עמוד(" טובמספיקהזהבשוקבקיא

לחברהמאפשרתוהיא, מותגלחברהיששאםלויח"רואומרהנגדיתחקירתוובהמשך

. שימושבדמיבמותגשימוששעושההחברהאתלחייבעליהאזכי, שימושבולעשותאחרת

הבתחברתאתמחייבתלאאםחברתכאשר, לפיהסיטואציהעללהישאלממשיךלויח"רו

מאחרנעשהלאהדבר, רעיוניתהכנסהבגיןמסממנהלגבותשניתןלמרות, במותגבשימוש

לכןהבתלחברתהוצאהשניומצד, האםלחברתהכנסהאחדמצדתהיההמסשתוצאת

תשובהלענותיכולהואשאיןמבהירלויח"רו. מכךנשכריצאלאהמדינהאוצרמעשיבאופן

: השימוששלשוויהערכתלבצעיש, דעתולסוףירדתיאםאבל, המיסיםרשותבשםכללית
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לחברותמאפשרתהיאבבעלותהתגהמו, מותגלהישאםלחברתעכשיו:ש

,מחייבתלאוהיאבולהשתמשבקבוצתההבת

?שלנוהמקרהלא:ת

לאוהיא. היפותטיותתהיינהשליהשאלותרוב. לגמריהיפותטילא:ש

.שלההמותגעבורשימושבדמיהבתחברתאתמחייבת

.בעיקרוןכלכלימשהולאזה:ת

כאלהתופעותעםנפגשלאהאתהאםלחייביכולהשהיאברורזה:ש

?לעתמעתביניהםמסהפרשילהםכשאין

,כזהדברשישלהיותיכול, שישלהיותיכול:ת

הכנסהזקיפת, הכנסהאפילוזוקףלאאתהכאלהשבמקריםנכוןהאם:ש

, זהותממילאתהיינההמסשתוצאותכיוון, כמובןרעיוניתהכנסההיא

זהואז, הכנסהתהיההיאהשנייהובחברההוצאהתהיינהאחתבחברה

.לךיתאזן

עלכזהדבראפשראימביאשאתה2.4לסעיףהכנסהזקיפתאילדעתי:ת

.לזהדומהמשהואו85סעיףפהאין. הפקידהפי

?85- לשייךזהמה:ש

?להיותצריךכמה? מהלפי? שוקשווילפיאעשהאנימה2.4כילא:ת

מהםלהעריךיודעלאאתה, הראוייםושהשימדמימהםתעריךאתה:ש

?ראוייםהשימושדמי

?אני:ת

.מישהו, ויינשטיין, אתה:ש

יכולהואהשימושדמימהיודעששמוליקלהיותיכולאכןאז, לאאני:ת

,אני, אותםלהעריך

, כאלהבנסיבותכרגילשאתםנכוןאםאותךשואלאניואזלהעריךיכול:ש

,המסרשויות, הכנסהמסנציבותאתם, אתם

.רמלהשומהפקידאני:ת

כשחברותכאלהבסיטואציותהכנסהזוקפיםלא, רמלהשומהפקיד:ש

מסתוצאותואיןהשנייהאתאחתמחייבותלאקבוצהבאותהפרטיות

.החיובלאי
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ארבעהשהגיעועד, שומההפקידאצלהמצבמהלךאסביראניבוא:ת

לאאני. בחברותשהתעסקווחציקחיםמפשתיליהיוהאלונכבדים

.מסהפרשיתוצאותשאיןאיתםלהתעסקאפשרשאיתיקשזהמאמין

יכולהאחזקותשחברתסבור,המשיבמטעםשהעיד, לויח"רושגםללמודניתןמהתשובה

דמיכךעללגבותהאחזקותחברתעלשימושבועושהאחרתחברהאםאךבמותגלהחזיק

בידיהיהשלאהנותנתהיא, שימושדמינגבושלאשהעובדההואיעוןהטעיקר. שימוש

חזקה, מוניטיןקרגופליינגבידיהיהאםהמשיבלשיטתאחרותמילים. מוניטיןקרגופליינג

.  שימושבושעשהממיכלשהיתמורהבגינוגובהשהייתהעליה

שחדלהשחברהלליתהכמהטענהבוחזרשהואלהסיקניתןהמשיבשלהתשובהמסיכומי

אםאך, אפשרישהדברעתההיאהטענה. במוניטיןלהחזיקיכולהלאייצוריתמפעילות

וכןתמורהכךעללגבותעליהבמוניטיןשימושלעשותהבתלחברתמאפשרתהאםחברת

.  עליולהגןמנתעלוזאתבמוניטיןבעלותהעניןאתבכתבלעגן

תוסיףלאייצוריתמפעילותשחדלההשחבר, כאקסיומהטועןאינוהמשיב"

אחרלגורםהחברהתאפשרשאם, אלא, הפעילותשבבסיסבמוניטיןלהחזיק

' בעמ, ווינשטייןד"ח(תמלוגים/שכירותדמיתתבע, מהמוניטיןרווחיםלהפיק

אינוזהנכס. במוניטיןבעלותהאתבכתבלעגןהחברהתקפידכלוקודם).23

ההדגשות."(בהסכםהגנהטעוןהוא. שלהבנקהבחשבוןאובחצריהנשמר

)המשיבשלהתגובהלסיכומי8סעיף, במקור

מלאהבבעלותבתחברהשללשימושההמועמדנכסעלבהסכםבהגנהלצורךהמשיבטענת

חברהלרשותהמועמדנכסעלבהגנהצורךכלשאיןלחלוטיןברור. תמוההטענההיא

השימושאתלהפסיקנתוןרגעבכליכוליםהנכסבעלי.הנכסבעליבידיבמלואההנשלטת

עללהגןצורךאיןלכן. בתת הבחברהשליטהמתוקףוהןבנכסהבעלותמתוקףהןבנכס

.העובדתיהמצבכשזהבהסכםהמוניטין

:להלן תקציר חוות דעתו. מטעם המשיב, ווינשטייןשמואלמרשלדעתוחוות. 4

ראשוןותוארושיווקבמימוןהתמחות, עסקיםמנהלבשניתוארויינשטייןלמר

עברלכךבנוסף. בירושליםהעבריתבאוניברסיטהרכשתאריואתעסקיםמנהל/בכלכלה

הישראליבמרכזחברותשוויוהערכתכספייםדוחותניתוחקורס, הכנסהמסמפקחיקורס
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תמציתפיעל(היאדעתוחוותתמצית. הנושאיםבאותםמתקדםקורסוכןלניהול

):  המנהלים

: שאלותשתילגביהמקצועיתדעתוחוותלתתרמלהשומהפקידי"עהתבקשווינשטייןמר

ביוםהשילוחלחברתקרגופליינגהעבירהאותםהעסקיתפעילותשלהנכסיםהרכב) 1

1/1/2001;

מועדלפי, שהועברההעסקיתהפעילותמרכיבישלהשוויהתפלגותהייתהמה) 2

. 104סעיףפיעל, צמיחתם/רכישתם

חטיבת, עצמאיותחטיבותבשתיהתבצעהקרגופליינגשלהעסקיתהפעילות2000סוףעד

, נפרדתחשבונותוהנהלתדיווחמערכתהיוחטיבהלכלכאשר, הבלדרותוחטיבתהשילוח

. נפרדשיווקיומיתוג

החברהחטיבותשלקיתהעסהפעילותהעברתאתהחברההשלימה01.01.2001בתאריך

הבלדרותוחברתהשילוחחברת: הפעילותקליטתלצורךשהקימה, בנותחברותלשתי

ציינהקרגופליינג, החטיבותשלהעסקיתהפעילותלהעברתהתפעוליהשיקולמלבד

בהסכםהחזיקההשילוחחטיבת: נוסףמסחרישיקולהעסקיהמבנהשינוילביצועבבקשתה

אשרDP-הגרמניהדוארבבעלותשהינה, העולמיתDanzas AEIחברתשלנציגות

FedExחברתשלהעיקריותהמתחרותאחתשהיאDHLמחברת25%בגםהחזיקה
. העולמית

שווקיעלביניהןהתחרותאתלהעציםעשויותDPוFedExשחברותהעריכההחברה

. והשילוחהבלדרות

הועברוהבלדרותוחברתהשילוחלחברתקרגוינגמפליהעסקיתהפעילותהעברתבמסגרת

לחברתהועברוהשילוחחטיבתעובדי(בהתאמההועסקושנהלחטיבהבהתאם, העובדיםכל

משנתהחל, למעשה. השליטהבעלישניאתגםשכללההניהולשרשרתלרבות' וכוהשילוח

אינהקרגוליינגפואילך2001מתחילת. קרגובפליינגאחדעובדולוהועסקלא, 2001

. כללעובדיםמעסיקה

הקשורהחברהDcutsche Post International BV,חברתביןהסכםנחתם2007בשנת

ב

,DPאתקרגופליינגמכרה, ההסכםלמתווהבהתאם. השילוחוחברתקרגופליינגלבין

. קרגופליינגמחברתמוניטיןרכשההשילוחחברתזמניתובו, לרוכשתהשילוחחברתמניות
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העברתבעתהועברולא, ביניהםקרגופליינגשלומוניטין, מוחשייםבלתינכסיםכי, נטען

.העסקיתהפעילות

שינויבמסגרתשהועברוהנכסיםהרכבבמסגרת חוות הדעת בוחן מר ויינשטיין את .5

: העסקיהמבנה

הביאוריםפיועל, 2001בשנתמבנהלשינויהבקשהבמסגרתשהוגשוהמסמכיםפיעל

המבנהשינוישלאחרבשנים, השילוחחברתשלוהןקרגופליינגשלהןהכספייםלרוחות

שלההתחייבויותוכלהנכסיםכלכולל, השילוחלחברתהועברההעסקיתהפעילות, העסקי

לחברתהפכה-מאזכלשהיעסקיתבפעילותעוסקתאינהקרגוופליינג, העסקיתהפעילות

. החזקות

הועברוהעובדים(עובדיםלהעסיקקרגופליינגחדלה, העסקיתהפעילותהעברתמאז

לתפקידםבהתאם, העסקיתהפעילותהעברתבמסגרת, והבלדרותהשילוחלחברות

לנהלקרגופליינגשלביכולתההיהלאהעסקיתהפעילותהעברתלאחר, לפיכך). בחטיבות

. מוחשייםהבלתינכסיהאתולשמרלתחזק, לתפעל, ולשלוט

כל, שילמהולא, לשלםנדרשהלאהשילוחחברת, הפעילותהעברתשלאחרהשניםבכל

. קרגולפליינגשייכיםנותרושכביכול, בנכסיםשימושבגיןשכראותמלוג/תשלום

הןהועברוהעסקיתהפעילותהעברתבמסגרתכי, ברורהמסקנהמתבקשתהאמורמן

בעסקת, לכן. שהיוככל, מוניטיןלרבות, מוחשייםהבלתיסיםהנכוהןהמוחשייםהנכסים

מניותמכירתבגיןהייתהשהתקבלההתמורה, 2007בשנתהשילוחחברתשלהמניותמכירת

. בלבד, השילוחחברת

שהועברומוחשייםהבלתיהנכסיםזיהוי. 6

2001לינואר1ביום, העסקיתהפעילותהעברתבמועד, ווינשטייןמרשלבדיקתופיעל

: הבאיםמוחשייםהבלתיהנכסיםאתהשילוחלחברתקרגופליינגהעבירה

: הקבוצהשלהמבדליםהסימניםמכלולאתהכולל-” קרגופליינג”במותגשימושזכות-

. האינטרנטואתרלוגו, מסחריסימן, המסחרישם

לא" קרגופליינג"המותגעלהבעלותכי, היאמסקנתו, במותגהבעליםזהותאתלקבועמבלי

, 2001בינוארהעסקיתהפעילותהעברתבמסגרת, זאתעם. השילוחלחברתבלעדיתהועברה

. תמורהכלללא, במותגלהשתמשזכותהשילוחלחברתהעניקהקרגופליינג
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)Assembled Workforce AWF(עובריםוהכשרתגיוס, מיוןשווי-

הועברוהעובדים. קרגובפליינגעובדיםנותרואל, העסקיתהפעילותהעברתבמסגרת

. קרגובפליינגבחטיבותלתפקידםבהתאם, הבלדרותולחברתהשילוחלחברת

השילוחבתחוםעסקיתפעילותהמרכיביםאחריםמוחשייםבלתינכסים-

: לשנייםנחלקהשילוחפעילותבתחוםמוחשייםהבלתיהנכסיםמכלול

בתחוםהאסטרטגיהפעולהלשיתוףומיוחסיםDP-בהקשוריםמוחשייםבלתינכסים-

שיתוףעםבקשרוהזכויותההסכמיםכללרבות, DPשלבישראלבלעדיכסוכןהשילוח

) שיוריסלכערך(ומוניטיןתפעולייםקשרים, ידע, לקוחותקשרילרבות, DPעםפעולה

DP.עםבקשר

פליינגשלהעצמאיתבפעילותהומקורם, DPבקשוריםשאינםמוחשייםבלתינכסים-

חברתבמסגרתעימםהקשרוהמשךהשילוחלחברתהעסקיתהפעילותהעברתלפניקרגו

קשורשאינו, השילוחבתחום) שיוריכערך(ומוניטיןלקוחותבקשרימדובר. השילוח

DPבסוכנות
מיוןשווי, "קרגוגפליינ"במותגהשימושזכותאתווינשטייןמרכימתהדעתחוותבהמשך

- בהקשורההעסקיתהפעילותאתהמרכיביםמוחשייםבלתינכסים, עובדיםוהכשרתגיוס

DP ,בקשוריםשאינםמוחשייםבלתינכסים–DP .

חוות. פרי' פרופשלוהשניהצדקה' פרופשלאחתדעתחוותשתיהוגשוהמערעריםמטעם

?במוניטיןלהחזיקיכולהפעילותללאזקותאחחברתהאםבשאלההיתרביןעסקוהדעת

צדקה' פרופשלדעתוחוותתקציר. 7

מאוניברסיטת) יתרהבהצטיינות(וסטטיסטיקהבכלכלהראשוןתוארבעלהואצדקה' פרופ

) Massachusetts Institute of Technology)MIT-מבכלכלהר"דותואראביבתל

: בשאלהעוסקתדעתוחוות.אביבתליטתבאוניברסלכלכלהפרופסורהואכיום

החברותאתולשמשהחזקותבחברתמוחזקלהיותעשוימוניטין, כלכליתמבחינה, האם-

? הקבוצהפעילותמתבצעתבהןהבנות
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הפיזיתמהפעילותבנפרדולמכירהלהעברההניתןנכסהינומוניטין, כלכליתמבחינה, האם-

? החברהשל

שינוישלאחרבתקופההאםבחברתהוחזקקרגופליינגקבוצתשלהמוניטיןכיסבירהאם-

חברתכיסבירזההאם? 2007בשנתהבתחברתמכירתועדהפעילותשנותלאורך, המבנה

? המכירהבמועדהאםמחברתהמוניטיןאתרכשההבת

, המכירהדמועועדהפיצולממועדהעסקיתפעילותהאתניהלההבתחברתכיסבירהאם-

? האמוריםהמוניטיןשלופיתוחשמירהולרבותהאםחברתשלבמוניטיןשימושתוך

:  בחיובהיאלעילהמפורטותהשאלותלכלהמקצועיתתשובתו

בינלאומיתתובלהכולל, תחומיםבמספרופעלה1982בשנתהוקמהמ"בעקרגופליינגחברת

תפעולייםמטעמיםבחברהשבוצעמבנהינוימשכחלק2000בדצמבר. לוגיסטייםושירותים

נכסיהאתהאםהחברההעבירהזהמועדלאחרבסמוך. בנותחברותלשתיהפעילותפוצלה

. קרגופליינגתחתמרוכזתלהיותהמשיכההקבוצהשפעילותבעוד, הבנותלחברותהפיזיים

כקבוצה, מלאובשיתוףיחדיולפעולהמבניהשינוימועדלאחרהמשיכוהקבוצהחברות

. העסקיתוהסינרגיההגומליןקשרי, האםבחברתשנצברהמוניטיןניצולתוך, אחתעסקית

אתחלקוהחברותכל. כוללכשרותללקוחותיהמשווקלהיותהמשיךהקבוצהשירותימגוון

. הקבוצהמוניטיןובכללםמוחשייםבלתינכסיםאותם

הנכסיםלערךמעלהפירמהערךאתהמגלם,פירמהשלמוחשי-בלתיכנכסמוגדרמוניטין

עודףשהוארווחולהרוויחלהמשיךהפירמהשליכולתהאתמשקףזהנכס. שלההמוחשיים

להשיגשניתןאו, דומהמסוגאחריםעסקיםשמרוויחים, הבסיסיאו, הנורמאליהשיעורעל

לעסקשישהטובוהשםמהפופולאריותנובעתזויכולת. ההשקעותבשוקיההשקעהעל

. אחריםגורמיםושלאלהכלשלשילובאו, ציבוריחסי, מסחרישם, שלוהמיקום, במסחר

, המפתחותאלוהן, הקבוצהכללאתהמשמשבמוניטיןמחזיקותלעיתיםהחזקהחברות

כאשר, מרכזינכסהינוהאםחברתידיעלהמוחזקהמוניטיןנכס. אותוומתחזקותמחזקות

. האםהחברהשלבמוניטיןשימושעושותהןאלאעצמןמשלמוניטיןאיןהבנותלחברות

דעתוחוותבהמשך. בפיתוחוואףהמוניטיןשלבתחזוקתולסייעעשויותהבנותהחברות
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החזקותלחברותהאמריקאיההוןומשוקהישראליההוןמשוקדוגמאותצדקה' פרופהביא

. ןידעלהמוחזקתהקבוצהשלבמוניטיןגםהמחזיקות

, שירותיםשלרחבמגווןשכלל, ומקיףכוללניפתרוןללקוחותהציעהקרגופליינגחברת

החברותביןהבחנהללאאחדמגוףמענהקיבלהלקוח. לקוחכלשללצרכיושהותאמו

לקוחות. המוניטיןשלחוזקועלששמרומההחברהשלכוחהעיקרזהו. בקבוצההשונות

: הכולליםהשירותיםמכלולאתשמעניקהאחתחברהעיניהםדלנגראוקרגופליינגקבוצת

. בקבוצהחברותמספרידיעלניתנושלמעשה' וכוביטוח, לוגיסטיקה, אחסון, שילוח, הובלה

מלאהבבעלותבתובחברתאםבחברתשמדוברמכיווןכיהיאצדקה' פרופשלמסקנתו

השומהפקידשללטענתולכליכבסיסשוםאין, אחתכמקשה, אחתבקבוצהיחדשפעלו

) במקורהדגשה(2001בשנתהפיצולבמועדהבתלחברתהועברשהמוניטיןמטעמווהמומחה

. הבתבחברתרקכולונמצאהואוכי

עלשמרההאםוחברת, הבתלחברתבהרבהבזמןקדמההאםשחברתמכיוון, כןעליתר

. הבתלחברתמאשרהאםלחברתיטיןהמונאתלייחסיותרהרבהסביר, "קרגופליינג"השם

את) 3/9/14מיוםבישיבהידבכתבותוקןהבתחברתבטעותנכתב(האםחברתשינתהאילו

אוליבכךהיתה" קרגופליינג"השםתחתיותרנשארתהייתהולאהפיצולבמועדשמה

. להפיצובמועדהבתלחברתהועברשהמוניטין) מבוססת-לאעדיין(אינדיקציהאיזושהי

שהתרחשהמקוריבפיצולהאםבחברתנותרהמוניטיןכיהיאביותרהסבירההמסקנה, לכן

. שלההבנותחברותעלהקבוצהמכלולאתשירתהשניםובמהלך, 2001בשנת

).  ומשאיותמבנים(שלההפיזימהרכושולאשלהמהמוניטיןבעיקרנבעהקבוצהערך

באמצעותוהושבחתוחזקוהואהאםהחברהידיעלהוחזקזהשמוניטיןסביר, להערכתו

. כךעלמעיד2007בשנתהמכירהמעסקתכחלקשנחתםהתחרותאיהסכם. הבנותהחברות

כלהייתהלא, שבוצעהמבנהשינוישבמסגרתבכךלמצואניתן, לטענתונוסףחיזוק

אםההחברה, ולמעשה, השילוחבתחוםולפעוללחזורשלאהאםחברתשלהתחייבות

. כלפיהכלשהיטענהתהיההבנותשלחברותמבלילפעילותולשובימיהלחדשיכולההייתה

בחברהנותרושהמוניטיןכךעלמעידהוהבלדרותהשילוחבתחומיולפעוללשובהיכולת

. הבתלחברהעברוולאהאם

במניותורקאךמסתכמתהייתה2007משנתהמכירהעסקתשאילוברור, אלהבנסיבות

בתחוםהפעילותאת, אצלה, בעצמהלהמשיךיכולההייתההאםחברת, הבתחברהה

עלהיה, לכן. מהמוניטיןנהניתהייתהלאוהרוכשת, קושיכלללאהבינלאומיהשילוח

. בפועלבוצעשאכןכפי, האםבחברהשנצברוהמוניטיןאתגםלרכושהרוכשתהחברה
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פרי' פרופשלדעתוחוותתקציר.8

במינהלשניתוארבעל, בירושליםהעבריתמהאוניברסיטהלמשפטיםמוסמךהואפרי' פרופ

שימשהיתרבין. יורקבניוקולומביהמאוניברסיטתעסקיםבמינהלר"דתוארובעלעסקים

שלאמריטוס' פרופהואהעבריתבאוניברסיטה) שיווק(עסקיםלמינהלכמרצהפרי' פרופ

המסלולארגונילייעוץשניתוארבמסגרתאסטרטגיהמגמתראש, חיפהאוניברסיטת

.אונוקריתבמכללתשיווקיתותקשורתלפרסוםהחוג' רוכןלמינהלהמיכללהשלהאקדמי

, ידועלונבדקושנאספוהפרטיםגםכמו, בפניושהונחהעובדתיהמסדנוכח-הדעתחוות

, הנוהגתהעסקיתבפרקטיקהויישומןהאקדמיבמחקרהמקובלותהשיווקתיאוריותולאור

: הבאותבסוגיותדעתולחוותנתבקש

משלמוניטיןבעלתלהיותיכולהתפעוליתייצוריתפעילותנטולתאחזקותחברתהאם-

פעילותהאתתעבירחברהשלפיההאפשרותבדברעמדתולהביעהתבקש, כךובתוך. עצמה

הקשורהמוניטיןאתבידיהותותיר, שלהבתלחברה) ואנשיםברזלים(תפעוליתהייצורית

. שהועברהבפעילות

פעילותבהשתתקייםומבליהמוניטיןעםלהיוותריכולהכאמוראחזקותחברתהאם-

בסיטואציהשחיקתוקצבולחילופיןהמוניטיןשלשרידותומידתומהי) שניםלאורך(ייצורית

. כאמור

שלקיומובדברדעתוולחוות, דנאייןהענלנסיבותלהתייחספרי' פרופנתבקשעוד-

לאחרגם” האםחברה”כקרגופליינגבידיוהותרתומ"בעקרגופליינגבחברתמוניטין

במסגרת, מ"בע) בינלאומיתתובלה(קרגופליינג. סי.אף, הבתלחברההפעילותשהועברה

העסקהתלסבירוובאשר; האחזקותכחברתנותרההראשונהוזו, 2001בשנתהמבנהשינוי

. הנזכרהמוניטיןאתDeutsche Postידיעלשנרכשההבתלחברהמכרהקרגופליינגבה

הדעתחוותמסקנותתמצית

, אקדמאייםומאמריםמחקריםמספרפרי' פרופבחןהנזכרותהסוגיותבחינתלצורך

דומיםה, )case studies(מבחןמקרימספרניתחוכן, המידעמקורותבנספחהמופיעים
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ניסיונושנות40מלמעלהסמךעלוכןשבחןהמידעסמךעל. הנדוןלמקרהבאופיים

: מסקנותיולהלן, פרויקטים2,000מבלמעלהשיווקיתלאסטרטגיהוכיועץכמומחה

כלוללאבלבדהאחזקותטהרתעלשהיא, אחזקותחברתשלנחלתהלהיותיכולמוניטין

שלהשירותיםאוהמוצריםאיכותלגביהלקוחותתפיסתהואמוניטין. ייצוריתפעילות

השלטתהדעהזוהי. החשבונאיאוהמשפטיהאחזקותלמבנהקשורהואואיןכלשהיחברה

כךעלחולקשמישהוראהלאפרי' ופרופ, המוניטיןמומחיואצלהשיווקבעולם

. ומחקרועיסוקותחוםשהיא, השיווקיתבדיסציפלינה

הייצוריתמהפעילותבמנותקבמוניטיןפירמהתחזיקשלפיה, אפשרותהבוודאיקיימת

מאודרבערךבעלבמוניטיןהמחזיקותלחברותרבותדוגמאותישנן. זהממוניטיןהיונקת

. בנותחברותבאמצעותאלא, בעצמןייצוריתפעילותמנהלותאינןואשר

לימיםהועברהוזוהייצוריתהפעילותהחלהבהלפירמהבאשרגםוקיימתשרירהזומסקנה

נצמדבהכרחאיננוהמוניטין. גרידאאחזקותכחברתנותרההפירמהכאשר, בתלחברה

. הלקוחותלתפיסתקשוראלא, הפעילותלהעברת

פעילותההעבירהאשר, כאמוראחזקותבחברתהמוניטיןשלשרידותולשאלתאשר

יהאלעיתים. בנסיבותתלויותאלווניטיןהמשלשחיקתווכן, בתלחברהנכסיהאוהייצורית

תהאולעיתים, מהירהבתחברתאל) האחזקותחברת(האםמחברתהמוניטיןשלחילחולו

. מורגשתובלתיאיטיתזליגתו

ונותרהיהאשר, המוניטיןכיפרי' פרופקובע, ידו-עלונחקרבפניוהובאאשר, דנןבעניין

עדנגרעולאכורסםלא, )הבתלחברההפעילותהעברתלאחרגם(האםהחברהקרגובפליינג

. זניחהובצורהבשולייםאםכי, הבתלחברה2007בשנתלמכירתו

לצדכאשרDeutsche Postעשתהנכוןכיהיאפרי ' של פרופמסקנתו, לעילהאמורלנוכח

הנכבדהמוניטיןאת, )הבתהחברהבאמצעות(גםרכשה, ”ומחשביםשולחנות”רכישת

שלהשואבתוהאבןלפעילותהמנועאתהמהווה, )האםהחברה(קרגובפליינגשנותר

. לקוחותיה
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, גאוגרפיהצמודהמוניטיןהיותונוכחDeutsche Postשלהעולמיהמוניטיןאףעל, כך

נוכחובפרט, המוניטיןרכישתבעדהבתהחברהידיעלששולמוהסכומיםכיפרי' פרופסבור

.סביריםסכומיםהינם, השיווקיהמימדוחשיבותהפעילותתחום

האחזקותבחברתהמוניטיןבשאלתהכרעה. 9

ללאאחזקותחברתהאםדהיינו–זהבפרקשבמחלוקתבשאלהחלוקיםהצדדיםמומחי

. המשיבכטענתלאואם, המערעריםכטענתבמוניטיןלהחזיקיכולהעסקיתפעילות

הכספייםבדוחותיהלהצהרהשבהתאםדעתובחוותכותב,המשיבמטעםהעדווינשטייןמר

כלללא, בלבדהחזקותכחברתמשמשתהחברה, העסקיהמבנהשינוילאחרקרגופליינגשל

ומאז, עסקיתפעילותכלאיןעצמהולחברהמאחר. ההחזקהלפעילותמעברעסקיתפעילות

ככלהרי, הבלדרותתוחברהשילוחחברתבאמצעותמתבצעתהפעילות2001שנתתחילת

לחברתהמכירהבעתשייכיםהם, כלשהםמוניטיןישמוחשייםהבלתיהנכסיםשבמסגרת

.השילוח

העסקיתפעילותהכלאתהעבירהשהחברהייתכןלא, כלכליתמבחינה, דווינשטייןאליבא

עם, למעשה. זולפעילותהקשוריםהמוניטיןאתבידההשאירהאבל, השילוחלחברת

הקשוריםהמוניטיןעמםעברובהכרח, השילוחלחברתמהחברההתפעולייםהנכסיםהעברת

, בידההנמצאיםמוניטיןלרכושיכולהאינההיא, השילוחלחברתאשר. השילוחבפעילות

.העסקיתהפעילותהעברתבמועדאליהשהועברולאחר
אחתכללשהכספייםלדוחות1מביאורמצטטכשהואווינשטייןמרוכותבממשיך

: 2001משנתהחלהבנותמהחברות

החטיבותשלוההתחייבויותהנכסיםכלאתהמתבצעותהחברותקיבלוהפיצולבמסגרת"

". מ"בעקרגופליינגחברתבמסגרתפעלואשר

העסקיהמבנהשינויהשלמתעםכי, מלמדתהשילוחחברתושלקרגופליינגשלהתנהלותן

הנכסיםכלגםאלא, מוחשייםנכסיםרקלאהשילוחברתחאלהועברו, 2001בראשית

, מוניטיןוביניהם, השילוחבתחוםהעסקיתלפעילותוהנחוציםהקשורים, מוחשייםהבלתי

.שהיוככל
מחברתדיבידנדיםקרגופליינגקיבלהשנהמדי, אמנם-ווינשטייןמרוכותבממשיך

מלבד, אולם. שחלפהבשנהילוחהשלחברתשנצמחוהרווחיםאתשקפואשר, השילוח
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שילמהלאמעולם, קרגופליינג, שלההאםלחברתהשילוחמחברתהדיבידנדיםחלוקת

השימושעבור, תמלוגיםאושכירותכדמי, נוסףתשלוםכלקרגולפליינגהשילוחחברת

חברתשללשימושהוניתנו, קרגולפליינגשייכיםשכביכול, כלשהםמוחשייםבלתיבנכסים

.השילוח
פליינגבבעלותנשארהיה, כלשהםמוניטיןלרבות, מוחשיבלתיאומוחשי, כלשהונכסאילו

י"עהשילוחחברתשלהוגןכלכלילחיובלצפותהיהסביר, השילוחלחברתומושכרקרגו
. לרשותהשהועמדונכסים/בנכסהשימושבגיןתמלוגים/שכירותדמיבצורת, קרגופליינג

. כאמור, כלשהםתמלוגים/שכירותדמימושוללאבפועל
מוחשייםוהבלתיהמוחשייםהנכסיםכלכי, ווינשטייןמרדברילפי, המסקנהמתבקשתמכך

. השילוחחברתשלבבעלותה, העסקיתהפעילותהעברתלאחר, היוהשילוחפעילותשל

החזיקליכולהאינהפעילהשאיננהאחזקותשחברתמהטענהבוחזרהמשיב, דהיינו

גובהשהייתהעליהחזקהמוניטיןקרגופליינגבידיהיהשאילוהיאהטענהועתהבמוניטין

כיהיאראיה, השימושבגיןכספיםנגבושלאהעובדה. בוהשימושבגיןהבתמחברותדמים

. מוניטיןקרגופליינגבידיהיהלא

ישאםלבדוקהראויההדספלינהלדעתוגםכיעולהווינשטייןמרשלהנגדיתמחקירתו

: ובלשונועסקיםלקידוםומומחיםציבורליחסימומחיםהםלאואםמוניטין

אתלנצלשמהרהרמישהובתורלימייעץאתהמה, אניאיךעכשיו.ש"

מוניטיןזנבאיזשהוגםליישאםולבדוקשלוהישראליהמוניטין

?זהאתלבדוקלימציעאתהאיך, ל"בחו

.ונהוגהבדוקהטכניקהיש.ת

?והיא.ש

אתלפתוחרוצהאתהשבובמקוםהאםובודקיםמחקריםעושים.ת

, לשםמודעיםהעסק

.נכון.ש

יצורזהאם, בישראלהמוביליםכאחדאותךשיפרסמוכךידיעלהאם.ת

,לקוחותלךויביארושם

.נכון.ש
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הםאזל"בחואותךמכיריםלאאםכיתיאורטיתבדיקהסמךועל.ת

במומחהמדוברשאכןזהאתשמביאמפילהשתכנעאיכשהויצטרכו

.בישראלמוביל

צריךמהאמרת? זהאתבודקאניאיך, עכשיו. צודקאתהתודה, תודה.ש

המוניטיןקיוםאתלאתרכדיפוניםלמי? זהאתמבצעיםאיך. לבדוק

?שליהמוניטיןהעדראו

, ציבוריחסישלמומחים, הזאתשבודקיםמומחיםשישמניחאני.ת

ראשוןבשלבלפחותאבלאותךלאכזבליוצרעסקיםלקידוםמומחים

גורםאותושלהשיווקיוהכוחבכישוריםתלויהתהיהשלךההצלחה

. אליושתפנהמקצועי

דעתךעליעלהלאוגםדעתיעליעלהשלאלגמריברוראבל, עכשיו.ש

חשבוןלרואהאולכלכלןל"חולכניסתישלהזהבתחוםאותילשלוח

. ל"בחומוניטיןליאיןאוליישאםשיוודאכדי

.כלכליתאוחשבונאיתדיסציפלינהשזוחושבלאאני.ת

.אתךמסכיםאני.ש

אתלעשותיכוללעשותצריךהואמהשיודעאחדכל, זאתעםיחד.ת

)לפרוטוקול50-51' עראו(. העבודה

המתאיםהאישאינוהוא,בהשכלתוכלכלןשהואווינשטייןמרשללדעתוגםכןכיהנה

. מוניטיןשלקיוםלבדוק

ווינשטייןמרשלדעתובחוותשגגהנפלההיתרביןלפיההמערעריםטענתעלימקובלת

כי, )עבודהנייראותהלכנותבחרוהםולכןדעתבחוותהמדוברשאיןטועניםהמערערים(

אלהאםמהחברההועברושבמחלוקתהמוניטיןלפיהגויההשההנחהעלמבוססתהיא

העברתמועדבסוגיית" דעתחוות"להוותיכולהאינההיאומשכך, 2001בשנתהמערערת

.  המוניטין

. הצדדיםביןשבמחלוקתהעיקריתהשאלהאתנתונהכעובדהמקבלווינשטייןמר, דהיינו

כךלשםלכתובצורךאין2001בשנתכברהועברושהמוניטיןהיאהמוצאהנחתאכןאם

: ווינשטייןמרכותב22' בעמהשנייהבפיסקה, דעתולחוותבהמשך.  דעתחוות

לחברתהעסקיתפעילותהכלאתהעבירהשהחברהיתכןלא, כלכליתמבחינה"

עם, למעשה. זולפעילותהקשוריםהמוניטיןאתבידההשאירהאבלהשילוח
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עמםעברובהכרח, השילוחלחברתמהחברההתפעולייםהנכסיםהעברת

. "השילוחבפעילותהקשוריםהמוניטין

שבמחלוקתהעיקריתבשאלהמסקנתואתווינשטייןמרמנמק"בהכרח"ו"יתכןלא"במילים

מתודולוגיהללא, הסברללא, שכזוהנמקהלפיההמערעריםטענתעלימקובלת. הצדדיםבין

לשמשיכולהאינהפרקטיותדוגמאותוללא, אקדמאיותותאסמכתאללא, כלכליתותיאוריה

. מומחהדעתלחוותבסיס

היתרביןשימשפרי' פרופ. צדקה' ופרופפרי' פרופשלדעתחוותכאמורהמציאוהמערערים

במסגרתאסטרטגיהמגמתראשוהואהעבריתבאוניברסיטה) שיווק(עסקיםלמינהלכמרצה

לפרסוםהחוג' רוכןלמנהלהמכללהשלהאקדמילולהמסארגונילייעוץשניתואר

בתחוםקומהשיעורבעלבמומחהמדוברדהיינו. אונויתיקרבמכללתשיווקיתותקשורת

.  אביבתלבאוניברסיטתלכלכלהפרופסורכיוםהואצדקה' פרופ. השיווק

ועודעודנווזימ, משובחזההריהמרבהכלבגישתנקטושהמערעריםבסיכומיוטעןהמשיב

לבירורכללתרםלאפרי' שפרופהמשיבטעןכך. כלללענייןשאינםעדיםגם, עדים

מנתעלזומןפרי' פרופ. הצרכןתודעתענייןאתוהדגישהמשפטימהפןהתעלםכיהמחלוקת

גםכך. משפטכאישולאוכלכלןשיווקכאישמבטומנקודתשבמחלוקתלשאלותלהשיב

ראו(אותםלבדוקמבליפרי' פרופשהציגלנתוניםהתייחסצדקה' שפרופכךעלהמשיבמלין

מדינת' נמרציאנומאיר, 566/89פ"ע(מרציאנולהלכתערהמשיב) המשיבלסיכומי73סעיף

נתוניםעללהסתמךרשאימומחהעדלפיה) בנבופורסם. 1.9.92. 539) 4(מומ"פ, ישראל

שותףאינני. משנהועלנסמךאחדשמומחהבכךגםפמוצאאךאחרמומחהידיעלשנאספו

. המערעריםמומחיעלהמשיבשללביקורתו

הדומים, מבחןמקרימספרניתחוכן, אקדמאייםומאמריםמחקריםמספרבחןפרי' פרופ

כמומחהניסיונושנות40מלמעלהסמךעלוכןשבחןהמידעסמךעל. דנןלמקרהבאופיים

נחלתהלהיותיכולשמוניטיןהסיק, פרויקטים2,000מבלמעלהווקיתשילאסטרטגיהוכיועץ

מוניטין, שכן. ייצוריתפעילותכלוללאבלבדהאחזקותטהרתעלשהיא, אחזקותחברתשל

קשורהואואיןכלשהיחברהשלהשירותיםאוהמוצריםאיכותלגביהלקוחותתפיסתהוא

מומחיואצלהשיווקבעולםהשלטתהדעהזוהי. החשבונאיאוהמשפטיהאחזקותלמבנה

תחוםשהיא, השיווקיתבדיסציפלינהכךעלחולקשמישהוראהלאפרי' ופרופ, המוניטין

. ומחקרועיסוקו
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אתהמשמשבמוניטיןמחזיקותלעיתיםהחזקהשחברותדעתובחוותהסבירצדקה' פרופ

ידיעלהמוחזקהמוניטיןכסנ. אותוומתחזקותמחזקות, המפתחותאלוהן, הקבוצהכלל

עושותהןאלאעצמןמשלמוניטיןאיןהבנותלחברותכאשר, מרכזינכסהינוהאםחברת

.האםהחברהשלבמוניטיןשימוש

נקבע).  13.1.2015ביוםפורסם(דן-גושש"פ' נמ"בעסוכנויותגזברק4710/12א"בע

שלהדעתחוותמקריאת.  שיווקמומחיי"עולשייכולזהותושישקניינינכסהואשהמוניטין

שיעורבעלימומחיםשנישלפנישוכנעתיהמשפטבביתומחקירתםצדקה' ופרופפרי' פרופ

לאהתשובותכאשרגםנגדיתבחקירהשנשאלוהשאלותעלענוהם. בתחומואחדכלקומה

השיווקחוםבתהעשירניסיונםלאורנכתבושלהםהדעתחוות. עמדתםאתבמלואןתאמו

מטעםהמומחה, ווינשטייןלמרשגםלמרות. הצדדיםשביןהמחלוקתלהבהרתותרמו

חוותאתלהעדיףראיתי, שנילתוארלימודיובמסגרתרכשאותובשיווקרקעיש, המשיב

מרשלמתשובותיורבות. ווינשטייןמרשלדעתוחוותפניעלוצדקהפרי' פרופשלדעתם

שחברתמסכיםווינשטייןמר, רבותמיניאחת, לדוגמאכךמתחמקותותתשובהיוווינשטיין

האםכשנשאלאך. אחזקותחברתכךבשללהיותחדלהאיננהכספיםשמחזיקהאחזקות

אחזקותחברתלהיותכךבשלחדלה, לשימושהבנייןאלהבכספיםשרוכשתחברהאותה

:   ויינשטייןמרעונה

יפסולזהאזבניןהזהבכסףתקנההיאכךחראואם, צודקאתה, לאלמה.ש"

?אותה

,הזההבניןאם, שובאז.ת

?עבורהמשרדיםבנין.ש

,דירהשכרשמניבבבניןמדובראםאמרנו, תראה, משרדיםבנין, שובאז.ת

.עבורהמשרדיםבניןשואלאניאבל.ש

?שואלאתהמה, חדשהסיטואציהזה.ת

,ניןבלגביאותךשואלאניאז.ש

,עבורהמשרדיםבנין.ת

, הבאההשאלהאתאותותשאל, שאלהעלשיענה:השופט' כב

?עבורהמשרדיםבניןזהמה:ויינשטייןשמואל

.לשימושה:רוביןד"עו
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?הנהלהלהיש? שימושבדיוקאיזה:ויינשטייןשמואל

, רמן'צלהיש, ל"מנכלהיש.ש

?נכון, ניהולשלפעילותלהישכלומר.ת

?ניהולרוצהאתה.ש

,ליואיןציודליואיןאנשיםליאיןאם? משרדצריךאנילמה.ת

.אנשיםלייש.ש

אםאומרשאתהלמהבמדויקאתייחסאני, לילתתחייבאתה, בואאז.ת

,ברוריםיהיוהשאלהשלהתנאים

,לייש.ש

פעילותבהוישמנהליםשכיריםבהיש, בהשישחברהעלמדבראתהאם.ת

אומומחהלהישאם, השקעותופעילותמימוןפעילותאוליבהוישניהול

הרי, הבניניםאתלקנותלהשעוזרלמקרקעיןמומחהמעסיקהשהיא

פעילותבהשישלחברהוהופכתפסיביתאחזקותחברתאיננהכברשהיא

,עסקית

,אומרתזאת.ש

,ילגיטימוזהבניןלרכושגםיכולההיאאזכי.ת

שאנימהלפי, האקטיביותאוהפסיביותהיאשלךשהאבחנהאומרתזאת.ש

היאואם, אחזקותחברתלהיותיכולההיאפסיביתהיאאם, עכשיושומע

.אחזקותחברתלאכברהיאאקטיבית

,כזהדבראומראני.ת

.מענין.ש

זהאםוגם, פעילותבהשישברגע, אחזקותחברתזהאחזקותחברת.ת

האחזקותשלהחלקאתבהישאז, עסקיתפעילותאבל, שוליתילותפע

,יכולמאיתנואחדכלגם, העסקיתהפעילותשלהחלקאתלהויש

?אחזקותחברתלאאואחזקותחברתהיאאז.ש

, אחזקותלחברתנטוהגדרה, בעיניי, אחזקותחברתשלענין, שוב, אני.ת

, בושאיןנכסשהואאיזהאובמניותמחזיקההיאעושהשהיאמהשכל

.בעזרתואו, עסקיתפעילותמתקיימת

?לא, כךלהיחשביכולבנין, אומרתזאת.ש
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, בניןלקנותיכולאני, מניבולאלהשכרהכעסקמשמשלאהואאםבנין.ת

, אותואמכוראניאחדשיוםולחכותשימושכלבולעשותלא? אוקיי

שלהההגדרהאתיסתורלאזהאזלאבכלכליתאיננההתנהגותזואמנם

.שמחזיקהכחברה

שואבאתהמאיפהיודעלאשאתהשלךבהגדרותאיסוראין, אומרתזאת.ש

,אותם

) לפרוטוקול) 80-81עמודיםראו(, "איסוראיןמכאןאזהגדרהאין.ת

שלזולדרךנוספותדוגמאותהדיוןבפרוטוקוללמצואוניתןהתשובותמתןלדרךדוגמאזו

ידעעלמבוססותמסקנותיהםכידעתםבחוותשכנעוהמערעריםמומחי. תשובותמתן

כאמור. הסתמכוהםעליהםונתוניםהרלוונטיתהמקצועיתהספרותמתוךהשואבמקצועי

הדעתחוותשלהרלוונטיותחוסרבדברהמערעריםעלהמשיבשמתחלביקורתשותףאינני

היווצדקהפריהפרופסוריםשלהדעתשחוותסבוראני)המשיבלסיכומיד"יפרקראו(

שראיתי, אפואהיאהתוצאה. הצדדיםשביןבמחלוקתלהכרעהרבותותרמורלוונטיות

. המשיבמומחהפניעלהמערעריםמומחישלדעתםחוותאתלהעדיף

זהפרקלסיכום. 10

כלוללאבלבדהאחזקותטהרתעלשהיא, אחזקותחברתשלנחלתהלהיותיכולמוניטין

כללאתהמשמשבמוניטיןהחזיקהקרגופליינגכדוגמתהחזקהחברת. ייצוריתפעילות

עלשהוחזקהמוניטיןנכס. אותוומתחזקותמחזקות, המפתחותאלושהן, הקבוצהחברות

הןאלאעצמןמשלמוניטיןאיןהבנותלחברותכאשר, מרכזינכסהינוקרגופליינגידי

במובחן" קודקודחברת"שלבמבנהתפקדהאשרקרגופליינגשלבמוניטיןשימושעושות

". מסדחברת"מ

1ביאורומשמעותלפקודה' א104סעיףלפישהוגשהסטטוטוריבטופסהרישוםמשמעות. ט

עםבבדבד2001בשנתלמערערתקרגומפליינגעברהמוניטיןהאם- המערערתבדוחות

.   תהעסקיהפעילותהעברת

הנורמטיביתהמסגרת . 1
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שהוגש1512הסטטוטוריבטופסהכתובמשמעותהיאזהבתיקהמחלוקתמנקודותאחת

2001משנתזאתלעומת. שהועברכנכסלמוניטיןאיזכוראיןשבו, לפקודה' א104סעיףלפי

הנכסיםכלאתהבתחברותקיבלוהפיצולשבמסגרתהכספייםלדוחותבביאוריםנכתב

סעיףשללשונולהלן. קרגופליינגחברתבמסגרתפעלואשרהחטיבותשלההתחייבויותו

:'א104

, מקרקעיןאיגודשאינהלחברהבנכסזכויותיומלואאתהמעביראדם)א. (א104

, זופקודהלפיבמסיחוייבלא, חברהבאותההקיימותהזכויותקבלתתמורת

לפי, אינפלציהבשלהתיאומיםקחולפיאו, מקרקעיןשבחמסחוקלפי

:אלהכלנתמלאואם, הענין

המקנותזכויותההעברהמיוםלפחותשנתייםבמשךמחזיקהמעביר)1(

;בחברהמהזכויותאחתבכל90%לפחותלו

מיוםלפחותשנתייםבמשךאליהשהועברבנכסמחזיקההחברה)2(

;ההעברה

השוקשווילביןלמעבירושהוקצהזכויותשלהשוקשוויביןהיחס)3(

שווישביןכיחסהואההקצאהלאחרמידבחברההזכויותכללשל

לאחרמידהחברהשלהשוקלשוויהמועברהנכסשלהשוק

;ההעברה

.ההעברהמיוםשנתייםבמשךמקרקעיןאיגודתהיהלאהחברה)4(

ואשותפותבבעלותשהינונכסלגבייחוללא) א(קטןבסעיףהאמור)ב(

.בעליםמספרשלמשותפתבבעלות

לאחרמקרקעיןלאיגודשהיתהאומקרקעיןאיגודשהיאלחברהנכסהועבר)1ב(

זכויותיומלואשהועברוובלבד, )א(קטןסעיףהוראותיחולו, הנכסהעברת

עלבניןבנייתהושלמה, קרקעהואהמועברהנכסואם, בנכסהמעבירשל

.המנהלשקבעלתנאיםבהתאם, ההעברהדממועשנים4בתוךקרקעאותה

).בוטל()ג(

לחברהנכסיםשלהעברות, מסוימיםבמקרים, ממספוטרים, לפקודהג104-א104סעיפים

ישויותביןנכסיםהעברותממספוטרהמחוקקזובמסגרת. מניותלהקצאתבתמורה

,המועבריםנכסיםבהכלכליתבבעלותזהותשלרבהמידהנשמרתעודכל, שונותמשפטיות
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אלוסעיפיםלפיהפטוריםמתייחסים, זותכליתלהגשיםמנתעל. המבנהשינוייבמסגרת

מכירה, שבח(מקרקעיןמיסויחוק, הפקודהלפילהתחייבהמעבירעלולשבומסלכל

תשלום. 1985-ה"התשמ, )אינפלציהבשלתיאומים(הכנסהמסוחוק1963-ג"התשכ, )ורכישה

נדחה, ממסבפטורלהעברתוועדהנכסרכישתמיוםשנצברהשבחאוההוןחרוובגיןהמס

להםשאין(שלישייםלצדדיםהקולטתהחברהידיעלהנכסיימכרשבוהמועדלאותועד

ותאריךהמקוריהמחירהעברתשלבטכניקהשימושידיעלוזאת, )הכלכליתבבעלותזהות

שלבמונחיםשימושעושהשהמחוקקרותלמ. לנעברמהמעבירהמועברהנכסשלהרכישה

שיקוליאתלנטרלבאה, המסדחייתתכלית. מסבדחייתאלא, בפטורמדובראין, ממספטור

אחתבקבוצהחברותביןנכסיםבהעברותכרוכיםאשר, בחברותמבנהשינוייבביצועהמס

עוברשלאבכךמתאפייניםמבנהשינוייכאשרבמיוחד, זאת. מניותיהלבעליהחברהביןאו

. כאלהבאירועיםהמסתשלוםמימוןעלמקשהשהיתהעובדה, לידמידמזומןכסף

מסתקנות-ל"הנ' א104סעיףמכחנכסיםהעברותלהסדרתתקנותהתקין האוצרשר

תקנות": להלן(1997-ז"תשנ, )מצורפיםומסמכיםנכסהעברתבדברהודעה(הכנסה

סעיפיםפיעל, לחברהנכסהעברתבדברהודעה, ההעברהותלתקנ1תקנהפיעל). "ההעברה

. שבתוספת1512טופסלפיתיעשה, לפקודהג104עדא104

העובדות. 2

. 1/1/01ביוםשבוצעההעברהעלדיווחהובו) 3/מע(כנדרש1512טופסהגישהקרגופליינג

ציוד, רכבים: נכתבםהמועבריהנכסיםלתיאורהמיועדבמקום, 30/1/10מיוםהיאההודעה

אין). במקורהדגשה(ב"רצרשימהפ"עומחשביםבמושכרשיפורים, ואלקטרונימסחרי

. מוניטיןשהועברנכתבלאהמועבריםהנכסיםשברשימתהצדדיםביןמחלוקת

: נכתב2001משנתהחלהמערערתשלהכספייםלדוחות1' מסבביאור

כללי- 1באור

.אוויריתהובלהשרותיבמתןבעיקרעוסקתוהיא2001לינואר1בבפעילותהחלההחברה
פליינגחברתשלפעילותהפיצולבמסגרתהועברההחברהעוסקתבההעסקיתהפעילות

: כדלקמןמ"בעקרגו
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השילוחחטיבת, חטיבותשתיבאמצעות31.12.00ליוםעדפעלהמ"בעקרגופליינגחברת

הועברהל"הנהחטיבותשתישפעילותכךמבנהשינויצעבו1.1.2001ב. הבלדרותוחטיבת

: נפרדותתאגידיותמסגרותלשתי

מ"בעבינלאומיתתובלה) קרגופליינג.(סי. אף

. מ"בעאקספרס} קרגוופליינג.(סי. אף

)מ"בעקרגופליינגחברתשל) 100%(מלאהבבעלותהינןל"הנהחברותשתי(

הנכסים.) ס.אשליהדגשה(כלאתלותהמתפצהחברותקיבלוהפיצולבמסגרת

מ"בעקרגופליינגחברתבמסגרתפעלואשרהחטיבותשלוההתחייבויות

הצדדיםטענות

קרגובפליינגאין1.1.01מיום. הבנותהחברותאלהועברהחיהעסק-המשיבטענות. 3

פעילותהעם. החזקותחברתוהינה, פעילותהאתמאזחידשהלאהיא. עסקיתפעילות

המערערתהעסקשלפעילותוהמשךאתהמבטיחים, יסודותאותםכלהועברוהעסקית

.   לפעולהפסיקהקרגופליינגשבהנקודהבאותהלפעולהתחילה

כלאתהמתפצלותהחברותקיבלוהפיצולבמסגרת": נאמר2001לשנתהמערערתבדוחות

ביאור. "מ"בעקרגופליינגחברתתבמסגרפעלואשרהחטיבותשלוההתחייבויותהנכסים

אליבא). 1בביאור, 7' בעמ, 15/מש-13/מש, 31/מש(הבאותלשניםבדוחותגםחוזרזה

דהיינו. הכללמןיוצאללא, כולםהנכסיםכלאתשקבלה, ואומרתחוזרתהמערערתדמשיב

פליינגידיב, מאחורנותרוהמוניטין2001בשנתלפיההטענה. המוניטיןלרבותהנכסיםכל

בתךברחל, האומר, 2000-2006מהשניםמסמךבפנינואין. העסקהשלבהקשרצצהקרגו

לידיהועברוהנכסיםשכל, נאמרהבלדרותחברתבדוחותגם. הועברולאשהמוניטין, הקטנה

.   הבנותהחברות

נותרלא. עובדיההיו1.1.01מיוםוהחללמערערתהועברוומנהליההשילוחחברתעובדי

הקשריםאתויטפחשישמרמינותרלא. השילוחפעילותאתויתפעלשינהלמיקרגובפליינג

.מוחשיבלתינכסכלאו, הידע, הלקוחותעם

ממנהוקבלו, מטעמהפעלו1.1.01ומיוםהמערערתעובדילהיותעברו, הםגם, רייקהאחים

:פעילותםתמורתשכר
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. המערערתלידיהלקוחותקשריהעברתפירושהבדיםהעוהעברת, דנןבעניילטענת המשיב 

העובדיםהעברת.  מוניטיןהעברתכדיעולהלקוחותקשריהעברת, מסוימותבנסיבות

הדברים. שרכשווהמיומנותהניסיון, לעובדיםשניתנהההכשרה, הידעהעברתמשמע

שלהםוהניסיוןשהידעשפירושומה,  המערערתלעובדיהיוהםגם. רייקבאחיםגםאמורים

. בהוהוטמעהמערערתלרשותהועמד, עימםהועבר

העברתמשמע, כולהההירארכיה, בכללםוהמנהלים, העובדיםכלהעברת, כןעליתיר

. מוניטיןהעברתכדיעולהמסוימותשבנסיבותמה, העבודהנוהלי, העבודהמסורת, הארגון

באמצעות, הלקוחותקשריבידההיו. הלקוחותרשימתהמערערתבידיהיתה1.1.01ביום

המערערתסיפקהיוםמאותו. הלקוחותאלהמערערתפנתהואילך1.1.01מיום. העובדים

גלומיםהמוניטין"כינפסקוכבר, לקוחותיההיוהלקוחותממילא. השילוחשירותיאת

).25בפסקה, שרוןא"ע("הלקוחותבחוג–קרי, בתוצאה

אחרותחברותאו, אחרתחברהשללקוחותגםהיובחלקם, תהלקוחואםמשנהזהאין

, נוספותחברותאו, נוספתמחברהגםשירותיםקבלומהםחלקאם, קרגופליינגבקבוצת

לקוחותשאותםמשנהזהשאיןכשם. המערערתשללקוחותהםהיומקרהבכל. בקבוצה

שמחוץמגורמיםשירותיםשקבלו, קרגופליינגלקבוצתשמחוץחברותשללקוחותגםהיו

כדיבכךאין. הקבוצהבתוךאחרמגורםשירותיםקבלואםמשנהזהאיןבמידהבה, לקבוצה

.  המערערתשללקוחותהיותםאתלשלול

, בההכרוכיםוהסיכונים, העסקיתהפעילותאתוהעבירה, לפעולחדלהקרגופליינג

העברת. שהואסיכוןכלכנגדצמהעמבטחתאינהקרגופליינג1.1.01מיוםלמערערת

. מוניטיןלהעברתאינדיקציההיאעסקייםסיכונים

Danzasמולהבלעדיתהנציגותהסכםהוא, למערערתוניתןקרגופליינגמידישיצאנכס

AEI)ב. נציגותבהסכםהחזיקהקרגובפליינגהשילוחחטיבת). פוסטדוייטשהשבבעלות -

שהחליף, המערערתלביןDanzas AEIביןנציגותהסכם, 19/משלתוקףנכנס1.11.2000

מרכיבישלהערכהעבודתי"עפ). 17.1-ו11.1בסעיפים, 19/מש(קודמיםנציגותהסכמי

מהכנסותיה200775%בשנתהניבהפוסטלדוייטשההקשורההעסקיתהפעילותהתמורה

. ב"וכיואשראיסכמיה, הלקוחותעםההסכמיםגםהועברולכךבנוסף. המערערתשל

: הקבוצהשלהמבדליםבסימניםכלומר, קרגופליינגבמותגשימושזכותלמערערתניתנה

גם, בקבוצההחברותכלאתשימשהמותג. אינטרנטואתרלוגו, מסחריסימן, מסחרישם
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אף). בבעלותההיוהבלדרותוחברתהמערערתרק(קרגופליינגבבעלותהיושלאאלהאת

.  במותגהשימושתמורתקרגולפליינגשילמהמהחברותתאחלא

התחייבויותויתרות, העסקיהמלאי, הקבועהרכושלמערערתקרגומפליינגהועברוכןכמו

. למיניהן

העברתלענייןהמיסיםלרשותשהוגשבטופס, שאמנםהמשיבטוען1512לטופסבאשר

גםהועברובפועלואולם, בלבדחשייםמונכסיםפורטו, לפקודה' א104סעיףלפיהנכסים

יחדשהועברה, במפורשבטופסנאמרההעברהמטרתבתיאור. מוחשייםהבלתיהנכסים

והפעילויותהבינלאומיתהשילוחפעילותשלותפעולניהול": העסקיתהפעילותעימם

הנכסיםובכללם, אותההמשרתיםוהנכסיםהעסקיתהפעילותמשהועברו. "לההנלוות

לאורך, משמעיתחד, בפסיקהנקבעכך. שהיוככל, מוניטיןהועברובהכרח, מוחשייםיהבלת

יועברולאכיהאומרים, כלשהםטופסאובהסכםהנישומים" הצטיידו"בומקוםגם, הקוכל

.מוניטין

המערעריםטענות.4

, ניכרערךבעלימשובחיםמוניטיןקרגובפליינגונצברונצמחו2001לשנתשעדמחלוקתאין

הקשוריםהמוניטיןנמכרועת, 2007שנתוכוללעדעמוקיםשורשיםבההיכוהמוניטין

שעברהלמערערתהמוניטיןמכירתדרךעל, פוסטלדויטשההאםמחברתהשילוחבפעילות

.   הראשונהלשליטת

רךמופהואהבתלחברההמוניטיןגםוהועברונמכרו2001המסשבשנתכאילוהמשיבטענת

דיני, הדעתאומד, הטפסים, ההסכמים, המומחים, העדים, המציאותאליומתנפץלחלוטין

האמת. בכללותווההיגיוןהמסדיני, השיווק, החשבונאות, והתאגידיםהקניין, החוזים

המוניטיןאתלהעביררצהלאאיש2001בשנת: וברורהחדההיאוהמשפטיתהעובדתית

להניחואין; אבסורדיתכדיעד, הגיוניתהייתהלאתםהעבר. הבתלחברההאםמחברת

, )ואחרים(הם, ואכן. שכזומסאיוולתליצורהתכוונוהנזכרהשינויאתשסבבוהמסשמומחי

ייפלאלא. אירעאכןוכך-המערערתבידיהמוניטיןאתלהותירהייתהשהכוונההעידוכולם

זהבטופס]. 3/מע[לפקודה' א104סעיףלפישהוגשהסטטוטוריהטופסנוסחגםשכךאפוא

נמניםאינםשהמוניטין(המועבריםהמוחשייםהנכסיםכלובדייקנותבפרוטרוטפורטו

בדוחותגם, מכךיתרה). להעבירםהתכווןלאגםואיש(בטופסנכלללאהמוניטין). עליהם

(קבוערכוש"רקשהועברבמפורשצוין] 4/מע, 13/מש-8/מש[הכספיים אינםיטיןשמונ" 

אינםשהמוניטין(שוטפיםפיננסייםנכסיםהבתלחברתהועברו, שניבשלב). עליונמנים
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הטופסשלהנכוןמילויועלמקפידותהמסשרשויותהוכחעוד). עליהםגםנמנים

סעיףשלהפטורבכנפיתחסהלאשהעברתו, לתוצאהמובילהנכסהכללתואיהסטטוטורי

כאלףמעידיםאלהכל. הפטורשלבגדרוכמועברייחשבלארשםנשלאונכסלפקודהא104

104-המהלך"שלבגדרוהבתלחברההועברוולאהאםחברתבידינותרושהמוניטיןעדים

הנכסיםשוויכדיאלא, האםלחברתהבתמחברתמניותהוקצולאגםלכן". לפקודה

שוויםעלמוניםכפלעולהייםששווהועברושלאהמוניטיןכנגדולא, המועבריםהמוחשיים

והוצגולמכבירעדויותהושמעואלהכלעל"). הברזלים("המועבריםהנכסיםשלהזניח

. המוניטיןהעברתאיאתכהלכהשיקפההחשבונאותגם". אמתבזמן"שנערכורביםמוצגים

" א104-המהלך"שלבגדרו2001בשנתעברולאשהמוניטיןהיאמשמעית-החדהמסקנה

דרךעלשלא, הצדדיםשלכרחםועלמשיםמבליהמוניטיןעברושמא). פטורהכהעברה(

וחוסרגדולהטיפשותיועציהולצוותלמערערתלייחסיצטרךכזולמסקנהשיגיעמי. הפטור

שלוודאותקיימתלפקודה104סעיףלגדרימחוץמוניטיןבהעברתשהרי; משוועמקצועיות

, )הכנסהמסלפקודת88בסעיף״תמורה״-ו״מכירה״להגדרותתאםבה(אסטרונומיבמסחיוב

שנתוכוללועד2001שנתלמן, שניםאותןכל, בכדילא. הייתהלאשכזוסיכלות, ואמנם

שהמוניטיןכאילו, מוזרהטענההכנסהמסמאנשיאישבדעתוהעלהלא, )לאחריהואף(2007

. אסטרונומייםבסכומיםבמסחייבתברתםשהעוכאילו, ובתההמערערתשלכרחןעלעברו

שגם, דיןבעלהודאתבבחינתגם, נכוןאלמלמדתואילך2001בשניםהוןרווחשומתהעדר

עברולאשהמוניטיןהביןהואוגםשכזוטיפשותויועציההאםלחברתייחסלאהמשיב

בראיבויחשל״מכירה״הםגםו״העברה״״עבר״וכידוע(2001בשנתלבתהאםמחברת

).היאולא-הזהכדברהיהאילו, הפקודה

בשנתלמכירתועדאצלהנותר, קרגופליינגשלהעיקריהנכסשהיה, בווהקנייןהמוניטין

מאשש, )תחילתו״עלמעיד״סופובבחינת(כשלעצמוהוא, DHLעם2007הסכםגם. 2007

עברוולאהמערערתבידיהשתמרושהמוניטין, הבתוהחברההאםחברתשלדעתןאומדאת

דויטשהשגם, אפואייפלאלא). 2007לשנתעד(אחריהלאוגם2001בשנתהבתהחברהאל

, הבתחברתאתלרכושבבואהוהעובדתיתהמשפטיתהמציאותפניאתכךראתהפוסט

, המוניטיןרכישתבלעדי. האםהחברהאצלשנותרוהמוניטיןאתגםלרכושהתעקשהולכן

ועיקרהרכישהלבהיההמוניטיןנכסשכן, הבתחברתאתרוכשתפוסטדויטשהתההיילא

חברתשל״לברזלים״זקוקההייתהלאפוסטדויטשה,  מבכיריהאחדשהעידכפי. שוויה
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מוניטיןשהריהישראלילמוניטיןזקוקההייתההיא. השילוחבתחוםלמומחיותהולאהבת

.  טריטוריאלי, רובפיעל, הוא

והכרעהדיון.6

שינוילמועדעדקרגופליינגשצברההמשמעותייםשהמוניטיןשוכנעתיבפנישהיומהראיות

שלהנחייתםהייתהזו. המבנהשינויבמסגרתהבנותלחברותהועברולא, 2001בהמבנה

ראולאולכןנזקלהתגרוםשהעברתוקבעואשרקרגופליינגשלהמקצועייםיועציה

בהעברתמיסוייהיגיוןכלהיהשלא, אישרפלדמןח"רו. טעםכלזהבשלבהמוניטיןבהעברת

: ובלשונו2001בשנתשבוצעהמבנהשינויבמסגרתלמערערתקרגומפליינגהמוניטין

אותךולשאוללכןקודםרמזתשכברלמהלחזוררוצהכןאניעכשיו. תודה. ש"

בתור2001- בניצבתהא. הבאההשאלהאתראשיתחקירהשלכדרכה

שתילהקיםמבקשתקרגושפליינגויודעבעסקיםגםומביןמסמומחה

אבלבעברלאאובעבר, שלההפעילותאתהבתלחברותולהעבירבתחברות

, אותךלשאולרוצהשאניהעיקראותךלשאולרוצהשאניהשאלהזאתלא

אוכאלהישאםםהמפגעי, החסרונות, היתרונות, המוטיבציה, השיקוליםמה

מייעץ? מוניטיןלהעבירמייעץהייתהאם? מוניטיןלהעברתביחסכאלהיש

נמיסוייםשיקוליםשלפרספקטיבהשהיאאיזולנותן? מוניטיןלהעבירלא

איןאוישאםממךלהביןרוצהשאניכיווןמוניטיןלהעברתביחסואחרים

מבחינתמטהכלפייטיןמונלהעברתשהואאספקטמכלומוטיבציההיגיון

?ליבנהגברתדעתךנחה. בדברהנוגעיםשלהאינטרסים

למצואמתקשהאני, למטהמוניטיןהעברתקודםציינתישכברכפיאוקי:ת

שלהעברהמסמלכודתלהיותייהפךשזהמבליאותהלעשותטובהסיבה

במכירהכמוזהאתלעשותהכרחאיןשבובמצבמטהכלפיהמוניטין

כזהעושהמישהואםפשוטזה, לחשוביכוללאבאמתאני. החוצהחלטתמו

הואאזנישוםזהאתעושהאם, אתומכשילטעותעושהפשוטהואדבר

עמוד."(טובהלאעבודהעושההואמייצגזהאתעושהואםעצמואתמכשיל

) לפרוטוקול508-9

הכנסהמסנציבסגןהיהאחרוןהותפקידושנהכעשריםהמדינהבשירותעבדפלדמןח"רו

.   הכנסהמסנציבותשלבהיררכיהשנישמשמעו, מקצועי
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היהמכןולאחר,  באחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים בארץהמיסיםשותףהיהמכןלאחר

חברתניהלגםשבמסגרתהלאומיהביןהבנקשלהאםחברתל"מנכשניםמספרבמשך

. ל"ובחובארץחברותשלובניהולבייעוץפלדמןח"רועוסקכיום. גדולההשקעות

, 2001בשנתשנערךהמבנהשינויבמסגרתמועבריםהיוהמוניטיןשלו, הסבירפלדמןח"רו

מיסוייהיגיוןכלהיהשלא, אישרורדיח"רוגם.  ביותרחמורהמסטעותנוצרתהייתה

מומחיעםבהתייעצויותבמפורשעלהושהדברהמבנהשינויבמסגרתהמוניטיןבהעברת

). בהתאמה1-8-ו19-28שורות835-836' בעמ(המבנהבשינוימעורביםשהיוהמס

6פניעלהתחמקויותלאחרדברשלבסופו(הסכיםלויצחיח"רוהמשיבמטעםהעדגם

להעבירלא היה כל הגיון המסדינישלהמבטשמנקודתלפרוטוקוללומר, )פרוטוקולעמודי

: ובלשונו2001בשנתהבתלחברתניטיןהמואת

האם, שליהשאלהעלחוזראניאז. אדוניכמצוותאעשה:רוביןד"עו

בהיותם2001בשנתהמייצגיםבפנישעמדהשבסיטואציהנכון

שלהםאחוזמאה, בתחברותשתישלההאםחברתאתמייצגים

חברהלהיותשיכולהחברההיאהאםשחברתבכךובהתחשב

המניותשבעלימשפחתיתחברהלהיותיכולהלאתיתמשפח

? אמתהרייקיםשנישלאחתמשפחהבני, יחידיםרקהםשלה

,שבנסיבותנכוןהאם

.התשובהאתשמעתילא, כןאמרהוא:השופט' כב

,כן, כן:רוביןד"עו

.דיברתילא? תשובהישמעהואאיך. מילההוצאתילאאני:עד

שלהמסשיקוליםמבחינתהאלהשבנסיבותנכוןהאם:רוביןד"עו

מסהיגיוןשוםהיהלא, לאאולהםמצליחזהאםעזוב, המייצגים

ולהעבירלרצותמסמפגערקאלאלמטההמוניטיןאתלהעביר

?הבתלחברותלמטההמוניטיןאת

להשאירשניסובעיקרוןפרידלנדרדיןבפסקבדיוקקרהדומהדבר:ת

,למעלההמוניטיןאת

.אותךששאלתימהלאזה:ש

,כדי. לךעונהאניאז:ת
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,שאלתישלאמשהועלעונהאתהאותךששאלתימהלאזה:ש

האםבחברתהמוניטיןאתלהשאירבעיקרוןעדיף, פניועלעדיף:ת

נמוכהיותרתהיההמסתוצאתמשפחתיתחברתעשווכאשראם

.וכדומהמוניטיןישאם

) 375עמודפרוטוקול.(ששאלתימהכלזה, רבהתודה:ש

שכללומבוקרמתוכנןבאופןאלאידכלאחראובחיפזוןנעשהלאהמבנהשינוישלהמהלך

העברתמפנימראשהתריעואשרמסמומחילרבותשוניםמומחיםעםהתייעצותהיתרבין

. המבנהשינויבמסגרתהמוניטין

אחראומיסויייתרוןכלבההיהולאחרמא, ובמתכווןבמודענעשתההמוניטיןהעברת-אי

ורדיח"רו. לעילכמוסברקרגופליינגשלהמקצועייםיועציהלעצתובהתאםהקבוצהעבור

105סעיףלפיפיצול; חטיבהמכירת: חלופותשלושנבחנוהמבנהשינוישערבהעיד

:  ובלשונולפקודה104סעיףלפינכסיםוהעברת; לפקודה

הכילכאורהשהייתהראשונהחלופה. חלופותשלושנבחנומבנההשינויבערב.."

פשוט, שלהמהזיכיונותאחדאתתאבדשהחברהסיכוישישתחושהתוך, מהירה

שזולהביןהרבהלחשובצריכיםהיינולא, חדשהלחברהאחתחטיבהלמכור

תמצאשהחברהלהיותיכולוגםמסחבותבהישגםכינכונהלאמאודפעולה

א"ז, הזכיינותללא, כ"אחשנהאוכ"אחשנהחצי, כ"אחחודשייםעצמהאת

אוהזכיינותהסכמיגם, ידיעתילמיטב. שווילושאיןמשהועלמסשילמנו

מאודהיההחששולכןמהירהמאודבצורהלביטולניתנים, הנציגותהסכמי

.נפסלהמכירהשלהראשונההחלופהא"ז, מוחשי

סעיףלפיפיצול, פיצולזהבפנינושעמדהאוטומט, פעםעוד, השנייההחלופה

, הכנסהמסלנציבותללכתזה105סעיףשלהמשמעות, מלאפיצול, בצורה105

בדצמבר31- ברקלהתבצעיכולהזההמהלך, הזהלמהלךמראשאישורלקבל

בצורהכלומר, במאזןשישמהכלאתמלאבאופןלפצלצריךבמהלך, שנהלסוף

', בלמחלקהשייךומה' אלמחלקהשייךמהולחלקהמאזןאתלגזורפשוטיתציור

שינויערבמשמעותייםבסכומיםרווחיתרותיש, שנמצאתהרווחיתרתכולל

והלאהמוחשייםהנכסיםכלאתלחלק, הישויותשתיביןאותםלחלק, המבנה

שצריכיםךמהלשזהחשבנו, מורכבמהלךשזההבנו. 105- בשקיימיםמוחשיים

יותרמאוחרבשלב. מתקדמיםאיךלראותכדיפעלנו, ופעלנואותולבחון
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, הכנסהמסנציגשהיהאגרוןגריעםוהתייעצנואחריםגורמיםעםבהתייעצות

לעבודאוכשותףלהיותהצטרף, לדייקאםמקצועייםלענייןהכנסהמסנציבסגן

המבנהשינויאתלעשותשלרעיוןהעלהוהואאתוהתייעצנו, שקלבמשרד

לנוןמתאיםהוא, במדויקלנומתאים104שסעיףוהבנו104סעיףבאמצעות

רצינו, להעביררצינו, מעביריםאנחנומהבדיוקלבחור. איכוליםאנחנו, במדויק

באופןלבחורהיכולתא"ז, למטהלהורידרצינוהתפעוליתהפעילותאת, לתת

זהאתלעשותיכוליםאנחנו, 104- באפשרי, םמעביריאנחנומהאתספציפית

לפנותצריכיםלאואנחנושנהלסוףלהסתנכרןחייביםלאואנחנוויוםיוםבכל

למרות, מראשאישורלקבלכדיאישורלקבלכדילנציבותאו, הכנסהמסלנציב

מסלנציבותבכתבפנינו, הכנסהמסנציבסגןאזשהיהמישלהזאתהדעהכל

ששינויclearanceממנולקבל, בשםטועהלאאניאם, אופנהייםלחגי, הכנסה

אתקיבלנוזיכרוניולמיטבכשרהוא, אותושהבנתכמו, 104שלבדרךהמבנה

)  לפרוטוקול828' בעורדיח"רושלעדותו."(לכךהאישור

הגיע, דהלפקו104בסעיףהקבועבמתווההמבנהשינויאתלבצעשהרעיון, הבהירורדיח"רו

, בנוסף.  וחסרונותיתרונותשלוניתוחבדיקהלאחר, קרגופליינגשלהמקצועייםמהיועצים

למחלקה, שקלמשהר"דד"עושלממשרדופניה6/12/2000ביוםנעשתה, ביטחוןליתר

משיב-למהלךעקרוניאישורהתקבל13/12/2000ביום. הכנסהמסבנציבותהמקצועית

שאין, אביבתלהכנסהמסבנציבותופיצוליםמיזוגיםתחוםמנהל–םאופנהייחגיח"רו

בסעיףכהגדרתהלחברה, בסעיףכהגדרתם, נכסים104סעיףבאמצעותלהעבירמניעה

ח"רווכותבמוסיף. 'אשלבלהלןהקולטתבחברהמניותהקצאתכנגד, )הקולטתהחברה(

התחייבויותכנגדשוטפיםנכסים' אלשלבובסמוך, לאחרלהעבירמניעהשאיןאופנהיים

במפורשהוזכרלאהמוניטיןהעברתאישענייןלצייןהראוימן). 7/מעראו(הקולטתלחברה

). 2/מע-ו3/מע(המבנהלשינויבנוגעלמשיבשנמסרוהדיווחבטפסינכללולאהמוניטיןאבל

הועבר–ראשוןלבבש–לפקודה104סעיףלפיהועברונכסיםאילוהסבירורדיח"רו

שניובשלבבמושכרושיפוריםומיטלטליןציוד, מחשבים, רכבכלישכוללהקבועהרכוש

שינוישבמסגרת, כךעלעמדורדיח"רו. שוטפותוהתחייבויותשוטפיםנכסיםהעברתבוצעה

: ובלשונומוחשייםבלתינכסיםהועברולא, המבנה
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בחברהנותרומוחשייםבלתיהשהנכסיםונחרץחדבאופןמצייןאתה.ש

חדכךהכללמסקנהמגיעאתהאיך, המוניטיןלרבות, הועברוולאהאם

?הזומשמעית

מעביריםאנחנונכסאיזהברורומאודמובנהסעיףהוא104סעיף.ת

נדרשיםאנחנושבוטפסיםסטיש. מניותמוקצותהזההנכסותמורת

שמועברמהתמורת, ריםמעביאנחנומהפרטניתמאודרה7בצלדווח

. אחרתדרךמכירלא, מניותלהקצותצריכיםאנחנו

?הנלוויתבעסקהעברוהאלההנכסיםאולי.ש

הערך, שלוface value-שהנכסיםשלהעברההיאהנלוויתהעסקה.ת

לקוחאםכלומר, הכספייםחות"בדושרשוםמהבדיוקהואשלהםהנקוב

, שעוברמהזה, בעברשניתןשירותגיןבחובושוויוזהשקל100חייב

.שקל100שישבמזומןבדיוק

מומחיעםהתייעצתםשגםמביןואנימיסיםכמומחהאתהגם. אוקי.ש

המיסוייההיגיוןמהואומיסוייהיגיוןהיה, בזמנובארץמהטוביםמיסים

?האםבחברההמוניטיןאתלהשאיראולהעביר

היהלא, 2001שנת, 2000שנתעלמדבריםואנחנוהמיסוייבהיבטגם.ת

עלהמסשיעורעתבאותהכילמטההמוניטיןאתלהעבירמיסוייהיגיון

היגיוןשוםהיהלא, 10%לכדיעדמופחתמסשיעורהיהנצברמוניטין

עמודיםפרוטוקול(למטההמוניטיןאתולהורידהזוההטבהאתלאבד

831-2 .(

היואילושכן2001בשנתהמוניטיןבהעברתהמיסוייההיגיוןחוסראתגםמסבירורדיח"רו

עלהמסשיעורהעתבאותה. משמעותיתמסהטבתמאבדיםהיוהמוניטיןאתמעבירים

מעביריםהיואםלאבדוןהולכתשהיתההטבה,10%שלמופחתשיעורהיהנצברמוניטין

. הבתלחברתהמוניטיןאת

ומצוותממנושנדרשוהמיוחדיםולמאמציםבפועלהנכסיםלהעברתהתייחסורדיח"רו

רשימת) 3/מע(הנכסיםהעברתעללדיווחשצורפו) 2/מע(הפחתטפסיעדכוןלצורךמשרדו

. המוניטיןאתכוללתאינהוהיא2/במעראו–ומפורטתארוכההייתהשהועברוהנכסים
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שלהשוקלשוויהמתייחסבנתוןלמצואניתןמקריתבהשמטהמדוברשלאלכךנוספתראיה

קרגופליינגידיעלשדווחהשוקשווי. 3/מע–1512בטופסשפורטכפיהמועבריםהנכסים

הנכסיםשלהשוקשוויאתורקאךכללזהסכום. 8,945,000₪שלסךעלעמדוהמערערת

שלשווים. המבנהשינויבמסגרתהמערערתאלקרגומפליינגהועברושאכןהפיזיים

שינויבמועדכבר, שקליםמיליונימאותעלעמדאשרקרגולפליינגשנצמחוהמוניטין

. הדיווחבטופסנכלללא, המבנה

שישורדיח"רומשיב, המוניטיןאתלהעביררוציםהיואםלעשותצריכיםהיומהלשאלה

כזהבמקרה. שנצמחבמוניטיןמדוברכי, אפסשלרכישהבעלות1512בטופסמוניטיןלרשום

מסבירעוד. השוויאותולפימניותולהקצותהמוניטיןשלשוויהערכתלהמציאצריךהיה

מכיוון105ו103סעיףפיעלמהעברהנבדלת' א104סעיףפיעלשהעברהורדיח"רו

מבלי,המסלשלטונותלהודיעצריךהנישום, זהלסעיףבהתאםהעברהכאשר מתבצעת ש

. רביתימהיאבטפסיםהכתובעלההקפדהלכן, מוקדםאישורלקבל

, מקצועייםלענייניםהכנסהמסנציבסגן, אגרוןגרישלדבריולושזכוריםמצייןורדיח"רו

. מהפטורייהנהלאדהיינו, מסאירועייצור1512בטופסנרשםולאשהועברנכסכללפיהם

ורדיח"רומבהירעוד. המוניטיןנייןעהועלהאגרוןגריעםשבשיחהבעדותואומרורדיח"רו

מאזנייםנכסיםרקהועברושבמסגרתהמאחרמוניטיןהועברלאהמשלימהבעיסקהשגם

:   ובלשונוהמאזנילשוויבדיוקשווהשלהםהשוקששווינכסיםכלומרמוחשיים

, הבתלחברההאםמהחברההמוניטיןאתלהעביררוצהשהייתינניח.ש"

?1512טופסאתהמוניטיןשלבהקשרלמלאיךצרהייתיכיצד

, פעםעוד, הנכסתיאורלרשוםצריךהייתיאני', א1512- לאלךאניאז.ת

, מוניטיןלרשוםצריךהייתיהמועובריםנכסיםעלהפרטיםברובריקה

, שאמרנוכמואפסשלוהרכישהעלות

,מוניטיןזהכי.ש

הערכתלהביאללכתצריךתיהייהסתםמןם, שלוהשוקשווי. שנצמח.ת

.הזהמשמעותיהמאודהנכסשלהשוקשווימהלהגישכדישווי

,שווילפימניותלהקצותאמוריםואז.ש

.סליחה, המועבריםהנכסיםשל, החברהשלהשוקשווילפי.ת
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', וכוהנספחיםואתהטפסיםאתעכשיוסורקהייתיאם, פעםועוד.ש

?הזאתונספחולוגיהפסולוגיההטובכלפהנמצאהמוניטין

.איננוהמוניטין.ת

, נשכח, נשמט, נרשםלא, טפסיםהטפסים, השומהפקידלנוואומר.ש

?בענייןאומראתהמה. עברכנראההמוניטיןזאתבכל, התבלבלתם

אנישבהבשפה, אנישבהשבפרקטיקהחושבאני, עברלאהמוניטין.ת

צריךשהנישום, 105- ו104, 103מביןהיחידיהסעיףהוא104סעיף, מדבר

מילויעלההקפדהלכן, מהנציבותאישורלקבלבליהודעהלתת

מוחשיתמאודבצורהליזכור. קריטיתהיאמדויקתבצורההטפסים

לאשאתםמהתזכרואומרהוא, לנושהיובפגישותאגרוןגרישלדבריו

לרשוםבדיוקותקפידכלומר, מסאירועזה, מעביריםואתםרושמים

להםשיצאואנשיםעללספרידעהוא. הדבריםאתמפורטתבצורה

.רשמוולאדבריםהעבירושהםאמרוהםכישומות

דווקאלאו, השיטהעובדתלאיךכלליבאופןהתייחסשגרילהיותיכול.ש

.למוניטין

.מוניטיןעלספציפיבאופןדיברנואנחנו, ספציפיבאופןהתייחסהוא.ת

, המקדימיםבדיונים.ש

באותו, הבנהמתוךמוניטיןעלספציפיבאופןדיברנוהמקדימיםבדיונים.ת

גםלנושגרםדיוןאותו, 104אתלעשותבעצםשלנוהיכולתשל, דיון

בוחריםכןאנחנולמה, הכנסהמסמנציבותclearanceלקבלללכת

אחרתמשפטיתישות, שאפשרמהרהכי, איזושהילעשותכדילהעביר

לאנכסיםלהעבירלאאבלתפעוללהםישנראותיתשמבחינה

המוניטיןשלוהנושאעשינוכך, רצינושלאדבריםלהעבירלא, מוחשיים

.ברורהמאודבצורהעלה

,המוניטיןשהואאיךזאתבכלשמהאולי, המשלימהובעסקה.ש

העסקה, פשוטההמאודמהסיבהרלוונטיתלאממשהמשלימההעסקה.ת

,הואשלהםהנקובשהערךלנכסיםביטוינותנתהמשלימה

?מאזנייםנכסים.ש

לשוויבדיוקשווהשלהםהשוקששווי, מוחשיים, מאזנייםנכסים.ת

" )לפרוטוקול385-6עמוד.(המאזני
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מסנציבסגןבעברכאמורושימש, המערעריםמטעםשהעידפלדמןח"רוגםדומהבאופן

שלאנכסיםלפקודה104סעיףבמסגרתלהעבירניתןשלאאישר, מקצועייםםלענייניהכנסה

: 1512בטופסנכללו

המסשרשויותשמותכמובןלהזכירמבלי, מקריםגםמכירואתה. ש"

שלהמועבריםהנכסיםברשימתרשוםשאיננושנכסדעתםעלעמדו

? בגדרוכמועבריםאותםשיראויהיהולאיקוםלא104

). 3-6שורות, 505' בעמ(..."כאלהמקריםהרבהוהיוכן. כן. ת

משקפתהמערערתבדוחות1שבביאורהנכסיםכלהמיליםצמדלפיההמשיבלטענתבאשר

.: טעמיםמכמהלהידחותודינהזובטענהממששאיןשוכנעתי. המוניטיןשלהעברהגם

–החשבונאייםבמסמכיםיטויבלידיבאהדברהיה,המוניטיןמועבריםהיואילו-

העברתעלחשבונאיתראיהכלאין. זאתמשקפתהייתההחשבונאות, דהיינו

. המוניטין

אינםהם. ונכסיוהמאזןלנתוני) הצגתםבאופןגםוצמודים(מתייחסיםהביאורים-

אלמתייחסיםהכספייםהדוחותשלהביאורים. מאזניים-חוץלנכסיםמתייחסים

הנצמחהמוניטין, בענייננו). KPMGדעתלחוות25' עמ(במאזןליםהנכלהנכסים

הביאוריםאיןוממילא, המאזןמנכסינכסאיננו) שנרכשממוניטיןלהבדיל(

הנכסיםלכלמתייחס" הנכסיםכל"שההיגדשוכנעתי, לפיכך. אליומתייחסים

המאזנייםםהנכסישכל, הביאוראתשכתבמי, ורדיח"רוגםשהדגישכפיהמאזניים

: ובלשונוהבתלחברההועברו

בביאוריםציינתוהלאה2001בשנים, ורדיח"רו:ליבנהד"עו

לחברותהעבירהשהיא, שנהאחרישנה, האםהחברהחות"בדו

?נכון, כלעלבדגש, הנכסיםכלאתהבנות

, החשבונאיתהשפהזההכספייםחות"בדובביאוריםשכתובמה:העד

החברה, אנחנו, מקודםאמרתימהמזכיראניהחשבונאיתבשפה

-והפרטניתבצורהמהנכסיםאחדכללפצלשלםחודשעבדה
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wordingשםשכתובמהזהשהועברוהנכסיםכל, החשבונאי ,

.שםשכתובלמההכוונהזו

אחרישנההשילוח' חבחות"בדוגםחזרהעצמהאמירהאותה.ש

.שנה

אינטנסיביתמאודהשקעהאותהעלדגשאותו, עיקרוןאותוזה.ת

הנכסיםכל, העינייםנגדשראינומהשמבחינתנושלםחודששל

טפסיאתפיצלנו, ופיצלנושהעברנוקבועהרכושכל, המוחשיים

אחתמכל, ונכונהמדויקתבצורהשעברולוודאכדיהפחת

.הכוונהלזה, מהחטיבות

' חב, יההשניהבתהחברהחות"בדוגםנרשםביאורואותו.ש

. הבלדרות

)865' עמפרוטוקול( .נכון.ת

:ובהמשך

אתהשגםמניחהאני, שקלשמשרדאתישתסכיםמניחהאני.ש"

, מוחשיבליתנכסוהואהיותמוניטיןשלשענייניםלזהערעצמך

ומתכנניהנישומיםביןמחלוקתמעורריםקרובותמאודלעיתים

.המסרשויותלביןהמכס

.כן.ת

לגביהשתתעורראפשרפניהשעלסוגיהיששכאשראומרוזה.ש

הבמפורשהדבריםשייאמרוהיהונכוןראוילאהאם, מחלוקת

כלאומוניטיןמעביריםאיננוליבכםלתשומת, הקטנהבתךברחל

. מוחשייםבלתינכסים

בהיבט, היבטיםבשני, אמרתשאתמהעללענותרוצהאני.ת

נרשםלאנצמחמוניטין, תשובהתתישנחושבאניהחשבונאי

המסבעולם, ברורהמאודבצורה, אחד, הכספייםחות"בדו

מההשומהלפקידמודיעיםשאנחנוטופס, 104טופסמבחינתי

אז, שםכתובלאזה, אותומקבלהשומהופקידעושיםאנחנו

, בעיתוןמודעהשנשיםרוצהאתאיפהיודעלאאניכלומר, אני

,לאאנימתבאאומראני
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כלשמתשאתהכיוון, המיסיםלרשותבפנייהשיהיהמצפההייתי.ש

,המאוחראתולהקדיםשקיפותעלדגשהרבהכך

עמוד(" במפורשכתבנו, מעביריםאנחנומהבמפורשכתבנואבל.ת

). לפרוטוקול687

. 4/מע[המזומניםתזריםח"דועםמתיישבתאינההמשיבטענת- תקייםלהחייבת] 

ח"בדולמשלכך; המזומניםתזריםח"דולביןוהביאוריםהנכסיםרישוםביןהרמוניה

: ל"הנ4/למע11' בעמנרשם

במזומןשלאפעולות) ב"(

כנגד₪אלפי8,925שלכוללבסכוםבפרמיהמניותהקצתההחברה

קרגופליינג(האםחברתפעילותפיצולבמסגרת, קבוערכושקבלת

)"מ"בע

: היתרביןבונרשםדהיינו. א104-הדיווחיאתהולם4/למע15ביאור-

כנגדמ"בעקרגולפליינגרגילתמניות89,255הוקצוהשנהבתחילת"

) בינלאומיתתובלה(השילוחחטיבתשלהקבועהרכושהעברת

).4/למע12עמוד(." מ"בעקרגופליינגחברתפיצולבמסגרת

: והסבירשחזר, חות"הדומנסח, דיורח"רושלעדותו-

עליהשאניהחשבונאיתבשפהח"כרואני, האם' בחבנשארהמוניטין"

מוחשיהלאהנכס, ביטוילואיןנצברמוניטיןהכספייםחות"בדו, אמון

נשארהכספייםחות"הדוומבחינתוהדיווחיםהטפסיםמבחינתהזה

).841'עמ(" המבנהשינוימלפניהיהשהואמקוםבאותו

לסיכום פרק זה . 7

בכוונתנעשתהמוניטיןשהועברנרשםלא1512שבטופסשהעובדהששוכנעתיהיאהתוצאה

בשנתהבנותלחברותקרגופליינגשלהמוניטיןאתלהעבירכוונהכלהייתהלא, שכן. מכוון

ניטיןהמוהעברתהענייןבנסיבות. כימותולרבותלהעברהחשבונאישיקוףכלואין2001

זהמטעםוגם, פטורואבדןמסחיוביוצרתהייתההמאזנייםהנכסיםכלעםיחד2001בשנת
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" הנכסיםכל"שההיגדשוכנעתיבפנישעמדומהראיותגםכך. הועברשהמוניטיןסבירלא

לידישבאיםהמוחשייםאוהמאזנייםהנכסיםכלמשמעו, הכספייםלדוחותשבביאורים

" הנכסיםכל"המיליםצירוף, מהמאזןחלקאינושנצמחמוניטיןשמאחר. במאזןביטוי

בשנתלמערערתעברשהמוניטיןלומרניתןלאלפיכך. המוניטיןאתכוללאינו, דנןבמקרה,

2001 .

7-2001השניםביןלמערערתקרגומפליינג, התפוגגאוחלחל, עברהמוניטיןהאם.י

שקבעתיולאחר, המבנהשינוילפנימוניטיןוהיקרגושלפליינגמחלוקתשאיןבהינתן

המוניטיןהאם: לשאלהלהידרשיש, 2001בשנתהמבנהשינויעםעברלאשהמוניטין

שנעשתהפוסטדויטשהעםהעסקהלפני, ואיננוהתפוגגאולמערערתחלחלאוהועבר

זושאלה. ?רהלהעבמוניטיןקרגופליינגבידיהיהלאהעיסקהשבמועדבאופן, 2007בשנת

, להכרעההדרושותהעובדותעיקראתתחילהאביאולכן, ומשפטעובדהשלשאלההיא

. שהתגבשהכפיההלכהעלואיישמן

המשיבטענות. 1

השילוחתחום, מסויםפעילותבתחוםבנעליהובאהקרגופליינגידיעלהוקמההמערערת

בשילוח, עסקיתפעילותקרגוליינגבפאיןואילךזהממועד. 1.1.01ביום, הבינלאומי

. ובכללבינלאומי

, לעסקצמודיםמוניטין. הבינלאומיהשילוחבתחוםמוניטיןקרגובפליינגהיולא2007בשנת

ובלתימוחשיים, תפעולייםנכסים, מנגנון, עסקיתפעילות, עסקהיולאקרגוובפליינג

אלהועברואלה, בינלאומיבשילוחיםהקשורמוניטיןבהשהיוככל. שנים7מזה, מוחשיים

. פעילותאפסשלשנים7במהלךואינםהתפוגגואו, הזמןעםאליה" חלחלו"אוהמערערת

אותהבגיןמוניטיןיש, עסקיתופעילותעסקבהשאין, משפטיתלישותלפיה, הטענה

אפסשלשנים7לאחרכךבוודאי. הדעתעלמתקבלתאינה, בהשאין, עסקיתפעילות

בקצבהמשתנה, הלוגיסטיקהובתחום, בימינוהעסקיםבעולםוכמהכמהאחתועל, פעילות

.מהיר

היוממילא. במערערתהיו, הבינלאומיהשילוחבתחוםהעסקיתהפעילות, העסק2007בשנת

הכפילהבמהלכן, והשקעהעבודהשנות7מאחוריההיו. זולפעילותהנלוויםהנכסיםגםבה

מוניטיןשנדרשוככל. 2007לשנתהרלוונטיות, העדכוןבההיו. והרווחיםילותהפעהיקףאת
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אגבקרגומפליינגאליההועברואםבין, הדרושיםהמוניטיןכברבההיו, הפעילותלצורך

. שנים7במהלךעצמהבהנצמחואו,השניםעםאליה" חלחלו"או,  העסקהעברת

כביכול, 3/מעולטופס, לאקסיומהנתפסו, שהמערעריםטועןהמשיב-3/למעבאשר

לטענת. לעדקרגובפליינגיתקיימומוניטיןאותם, מוניטיןבוצוינולאשאםהיאאקסיומה

מסוימותבנסיבותלפיה, כללא"עהלכתמפניחסינותלמערעריםמקנהאינו3/מעהמשיב

אםגם, דהיינו. חותללקושירותיםהנותןהעסקאלתחלחלללקוחותהזיקה, שניםובחלוף

שמאוחרמפני, מניותהוא2007בשנתהממכרלפיה, הקביעה, 2001-במוניטיןהועברולא

2007ושומת, עומדתבעינה, למערערתמוניטיןכברנצמחו/התפוגגו/חלחלוהמוניטיןיותר

לאחרחלחלוחלקםאםובין, מלכתחילההמוניטיןמלואהועברואםבין. וקיימתשרירה

, רכישהעלותבחשבוןתובאלא2007שומתבחישוב, כןעל. בגינםתמורהשולמהלא,מכן

.  לזהמעברולא, 3/מעהטופסשלנפקותוזו. המסרצףויישמר

המוניטיןהעברתסממניבשאלתהמשיבטענות. 2

נותרלא. לעובדיההיו1.1.01מיוםוהחל, למערערתהועברוומנהליההשילוחחטיבתעובדי

הקשריםאתויטפחשישמרמינותרלא. השילוחפעילותאתויתפעלשינהלמיקרגובפליינג

.מוחשיבלתינכסכלאו, הידע, הלקוחותעם

בנסיבות. המערערתלידיהלקוחותקשריהעברתפירושההעובדיםהעברת, בענייננו

העברתמשמעוםהעובדיהעברת. מוניטיןהעברתכדיעולהלקוחותקשריהעברת, מסוימות

באחיםגםאמוריםהדברים. שרכשווהמיומנותהניסיון, לעובדיםשניתנהההכשרה, הידע

, עימםהועברשלהםוהניסיוןשהידעשפירושומה, המערערתלעובדיהיוהםגם. רייק

. בהוהוטמע, המערערתלרשותהועמד

העברתמשמעו, להכוההירארכיה, בכללםוהמנהלים, העובדיםכלהעברת, מזויתירה

:מוניטיןהעברתכדיעולהמסוימותשבנסיבותמה, העבודהנוהלי, העבודהמסורת, הארגון

באמצעות, הלקוחותקשריבידההיו. הלקוחותרשימתהמערערתבידיהיתה1.1.01ביום

המערערתסיפקהיוםמאותו. הלקוחותאלהמערערתפנתהואילך1.1.01מיום. העובדים

גלומיםהמוניטין"כינפסקוכבר, לקוחותיההיוהלקוחותממילא. השילוחישירותאת

"הלקוחותבחוג–קרי, בתוצאה

, בההכרוכיםוהסיכונים, העסקיתהפעילותאתוהעבירה, לפעולחדלהקרגופליינג

פעילותאפס. שהואסיכוןכלכנגדעצמהמבטחתאינהקרגופליינג1.1.01מיום.  למערערת

.סיכוניםאפסמשמעו
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Danzasמולהבלעדיתהנציגותהסכםהוא, למערערתוניתןקרגופליינגמידישיצאנכס

AEI)פוסטדויטשהשבבעלות.(

, והבלדרותהשילוחפעילות, החיהעסק. החזקותלחברתקרגופליינגהפכה1.1.01ביום

. מאזלאואף, 2001-2007בשניםעסקיתפעילותכלאיןקרגובפליינג. הבנותלחברותהועברו

עסקיתפעילות, שוב, לתוכהלצקתמנתעלצעדיםננקטופעםשאי, הוכחולאנטעןלא

אתהעבירה, בינלאומיבשילוחמעיסוקהמוחלטבאופןידיהמשכהקרגופליינג. כלשהי

.ואילךמכאןהלקוחותמןליהנותלהואפשרהלמערערתהעסק

. הרווחיםואתהפעילותהיקףאת, מזהלמעלהואף, המערערתהכפילה2001-2007בתקופה

מחזורהיה2007בשנתהרי, ח"שמיליון451-כעסקאותיהמחזורהיה2001בשנתאם

61-לכ2001בשנתח"שמיליון27-מכגדלההחייבתהכנסתה. ח"שמיליון971-כהעסקאות

המתארוגרף, החברהשלותיהדוחמתוךנתוניםריכוז, 24/משראה. 2007בשנתח"שמיליון

. הפעילותבהיקףהגידולאת

הכוללהשכר. 543-ל354-מזובתקופהגדל, עבודהשנותבמונחי, במערערתהעובדיםתקן

). 17' בעמ, ווינשטייןד"חראה(ח"שמיליון78.5-לח"שמיליון45.3-מגדלהעובדיםשל

לעיתיםהלקוחותעםההתקשרותתנאינוישיחייבוהפעילותבאופיהמהותייםהשינויים

הסכמיםעלוחתמה, יותרוזוליםיותרמורכביםפתרונותלתתנדרשההמערערת. קרובות

. בהתאם, ושוניםחדשים

החל. גדלהלקוחותבאתריהעובדיםהצבתהיקף. הורחבהשירותיםסלהמערערתבמסגרת

בפרסומים. שירותכלסיפקהלאיאהשהרי, קרגופליינגאלפנולאהלקוחות2001משנת

ולאקרגולפליינגלפנות, ופוטנציאלייםקיימים, ללקוחותהוצעלאהאינטרנטובאתרי

.  איתהקשרליצירתדרךכללהםניתנה

בקבוצתהשונותהחברותביןלהבחיןהשכילולאשהלקוחותהמערעריםלטענתבאשר

, לאחרתאחתחברתביןיבחינולאאינטלאווישיידוגמתשגורמים, הרעיון. קרגופליינג

.  זובטענהכלוםאין, עובדתית. מגוחך

פליינגלהוציא(בהוהתמקדהמסויימתבפעילותהתמחתהקרגופליינגבקבוצתחברהכל

כי, אחתישותקרגובפליינגראולאשהלקוחות, ברי). שהואתחוםבכלעסקהשלא, קרגו

.ביניהןפעולהובשיתוף, התמחותהבתחוםאחתכלהפועלות, חברותקבוצתאם

. מוניטיןמכרהלאממילא. ומוניטיןעסקקרגולפליינגהיולא2007בשנת, דברשלסיכומו

. מעסקבמנותק, עצמאיכנכסעסקייםמוניטיןלמכורניתןלא



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

פקיד שומה רמלה' מ נ"פליינג קרגו בע23285-09-12מ"ע
פקיד שומה רמלה' רייק נ23248-09-12מ"ע
פקיד שומה רמלה' מ נ"תובלה בינלאומית בע) פליינג קרגו. (סי.אף56940-07-12מ"ע

:   תיק חיצוני

111מתוך 68

השימושתמורתקרגולפליינגבקבוצהשלמולאהחברותאםשגםהמערעריםלטענתבאשר

בבעלותהיוהחברותכלשלאהמשיבטוען. כדיבידנדרווחיהןאתאליההעבירו, כסיהבנ

הצמיחולאהאחרותהחברות. הבלדרותוחברתהמערערתבלבדשתייםאלא, קרגופליינג

. דיבידנדהכנסתלאואף, שימושמדמיהכנסהקרגולפליינג

המערעריםטענות. 3

-ואיהמוניטיןלנושאהתייחסותכלכללולאאשר, אמתבזמןלמשיבשנמסרוהדיווחים

, המבנהשינוילאחרהמערערתבידיהמוניטיןלהטמעתהצדדיםמטעםכלשהןפעולותביצוע

שינויבמסגרתהמערערתאלהועברולאקרגובפליינגשנצברושהמוניטיןכךעלמעידים

האם-החברההמשיכומבנההשינוישלאחרהעובדהגם. קרגופליינגבידינותרואלא, המבנה

תוך, אחתעסקיתכקבוצהיחדיו, בקבוצהנוספותחברותעםבשילובלפעולוהמערערת

ביןהעסקיתוהסינרגיההגומליןיחסי, האם-בחברהונותרושנצברוהכולליםהמוניטיןניצול

מוניטיןהועברולא, המבנהשינוישבמועד, כךעלמעידה, בקבוצההאחרותהחברות

המוניטיןלמכירתועדהמבנהשינוימיוםהשניםבמשך. המערערתאלהאם-המהחבר

. קרגובפליינגשנשארהמוניטיןאתהבנותוהחברותהמערערתתיחזקופוסטלדויטשה

והכרעהדיון. 4

שלסגורהרשימהשאיןעולההעליוןהמשפטביתשלההלכותשלממיצוילעילשהובהרכפי

יש,לאואםמוניטיןהועברהאםהשאלהנבחנתכאשר. מוניטיןרתהעבהמאפייניםסממנים

מכירתו, הנוגדהמיסויאינטרס, לקוחותחוגהעברת: הבאיםהסממניםאתהיתרביןלשקול

הרכושהעברת, המסחרסימןהעברת, תחרותאיתנייתשלקיומה, חיכעסקהעסקשל

הנושאמיהו, המסולרשויותסכםבההעסקההצגתואופןהצדדיםכוונת, העסקשלהפיזי

.  הרלוונטייםמהפרמטריםבחלקאדוןלהלן. הכלכליבסיכון

לצורך" הכוללתמטרייה"האתלספקקרגופליינגהמשיכההמבנהשינוישלאחרבתקופה

. המערערתלרבותבקבוצההחברותכלפעילות

שינויחרשלאבתקופהגםקרגובפליינגכדירקטוריםכיהנורייקהאחים-

היותםמתוקףרייקלאחיםפעילותםעלדיווחהמערערתמנהלי. המבנה
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והיוהמערערתשלכעובדיםהועסקושהםאףועלקרגופליינגונציגיהבעלים

: טולדנועדותלדוגמאראוהמערערתשלמנהליםלאותםלכאורהכפופים

יחסיםהיה? הבנותוחברותהאםחברתהתנהלהאיך. טוב:ש"

?בשטחעבדזהאיךאויהםבנ

, הבינלאומיתהתובלהאת, חברהכברכשהייתהניהלתיאני:ת

. הלוגיסטייםהשירותיםחברתאתניהלתימוקדמתבתקופה

והיינודניעם, הבעליםאחדעםבשבועפעםיושבהייתי

לטפלשצריכיםנושאים, עליהםלדברשצריךלדבריםעוברים

.לשפרצריכיםאנחנושדברים, שעשינודברים, בהם

?דיווחתאתהלמי:ש

.ואבילדנידיווחתיאני:ת

.רייקואבידני:ש

.נכון:ת

?להםדיווחתולמה:ש

.מעורביםמאודהיוהםוענייןדברולכלהבעליםהיוהם:ת

תובלהשלכעובדרשוםהיהלפחותשדנייודעאניאבל:ש

?שלךלעובדדיווחתאתה, מהאז, בינלאומית

עמוד(" העסקבעלהיההואמבחינתי, משמעותלזההיהלא:ת

).לפרוטוקול905

פליינגאלתשלומיםמעביריםהיוהקבוצהשלמהלקוחותשחלקכךעלהעידורדיח"רו-

: הבנותמהחברותלמיולאקרגו

באההזאתוהאמירהשליההיכרות, השתנתהלאההתנהלות"

פתרונותוהרבהדיוניםהמוןשהיינוהסיטואציותמתוך

, קרגולפליינגמשלמיםהיושלקוחותלעובדה

, קרגופליינג. ש

. מ"בעקרגופליינג. ת

. מ"בע. ש

הלקוחות... , זהעםלעשותמהידעולאהגבייהואנשי. ת

קוראיםאםהמשפטיתבישותהקפידוולאזיהולא, התבלבלו
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שורות843' בעמ" (זהאתעשהמיאואחרתלהקוראים, כךלה

1-13 .(

). 843' בעמפרוטוקול(פתוחנותרקרגופליינגשלהניכוייםתיק-

דיווחי. הקבוצהחברותשלהעוסקיםאיחודבתיקהמוביל" עוסק"ההייתהקרגופליינג-

הקבוצהכנציגתלמעשהששימשהקרגופליינגשלהעוסקתיקדרךבוצעומ"למעהקבוצה

). 843-844' עמפרוטוקול(מ"מעלצורכי

הנהלתכלפיהמערערתהתחייבויותכללפירעוןוערבותכספיםהעמידהקרגופליינג-

(המכס דרישהכלבגין,המכסכלפי,בסכוםמוגבלתלא,בערבותמדובר). 20/מעראו.   

דויטשהעםהעסקהשנעשתהלפניחודשיםכשבעה7/3/07מיוםהואהמסמך. מהמערערת

כסוכנות, או מי מהן,הבנותשהחברותרייקמרשלמעדותומסתבר. 2007וקטוברבאפוסט

המכססוכןשלהתשלוםלהבטחתנועדההערבות,החברהללקוחותאשראינותנותהיומכס

-דיניופסק'ואחמ"בעקרטלוניור'ג' נמ"ומעהמכסאגף- ישראלמדינת6930/11א"עראו(

סוכןקרטלוניור'גבענין). "קרטלוניור'געניין": להלן1906-08-07א"ת-וב1886-08-07א"בת

לאהבנק). ב"מס(בנקאיתהעברהבאמצעותלמכסתשלוםשביצעלאחרמנכסיוירדמכס

מפניהמכסאתלהבטיחאמורההערבות. מהמכסהכסףאתומשךהכספיםהעברתאתכיבד

אתלראותישזההסבררקעעל. מכסהכלפיבהתחייבותועומדאינוהמכסשסוכןכזהמצב

: רייקמרשלדבריו

?למכסהאלהההתחייבויותכנגדבינלאומיתתובלהאתמימןמי. ש"

אתגםמימןשהואכמובינלאומיתתובלהאתמימןמ"בעקרגופליינג.ת

כל. בקבוצהאחרותחברותמימןשהואכמו, אקספרסקרגופליינג

, ביטוחייםמגופיםלא, מבנקיםלא. מ"בעקרגומפליינגנעשההמימון

, עצמיבאופןמימנואנחנו, שלנובתחוםמממניםאנשיםמאיפהיודעלא

."הכספי, מ"בעקרגובפליינגשמנו, הסיכוןכלאתלקחנו

בקבוצהאחרותוחברותהבתחברותשלהפעילותאתמכספיהמימנהקרגושפליינגמסתבר

20/מעערבותהמציאהלכךבנוסף. הקבוצהללקוחותשראיאונתנומכסכסוכנותששימשו

. למכס
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. הקבוצהחברותשלהביטוחבפוליסותהמבוטחיםברשימתהופיעהמ"בעקרגופליינג-

הפוליסה. הלוגיסטייםהשירותיםחברתשלהביטוחפוליסתאתכדוגמאהביאוהמערערים

שלהשניבעמודהמבוטחיםמתברשימופיעמ"בעקרגופליינגשלשמה. 19/מעסומנה

הלוגיסטייםהשירותיםבחברתביטוחבפוליסתשמדובראףעל, מזאתיתירה. הפוליסה

–הקבוצהידיעלהמסופקיםהשירותיםלכלהתייחסותכוללהעסקיתהפעילותתיאור

השניהעמודבמרכזפירוטראו(ועודתעופהחברותייצוג, מחסניםניהול, שילוח, בלדרות

). 19/במע

וחברותהאחותהחברהעםיחדלפעולוהמערערתקרגופליינגהמשיכו, המבנהשינוילאחר

: טולדנומרהעיד, זהבהקשר. אחתכקבוצהנוספותקשורות

היויחסית, כקבוצהועבדנוכקבוצהעובדיםשאנחנוהייתההתפיסה"

הייתההתחושה, "משםואנימפהאתה"שלרעשיםמאודמעט

). 2-4שורות905' עמ("וענייןדברלכלכקבוצהעובדיםשאנחנו

הקבוצהעובדיבקרבשהמיקוד, הבתחברתל"מנכשהיהרוזליסמרגםהבהירהקשרבאותו

מיוחדתמשמעותלייחסמבליהקבוצהשלהפעילותתחומיבכלהכוללתבעשייההיה

, ומעלהבינונייםגודלריבסדשהםלקוחותעלהיהכשמדובר. בקבוצהאחרתאוזולחברה

השירותיםאתמלווהשהיה) (key account managerמפתחלקוחותמנהלמתמנההיה

. לקוחלאותוקרגופליינגשלהחברותקבוצתשנותנת

סוגחטיבהכלשלפעילותשלסגמנטכלסביבבונההיהלקוחמנהללהיותשמונההאדם

ועלהלקוחעלמקובלשהיה, )standard operating procedure(עבודהמתווהשל

כלאצללקוחלכלאחדמספר, המערכתבתוךלקוחמספרללקוחנפתחהיה. קרגופליינג

מסגרת, ללקוחשנותניםהאשראימסגרתעלמחליטיםהיו, קרגופליינגשלהבתחברות

מנהלהיהרוזלסמר. לקוחלאותושירותיםשנתנוהקבוצהחברותלכלכלליתשהייתה

עצמוהגדירהואבתפקידו. אינדיגושללקוחמנהלהיהובעברהאוויריתהתעשיהשללקוח

, טווחארוךאתגרהיהלחברהאם. השינוענושאלכלחברהאותהשל" והתומיםהאורים"כ

, הפעילותאתלומציגים, לוקוראיםהיו, עבורהחדשמסוגפעילותלבצעהתכוננהוהיא

באירועיםגםלחלופיןאו, פתרוןלהםלתפורכדיהנדרשיםהמרכיביםאתאוסףהיהוהוא

היהוהואאליוהייתהראשונההפניהתפעוליתטעותאיזועשהבקבוצהמישהו, טווחקצרי
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. הבתחברתכמנכללתפקידוקשרללא. הטעותמקורשהיאלחברהקשרללאאותהפותר

:  רוזאליסמרמשיבהקבוצהפעלהכיצדלשאלה

בנותחברותשתילנויש? העסקיתההתנהלותהתנהלהאיךעכשיו. טוב:ש"

עושהמי, אםחברת, בנותחברותיש? מתנהלזהאיך, האםחברתשל

?מה

לאזה, כרגעבהשהשתמשתהזאתהטרמינולוגיהכלשליהתפיסהפ"ע:ת

בתוךנעתיאני, קרגופליינגהיהזהמבחינתי. ביומיוםחלקימנתהיה

, הזהירותלצורךרקכמעטאומראני, לחלוטיןכמעטחיץבושאיןחבמר

שציינתיהאנשים, היינו. התנהלזהוכך, בכללחיץשהיהזוכרלאאני

הפוטנציאליםהלקוחותאתמאתרים, החוצהיוצאיםהיומקודם

מקודםשתיארתימהכל, ממפים, מגיעיםהיינואנחנו, אותנושמעניינים

.קדימהויוצאים

?בקבוצההחברותביןפעולהשיתוףהיה:ש

מתחברפחותשאניטרמינולוגיההיאהזאתהטרמינולוגיה, פעםעוד:ת

פעולהשיתוףהיהזה, בקבוצהחברותביןפעולהשיתוףלאזה, אליה

הייתילאא"ז. הענייןלצורך, קרגופליינגשנקראארגוןבתוךאנשיםשל

מחירלהורידאישורלבקשכדיבילהמקקבוצהל"למנכלהתקשרצריך

היהלאבכלל, קרגומפליינגשכריאתמקבללאשאנייבשתיתבהובלה

).לפרוטוקול977עמוד."(אישיו

ניהולשלכוללפתרוןלמתןבאפשרותהיה, השילוחבשוקקרגופליינגשלהיתרונותאחד–

One Stop Shopספקההאשרשרתניהולעלהסברסיפקטולדנוהעד. האספקהשרשרת
יצרניבמפעלכשמדובר. דרישותיופיעלהלקוחמחסניניהולשלכוללשירותבמתןהמדובר

אוחסרבשליפסקלאשהייצורבאופןהיצורלקווהבאתםהגלםחומריביבואהואהמדובר

אחתבאמצעותקרגופליינגדאגההייצוראתסייםהיצרנישהמפעללאחר. ביבואתקלה

קרגופליינגשלהואזהיתרון. הסופיללקוחהמוגמרהמוצראתלשלוחשלההבתרותמחב

להציעקרגופליינגשלמהיכולתנבעהלקוחותשלהמשיכהשכחשוכנעתי.  כקבוצה

ושירותים, ביטוח, לוגיסטיקהשירותיגםכמו, בלדרותשירותילצד, שילוחשירותיללקוחות
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אלאלבדהOne Stop Shop-כלפעולמסוגלתהייתהלאהמערערת. נוספיםרלבנטיים

.  מהקבוצהאחרותחברותעםפעולהובשיתוףקרגופליינגבחסותרק

ידיעלמשולבבאופןבוצעופוטנציאלייםלקוחותעםשיווקופגישותהמכירותקידום–

יהקבוצתהמכירותקידוםתהליךאתתיארטולדנוהעד, בקבוצההחברותמכלגורמים

: כדלקמן

היינו, בינלאומיתתובלהחברתבאההייתהלא, לפגישהבאיםהיינו"...

כדי, לוגיסטייםמשירותים, מבלדרות, בינלאומיתמתובלהמגיעים

עושיםהיינוהצרכיםאתמביניםשהיינואחרידברשלבסופו, להבין

הרבהדרךהייתהזו, יותרהרבהוהיהיחדהללוהגופיםכלשלמצגת

). 2-7שורות, 901' בעמ(..."ללקוחלמכורכדיאפקטיביתותרי

חברהלגביולאהקבוצהלכלביחסהיההמנהליםמצדהמכירותקידוםכיאישרהכהן' גבגם

) קייםלקוחשימוראו(פוטנציאליללקוחהפניהבשלבכבר, דהיינו). ,946' בעמ(ספציפית

. מהחברותתאחכלשלולאהקבוצהכללשלהיאהפנייה

הציגוהמערערים–בודדתלחברהולאכמכלולהקבוצהלפעילותהתייחסהשיווקיהחומר-

שימוראוחדשיםלקוחותגיוסלצורךשימושנעשהבושיווקילחומרדוגמאותמספר

כךעלהואגםמעיד22/מש-ו, 21/מש, 11/במעהמופיעהשיווקיהחומר. קיימיםלקוחות

המבנהשינוילאחרגםאחתעסקיתכקבוצהיחדלהתנהלהמשיכווצההקבחברותשכל

לחברתשהוצגהמצגת–11/במעמעיוןלדוגמאכך. הלקוחותכלפיהמצגשלבהיבטלרבות

פעילותלכללמתייחסתשהמצגתעולה–המבנהשינוילאחר–2002באוגוסט" וישיי"

מצגת–21/משדומהבאופן. נפרדבבקבוצהמהחברותאחתכללפעילותולאיחדהקבוצה

לכללהיאגםמתייחסתהמבנהשינוילאחר–2005בשנת" אורבוטק"לחברתשהוצגה

פרופילגםוכךבקבוצהמהחברותלמיכלשהינפרדתהתייחסותללאיחדהקבוצהפעילות

. קרגופליינגוקבוצתהאםהחברהעל" קרגופליינגקבוצת"עלהמדבר22/שבמשהקבוצה

בקבוצהשמדובר, כךעלמעיד, 22/במשהכלולהשיווקישהחומרפרי' פרופאישרבחקירתו

: אחדכגוףהלקוחותידי-עלשנתפסה
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אצליוצרכזהשמסמךהרושםמה, שלךהמומחיותעלבהתבסס.ש

או, פתרונותמגווןשמספקתאחתבקבוצהמדוברהאם, הלקוחות

.בנפרדפועלתמהןאחתשכלחברותשלבאוסףשמדובר

בעליםהינהמ"בעקרגופליינג"הראשונההפסקהאתקוראאני, תראה.ת

החברותשלפעילותן, .סי, אףקבוצתאתהמרכיבותחברותמספרשל

לוגיסטייםפתרונותמספקת. סי. אף? וכקוצבהבזוזומשולבות

selfדישזהחושבאני." אספקהשרשרתלניהולמלאומענהכוללים

evident
?המסקנהשמה.ש

.הדבריםכלאתאחתמטריהתחתשמספקאחדגוף, אחתקבוצהשזה.ת

?הזהלמוצג4בעמודלהסתכליכולאתה.ש

.כן) מעיין(.ת

?הזהבעמודשמופיעהלתמונהלהתייחסיכולאתה.ש

כלאתמפרטיםואזאספקהשרשרת, קרגופליינגבמרכז, שוב, כן.ת

דעתילפי, הכותרתגםהשירותיםסל, האספקהשרשרתשלהמרכיבים

אחתבקבוצהפהמדוברשבעצםדימויאותובדיוקיוצרשובזה

)"819-20עמוד.( מלאשירותיםסלשנותנת

תיקמנהל-Account Managerלקוחאותועבורמונה, חדשמשמעותילקוחבקליטת–

שבהבחברההקשוריםבצרכיםרקולאהקבוצהלמולהלקוחצרכיבכלטיפלאשר–לקוח

Account-שההבהירטולדנומר.  פורמליתמבחינהAccount Managerאותוהועסק

Managerאישרהכהן' גבגם. הקבוצהפעילויותכללגביהלקוחשלהקשרכאיששימש

דומיםדברים. מהקבוצההלקוחצרכילכלכוללמענהסיפקAccount Manager-שה

. רוזליסשלדותובעגםנאמרו

ישבכךוגםהקבוצהחברותכלשלאחדנציגעיניולנגדראהשהלקוחהואשקיבלתיהרושם

הקבוצהחברותהמשיכוהמבנהשינוישלאחרבתקופהגםלפיהלטענהתמיכהלספקכדי

. אחתעסקיתכקבוצהיחדלפעול
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זההמספרבעלילקוחכרטיסיאוטומטיבאופןללקוחנפתחוחדשלקוחכלקליטתעם-

שונותמחברותלקוחלכרטיסידוגמאות). כהן' וגבטולדנומרעדות(הקבוצהחברותבכל

הלקוחשמספרלראותניתן10/במעמעיון. 10/מעוסומנוהתקבלוזההמספרבעליבקבוצה

; )אקספרס(הבלדרותבחברת, המערערתאצל20-0070היהלדוגמא" אזורה"חברתשל

חברתשלהלקוחמספרדומהבאופן. הקריטיתהתובלהובחברתהיבשתיתובלההתבחברת

ניהלההקבוצהגם, כןכיהנה. האמורותמהחברותאחתבכל20-0490היהלדוגמא" אביק"

. נפרדותחברותשלכאוסףולאכוללתאחתכמערכתהלקוחותמולענייניהאת

הקבוצהכללברמתתמידנעשתהותיהלקוחלמולהקבוצהפעילותשלהרווחיותבדיקת–

לקחהשבהםמקריםמעטלאהיוזומסיבה. בנפרדבקבוצהמהחברותאחתכלברמתולא

אתלאפשרמנתעלהפסדבמחירישירותיםללקוחלספקבקבוצהמהחברותאחתעצמהעל

הכללישהסיכוםובלבדלקוחאותועםבקבוצהאחרותחברותשלהרווחיתהפעילותהמשך

: טולדנומרהעידזהבהקשר. רווחלקבוצהיניבהפעילותשל

א"ז. כולההמטרייהכלהייתהעיניוומולעינינומול, לזכורחשוב"... 

בתובלהאיתנועובדהיההלקוחהדבריםמטבע, לקוחותהיולמשל

לקוחהיהוהואהלוגיסטייםבשירותיםאיתנועובדוהיההבינלאומית

לעלותנזהריםהיינו, אחרבתחוםרווחיופחותאחדבתחוםרווחימאוד

). 1-6שורות918' בעמ("המכלולעלמסתכליםהיינוכיהמחיריםאתלו

: כהן' גבידיעלגםנאמרודומיםדברים

נותןאתהאםכיטבעיבאופןקורהזהאבלזהאתאוהביםלאאנחנו"

להיותכדיוהתנאיהשילוחבתחוםגדוליםמאודפעילותהיקפילוישיי

אחוזעשרהרקשהיאהיבשתיתהתובלהאתלולתתאוליזהאטרקטיביים

לפעמיםאואטרקטיביבמחיראובהנחהאותםלולתת, הפעילותמהיקפי

הפעילויותשלהמכלולשלראייהמתוךעושיםשאנחנומהזה, בחינם

שורות957' בעמ" (ממנולנושישההכנסותכ"וסהללקוחנותניםשאנחנו

14-20  .(

לגביולאהקבוצהחברותכללגביבמאוחדהייתההלקוחותמולהכספיתההתנהלותגם–

ללקוח,נוסףאשראימתןלגבישהחלטותכהן' גבהסבירהלדוגמאכך. בנפרדחברהכל
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ולאבקבוצההחברותכלכלפילקוחאותושלהחוביתרותבדיקתלאחרהתקבלו,מסוים

: הנוסףהאשראיאתשהעמידההספיציפיתהחברהכלפי

ממשיכיםהאםלהחליטצריךשבוכזהבמצבהחלטהלכדיהגיעכשזה"... 

אבל... , הפעילותכלעלמסתכליםהיולומגדיליםאוללקוחאשראילתת

מולהסיכוניםהערכתמבחינתגם, ראינותמידהחלטהלכדיהגיעכשזה

עושיםהיינו, אחרתבחברהפיגרולאתאחבחברהפיגרהלקוחאם, הלקוח

אתלקחההסיכוניםהערכתאז, סיכוניםהערכתשלנוהגבייהבתהליך

).8-19שורות966' בעמ("הלקוחשלהכוללתהתמונה

הקשורותבמטלותטיפלושבהםהבכיריםובמיוחדבקבוצההשונותבחברותהעובדים–

הוצגוזהבהקשר. רשמיבאופןאותםהשהעסיקלחברהקשרללאבקבוצהשונותלחברות

הקשורותרוזליסידיעלשבוצעושונותלפעילויותאסמכתאות14/במעהמערערתידיעל

הובאוהיתרבין. המערערתידיעלהועסקשהואאףעלבקבוצהאחרותחברותשללפעילות

ליתפוטנציאעסקה; באוקראינה" סוויטאירו"חברתשלהטסהנפחלרכישתדוגמאות

" איירליינסלנקהסרי"חברתשלייצוג; ל"בחותעופהחברותייצוג; "רורו"אנייתלרכישת

חברתשלוייצוג; מגןערכותלאיסוףהביטחוןמשרדשלבמכרזהצעההגשת; בטורקיה

מגווןמתוךדוגמאותשלקטןבמספרשמדובר, הדגישרוזליס". 'איירברידג"בשםתעופה

).978-982' בעמ(הבינלאומיתהתובלהבתחוםשלאידו-עלשבוצעוהפעילויות

הקבוצהלקוחותשלהמבטנקודת. 5

. הקבוצהפעילותאתהלקוחותתפסושבוהאופןאתהמבהירותראיותהביאוהמערערים

הדעתחוותאתלמנותניתןהקבוצהלקוחותשלהמבטלנקודתהקשורותהראיותיתרבין

שללקוחותמספר") מיצוב"צוותבאמצעות(שראייןפרי' פרופ-שיווקלענייניהמומחהשל

כללפעילותהלקוחותמצדכוללניקודמתןעלהמעידים13/ומע12/מעמוצגים; הקבוצה

בתפקידיםכיהןקרגובפליינגלעבודתושעובררוזליסשלעדותוואת; יחדבקבוצההחברות

.  ההקבוצשלולקוחהספקיתשהייתה" על-אל"בבכירים

פרי' פרופשלדעתו-חוות
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ללאאחזקותחברתהאםבשאלהכשדנתי, לעילבפרוטרוטנסקרהפרי' פרופשלדעתוחוות

עוסקתשהיאככלדעתולחוותאתייחס, זהבפרק. במוניטיןלהחזיקיכולהפעילות

. פוסטדויטשהלביןבינההמכרלעסקתועדהמבנהשינויממועדקרגופליינגבהתנהלות

חברותשללקוחותועםהחברהשללקוחותעםראיונות, היתרביןקיים, פרי' פרופ

בנסיבות. המערערתטענותבכלתומכות, פרי' פרופשלדעתו-חוותמסקנות. מתחרות

שינוילאחרגם, קרגובפליינגונותרוהיוהמוניטיןכיפרי' פרופקובע, שלפנינוהמקרה

).הדעתלחוות19סעיף(2007בשנתלמערערתלמכירתםעדדברמהםנגרעולא, המבנה

). הדעת-לחוות4בסעיף(העסקשלהמשיכהמוקדהםשהמוניטין, דעתוחיווהפרי' פרופ

טוביםממוניטיןהנהנותחברות. גיאוגרפיהתלויענייןהםשהמוניטין, מבהירפרי' פרופ

בדוגמהשימושתוך, אחרותדינותבממוניטיןלאותםתזכינהבהכרחלא, מסויימותבמדינות

).הדעת-לחוות8בסעיף(הישראלית' ראנץובורגרהעולמיתקינגברגרשל

" מסדחברת"לבנוגעהשיווקיתהתיאוריהאתפרי' פרופהציג, הדעת-לחוות' גבפרק

בבסיסהמצויותהפעילותבחברותנמצאיםהמוניטיןמסדבחברת". קודקודחברת"ול

בחברתקרי, הפירמידהבקודקודנמצאיםהמוניטין, קודקודבחברתואילוהפירמידה

החזקהלחברותדוגמאותדעתו-בחוותהביאפרי' פרופ). הדעת-לחוות12בסעיף(האחזקות

:כי, הבהירפרי' פרופ. הסוגיםמשני

שירותיםמגווןצרכואשר, קרגופליינגשללקוחותעםשנערכוראיונות"

הברורהההבחנהאתלבצעידעולאשהלקוחותךכעלהעידו, מהקבוצה

שבכלהעידואףהלקוחות. שלבובאיזהעובדיםהםמהחברותאיזועם

פנותמידהם, בתחוםתלותללאשירותצריכיםהיוהםשבונושא

האנשיםבקבוצתמהחברותאחתלאיזולדעתמבלי, קשראנשילאותם

אלהתנהגותםלגביקוחותהלשלהעדותפי- על. פורמליבאופןמשתייכים

שבהאחזקותבחברתמדוברכילראותניתןבפירוש, קרגופליינגמול

הבנותהחברותאצלולא) קודקודחברת, כלומר(אצלהנמצאיםהמוניטין

פרקטיקההםדאכגוןראיונות. בקבוצההאחיותהחברותאושבבעלותה

שלשונותתבבחינומבצעיםהשיווקמומחי, שאנובדיקהשלמקובלת

).הדעת-לחוות15בסעיף("מוניטיןושלשוק

מהראיונות. קרגופליינגשלהספציפיהמקרהאתפרי' פרופניתח, דעתו-לחוות' הבפרק

טמוןהיההקבוצהשלהלקוחותמשיכתשכוחעולה,הקבוצהלקוחותעםפרי' פרופשערך
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סעיף(האספקהשרשרתוניהולהלוגיסטיקהבתחוםהקבוצהידיעלשהוצעהכוללבפתרון

שלםמכלולבמרוכזרכשוהקבוצהשלקוחותראיונותמאותםעולהעוד). הדעתלחוות20.3

בוצעהשמולוכגורםהאםת חבראתעיניהםלנגדראוהםכאשר–" חבילה"–שירותיםשל

אתריפ' פרופניתחדעתולחוות22בסעיף). הדעתלחוות21.5-ו20.4סעיפים(ההתקשרות

, קודקודכחברתפעלההאםחברת לפיהלמסקנהוהגיעשיווקיתמבחינההדבריםמצב

לחברותהפיזיתהפעילותהעברתלמרות, בחזקתההמוניטיןאתהותירההיא–כלומר

. הבנות

דעתבחוותנסתרהלאאשר, פרי' פרופ–השיווקמתחוםהמומחהשלדעתוחוותפיעל

במוניטיןהחזיקהאחזקותכחברתקרגופליינג, נגדיתבחקירהאוהמשיבשלמטעמונגדית

. 2007בשנתהמכירהלעסקתועד2001בשנתהמבנהשינוישלאחרבתקופה) קודקודחברת(

אתתפסושהלקוחותלכךברורותראיותהמערעריםהציגו13/ומע12/מעבמסגרת–

הקבוצהלקוחותידיעלשנערכוםחיצוניימסמכיםהם13/ומע12/מע. אחדכמכלולהקבוצה

שנערכה–כולהשהמצגתמראה12/במע1מספרבשקףעיון. מהמערעריםמיידיעלולא

Flying-למופנית–המבנהשינוילאחרשניםארבע–2005בשנת–הלקוחידיעלכאמור

Cargoעיון. פרטניבאופןאחרתחברהכלאלאוהמערערתאלולאהאםהחברהאלכלומר

החברהאלהןגםהופנוהשירותטיבלגביהלקוחשמסקנותמלמד12/במע11מספרבשקף

עיוןגםדומהבאופן. בקבוצההשונותמהחברותאחתלכלולאהקבוצהכלכנציגתהאם

החברותכללפעילותכוללאחדציוןנתןשהלקוחמלמד13/במעמהעמודיםאחדבכל

כלאלהייתהההתייחסות, הלקוחותשלהמבטמנקודות, ודהיינ. אחדכמכלוליחדבקבוצה

בחברהונותרונצברוהמוניטיןלפיהבמסקנהלתמוךכדיישבכךוגםאחדכמכלולהקבוצה

כמכלולבקבוצההחברותכללפעילותדרושהשהייתה" מטרייה"האתסיפקהאשרהאם

.  אחד

עסקאותבמסגרת-2001נתבשהמוניטיןלהטמעתכלשהםבצעדיםנקטהלאהמערערת

. הרוכשאצלהמוניטיןוהטמעתלקליטתשונותבפעולותלנקוטנהוג, מוניטיןלהעברת

שירותיםמתן, המעבירמצדתחרות-לאיהתחייבותקבלת, היתרבין, כוללותאלהפעולות

' וכומותגאומסחריבשםשימושזכותקבלת, ההטמעהבתקופתהמעבירידי-עלשונים

: בעדותוזהלענייןמתייחספלדמןח"רו
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רוצהאני. המוניטיןהעברתעלקודםדיברתאתה, קודםדיברנואנחנו:ש"

העברתשלפעולהיששכאשראיתישתסכיםרוצהאניאואותךלשאול

אתלהטמיעכדיפעולותלעשותחייבהנעברהמקבלהצדמוניטין

?מסכיםאתה, אצלוהמוניטין

.בהחלט. כן, אמת:ת

לדרושזהלעשותיכולשהואהפעולותשאחתאיתיתסכיםאתה:ש

?עימומתחרותלהימנעמהמעביר

.נכון:ת

אנשיםלרשותויעמידשהמעבירזהלדרושיכולשהואנוספתפעולה:ש

?אותוולנתבהמוניטיןאתלקלוטלולעזורכדיבמוניטיןשבקיאים

.בהחלט:ת

אתלהטמיעלעזורשיכוליםריםהדבשאחדגםאיתיתסכיםואתה:ש

?המוניטיןמעבירשלהמותגבשםשימושזההמוניטין

)541-542' עמ(."זהבליאפשראיכמעט, כן:ת

אצלהמוניטיןלהטמעתכלשהןפעולותבוצעולא, מכןולאחרהמבנהשינויבמועד

2007שנתבהמוניטיןרכישתעסקתבמסגרת, זאתלעומת, בהמשךשיובהרכפי. המערערת

לרבות, המערערתאצלהמוניטיןהטמעתלצורךהדרושיםהצעדיםהצדדיםידיעלננקטו

. תחרותאיהסכם

למערערתקרגומפליינגהעובדיםשהעברתהיאהמשיבשלעיקריתטענה–לקוחותקשרי-

. למערערתקרגופליינגשלהמוניטיןכהעברתכמוההלקוחותרשימתעםיחד

איתניית:  המוניטיןהעברתסממני, היתרבין, נימנושרוןבהלכתלעילשהוסברכפי

ניגוד-והלקוחותמרשםהעברת; הלקוחותעםהקשרעלויתור-ניתוק; התחרות

קרגופליינגביןנחתמהלא2007-לועד2001-בכיברור. והקונההמוכרביןהאינטרסים

אלאהלקוחותעםהקשרעלויתרהשלאקרלאקרגופליינג. תחרותאיתנייתכללמערערת

פרי' פרופשלדעתובחוותשמוכחוכפי, "הקודקודחברת"באסטרטגייתלנקוטהמשיכה

עיניהםלנגדראוהם, קרגופליינגבתוךהתאגידיתלהפרדהמודעיםהיולאמהלקוחותחלק

לחוות22.6' סע(הלוגיסטיקהבתחוםשירותיםמספרעם-קרגופליינג–אחתחברהרק

כימלמדבעניינויישומו. מרכזיכמבחןבפסיקהונשנהחוזר" הניתוקמבחן).  "פרי' פרופדעת
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בתמחור, הלקוחותבמנהלי, ללקוחותבפניה, והמיחשובהמידעבמערכותדברהשתנהלא

. הקבוצהחברותביןההדדיובסיועהמשותף

עצמובהסכםהעסקההצגתאופן: יןמוניטלהעברתסממניםבשנידיוןישואן'רגבעניין

כמותהמסלשלטונותהוצגהמבנהשינוי. הכלכליבסיכוןהנושאומיהוהמסולרשויות

הועברשבו2007משנתלהסכםעדהמוניטיןאתלהעבירכוונהעלרמזכלהיהלאשהוא

להוראותבהתאם1512בטופסנרשמומכוחושהועברווהנכסיםהמבנהשינוי. המוניטין

.    באריכותלעילנסקרוהענייןל"הנ' א104סעיף

כאמור. הסיכוניםבנשיאתשינויכלהיהלא2001לאחרגםכיהוכח, הסיכוןלסממןבאשר

לשאתהמשיכהקרגופליינג. 2007-לעדשנעשוהבטוחבפוליסותהופיעהקרגופליינגלעיל

במתןסייעהגםהיאשכןהמימונייכוןבסוהן) העיקרי(המוניטיניובסיכון, הנזיקיבסיכון

האמנותנוכח(היההנזיקישהסיכוןאףעל. המכסכלפילהםערבהוגםלחברותאשראי

, ייפגעשלהשהמוניטיןבסיכוןעמדהקרגופליינגגםכך.   שבסיכוניםהזניח) הבינלאומיות

: רייקמרשלבדבריוהיטבהוסברהדבר

עלסיכוןכלהיהלאשלמעשהחברתישללטענתהחוזראניעכשיו.ש

קרגופליינגשלהסיכוןלטענתלהתייחסתוכל. מ"בעקרגופליינג

?מ"בע

ביטוחייםסיכוניםלאשהםמרכזייםסיכוניםהיומ"בעקרגולפליינג.ת

לאבעיקרהםאבלביטוחייםסיכוניםרקלאהםאומרתזאת

שרשרתבתפעולעילותהפרוב. אפילואומרהייתיביטוחייםסיכונים

ובאמנות. באמנותמגובההבינלאומיתהתובלהבטח, מגובהאספקה

לאאואגידאואעשהלאאואעשהשאנימהשגם, כלליםישהאלה

כך. פועלותהאלההאמנותאחרתאכתובאוכךואכתובואסכםאגיד

. מוגבלנגידבוא, יחסיסיכוןהואאבלסיכוןהואהביטוחישהסיכון

טובלאשירותנתתיאםהאמיתיהסיכון? האמיתיהסיכוןהאיפ

, טובלאשירותנותןקרגושפליינגרואהוהלקוחמקומיתבתובלה

גדולההכיהפגיעה. המוניטיןשלסיכוןהוא, שליהעיקריהסיכוןשם

,לקבליכולשאני

?אתהזהמי:רוביןד"עו
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,לקבלוליכשאניגדולההכיהפגיעה. מ"בעקרגופליינג.ת

ידברלאהפרוטוקולאחרת, לקבליכולהמ"בעקרגושפליינג:רוביןד"עו

.זהאת

 .........

שיפגעהמוניטיניהסיכוןזהמ"בעקרגופליינגשלגדולהכיהסיכון.ת

שייתפסשירותייתן, טובלאשירותייתןהשירותיםאחד. בה

, מ"בעקרגופליינגלהנזק. בזמןלאאואיכותילאאוטובלאכשירות

מדבראני, החברותכללזהמעבר. האמיתיהנזקהואהמוניטיניהנזק

שלהןהמינויאתקיבלו, הענייןלצורךהאחיותוגםבעיקרהבנותעל

אין, הכספייםהדוחותפהעברו, כלאומרתזאת. מ"בעקרגומפליינג

מהכל, אשראיחברותעםעבדנוולאמבנקיםמימוןלקחנולא, לנו

.עצמימימוןהיהאחרותובחברותהבנותבחברות, בעסקשמימנו

?פעםעודשהועמדעצמימימון.ש

שלמקרהנגידהיהאםאומרתזאת. מ"בעקרגופליינגידיעלהועמד.ת

סובלשהיההראשון, מזהסובלשהיהמי, החברותבאחתכסףחוסר

הסיכוןאומרתאתז. אותהמימנההיאכי, מ"בעקרגופליינגזהמזה

,סיכוןרקלאהוא

?תקופהבאיזה? זהמתי:השופט' כב

. התקופהכל.ת

,עכשיו:השופט' כב

)לפרוטוקול1070עמוד(. 2007עד.ת

וחוזים(הלקוחותעםבהתקשרויותשינויכלנעשהשלאהםנוספיםחיצונייםסממנים

) מוביל(צדלהיותהמשיכההאםהחברה, מכךולמעלה) כשהיובדיוקהמשיכוטווחארוכי

; flying-cargo.com@שנותרול"הדואבכתובותשינויהיהלא. חדשותבהתקשרויות

, הקבוצהלקוחותשלהמבטלנקודתבנוגעהמערעריםשהביאוהרבהראיותחומרכנגד–

פעילותאתהקבוצהלקוחותתפסובולאופןביחסכלשהיראיהלהביאשלאהמשיבבחר

הקבוצהלקוחותמצדראיהכלהביאלאהמשיב. שבמחלוקתהמוניטיןואתצההקבו
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המבנהשינויבמסגרתכברלמערערתהאםמהחברההמוניטיןלהעברתהטענהלהוכחת

.  עליורובץשהנטלאףעלוזאת2001בשנת

פרי קבע שהמוניטין לא כורסם ולא נגרע עד למכירתו כי אם ' יש לשים אל לב שפרופ

לא הובאו בפני ראיות מהימנות באשר לשיעור הכירסום או שיעור . ים ובצורה זניחהבשולי

. באופן שאוכל לגבש ממצא עובדתי בקשר לכירסום האמור, גריעת המוניטין

זהפרקלסיכום. 6

ונשאר2001-7השניםביןלמערערתקרגומפליינג, התפוגגאוחלחל, עברלאהמוניטין

.2007שנתבלמכירתועדבידיה

לצורך" הכוללתמטרייה"האתלספקהאםהחברההמשיכההמבנהשינוישלאחרבתקופה

האםבחברהכדירקטוריםכיהנורייקהאחים. המערערתלרבותבקבוצההחברותכלפעילות

מתוקףרייקלאחיםפעילותםעלדיווחהמערערתמנהלי. המבנהשינוישלאחרבתקופהגם

והיוהמערערתשלכעובדיםהועסקושהםאףועלהאםהחברהונציגיהבעליםהיותם

בכובעם כבעלים של פליינג רייקהאחים. המערערתשלמנהליםלאותםלכאורהכפופים

אלהוהםהקבוצהשלהמרכזייםהלקוחותעםישירבקשרשעמדואלההםמ  "קרגו בע

. ללקוחותיהההקבוצשביןהיחסיםבמערכתשהתעוררומשבראובעיהבכלשטיפלו

עבודהבגיןקרגופליינגלחשבוןמלקוחותתשלומיםלעיתיםהתקבלוהמבנהשינוילאחר

הייתהקרגופליינג; פתוחנותרקרגופליינגשלהניכוייםתיק; בקבוצהאחרותחברותשל

פליינג; המבנהשינויאחריגםהקבוצהחברותשלהעוסקיםאיחודבתיקהמוביל" עוסק"ה

המבוטחיםברשימתהופיעהקרגופליינג; בקבוצהחברותעבורלמכסערבותמידההעקרגו

.הקבוצהחברותשלהביטוחבפוליסות

כחברתמשמשתקרגוכשפליינגאחתכקבוצהלהתנהלהמשיכוהבנותוהחברותקרגופליינג

: שלמשולביםשירותיםמכלולשנותנתכקבוצהמלאהבסינרגיהנוהלוהחברות. קודקוד

, יבשתיתבתובלה, דואר, ביטוח, מידעמערכות, לוגיסטיקה, מכסעמילות, ימי, אוויריילוחש

ושינועלוגיסטיקהשליצרניותלחברותשירותיםהקבוצהחברותנתנוכך. אקספרסתובלת

ביןמתאםעלגורםישכאשררקלהתבצעשיכולהפעילות. הייצורלקועדהגלםחומרישל

לחברהולאהקבוצהלכללנעשההמכירותקידום. המורכבהשירותאתשנותניםהגופיםכל

לקוחלכל. בודדתלחברהולאכמכלולהקבוצהלפעילותהתייחסהשיווקיהחומר; ספציפית

לפליינגהקשוריםהגופיםכלתיאוםעלהלקוחכלפיאחראישהיהמיוחדמנהלמונהגדול

הייתה; הקבוצהחברותכלאצלזההמספרבעלילקוחכרטיסהיהלקוחלכל; קרגו
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שהואללקוחשירותנותנתאחתשחברהמצביתכןדהיינולקוחכלמולכוללתהתנהלות

הפעילותכ"שסהובלבדברווחשירותנותנתהקבוצהשלאחרתחברהאך, בהפסדמבחינתה

חברותכלכלפיכוללאשראיקונקבעההילקוחלכלגםכך. ברווחתהיהלקוחאותומול

.  הקבוצה

ועדהמבנהשינוישממועדאלא2001בשנתעברלאשהמוניטיןרקלאהיאהתוצאה

שלהמוניטיןאתוהשביחותיחזקוהבתחברותעםיחדקרגופליינג, 2007בשנתלעיסקה

.קרגופליינג

2007בשנתעברהמוניטיןהאם. יא

בהמשיטענות. 1

למכורניתןלא. מוניטיןמכרהלאממילא. ומוניטיןעסקקרגולפליינגהיולא2007בשנת

.מעסקבמנותק, עצמאיכנכסעסקייםמוניטין

ייעשה, לידמידמוניטיןמועבריםבאמתכאשר. כמוניטיןהממכרמתואר21/מעבהסכם

נשמעולא. העסקיתבאתלפקודויוסיפוברוכשאמוןשיתנוהלקוחותאתלשכנעמאמץ

, מוחשיבלתינכסהינםמוניטין.  כאמורלקוחותעידודבהםשישהמערעריםמטעםעדויות

הפיתוימכאן. מסהטבתטמונהמוניטיןרכישת/במכירת. גבולותיואתלתחוםקלשלא

ניגודהעדרשלבמצב. מוניטיןאינו, באמת, אםגם, כמוניטין, מסלצורך, הממכראתלהציג

מטרההשגתלשםהעיסקהאתעיצבוהצדדיםכיחשדלהתעוררהיהיכולפיסקאלייניםעני

. אחרתאוכזופיסקאלית

כה, אחד, הענייןלצורך, שהם, צדדיםשניבין. קשוריםבצדדים, כלקודם, אמוריםהדברים

ישקשוריםצדדיםביןדופןיוצאתעיסקה. מסלצורךנוחבלבושהעיסקהאתלהלבישקל

כךכלנכסשעניינה, עיסקהכךבוודאי. מסויימתבחשדנותואףביקורתיותביתרבחוןל

.כמוניטיןאמורפי

. רייקאברהםמרבאמצעותקרגופליינגהמוכרת, מוניטין, כנטען, נמכרו21/שבמעבעיסקה

שלחתימתו: האחרוןבעמוד, 21/מעראה. רייקאברהםמרבאמצעות, המערערתהרוכשת

ביןהאינטרסיםזהותאתממחישה, הרוכשתבשםהן, המוכרתבשםהן, ההסכםעלרייקמר

. כביכול, המוניטיןרכישת/למכירתהצדדים
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הגורמיםשלושתביןפעולהובשיתוףבקפידהשתוכנן, בוטהמסתכנוןבפנינו, המשיבלדעת

.   פוסטודויטשההמערערתקרגופליינג: בעיסקההמעורבים

למסותהקרגופליינגומשבקשה, מוניטיןכמכירת) ככולהרובה(תוארהשהעיסקהכיוון

, המניותבעלילידיהעברתוזהובכלל, בעיסקהההוןרווחבגיןהמס, משפחתיתכחברה

שלאמוניטיןשהואנכס"במכירתהוןרווחבחישוב. בלבד20%בשיעורהינו, רייקהאחים

ק.פבקשהלולא). לפקודה) 1)(1ב(91סעיף(אריליניחישובייערךלא, "רכישתובעדשולם

ממוסההיתה, כדיבידנד, המניותבעלילידיההוןרווחהעברת, משפחתיתכחברהלמסותה

. היאגם

, כהוויתההעיסקהממיסוילחמוקקרגופליינגבקשהכמוניטין) ככולורובו(הממכרבתיאור

לאחרשנצמחההוןרווחחלקלע25%בשיעורהוןרווחבמסשתמוסה, מניותכמכירת

שנצמחההוןרווחחלקעל50%-לשקרובבשיעורובמס, )"הקובעהמועד": להלן(1.1.2003

הקובעהמועדלפנישנצמחההוןרווחימוסה, משפחתיתכחברההכרהמשביקשה. כןלפני

ההכרבקשהלולא. המערער, המשפחתיתבחברה" הנישום"עלהחלהמקסימליהמסבשיעור

חברותבמסהקובעהמועדלפנישנצמחההוןרווחעלממוסההיתה, משפחתיתכחברה

בעלילידיהרווחהעברת. 25%בשיעורמכןלאחרשנצמחזהועל, 29%-כשלבשיעור

הממכרבתיאור, התחתונהבשורה. 25%בשיעור, היאגםממוסההיתה, כדיבידנד, המניות

.המססכוםכמחציתמתשלוםנעלהימקרגופליינגבקשהכמוניטין

. משמעותיתמסהטבתטמונהמוניטיןברכישת. כנטען, המוניטיןרוכשת, למערערתבאשר

הכנסהמסתקנותראה. לשנה10%בשיעור, מסלצורךלהפחתהניתניםשנרכשומוניטין

, משמע. הפחתהברנכסאינן, מניותזאתלעומת. 2003-ג"התשס, )למוניטיןפחתשיעור(

בסכוםפחתבהוצאתשנהבכללזכותהמערערתבקשהמוניטיןכרכישתהעיסקהתיאורב

. שנים10במשך, ח"שמיליון53-כשל

המוניטיןומהפחתת, כמוניטיןהממכרמתיאורנהניתהיאגםפוסטלדויטשהבאשר

- מהלוואההמערערתמשנטלה. ועודזאת. בההבעלותאתרכשהשהרי, במערערת

לדויטשהיועברוהמערערתרווחי, כנטען, מוניטיןתמורתהתשלוםלצורךוסטפמדויטשה

טועןלפיכך. תמוסהשקבלתו, כדיבידנדולא, מסעימושאיןמה, ההלוואהכהחזרפוסט

.לעיסקההצדדיםשלושתאתמשרתהמסשתכנוןהמשיב

שהועמדו, ערךרבימוחשייםבלתינכסיםקרגובפליינגהיובאמתלו, המשיבלטענת

היומשלא. בגינםשכירות/שימושדמימהןגובההיתה, האחרותהחברותשללשימושן
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המסקנה, האחרותבחברותשכירותדמיוהוצאות, קרגובפליינגשכירותדמיהכנסות

.מוחשייםבלתינכסיםקרגובפליינגהיושלא, היאהמתחייבת

המערעריםטענות. 2

, בדברהמעורביםכלמבחינת" שקוף"ובאופיוטכנימורכאשהיההמבנהלשינויבניגוד

שלהןהעסקיםניהולבאופןובולטיםמהותייםשינוייםגררה2007בשנתהמכירהעסקת

תודעתישינויהיה: העסקהלאחר" קרגופליינגקבוצת"משנותרמהשלוהןהמערערת

הייתה, בינלאומיתלהתובקרגופליינגשניומצדקרגופליינגהייתהאחדמצדבקבוצה

שלאחתרשתרשתותשתינוצרו, לקוחותשלנתוניםבסיסאותוהיהלא, בלקוחותהפרדה

אחדלקוחמנהלהיההמכירהלפני.הקבוצהחברותלשאראחתורשתבינלאומיתתובלה

לשארוהשניבינלאומיתתובלהמטעםאחדלקוחמנהלישניישהמכירהלאחרהקבוצהלכל

הודעהמסירתגםבנוסףכללווהםובולטיםחדיםהיוהשינויים. קרגופליינגוצתקבחברות

שינויים; המשרדיםבמיקוםשינוי; ללקוחותרשמיתהודעהמסירת; לעובדיםרשמית

ניהול; )המכירהלמועדעדבקבוצהנהוגשהיההאחידלמיספורבניגוד(הלקוחותבמספרי

פעילותוביןהמערערתפעילותביןהצולבהסבסודתהפסק; הלקוחותשלהאובליגושלנפרד

קבוצתיתרושלהמערערתשלנפרדתשיווקיתפעילות; קרגופליינגבקבוצתהחברותיתר

; )18/ומע, 17/מע, 16/מע(המכתביםונייר; המעטפות; הביקורבכרטיסישינויים; קרגופליינג

. ועוד

קרגופליינגעםתחרותאיהסכםחתימת-שנרכשוהמוניטיןאתלהטמיעכדיצעדיםננקטו

. קרגופליינגבשםוהשימוש; רייקהאחיםעםיעוץבהסכמיהתקשרות; מניותיהובעלי

2007בשנתהמוניטיןמכירתלעניין והכרעהדיון. 3

חברהDeutsche Post AGבין16/10/007מיוםהסכםהוא–21/מעהמכרהסכם

חברהDeutsche Post International BV; ")אםחברת("הגרמניחוקיתחתהמאוגדת

F. C. (Flying Cargo) International Transportation; ")הקונה("בהולנדהרשומה
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Ltd–החברה"בהסכםמכונה( ישראלמדינתחוקיתחתהמאוגדתחברה–המערערת ("

Flying Cargo Ltdרתהמוכ(ישראלמדינתחוקיתחתמאוגדתחברה .(

ניסיוןבעלהואקיאבימר.  בפניהעידאשרקיאבירנטומרפוסטדויטשהאתייצגבעסקה

- ה(הגרמניהדוארבקונצרןבכיריםבתפקידיםשימש, השילוחבתחוםשנים58-כשל

Deutsche Post (רכישהעסקאות40-מבלמעלהמעורבוהיה)אחריםונכסיםחברותשל (

במשאפוסטהדויטשהמטעםהמובילההדמותהיהקיאבימר.  רןהקונצידיעלשבוצעו

למסורמנתעלהערעורלצורךבמיוחדל"מחוהגיעקיאבימר.  המכירהעסקתעלומתן

. לעסקהביחספוסטהדויטשהשלהמבטנקודתעלעדות

היאבחברההבעלות, בגרמניהציבוריתכחברהמאוגדתפוסטשדויטשהעולהמעדותו

מעסיקהפוסטדויטשה. הציבורבידימוחזק60%וגרמניהלממשלתשייך40%מפוצלת

–בשנהיורומיליארד50-מלמעלהשלמחזורבעלתוהיאעובדיםאלף550-מלמעלה

30ביןהואהחברהשלערכהקיאבימרשללדעתו. בעולםמהגדוליםציבוריבתאגידמדובר

. אירומיליארד40ל

מניותמכירתעסקת–שונותעסקאותלשתיומפורשתברורההתייחסותלכולהמכרהסכם

המכרלהסכםבמבוא). המכרלהסכם2.2-ו2.1סעיפיםראו(מוניטיןמכירתועסקת

שינויבמסגרתהמערערתאלהאםמהחברהמסוימיםנכסיםלהעברתהצדדיםהתייחסו

. האםהחברהבידיהמוניטיןהותרתתוךהמבנה

המוניטיןשרכישתזיההשהקונהלהסכםבמבואנרשםהמוניטיןרכישתוניותלחיבאשר

: לרכישהעוברשהיאכפיהפעילותושימורההפעלהלהמשךחיונית

"WHEREAS, Buyer recognizes that the acquisition of the Goodwill

is essential for the continued operation and preservation of the

activity of the Company as same exists on the date hereof and on the

Closing Date and, accordingly, desires, in further exercise of the

Option and forthwith upon purchase of the Shares by Buyer, that the

Company shall purchase the Goodwill from the Seller, and Seller

desires,  forthwith upon purchase of the Shares by Buyer,  to sell  the
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Goodwill to the Company, upon the terms and subject to the

conditions set forth herein; and"

קיאבימר. במוניטיןזכויותיהלגבי, ברורמצגקרגופליינגנתנההמכרלהסכם4.4בסעיף

שלהמרכיביםאחד, שכן. קרגופליינגברכישתמיוחדענייןהיהפוסטשלדויטשהישרא

פוסטלדויטשהאיןבהןריקותנקודותאותןלמלאזהפוסטדויטשהשלהאסטרטגיה

, בהןנמצאתלאפוסטשדויטשהנקודותבאותןחברותחיפשוהםדהיינו. בעצמהפעילות

). 617-18עמודיםראו(בשוקצינירבהיקףמורגשתנוכחותבעלותחברות

שלרכישהמכןלאחרומידהמערערתמניותשלרכישהכללהשהעסקהאישרקיאבימר

בדקושהרוכשיםהבהירורדיח"רו. המערערתידיעלהאםמחברתהערעורנשואהמוניטין

לשינויביחסהשומהלפקידשהועברוהדיווחטפסיעלוהתבססוהמוניטיןסוגייתאת

בהתאם.  קרגופליינגבבעלותנותרואלאהועברולאשהמוניטיןלוודאבמטרה, המבנה

לרכושצורךהיהולכןקרגופלינגידיעלהוחזקושהמוניטיןסברולעסקההצדדיםשנילחוזה

.   ממנהאותו

. 6/מעהגרמניהדוארדירקטוריוןידיעלהעסקהאישורפרוטוקולאתהציגוהמערערים–

שבוהאופןבאותובדיוקהגרמניהדוארלדירקטוריוןהוצגהשהעסקהעולה6/במעןמעיו

המערערתידיעלהמוניטיןרכישתמכןולאחרהמערערתמניותרכישת–למשיבדווחההיא

אתהמתאראותנטיפנימימסמךהוא6/מע. הגרמניהדוארידיעלהעסקהאושרהגםוכך–

ואתבגרמניהענקציבוריתאגידשללדירקטוריוןמתאבזמןהעסקההוצגהבוהאופן

טענתעלימקובלת. מוניטיןלרכישתכעסקהלעסקההגרמניהדוארידיעלשניתןהאישור

ואושרהמוניטיןכעסקתהגרמניהדוארלדירקטוריוןהוצגהשהעסקהשהעובדההמערערות

המדובר. המערעריםתטענולאישושטובהראיהמהווההגרמניהדוארידיעלזהבאופן

לדירקטוריוןשהוצגהסבירלאולכןאיש550,000-כשמעסיקהציבוריתבחברהכאמור

. מלאכותיתאובדויהעסקה

לכךהסיבהבדיוקזההזהוהמוניטיןקרגופליינגבידיהיהשהמוניטיןכךעלהעידקיאבימר

: ובלשונוולקוחותעסקיםלייצרהיכולתאתלהםשיש

I  repeat  my statement.  The  goodwill  of  this   whole  transaction  was

sitting in Flying Cargo Limited and that goodwill is the reason why
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we have an ability to generate business and clients -1שורות662' בעמ(

9 .(

שלהעסקיםבהמשךביטחוןהיהלאמ"בערגוקפליינגשלהמוניטיןשללאהבהירקיאבימר

:השילוחחברת

"But without that goodwill and without that connection and without

that reputation that was owned by the owners of Flying Cargo

Limited mother company the customers were not secured 664' בעמ. 

.12-15שורות 

מתאפשרהיהלאאםהמניותאתרוכשהיהלאפוסטשהדויטשהבמפורשהבהירקיאבימר

:הנגדיתחקירתוובסיום). 10-13שורות669' בעמ(המוניטיןאתגםבמקביללרכושלו

"Once more, our transaction was clearly based on having the

tangible assets and the intangible assets. The intangible assets were

sitting in the holding company and this is what we wanted. Despite

the fact that on the books all these customers produced all this

money it was governed by the goodwill that was sitting up there and

not governed by the operation1- בעמ' 679 שורות 19-20 ועמ' 680 שורות

.12

אםלשאלה. העיסקהלמתווהבאשרנגדיתבחקירהנוקבותשאלותנשאלקיאבימר

פוסטדויטשההסתפקהלאמדועולקוחותונציגותפעילות2007בשנתהיולמערערת

הנכסיםשלנטוהערךאתייצגמיליוןעשרהשלשהסכוםקיאבימרענה, המניותברכישת

במחירהזאתהחברהאתמוכריםהיולארייקוהאחים, המוניטיןהיההמענייןהחלק. בחברה

בחברהשמדוברקיאבימראתושאלההקשתההמשיבכ"בכאשר. שקלמיליוןעשרהשל

ענה, מניותיהברכישתלהסתפקניתןהיהולכןבשנה₪מיליון60בערךשלרווחיםשהניבה

הנכסים. מוחשייםלאונכסיםמוחשייםנכסיםשלקיוםעלהתבססהשהעסקהקיאבימר

כל, בספריםשכתובמהלמרות. שרצינומהבדיוקזהאחזקותבחברתהיומוחשייםהלא



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

פקיד שומה רמלה' מ נ"פליינג קרגו בע23285-09-12מ"ע
פקיד שומה רמלה' רייק נ23248-09-12מ"ע
פקיד שומה רמלה' מ נ"תובלה בינלאומית בע) פליינג קרגו. (סי.אף56940-07-12מ"ע

:   תיק חיצוני

111מתוך 89

המוניטיןדהיינו. בתפעולולאלמעלהשישבהמוניטיןידיעלנמשלולמעשההאלההלקוחות

: ובלשונו. העסקתאהמתפעלותבחברותולאהאםבחברת–למעלהישב

"I repeat, the ten million shekels represented the netbook value of the assets that

were in that company… And the goodwill was the interesting part, and the Wright

(Reik A.S) brothers would not have sold me that company for ten million shekels, I

can assure you……. our transaction was clearly based on having the tangible

assets  and  the  intangible  assets.  The  intangible  assets  were  sitting  in  the  holding

company. And this is what we wanted. Despite of the fact that on the books all

these customers produced, all this money, it was governed by the goodwill that was

sitting up there and not governed by the operation". (678-80)

עסקת, )לעילדיוןראו(מהותיולאטכנינראותיכאמורשהיה2001שלהמבנהלשינויבניגוד

המערערתשלהןהעסקיםניהולבאופןובולטיםותייםמהשינוייםגררה2007בשנתהמכירה

השתנהמהלשאלהבתשובה. העסקהלאחר" קרגופליינגקבוצת"משנותרמהשלוהן

:  רייקמרעונה2007מההסכםלאחרהפעילותמבחינת

שניפתאוםהיה, נתחילבוא, תודעתישינויהיה' א. שינויהיהכאן.ת"

DHL globalאוDGFבינלאומיתתובלהקרגופליינגהיה. דברים

forwardingאותוהיהלא, בלקוחותהפרדההיתה. קרגופליינגשארוהיה

data baseהענייןנגמר, אחדלקוחמספרעלקודםידיבר. לקוחותשל

היהלאכברבינלאומיתתובלה, האחריםבשירותיםלקוחמספרנשאר, הזה

רשת, מידערשתפהלכםשישכמו, רשת, תקשורתקווי. אחדלקוחמספר

אחתרשת, בינלאומיתתובלהשלאחתרשת, רשתותשתינהיה. אינטרנט

, הקבוצהלכלאחדפעםהיההכוחמנהל. הכוחמנהל. הקבוצהשארכלשל

פעםאם, המימון. הקבוצהלשאראחד, בינלאומיתלתובלהאחד, שנייםנהיו

בינלאומיתתובלהקרגושלפליינגיוםכלאומרזהמימנה, מימנהקרגופליינג

. מעשההיהזה. מ"בעקרגופליינגזהכסףלהמעבירשהיהמי, כסףחסרהיה
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עודמה. DHLזההכסףאתלהשהעבירמי2008מינואר, יוםמאותו

)1089-90עמודים(." ההבנה. שהתפיסהחושבאני? השתנה

המידעבסיסשונה, בלקוחותהפרדה: תייםמשמעושינוייםשהיועולהמדבריו, כןכיהנה

ורשתותהתקשורתקווי, הקבוצהחברותלכלאחדלקוחמספריותרהיהלא, הלקוחותשל

שנימונומהמערערתוגםקרגומפליינגגםללקוחשירותיםכשניתנו, הופרדוהאינטרנט

מיערתהמעראתיותרמימנהלאקרגופליינג, הקודםבמצבאחדבמקוםלקוחמנהלי

.DHLהיהאותהשמימן

: שנרכשוהמוניטיןאתלהטמיעכדיצעדיםבמספרנקטהפוסטשדויטשההעידקיאבימר

עםיעוץבהסכמיהתקשרות, מניותיהובעליקרגופליינגעםתחרותאיהסכםחתימת

לבאללשיםיש).  לפרוטוקול624-625' בעמ(קרגופליינגבשםוהשימוש; רייקהאחים

, המוניטיןלהטמעתפעולותכלנעשולאשבו,2001בשנתשנעשההמבנהמשינוימובחןשב

בעליעםיעוץהסכם, תחרותאיהסכםלרבותהמוניטיןלהטמעתפעולותננקטו2007בשנת

. קרגופליינגבשםהשימושבדברוהסכם, המניות

נערךלאכברקוחותהלשלהאובליגו; הדירקטוריםהוחלפוהעסקהלאחרמיד: ועודזאת

; ]18/מע-ו17/מע, 16/מע[השתנוהמכתביםוניירהמעטפות, הביקורכרטיסי; במשותף

.במשותףמתבצעאינוכברוהתמחור; השתנההמשרדיםמיקום

צוותיםלהםוישחברותברכישתמאדמיומנתפוסטשדויטשהבעדותוהסבירקיאבימר

בדיקותשהסתיימולאחרנקבעהתמורה. רכישהלכלעוברנאותותבדיקותשמבצעים

עבורשנקבעמסוימתמסגרתשלמדדלהםהיהכיוהסבירהמשיךקיאבימר. הנאותות

KPMGשלהצוותיםוכאשר. מסויםלמקסימוםמסויםמינימוםבין, העסקהשלהמחיר
(התמורהאתקבעוהנאותותבבדיקתשעסקוהחברותואותן ראוהנאותותבדיקתלעניין. 

).  לפרוטוקול681בעמודגם

שהיוהמוחשייםלנכסיםזקוקההייתהלא, DHL, שהרוכשתשוכנעתיבפנישהיומהראיות

עולמיתמומחיותגםישלרוכשת,  נקלהעלאותםלרכושיכולההייתההיא, במערערת

המערעריםטענתעלימקובלת. לדברזקוקההייתהלאהיאזהובמובןהשילוחבתחום

. וטריטוריאליים" גאוגרפיהצמודי"הםמוניטיןשהרי, "הישראלי"במוניטיןחפצהתשהרוכש
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8' בסעפרי' פרופשלדעתוחוותראו( ישראלימוניטיןהיהקרגושלפליינגמחלוקתואין

).  שםובדוגמאות" גיאוגרפילתחוםבהקשרהמוניטין"

זהפרקלסיכום. 4

. לעיןגלויים, 2007באוקטוברהמכרלעיסקת2001תבשנשנעשההמבנהשינויביןההבדל

שינוייםחלו2007בשנתהעיסקהלאחר, )ממהותיבמובחן(נראותיהיההמבנהששינויבעוד

במיוחדבולטת. הקבוצהשלהאחרותוחברותהמערערת, קרגופליינגבהתנהלותמהותיים

איהסכםנעשהלא, במערערתהמוניטיןלהטמעתניסיוןכלנעשהלא2001שבשנתהעובדה

2007שלהעיסקהלאחרמוצאיםאנואותםהמאפייניםשאראתמוצאיםלאואנחנותחרות

בשנתשנחתםההסכם. במערערתהנרכשהמוניטיןאתלהטמיעניסיוןנעשהשבמסגרתה, 

. המומחיםמיטבשלמעמיקותבדיקותלאחרנעשהומוניטיןמניותנמכרוושמכוחו2007

פוסטודויטשההישראליבמשקמשקלבעלתחברהקרגופליינגחברתהםלעיסקהיםהצדד

למעלהשמעסיקהחברה–והציבורגרמניהממשלתשלחלקיתבבעלותציבוריתחברה

השיקוליםאתהיטבהסבירפוסטדויטשהמטעםמ"המואתשניהלמי. עובדיםמיליוןמחצי

שהואלאחרוזאת2007בשנתקרגומפלינגהמוניטיןאתלרכושההחלטהבבסיסשעמדו

חתימתלפנישהואכלמוקדםבשלבנגוזאוהתנדף, עברולאבידיהנמצאשהמוניטיןשוכנע

בדויהעסקהביניהםעשושהןכזהגודלמבסדרחברותשתיכנגדטועניםכאשר.  העיסקה

מוצקותראיותאלהביהשומהפקידהיהצריךאסורמסתכנוןביצעואו/ומלאכותיתאו

שמדוברהטענהשנוכחעודמה. דנןבמקרהנעשהשלאדבר, איתניםאדניםעלהמושתתות

.  הרימושלאהמשיבלכתפיהשכנוענטלעברמלאכותיתאובדויהבעסקה

;המוניטיןהפחתתאתבניכוילהתירישהאם. יב

המשיבטענות. 1

) א(2סעיףמהוראתכמתחייב, מוניטיןההפחתתאתלהתירשאיןלחילופיןטועןהמשיב

מוניטיןהפחתתמתירהשאינה, 2003-ג"התשס, )למוניטיןפחתשיעור(הכנסהמסלתקנות

רכשהשכאשר, המערעריםטענתאתלקבלאיןהמשיבלטענת". קרוב"מברכישתם

געשרכיוון, "קרובים"צדדיםבגדרקרגוופליינגהיאעודהיולא, המוניטיןאתהמערערת

immediately"ארעההמוניטיןשרכישתכיוון, פוסטלדויטשהמניותיהנמכרולכןקודם

following the purchase of the Shares")השכילוהמשיבלטענת). 2.2בסעיף, 21/מע
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שתי21/למעבהשחילם, ואפסלאיןל"הנ) 1(2תקנההוראתאתלהפוךהמערערים

עיסקת", אחתעיסקההינההעיסקה, המשיבדעתל. immediately following:מילים

, "קרובים"צדדיםהינן, הרוכשת, והמערערת, כנטען, המוניטיןמוכרתקרגופליינג". חבילה

, זמניתבונערכההעיסקה. שתיהןבשם21/מעעלרייקאברהםמרשלחתימתוכךעלותעיד

ניתןלא, מוניטיןכשונרלוגם, כןעל.  הצדדיםאותהשהלבישוללבושלשעותואין

. להפחיתם

המערעריםטענות. 2

קרגופלייינגשללתיקיםהמתייחסיםבסיכומיםמפורשתהתייחסותמצאתילאזהלעניין

). 23285-09-12 -ו23248-09-12(רייקודניאלמ"בע

(סי. אף טענה56940-07-12בתיקהמערערת, מ"בעבינלאומיתתובלה) קרגופליינג. 

המוניטיןרכישתבמועד. מקרובנרכשולאהמוניטין, המשיבלטענתשבניגודכומיהבסי

עלמסתמכתהמערערת. האםהחברהידיעלולאפוסטהדויטשהידיעלהמערערתהוחזקה

עסקההיאהמוניטיןרכישתשעסקתסבורשהואבעדותושאמרורדיח"רושלדבריו

הטענהאחרותטענותהמערעריםידיעלנונטעלא. קשוריםשאינםצדדיםביןשבוצעה

מעבר לכך לא נטענו טענות נוספות . מקרובברכישההמדוברשאיןאפואהיאהיחידה

. בסיכומים

המוניטיןהפחתתניכויבשאלתוהכרעהדיון. 3

בשלפחתלאפשרואיןבעמדתוממששישסבוראני. המשיבעמדתעלימקובלתזהלעניין

:  עמדתיאבהירלהלן,שנרכשהמוניטין

תקנות": להלן(2003-ג"תשס,)למוניטיןפחתשיעור(הכנסהמסלתקנות1לתקנהבהתאם

.   המקוריממחירםלשנה10%שלבשיעוריהיהבעדםששולםמוניטיןבשלהפחת,)"המוניטין

מקרובמוניטיןברכישתיחוללא1בתקנההאמור, ל"הנלתקנות) א(2תקנהפיעל

פקידשלדעתולהנחתהוכחכןאםאלא, חוץמתושבאו, לפקודה'יא105בסעיףכהגדרתו

עסקייםומטעמיםלבבתוםונעשתהההכנסהייצורלצורךחיוניתהיתהשהרכישההשומה

.בלבד
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התחילהביוםשנרכשמוניטיןעלחלותוהן2003ביולי1ביוםהמוניטיןתקנותשלתחילתן

. לתקנותתחולהיש2007באוקטוברנרכשבענייננושהמוניטיןדההעובנוכח. ואילך

שמניותלפניקרובותחברותהיווהמערערתקרגושפליינגהצדדיםביןמחלוקתאין

.  ובתהאםבחברתהמדובר, שכן. פוסטדויטשהידיעלנרכשוהמערערת

:21/מעהמכרלהסכם2.2לסעיףבהתאם

"Purchase and Sale of Goodwill. Subject to the terms and conditions
of this Agreement, in consideration of the payment of the Goodwill
Component in accordance with the provisions hereof and following
exercise of the Option and in reliance on the covenants,
representations and warranties of Buyer contained herein, Seller at
the Closing will, immediately following the purchase of the Shares,
sell, convey, transfer, assign and deliver the Goodwill to the
Company, free and clear of all Liens, and the Company, in reliance
on the covenants, representations and warranties of the Seller

will purchase and acquire the,at the Closing,contained herein
Goodwill from Seller immediately following the purchase of the

."Shares
.   )ס.אשליהדגשה(

) immediately following(לאחרמידנרכששהמוניטיןעולההחוזהמלשוןלכאורה

חברותהיולאכברוהמערערתקרגופליינגהמוניטיןהעברתבשעת, דהיינו. המניותהעברת

להיותשחדלהלאחר, המערערתשלהבעליםלהיותהפכהפוסטשדויטשהמאחרקרובות

. קרגופליינגשלבתחברת

קרוביםצדדיםביןבעסקהמדוברלאהמערעריםמטעםשהעידורדיח"רושללדעתו

:     ובלשונו

רכישתשלהשניההעסקה, האלהבנסיבותחשבונאיכמומחה. ש"

עסקההאם, מ"בעקרגופליינגוביןבינלאומיתתובלהביןהמוניטין
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עסקהזולדעתי. ... ת? קשוריםבלתיצדדיםאוקשוריםצדדיםבין

... , קשוריםצדדיםביןשאינה

. קשוריםאינםשהםצדדיםביןעסקההיאהזאתשהעסקהאומראתה. ש

.1-2שורות890' ובעמ23-27שורות889' בעמ"קשוריםשאינם. ת

. פרשולאסתםבחינת, דבריונימקלאורדיח"רו

אתלקבלואין. ומוניטיןמניותמכירתשלאחתבעסקהשמדוברהמשיבטענתעלימקובלת

יכוליםאינםלעיסקההצדדים. המניותהעברתלאחרנמכרהמוניטיןלפיההמערעריםעמדת

ותכנההעיסקהמהותאתלשנותimmediately  followingהמיליםצמדהכנסתידיעל

עללמסותיששעסקההיאוהלכה. המניותמכירתלאחרנמכרהמוניטיןכיולקבועהכלכלי

) אזכתוארו(יןרובינשטיהשופט' כבשכתבכפיהאמיתיתמהותהפיועלהכלכליתכנהפי

עניין": להלן28/6/12בנבופורסם(אביבתלשומהפקיד' נלנדאודוד4666/10א"בע

). "לנדאו

תוכנהפ"עלמסותישעסקהכיהואהמסבדיניהיסודמעקרונותאחד"

השתמשובהםהמונחים, שנפסקכפי. האמיתיתמהותהפ"ועהכלכלי

לכאוריתראיהמהוויםההסכםאתישוהלבהםשבווהלבושלהסכםהצדדים

שהמדוברמראהההסכםשלתוכנוואם; מזהיותרולא, תוכנוטיבעל

, בהסכםלהשניתןמהלבושאוהתוארמשםהממשיתבמהותהשונהבעסקה

האמיתיטיבהפ"עבענייןוידון, לבושאותוארשםלאותוש"ביהמישעהלא

".העסקהשל

דויטשהמטעםמ"המואתניהלאשרקיאבימרשלעדותועלרבותהסתמכוהמערערים

ענייןכלפוסטלדויטשההיהלא. המוניטיןהיתהמבחינתוהעיסקהשמהותשהבהיר, פוסט

המוניטיןרכישתהיאהעיסקהעיקרפוסטהדויטשהמבחינתולכןהחברהשלהאחרברכוש

: קיאבימראומרשלגביהם 

אתלקנותמסוגלהייתיאאילולהחברהאתקונההייתילא"

היו.) ס.אשליהערהקרגופליינג(שהםכזההיההמוניטין....המוניטין

, השםאותובאמצעות, המוניטיןאותובאמצעותהתחומיםבכלדומיננטיים

.."  שוקבאותו
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קיאבימרהשיב₪ליוןימ10שלבסךהמניותברכישתהסתפקלאמדועולשאלה

" ?הרהיטיםעםלעשותיכולאנימה. יטיםרהרקרוצהלאאני"

לפעולוהתחילההציודאתרכשהלאפוסטדויטשהמדוענגדיתבחקירהנשאלקיאבימר

המוניטיןמולקרגופליינגעםלהתחרותצריךהיהזהשבמצבהייתהתשובתו. בעצמה

). לפרוטוקול670-2עמודיםראו(בבעלותםשנמצא

מלאכותיבאופןהעיסקההפרדתולכןהעסקהעיקרהיאמוניטיןהשרכישתברור, כןכיהנה

אתומחטיאהלאמתחוטאתהמוניטיןמכןלאחרורקהמניותנרכשושבראשוןשלביםלשני

ל"הנ. 2.2לסעיףהוכנסוimmediately followingהמיליםשצמדזאתאיןלכן. המטרה

.   מסמשיקוליורקמלאכותיבאופן

סיכוםל. 4

ל"הנ2.2בסעיףהמתוארתמזושונהעיסקהעלמצביע, נסיבותיועלההסכםשלמהותו

ואםומניותמוניטיןנרכשושבהסימולטאניתאחתבעסקההמדובר. הרכישותסדרמבחינת

. העיקראחריהטפלהולךבחינת, העיקרשהואהמוניטיןאלוהרילכןקודםנרכשמהםאחד

המוניטיןבשלפחתלאפשראיןולכןקרובהמחברהונרכששהמוניטיןאפואהיאהתוצאה

. כאמור לא מצאתי מקום לדון בנקודות נוספות מאלו שעלו בסיכומים.שנרכש

המימוןהוצאותניכוילמערערתלהתירישהאם. יג

למערערת) קשורהחברהובאמצעותבמישרין(פוסטדויטשההעמידה, הרכישהמימוןלצורך

5.85%-2.65%שלשנתיבשיעורריביתנושאת, ח"שמיליון518-כשלבסךהלוואה

חשבון-עלשוניםוסכומיםריביתתשלומיפוסטלדויטשההעבירההמערערת). "ההלוואה"(

המערערתדרשה, הרכישהשלאחרבתקופההשנתייםבדוחותיה. שוטףבאופןהקרןפירעון

). "המימוןהוצאות"(ההלוואהבגיןנשאהבהןהמימוןהוצאותאתבניכוי

הצדדיםטענות

וכן, המערערתי"עמוניטיןרכישתככולהרובה, 21/במעכתיאורה, שהעסקהטעןהמשיב. 1

בגיןגם, התמורהשולמהבפועל. ח"שמיליון9-כתמורת, פוסטדויטשהי"עמניותרכישת
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מדויטשהוואההלהמערערתנטלההתשלוםלצורך. פוסטדויטשהשלמקופתה, המוניטין

מדויטשהישירותהועברח"ש267,644,966שלסך. ח"ש517,644,906שלכוללבסכום, פוסט

. בספריהכהלוואהנרשםמכןלאחרורקהמערערתדרךולא, קרגולפליינגפוסט

מדויטשההמערערתשנטלהההלוואהבגיןהמימוןהוצאותאתבניכויהתירלאהמשיב

המשיבלטענת. דבררכשהלאהמערערתשלטענתומאחר, וניטיןהמרכישתלצורךפוסט

אמורההיתהפוסטדויטשה, לכן. שבעיסקההסכוםבמלוא, מניותרכשהפוסטדויטשה

יצירתתוך, המערערתדרך, בעקיפיןולאבמישרין, במלואההתמורהאתקרגולפליינגלשלם

הוצאות. שבעיסקההסכוםלמלואקרובשסכומההלוואהבגין, האחרונהאצלמימוןהוצאות

שישמשונכסיםרכישתלצורךלאואף, המערערתשלהכנסתהייצורלשםאינןהמימון

. לפקודה17סעיףמהוראותכמתחייב, בניכוימותרותאינןלפיכך. אצלההכנסהבייצור

שולמושבגינןההלוואות. המימוןהוצאותאתבניכוילהלהתירשישטענההמערערת. 2

–המערערתשלהכנסתהבייצורהמשמשהעיקריהנכסלרכישתשימשו, המימוןהוצאות

.המוניטין

והכרעהדיון. 3

החייבתהכנסתובירורלשם"כי, קובע, ההוצאותניכויסוגיתעלהחולש, לפקודה17סעיף

". בדבלכךולשםהמסבשנתהכנסתובייצורכולןשיצאווהוצאותיציאות... ינוכואדםשל

המסייגות, שונותהוראותמונים) השנילפרק'דבסימןהסעיפים(לפקודה33-30סעיפים

.להתירןשאיןהוצאותשלארוכהרשימה, 32בסעיף, נכללתניהםיב. הוצאותניכויומגבילות

משמעהזודרישה. בלבדכךולשם, הכנסהבייצורכולןשיצאוהוצאותלנכותמתירהסעיף

.  ייצורהולשם, הכנסתוייצורכדיתוךהנישוםי"עהוצאה, מקצתהרקולאההוצאהכלכי

העומדתשבפירותהוצאה: הבאיםבתנאים, אפוא, לעמודעליה, בניכויהוצאהשתותרכדי

סעיףמכוחשהותקנוהתקנותאו32סעיףלפיבניכוינאסרהשלא, 17בסעיףהקבועבמבחן

ה"עמ' ר. לפקודה30בסעיףשנקבעהמבחןלפיבעושנקוהסכוםהכמותעלעולהולא31

אפואהםארבעה, ) 7/6/99בנבופורסם, 2א"תש"פ' נשליטנרראובן110/96) א"תמחוזי(

) א: (הםואלהכאמורהוצאהבניכוילהתירניתןהתקיימםעםרקאשר, המצטבריםהתנאים

ולשםההכנסהבייצור) ג(כולהשיצאה) ב. (הנישוםידיעלבפועלשהוצאההוצאהזושתהא

.17סעיףאתאפואמשלים32סעיף". המסבשנת) ד(בלבדכך
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(1(17לסעיףבהתאם הפרשיאוריביתבתורהמשתלמיםסכומיםלנכותניתןלפקודה) א) 

בהשגתששימשהוןעלמשתלמיםשהםהשומהפקידנוכחאם, שלווהכסףעלהצמדה

. הכנסה

ההלוואהבגיןהמימוןהוצאותאתבניכוילמערערתלהתירשאיןיאההמשיבטענתעיקר

לאהמערערתשלטענתומאחר, המוניטיןרכישתלצורךפוסטמדויטשההמערערתשנטלה

. שבעיסקההסכוםבמלוא, מניותרכשהפוסטדויטשההמשיבלטענת. דבררכשה

לסיכום .4

כישקבעתילאחרידיעלדחתהנשדויטשה פוסט רכשה מניות המשיבשלזוטענה

המוניטיןלרכישתבקשרהמימוןהוצאות, לדיןבהתאםלפיכך. מוניטיןרכשההמערערת

.    לנכותםלמערערתלהתירוישלניכויניתנות

שומההסכםהצדדיםביןנחתםהאם. יד

:העובדות. 1

:הלשוןבזו) 5/מע(הסכםלמשיבקרגופליינגביןנחתם18/2/08ביום

ושומהמקדמההסכם"

רמלהשומהפקידבמשרד18/02/08ביוםשנחתם

510944820. פ.חמ"בעקרגופליינגחברת: בין

") הנישום”: להלן(

; אחדמצד

רמלהשומהפקיד: לבין

")השומהפקיד":להלן(

;שנימצד

:כדלהלןהשומהפקידבפניהצהירוהנישוםהואיל

.רמלהשומהבפקידהנישוםישראלתושבהינוהנישום.א
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מס(XX. ז.תרייקדנימרהואהמייצגהנישוםובהמשפחתיתחברההינוהנישום. ב

.)     ס.אהושמטהזהותתעודת

מוכרתלפיופוסטדויטשהחברתלביןהנישוםביןהסכםנחתם2007אוקטוברבחודש. ג

.אףחברתיותבמנאחזקותיהכלאתהחברה (סי.  בינלאומיתתובלה)  קרגופליינג. 

").ההסכם"- להלן(ידהעלהמוחזקמוניטיןוכן513046615. פ.חמ"בע

בסךהאחד, תשלומיםבשניוהמוניטיןהמניותמכירתתמורתתשולםלהסכםבהתאם. ד

מקדמהשולמהובשלו2008ינוארחודשבמהלךהתקבלהנטו₪אלפי228,946של

31/12/09ביוםתתקבל, להתאמותכפוף₪מיליוני200כשלבסךוהשניהשומהפקידל

").   השניהתשלום"- להלן(

שנקבעכפימסוימותלהתאמותכפוףשקליםמליוני200שלבסךהינוהשניהתשלום. ה

.בהסכם

.והמוניטיןהמניותמכירהיוםהואההסכםסגירהיוםהואהמכירהויום: והואיל
כפוףוהואוודאיאינו, המכירהמתמורתחלקהמהווה. השניוהתשלום: והואיל

.בהסכםשנקבעכפימסוימותלהתאמות
השניהתשלוםבגיןהמסמקדמתתשלוםאופןאתלהסדירמעונייניםוהצדדים: והואיל

.השניהתשלוםמועדבהגיעהצדדיםביןההתחשבנותאופןאתולהסדירובכלל

כדלקמןהצדדיםביןוהוסכםהותנהלפיכך

. ממנונפרדבלתיחלקמהווהזהלהסכםהמבוא. 1

שלריביתלפיהתשלוםיהווןהשניהתשלוםבגיןלהיוםנכוןהתמורהחישובלצורך. 2

184,911שלמחושבתלתמורהמביאההחישובתוצאת) 1.042היווןשנתיים(לשנה4%

36,982שלבסךהשומהלפקידמסישולםבגינו") המהווןהשניהתשלום"להלן(₪אלפי

.₪אלפי

. זההסכםעלהחתימהממועדיום30בתוךהשומהלפקידישולםהאמורהמס. 3

הוראותליישוםהכנסהמספקודתלפיהנישוםשלחובהמכללגרועכדיזהבהסכםאין. 4

. הפקודה

. זהבהסכםהאמורמלבדלנישוםשומהעריכתמשוםזהבהסכםאין. 5
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התשלוםלביןבפועלשהתקבלהתשלוםשביןההפרשיחושבהשניהתשלוםבמועד. 6

אתהשניהתשלוםממועדיום15בתוךהנישוםישלםחיוביההפרשבאםהמהווןהשני

ההפרשבגין" הוןהפסד"ההפרשיחשב, שליליההפרשבאםלהשלמההמתחייבהמס

. 2007המסלשנתהשומהתתוקןחיוביאוילישל

החתוםעלהצדדיםבאוולראיה

שלחתימהסרוקיצחקשלחתימה

" הנישוםכ"ברמלהשומהפקיד

הצדדיםטענות

המשיבטענות. 2

מס"שכותרתו, )31.12.08ביוםלמשיבשהוגשו(2007לשנתקרגופליינגלדוחות10בביאור

אומרתאינהקרגופליינג. 2/2008-ב, כביכול, שנעשתהסופיתמסלשומתזכראין, "הכנסה

:בהשגתהלאגם. וחתוםסגורוהנושא, העיסקהבגיןסופיתשומההוצאה: בדוחותיה

שבענייננובסוגיהשומהתלעשוניתןלא. 18.2.08-בסופיתשומהקרגולפליינגנעשתהלא

, דיוניםשלבישנילכךקדמו, שבערעוראלה, שומותהוצאו, אכן, כאשר. שבועותמספרתוך

מחלקתעם, פנימייםדיוניםוכן, לעיסקההצדדיםשנימייצגיעם, פגישותשלרבמספר

.נוספיםוגורמיםהכנסהמסבנציבותהשוויהערכות

השניהתשלוםבגיןהמסמקדמתתשלוםהיה2008בפברוארלהסדירצריךשהיהכל

"במפורש5/במענרשםגםוכך, בעיסקה אופןאתלהסדירמעונייניםוהצדדים: והואיל: 

הצדדיםביןההתחשבנותאופןאתולהסדירובכללהשניהתשלוםבגיןהמסמקדמתתשלום

".השניהתשלוםמועדבהגיע

. פיגוריםבקנסחיובבלא, המסמקדמתאתםבהקדלשלםהואאזקרגופליינגשבקשהמה

"43/משהמייליםבחליפת, בבירור, נאמרכך שיותרכמהישולםשהתשלוםמעונייןאני: 

.מהרשיותרכמהסופיתשומהשתיעשהמעונייןאני: נאמרלא". מהר

הטמוןהמיסוייהעוקץאתחושפיםאינם, המשיבבפניהעיסקההצגתאופן, הנישוםהצהרת

משמות, לאמתחוטאהתיאור. 21/מעהמכרבהסכםשהיאכפיאינוהעיסקהתיאור.בה

.ואילךלהסכםהצדדים
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מחמתמלכתחילהבטלהזושומה, 5/מעבהסכםסופיתשומההמשיבעשהלוגם, כןעל

.אמתאינה, 5/מעמושתתעליה, הנישוםשהצהרתמתוך, הטעיה

אזהיהלו. 21/מעההסכםלמשיבאזסרנמשלא, גםעולה5/במעהנישוםהצהרתמתוך

להיווכחכדיהראשוןשבעמודהצדדיםבשמותבהצצההיהדי, המשיבבידי21/מע

.בגודבריםישוכי, באמתשנעשתהכפיאינה, כמוצהר, שהעיסקה

. סופיתשומה: 5/במענאמרלא. סופיתשומהשתיעשה, קרגופליינגשלבקשהבכתוביםאין

.  סופיתשומהלעשותכוונהכלהייתהשלאבעדותוואומרחוזר, ניסיםח"רו, המשיבעד

, מכךגםללמודניתן, סופיתשומהעשהולאלעשותהתכווןשלא, המשיבשלדעתואומדעל

בסעיףלמנהלהנתונההסמכותמכח, כביכולהשומהאת" לפתוח"בבקשהלמנהלפנהשלא

.לפקודה147

קרגופליינגטענות. 3

, המשיבוביןהמערערתביןושומהמקדמההסכםנכרת18.2.2008שביוםטענהקרגונגפליי

אתקבעהשומההסכם. 2007-בהמכירהעסקתשלמיסוייהאופןאתלהסדירשתכליתו

נכתבושהדבריםכפיומחייבסופיהואההסכםולכן, המכירהמעסקתשייגזרוהמסהסדרי

.הערעורלנימוקי3בפרק

גםכמו, להסכם5סעיף, שלוהסטנדרטיותאי, ההסכםשלשכותרתוטוענתרגוקפליינג

פקידשלכבילותוועלההסכםשלסופיותועלמעידים, פלדמןח"רושלהמהימנהעדותו

.לסופיותוהשומה

היהלאשבבסיסושהמידעמאחר, חשיבותלהסכםשאיןהשומהפקידעמדתאתלקבלאין

). לסיכומיו89' סע(בידיוהיהלא] 21/מע[המכירהושהסכםמההשופקידבידיעתבאותה

. מידעללאנחתםשכזהסטנדרטיולאמיוחדשומהשהסכםיתכןשלאטוענתקרגופליינג

המידעכלבידיושיהיהללאכןיעשהלאמשמעותיכזההסכםעליחתוםלאשומהופקיד

שפקידהעובדהאתהמשיבחובתללזקוףשישקרגופליינגטוענתזאתאגב. הרלוונטי

. לעדותזומןלאהשומה

רווחעלדיווח", רמלהשומהבפקידכרכזששימש, לויאברהםלמרנמסר25.11.2007ביום

עולהמהדיווח). 24/מע-" הדיווח: "להלן(ההוןרווחוחישובהעסקהמתווהאתשפירט" הון

). ובתוכנוהדיווחבכותרתבמפורשמצויןכ(מוניטיןוהןמניותהןמכרההמערערתכיבבירור

, יחידבידישנצמחמוניטיןמכירתעלהחלמסשיעורלפיחושב" לתשלוםהמס", מכךיתרה
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הסכםצורףלדיווח, 24/מעשלבסיפאכמצוין, ספקהסרלמען. ליניאריתחלוקהללא

].21/מע[המכירה

מר, המערערתשלמייצגיהלהמשיבביןשיחותנערכו, השומההסכםעללחתימהעובר

במסגרת. השומההסכםשלניסוחואודותתכתובותוהוחלפו, כהןיובלח"ורופלדמן

עםהתייעץ, ניסוחואתבדק, המתגבשבהסכםמעורבהיההמשיבוהתכתובותהשיחות

, חשובהסכם]. 5/מע[השומההסכםעלחתםולבסוף, הכנסהמסבנציבותמקצועירפרנט

ייחודילהסכםכיאה(ובעצמובכבודוהשומהפקידידיעלהנחתם, דולהגלתמורהביחס

בפניהיוהרלוונטייםהנתוניםשכלהמסקנהאתמחייב, משפטייועץבמעורבות) וחשוב

.  השומהפקיד

הסכםעלחתםבטרםהשומהפקידשהפעילהדעתשיקולעלמעידגםמעידהשומההסכם

הסכם"-תוכנועלמעידהההסכםשלכותרתו. יבומחיסופיההסכםהיותועלהשומה

.   וסיווגוהמכירהעסקתבגיןההוןרווחסופיותעלמלמדת" שומה"המילה". ושומהמקדמה

הרפרנטעםהתייעצותלאחרניסיםח"רושללבקשתונוספוהשומהלהסכם5-ו4סעיפים

אתמסדיריםואינם2007מאוקטוברהעיסקהשומתאתמסדיריםהסעיפים. המשפטי

שומהיהווהשההסכםהייתהשהכוונהלכךעדותוהם. קרגופליינגשלהכלליתהשומה

. פוסטדויטשהעםלעיסקההנוגעבכלסופית

. השומההסכםעלחתםבטרםורכיביהלעסקהמודעהיההשומהשפקידטוענתקרגופליינג

ואתעורואתמלהפוךמנועםוג, חתםעליו, השומהלהסכם, אפוא, כבולהשומהפקיד

עליוהשומהבהסכםהשומהפקידשלמעורבותואת" לגמד"המשיבשלניסיונו. הסכמתו

. ותמוהמביך, מוטעה, מטעההואחתם

התשלוםבגיןלמצער" שומה"עריכתמהווההשומהשהסכםקרגופליינגטוענתלחלופין

אשרהראשוןהתשלוםבגיןכשומה,השומהבהסכםלראותיש, ולמצערלחלופין-הראשון

. השומההסכםנחתםבטרםהמערערתבידיהתקבלכבר

, גרידאהתחשבנותתהאבלבדהשניהתשלוםשלגביקרגופליינגטוענת, ולמצערלחלופין

בהסכםהנקובהסכוםמולאלבפועלהתמורהשלקיטון/לגידולביחסרקוזאת, שבוצעכפי

].5/מע[השומה

5/מעההסכםבשאלהכרעהוהדיון. 4

פליינגשביןהעיסקהשלכוללשומההסכםהוא5/מעהאםהיאהצדדיםביןהמחלוקת

להסדירשבאהסכםלפנינושמאאו. קרגופליינגכטענת,והמערערתפוסטדויטשה, קרגו
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מעלהההסכםשללשונואכן. המשיבכטענתהעסקהשלהשנילתשלוםבקשרהמקדמהאת

מקדמההסכם"היאההסכםשלכותרתואחדמצד. ויעודולמטרתובאשרתתמיהומספר

בהסכםגםשמדוברבכותרתלרשוםהיהצריךמדועמקדמהבהסכםהמדובראם" ושומה

להיותצריכההייתההמסמךכותרתאולילמקדמההמתייחסבהסכםהמדובראם. שומה

.מקדמהלשומתהסכם

מטעם. תצהירהגישגםאשרניסיםשאולח"רוהשומהפקידמטעםהעידולהסכםבקשר

נשאלוכן5/מעההסכםלענייןקרגופליינגאתייצגאשרפלדמןח"רוהעידקרגופליינג

.  המערעריםמייצגורדיח"רוזהבעניין

תצהירולפי. 5/מעשללניסוחושותףהיהשהואעולהממנותצהירהגישניסיםח"רו

מעורבשהיהכמי. שבערעורהעסקהבגיןהוןרווחמסמקדמתתשלוםלהסדירנועדההסכם

שומהנבראהולאהייתהשלאלוידוע, לחתימתושקדמוולשיחות5/מעשללניסוחוושותף

. זולעסקהבהקשרסופית

נמסר5/מעלחתימתעוברלפיהפלדמןח"רושלבעדותואמתשאיןניסיםח"רומצהירעוד

ח"רושלבעדותוממששאיןניסיםח"רומצהירגםכך. 21/מעוהרכישההמכרהסכםלו

בעלשהואניסיםח"רו. ההסכמיםברובסטנדרטיסעיףהינו5/למע5סעיףלפיהפלדמן

. דומהבסעיףנתקללאהמיסיםברשותשנה20שלוותק

איתוניהלהשומהדיונישל' אבשלבלפיהורדיח"רושלמטענתוניסיםח"רוהופתעגםכך

האפשרייםההיבטיםכלעלידעשלאמצהירניסיםח"רו. העסקהשלההיבטיםכלעלדיון

. העיסקהשל

. מקדמהבהסכםוגםשומהבהסכםגםשהמדוברטעןקרגופליינגמטעםשהעידפלדמןח"רו

בביצועיםתלויההייתההתמורהשלהשניההמחציתלפיהבעיהלפתורבאההסכםלדבריו

כיצדהייתההבעיה. יותרמוקדםבמועדהתרחשהמסשאירועבעודחברההשלהעתידיים

: ובלשונוהמסשיעוראתלהוון

זההאם, מקדמההסכםזההאםאזשלךהתשובהאתהבנתילאאני:ש

.זהמה? זהמה, שומההסכם

מתייחסוגםההוןרווחמקדמתשללנושאמתייחסגםזה. וגםגםזה: ת

.המכירהמעסקתכחלקשעלהיספציפשומתילנושא

?דברייךלפימתייחסהואשאליוהשומתיהנושאומהו:ש

שלבתקופה, בפרפורמנסמותניתתמורההייתהוהתמורהמאחר:ת

התמורהאתמחזיריםאיך, זהאתמחייביםאיךהשאלהעלתהשנתיים
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התמורהוקביעתמסויםבתאריךנוצרהמסואירועמאחר. העודפת

אחורהמהווניםאיךשאלהעלתהיותרמאוחרבמועדשתהנעהסופית

למרותהמכירהבמועדהעסקהאתממסיםאיךובעצםמהתמורהחלק

המסחישובלצורךשדרושיםמהמרכיביםחלקאומהנתוניםשחלק

.יותרמאוחרבמועדנקבעים

איך, מתכווןאתהלמההעסקהאתממסיםאיךאומרכשאתהעכשיו:ש

? סופיבאופןהעסקהאתממסיםאיך? זמניבאופןסקההעאתממסים

?אחרבאופןהעסקהאתממסיםאיך

לגביזהאומרתזאת. ברורהסופיתשומהזהונבחןשנדוןהמרכזיהנושא:ת

, מקדמהשלקביעהלאזושומתיתקביעהזהמדבראנישעליוהאלמנט

פקידוגםההכנסהגובהאתמחשביםאיך, תהיהמה, איךקביעהזו

533עמוד(האמורהמההכנסהשיגבההמסבשיעורגםפהנקבהשומה

.  )לפרוטוקול

נעשההמערעריםלשיטתאם5/מעלגבינשאלבהשגההמערעריםאתשייצגורדיח"רוגם

למרות. עיקריתכטענהולשמשגדולבקוללהיטעןצריכההייתההטענהאזכי, שומההסכם

: ורדיח"רוענהוכךחלושהענותבקולנטעןהדברזאת

צועקהיההוא, ושומהמקדמההסכםנחתםשבאמתמישהוסברלו, אומרתואני.ש

עודומוסיףההשגהעמודימתוךעמודים10לזהמקדישהיההוא, הגגעדגוועלד

. הצורךמןלמעלה, 2, משהו

המסבחישובהשנתייםבדיווחיםבמדויקהתנהלתיאני, הראשיתבעדותעניתיאני.ת

.הזהלהסכםבהתאם

,זהלא.ש

,שואלתאתאז.ת

.הודגשלאהזהההסכםבהשגהלמההיאהשאלה:השופט' כב

,אתייחסאני:העד

?ההשגהעלחתוםמי:השופט' כב

.ההשגהעלחתוםלאאני:העד
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היההואהראשוניםשבשלביםהעדמפישמענואנחנואבל, כהןיובל:ליבנהד"עו

,ונהבתמ

, לא, לא:העד

.המייצגהחשבוןרואההוא, לזהבנוסף.ש

,הייתי.ת

.בעסקהרקנדון, נדוןאםאמרהוהמפקחתהמפקחתאצלהיית.ש

.נכון.ת

.כהןיובלבזהטיפלואילךומכאןהעסקהאתנמסה.ש

.נכון.ת

.שאמרתמהזה.ש

.נכון.ת

?נכון, השומהפקידמבחינתהמייצגשאתההחברהשהגישההשגהזו.ש

התייחסותאותישואלתאת, בהשגההאםשואלתאתאבלנכוןהיאהתשובה, לא.ת

, ושומהמקדמהלהסכםההתייחסותלגבי, לכתיבתהשותףהייתילאשאניבהשגה

.כהןויובלפלדמןזאביקי"ענערךושומהמקדמההסכם, פעםעוד

.גוועלד, שאמרתיכפי, צועקיםלאבהשגהכהןויובלפלדמןוזאביק.ש

,שאלותאותישואלתאת. אותםתשאליזה.ת

הסכםאותועלאמתבזמןחשבובאמתהםמהעלמעידזהאוליחושבתאני.ש

.ושומהמקדמי

888עמוד(בהשגהכתובזה, עלרקמסתכלתאת, כתובזהאבל, כתובזההרי.ת

).לפרוטוקול

מצפיםהיינוסופישומהבהסכםמדובראכןאםרבותתהיותאכןמעלה5/מעההסכם

טענהלהיותצריכההייתההזוהטענהגםכך. מיוחדבאופןהענייןאתלהדגישקרגומפליינג

שהיהיתכןשומהבהסכםהיההמדובראכןאםלמשלכך. השומהבדיוניועיקריתראשונה

.  הסףעלהערעורלקבלתבקשההגשתלשקולמקום

שלהשניההמחציתלגבימקדמהבהסכםשמדוברהרושםמתקבלההסכםמקריאת

. התשלום

228,945,000₪שלבסךהאחדתשלומיםבשניתשולםשהתמורהמבהירלהסכם. דסעיף

וסכום. מקדמהשולמהובגינו5/מעההסכםחתימתלפניכחודש,ינוארבחודשהתקבלש
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שהסבירכפי. 31/12/09ביוםתקבללהאמורלהתאמותכפוף200,000,000₪שלבסךנוסף

המסשאירועמאחרהשנילתשלוםבאשרהמקדמהאתלהסדירצריךהיהפלדמןח"רו

" הואיל"הראו(המוניטיןמכירתיוםהואההסכםסגירתיום–2007באוקטוברהתרחש

שלמטרתואתמבהיריםוהרביעיהשלישי" הואיל"בההסכםשלהמשכו). 5/במעהשני

להסכםבהתאםלהתאמותכפוףוהואוודאיאינוהשניהתשלוםשלשיעורו, היינוד. ההסכם

מקדמתתשלוםאופןאתלהסדירמעונייניםהצדדיםהרביע" הואיל"לבהתאםולכן. 21/מע

מועדבהגיעהצדדיםשניביןההתחשבנותאופןאתולהסדירהשניהתשלוםבגיןהמס

. השניהתשלום

שתתקבלהתמורההיווןבאופןעוסקהאופרטיבייםסעיפיוששתעל5/מעההסכםשלעיקרו

שלמסישולםולכן184,911,000₪היאהמחושבתשהתמורהחישובנעשה. השניבתשלום

ההתאמותביצועלאחרשבהםבמצביםעוסק6סעיף. מס20%דהיינו–. 36,982,000₪

פתרוןוניתןהמשיבובתלטאוהנישוםלטובתשומההפרשייהיו21/מעלהסכםבהתאם

. מהמצביםאחדלכל

פליינגידיעלהועלוככולןשרובןרבותתהיותמעלה5/מעשההסכםלמרות, כןכיהנה

הייתהמטרתושכלעולהההסכםשללשונוומתוךהענייןשבנסיבותסבורעדייןאני, קרגו

יוםשלבסופוייבתחולאקרגושפליינגכדיהשניהתשלוםבגיןהמקדמהתשלוםלהסדיר

היהאכן.  עסקינןםהשבהסכומיםנוכחביותרמשמעותיתלהיותשיכולהפיגוריםבריבית

גםכך. 5/מעההסכםעלוחתםרמלההשומהפקידשהיהסרוקיצחקמראתלהזמיןמקום

בוודאי5/מעשנחתםבעתהשומהפקידבפניהיהלא21/מעשההסכםלטענהמקוםהיהלא

אתללמודצריךהיהסבירשומהפקידשכן. בהלהתהדריכולשהמשיבנהטעזושאין

2008בפברוארמקדמותהסכםעלחותםשהואלפני, על כל היבטיו2007מאוקטוברההסכם

זההיה, אם אכן מדובר כטענת פליינג קרגו בהסם שומה סופי ומחייב. הסכםלאותובקשר

דבר ,השומהבדיוניכברה עוצמתבמלואהתעל,ההסכםמשמעותבדברשהטענההראוימן

בהודעה5/למעבאשרעמדתםאתבמפורשציינוהמערעריםזאתעםיחד. נעשהשלא

. הערעורנימוקיאתהמפרשת

אתהמפרשותלהודעותבהתאםנקבעמסבערעוריהמחלוקתשגדרהסובריםישכידוע

הדיןסדרי(קניהומסמוסףערךמסלתקנות) ב(10תקנהמכחוזאתוהשומההערעורנימוקי

הגנהוכתבתביעהלכתבהמפרשותההודעותשלמעמדןאתשמשוות1976-ו"תשל, )בערעור

. הצדדיםביןהמחלוקתגדראתהקובעים
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לסיכום פרק זה. 5

סבורעדיןאני, לעילפורטשחלקם,  המשיבבעמדתהכשליםשלמרותהיאהתוצאה

לתשלוםבקשרהמקדמההסדרתבדברהסכםאלאסופישומההסכםאינו5/מעשההסכם

.   בעסקההשני

פסק דין תוצאת .  טו

, הצדדיםשעשולהסכםשבניגוד, מהותיתטענהטעןהשומהפקיד-הנטלבשאלת. 1

השכנוענטלעליוהוטל ולכן2007בשנתפוסטלדויטשהמהמערערתעברלאהמוניטין

ת שקבעתי שהנטל על המשיב יש להדגיש שהתוצאה שאליה הגעתי למרו.זוטענהלהוכיח

. לא נגזרה מההכרעה בשאלת הנטלים

שנעשההמבנהששינוי, בפנישהיומהראיותשוכנעתי-המבנהשינוילמשמעותבאשר. 2

, בתהלחברותוהועברהקרגובפליינגהחטיבותפעילותהופרדהשבמסגרתו, 2001בשנת

כטענת, פרוצדוראליטכניאונראותיהיההשינוי. מסמצורכיאולעסקימצורךנולד

קבוצתשלהעסקיתבפעילותשינויכלחללא. המשיבכטענתמהותיולא, המערערים

קרגופליינגהמשיכו, המבנהשינוילאחרגם, שכן. קרגופליינגידיעלשהוחזקוהחברות

תוך, אחתעסקיתכקבוצה, חדיוי, נוספותקשורותחברותעםבשילובלפעולוהמערערת

שאילושוכנעתיגםכך. בקבוצההחברותכלביןהעסקיתוהסינרגיההגומליןקשרי, ניצול

עדעתבכלכןלעשותהייתהיכולההשילוחבתחוםולעסוקלשובקרגופליינגרצתה

.  2007בשנתהמוניטיןלמכירת
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סגורהרשימהשאיןנותןההלכותשלמיצוי-הפסיקהפיעלמוניטיןלהעברתהסממנים.3

אםמוניטיןהועברהאםהשאלהנבחנתכאשראך. מוניטיןהעברתהמאפייניםסממניםשל

, הנוגדהמיסויאינטרס, לקוחותחוגהעברת: הבאיםהסממניםאתהיתרביןלשקוליש, לאו

העברת, המסחרסימןהעברת, תחרותאיתנייתשלקיומה, חיכעסקהעסקשלמכירתו

מיהו, המסולרשויותבהסכםהעסקההצגתואופןהצדדיםכוונת, העסקשלהפיזיהרכוש

.    הכלכליבסיכוןהנושא

במוניטיןלהחזיקיכולהתפעולית/ייצוריתפעילותנטולתאחזקותחברתהאםבשאלה. 4

ותהאחזקטהרתעלשהיא, אחזקותחברתשלנחלתהלהיותיכולשמוניטיןתשובהניתנה

במוניטיןהחזיקהקרגופליינגכדוגמתהחזקהחברת. ייצוריתפעילותכלוללאבלבד

נכס. אותוומתחזקותמחזקות, המפתחותאלושהן, הקבוצהחברותכללאתהמשמש

מוניטיןאיןהבנותלחברותכאשר, מרכזינכסהינוקרגופליינגידיעלשהוחזקהמוניטין

חברת"שלבמבנהתפקדהאשרקרגופליינגשלבמוניטיןשימושעושותהןאלאעצמןמשל

".מסדחברת"מבמובחן" קודקוד

ומשמעותהמוניטיןהעברתחייבלמערערתהאםמחברתהפעילותהעברתהאםבשאלה. 5

שהועברנרשםלא1512שבטופסשהעובדהששוכנעתיקבעתי; 1512בטופסהרישום

פליינגשלהמוניטיןאתלהעבירכוונהכלהייתהלא, שכן. מכווןבכוונתנעשתהמוניטין

בנסיבות. כימותולרבותלהעברהחשבונאישיקוףכלואין2001בשנתהבנותלחברותקרגו

מסחיוביוצרתהייתההמאזנייםהנכסיםכלעםיחד2001בשנתהמוניטיןהעברתהעניין

בפנישעמדומהראיותגםכך. הועברשהמוניטיןסבירלאזהמטעםוגם,פטורואבדן

המאזנייםהנכסיםכלמשמעו, הכספייםלדוחותשבביאורים" הנכסיםכל"שההיגדשוכנעתי

ההיגד, מהמאזןחלקאינושנצמחשמוניטיןמאחר. במאזןביטוילידישבאיםהמוחשייםאו

תבשנלמערערתעברשהמוניטיןלומרניתןלאלפיכך. המוניטיןאתכוללאינו" הנכסיםכל"

2001.

, עברלאהמוניטיןכיקבעתי- באשר לתקופה שבין שינוי המבנה למכירה לדויטשה פוסט . 6

למכירתועדבידיהונשאר2001-7השניםביןלמערערתקרגומפליינג, התפוגגאוחלחל

מטרייה"האתלספקהאםהחברההמשיכההמבנהשינוישלאחרבתקופה.2007בשנת

כיהנורייקהאחים. המערערתלרבותבקבוצההחברותכלתפעילולצורך" הכוללת
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עלדיווחהמערערתמנהלי. המבנהשינוישלאחרבתקופהגםהאםבחברהכדירקטורים

הועסקושהםאףעל,האםהחברהונציגיהבעליםהיותםמתוקףרייקלאחיםפעילותם

רייקהאחים. רתהמערעשלמנהליםלאותםלכאורהכפופיםוהיוהמערערתשלכעובדים

בכלשטיפלואלהוהםהקבוצהשלהמרכזייםהלקוחותעםישירבקשרשעמדואלההם

. ללקוחותיההקבוצהשביןהיחסיםבמערכתשהתעוררומשבראובעיה

עבודהבגיןקרגופליינגלחשבוןמלקוחותתשלומיםלעיתיםהתקבלוהמבנהשינוילאחר

הייתהקרגופליינג; פתוחנותרקרגופליינגשלייםהניכותיק; בקבוצהאחרותחברותשל

פליינג; המבנהשינויאחריגםהקבוצהחברותשלהעוסקיםאיחודבתיקהמוביל" עוסק"ה

המבוטחיםברשימתהופיעהקרגופליינג; בקבוצהחברותעבורלמכסערבותהעמידהקרגו

.הקבוצהחברותשלהביטוחבפוליסות

כחברתמשמשתקרגוכשפליינגאחתכקבוצהלהתנהלהמשיכוהבנותוהחברותקרגופליינג

: שלמשולביםשירותיםמכלולשנותנתכקבוצהמלאהבסינרגיהנוהלוהחברות. קודקוד

, יבשתיתבתובלה, דואר, ביטוח, מידעמערכות, לוגיסטיקה, מכסעמילות, ימי, אווירישילוח

ושינועלוגיסטיקהשליצרניותלחברותםשירותיהקבוצהחברותנתנוכך. אקספרסתובלת

ביןמתאםעלגורםישכאשררקלהתבצעשיכולהפעילות. הייצורלקועדהגלםחומרישל

לחברהולאהקבוצהלכללנעשההמכירותקידום. המרוכבהשירותאתשנותניםהגופיםכל

לקוחלכל. בודדתלחברהולאכמכלולהקבוצהעילותלפהתייחסהשיווקיהחומר; ספציפית

לפליינגהקשוריםהגופיםכלתיאוםעלהלקוחכלפיאחראישהיהמיוחדמנהלמונהגדול

הייתה; הקבוצהחברותכלאצלזההמספרבעלילקוחכרטיסהיהלקוחלכל; קרגו

שהואללקוחותשירנותנתאחתשחברהמצביתכןדהיינולקוחכלמולכוללתהתנהלות

הפעילותכ"שסהובלבדברווחשירותנותנתהקבוצהשלאחרתחברהאך, בהפסדמבחינתה

חברותכלכלפיכוללאשראיקונקבעהיהלקוחלכלגםכך. ברווחתהיהלקוחאותומול

.  הקבוצה

ועדהמבנהשינוישממועדאלא2001בשנתעברלאשהמוניטיןרקלאהיאהתוצאה

שלהמוניטיןאתוהשביחותיחזקוהבתחברותעםיחדקרגופליינג, 2007בשנתהלעיסק

.קרגופליינג

בשנתשנעשההמבנהשינויביןשההבדלנקבע2007בשנתעברהמוניטיןהאםלשאלה. 7

היה2001בשנת המבנהששינויבעוד. לעיןגלויים, 2007באוקטוברהמכרלעיסקת2001

בהתנהלותמהותייםשינוייםחלו2007בשנתהעיסקהלאחר,)מהותימבמובחן(ראותיינ
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2001שבשנתהעובדהבמיוחדבולטת. הקבוצהשלהאחרותוחברותהמערערת, קרגופליינג

אובחנו לאותחרותאיהסכםנעשהלא,במערערתהמוניטיןלהטמעתניסיוןכלנעשהלא

ניסיוןנעשהשבמסגרתה,  2007שלהעיסקהלאחרמוצאיםאנואותםהמאפייניםשאר

מניותנמכרוושמכוחו2007בשנתשנחתםההסכם. במערערתהנרכשהמוניטיןאתלהטמיע

חברתהםלעיסקההצדדים. המומחיםמיטבשלמעמיקותבדיקותלאחרנעשהומוניטין

בבעלותציבוריתחברהפוסטודויטשההישראליבמשקמשקלבעלתחברהקרגופליינג

מי. עובדיםמיליוןמחצילמעלהשמעסיקהחברה–והציבורגרמניהממשלתשלחלקית

ההחלטהבבסיסשעמדוהשיקוליםאתהיטבהסבירפוסטדויטשהמטעםמ"המואתשניהל

נמצאשהמוניטיןשוכנעשהואלאחרוזאת2007בשנתקרגומפלינגהמוניטיןאתלרכוש

טועניםכאשר.  העיסקהחתימתלפנישהואכלםמוקדבשלבנגוזאוהתנדףעברולאבידיה

ביצעואו/ומלאכותיתאובדויהעסקהביניהםעשושהןכזהגודלבסדרחברותשתיכנגד

אדניםעלהמושתתותמוצקותראיותלהביאהשומהפקידהיהצריךאסורמסתכנון

אודויהבבעסקהשמדוברהטענהשנוכחעודמה. דנןבמקרהנעשהשלאדבר, איתנים

. המשיבלכתפיהשכנוענטלעברמלאכותית

שלשמהותונקבע–מוניטיןבשלפחתלנכותלמערעריםלאפשרישהאםבשאלה. 8

סדרמבחינתל"הנ2.2בסעיףהמתוארתמזושונהעיסקהעלמצביע, נסיבותיועלההסכם

מהםאחדואם, תומניומוניטיןנרכשושבה, סימולטאנית, אחתבעסקההמדובר. הרכישות

התוצאה. העיקראחריהטפלהולךבחינת, העיקרשהואהמוניטיןאלוהרי, לכןקודםנרכש

המוניטיןבשלפחתלמערעריםלאפשראיןולכןקרובהמחברהנרכשושהמוניטיןאפואהיא

. שנרכש

שקבעתילאחרידיעלנדחתההמשיבשלזוטענה-המימוןהוצאותלהתרתבאשר. 9

המוניטיןלרכישתבקשרהמימוןהוצאות, לדיןבהתאםלפיכך. מוניטיןרכשהערערתשהמ

.    לנכותןלמערערתלהתירוישלניכויניתנות

הכשליםשלמרותהיאשהתוצאהקבעתי-לאואםשומההסכםנחתםהאםבשאלה10.

מההמקדהסדרתבדברהסכםאלאסופישומההסכםאינו5/מעההסכם, המשיבבעמדת

. בעסקההשנילתשלוםבקשר
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אין-נדחההפחתבענייןהערעור, מתקבלהאריבחלקושהערעוראפוא היאהתוצאה

הצורךאתמייתרתהגעתיאליההתוצאה. שנרכשהמוניטיןבשלפחתתלמערערלאפשר

.הגירעוןקנסבשאלתלדון

ד"עוט"ושכהוצאות

חוותמציא להנדרשושהמערעריםבכךובהתחשב, התקבלהערעורשליהארשחלקובהינתן

הוצאותישלםהמשיב, ל"בחושמתגוררעדהעדתבהוצאותלשאתוכןמומחיםמשנידעת

, ולמערערקרגולפליינגזההוסכוםלמערערת100,000₪שלכוללבסכוםד"עוטרחתושכר

עדחוקיתוריביתהצמדההפרשיל"הנמיםהסכוישאוואילךמכאן. מהיוםיום30בתוךוזאת

.   בפועלהמלאלתשלומם
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ניתן ,  )13/7/16מיום (יהל נגד פקיד שומה382/16א "בהתאם להלכת רע–פרסום פסק הדין

.  16/11/16לפרסם את פסק הדין אך לא לפני 

.בהעדר הצדדים, 2016נובמבר 6, ז"תשעחשוון ' ה, ניתן היום

ימהחת


