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            כלליכלליכלליכללי

 המס בשנת לידיו שקיבל שסכו� יפסוק כי משפטה לבית עותר המערער ,שלפני ערעורב

 סעי� מכח עבודה הכנסת מהווה אינו מ"בע תקשורת פרטנר חברת עובד בהיותו 2009

 מכח לחלופי! או), הפקודה ::::להל!( 1961�א"התשכ) חדש נוסח( הכנסה מס לפקודת) 2(2

 .לפקודה) 10(2 סעי�

  

            לעניי!לעניי!לעניי!לעניי!    הצריכותהצריכותהצריכותהצריכות    העובדותהעובדותהעובדותהעובדות    להל!להל!להל!להל!        ....אאאא

 פרטנר בחברת בכירי� בתפקידי�, הרלוונטי ובמועד 2005 משנת החל, כיה! המערער  .1

 והמפעילה בישראל בבורסה הנסחרת ציבורית חברה), פרטנר: להל!( מ"בע תקשורת

 משכורתו את וקיבל עבד המערער'". אורנג" הסלולארית הטלפוני� רשת את

 להוראות בהתא� בגינה המתחייב המס את ושיל� כדי! עליה דיווח, מפרטנר

  . הפקודה

 החברה: להל!(  ADVENT  INVESTMENTS PTE LTDחברת החזיקה 12.8.2009 ליו� עד  .2

 בפרטנר מניותיה את הזרה החברה מכרה זה במועד. פרטנר ממניות 51.29%�ב) הזרה

 ).המכירה עסקת: להל!$ ( מיליארד 1.381 של ס+ תמורת

 של נוספי� ולעובדי� למערער במכתב הזרה החברה פנתה, המכירה עסקת לאחר  .3

 חובה כל לה שאי! א� כי ,והודיעה), הזרה החברה מכתב: להל!, 3/מע מוצג, (פרטנר

, פעמי�וחד חריג, ייחודי מענק, הדי! משורת לפני�, לה� לית! בכוונתה, כ! לעשות

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/24802-09-11.pdf
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 פרטנר של ערכה להעלאת סיוע על והערכה אישית תודה הכרת של כמחווה

 . המכירה מעסקת הזרה החברה שהפיקה ולרווח המכירה עסקת למחיר ותרומת�

 החברה למכתב בהתא�, פעמי�חד סכו� הזרה מהחברה המערער קיבל 2009 בשנת  .4

 מיוזמתה הזרה החברה חילקה אשר$  מיליו! 6.5 מתו+ זאת –) המענק: להל!( הזרה

 ידועה איננה שזהות�, פרטנר מעובדי 4.4%ל רק דעתה שיקול י"ועפ הבלעדית

  . ייחודי כמענק, למערער

 המענק על דיווח, היתר בי!, ובו 2009 המס לשנת הכנסותיו על ח"דו הגיש המערער  .5

 . הכנסה מהווה שאינה ),WINDFALL( מתנה בהיותו ממס הפטורה כהכנסה

 הינה, השומה נימוקי את המפרשת ובהודעה בצו המשיב שקבע כפי, המשיב עמדת  .6

 עבודה הכנסת מהווה אלא, ממס הפטורה הכנסה אינו החריג פעמי�החד המענק כי

  .הערעור מכא!. לפקודה) 10(2 סעי� לפי לחילופי! או לפקודה) 2(2 סעי� לפי

        

            המערערהמערערהמערערהמערער    טענותטענותטענותטענות        ....בבבב

 ייחודי מענק למסות המשיב ניסיו! סביב נסובה יד!ד הערעור מהות כי טוע! המערער  .1

 מניות בעלת שהינה, הזרה מהחברה המערער שקיבל צפוי ובלתי חריג, פעמי�וחד

 למערער שולמו בגינה, בחברה המערער לעבודת עקי� או ישיר קשר ללא, פרטנרב

 את למסות ניסיו! מהווי� המשיב מעשי כי המערער טוע! כ! על. ובונוסי� משכורת

  .הפקודה י"עפ חיוב מקור יש החריג שלמענק מבלי וזאת, החריג המענק

 

 הואש, המס בדיני ביותר הבסיסי העיקרו! על עמדו המשפט בתי כי מציי! המערער  .2

 אינה" אמת שומת" של חשיבותה, קרי. הצדק את לשרת נועדה אשר ,אמת מס גביית

  . המס את לגבות המשיב של וחובתו מזכותו נופלת

 

 אישית תודה להכרת כאות, חריגה פעמית� חד כמחווה נית! המענק, המערער לטענת  .3

, המכירה בעסקת הפיקה הזרה שהחברה תשואה על, בלבד פרטנר מעובדי 4.4%�לכ

  . מקבליו וזהות המענק גובה את שקבעה היא הזרה החברה כאשר

  

 לחיוב מקור בהעדר וזאת בדי! הכנסה מהווה אינו המענק כי וטוע! מוסי� המערער  .4

 הכנסת הגדלת ניסיו! לש�, מאי! יש מס מקור ליצור המשיב ניסיו!. הפקודה י"עפ

 כמחווה למערער הוענק המענק. לדי! ובניגוד שגוי הינו, מלאכותי באופ! המערער

 כמתנה לראותו יש כ! ועל, הזרה החברה ידי על תודה הכרת של פעמית�וחד חריגה

. במס החייבת הכנסה בה לראות אי! ולפיכ+, בצידה תמורה אי! המערער מצד אשר
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 למערער הוענק המענק כי הינה המשיב עמדת ג� כי, זה לעניי!, מדגיש המערער

 ..."...."...."....".והערכהוהערכהוהערכהוהערכה    תודהתודהתודהתודה    הכרתהכרתהכרתהכרת    שלשלשלשל    וכמחווהוכמחווהוכמחווהוכמחווה............למערערלמערערלמערערלמערער    נית!נית!נית!נית!    המענקהמענקהמענקהמענק: "והערכה תודה כאות

  . )השומה לנימוקי) א(8 סעי�(

  

 ככזה, לפקודה 1 בסעי� מוגדר" הכנסה" המונח כי המערער טוע!, לחוק בהתייחס  .5

: : : : הסעי� ובלשו!, לפקודה 3�ו 2 בסעיפי� הנזכרי� מהמקורות לאחד לשיו+ הנית!

�     הכנסההכנסההכנסההכנסה"""" � � �� וווו    2222    בסעיפי�בסעיפי�בסעיפי�בסעיפי�    המפורשי�המפורשי�המפורשי�המפורשי�    המקורותהמקורותהמקורותהמקורות    מ!מ!מ!מ!    אד�אד�אד�אד�    שלשלשלשל    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    כלכלכלכל    ס+ס+ס+ס+     � � �    בצירו�בצירו�בצירו�בצירו�, , , , 3333

 מנת על, דהיינו; """"זוזוזוזו    פקודהפקודהפקודהפקודה    לעני!לעני!לעני!לעני!    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה    שדינ�שדינ�שדינ�שדינ�    די!די!די!די!    בכלבכלבכלבכל    לגביה�לגביה�לגביה�לגביה�    שנקבעשנקבעשנקבעשנקבע    סכומי�סכומי�סכומי�סכומי�

 ומאיד+ כהכנסה להיחשב, מחד עליו, הפקודה לצורכי" הכנסה"כ יסווג פלוני שתקבול

  .לפקודה 3�ו 2 בסעיפי� המנויי� מהמקורות לאחד להשתיי+

 

 מעלה דנ! במקרה במס חייבת הכנסה להגדרת בדי! הקבועי� המבחני� של יישומ�  .6

 המענק ולפיכ+, המערער בידי הכנסה המהווה בתקבול עסקינ! אי! כי ברור באופ!

  : במס חייב אינו החריג

 של והכלכלית העסקית בפעילות השתלב לא החריג המענק – ההשתלבותההשתלבותההשתלבותההשתלבות    מבח!מבח!מבח!מבח!

 עשה לא ובוודאי קבלתו את צפה לא שהמערער חיצוני מענק היווה אלא, המערער

 וכאות בדיעבד רק החריג המענק את העניקה הזרה החברה. לקבלו כדי במיוחד דבר

        . מראש כ+ על ידיעתו ללא למערער הוקרה

 תקבולי� זר� להפיק פוטנציאל בעל ממקור אינו החריג המענק – המחזוריותהמחזוריותהמחזוריותהמחזוריות    מבח!מבח!מבח!מבח!

 .המכירה עסקת במסגרת, הזרה החברה של החריגה הצלחתה עקב נבע אלא, עתידי

 י"ע נוספת פע� משול� להיות אמור שאינו מיוחד תשלו� היה החריג המענק

 למערער להפיק שאמור כלשהו מקור על להצביע נית! לא כ! עלו, הזרה החברה

  .נוספי� תשלומי�

 כשכיר עבד המערער – עבורועבורועבורועבורו    שנית!שנית!שנית!שנית!    לשירותלשירותלשירותלשירות    התקבולהתקבולהתקבולהתקבול    שבי!שבי!שבי!שבי!    הסיבתיהסיבתיהסיבתיהסיבתי    הקשרהקשרהקשרהקשר    מבח!מבח!מבח!מבח!

 הוענק אשר, החריג למענק בתמורה הזרה החברה עבור דבר עשה ולא בפרטנר רגיל

 לחברה המערער בי!, מכ+ יתרה. בלבד טוב רצו! של וכמחווה בדיעבד רק כאמור

 הוענק לא החריג המענק. בעקיפי! או במישרי!, עבודה יחסי מתקיימי� לא כלל הזרה

  . בפרטנר ממשכורתו כחלק או כתגמול למערער

 החריג המענק את לו לית! הזרה החברה כוונת על ידע לא המערער – הצפיותהצפיותהצפיותהצפיות    מבח!מבח!מבח!מבח!

 ללא, הדי! משורת לפני� הוענק החריג המענק. לקבלתו צפייה כל לו הייתה ולא

  . למערער גמורה ובהפתעה להעניקו חובה
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 בדי!. במס חייבת שאינה )(WINDFALL מתנה הינו המענק כי המערער טוע! ,לפיכ+  .7

 אי! א�, הפקודה לפי" הכנסה" מהוות אינ! מתנות ,ככלל כי היא ההלכה הישראלי

  . לב בתו� ניתנו וא�, לעיל הנזכרי� המבחני� מתקיימי�

      

, הזרה מהחברה מתנה מהווה החריג המענק כי המערער טוע!, לעיל האמור לאור  .8

, להעניקו חובה כל הייתה שלא, פעמי חד, חריג מענק הינו המענק. ממס הפטורה

   .טוב רצו! מתו+, תודה והערכת הוקרה כאות למערער בדיעבד הוענק אלא

 

 ולמענקי� למתנות ביחס דעי� תמימות קיימת בספרות כי המערער טוע! ,כ! כמו  .9

 מתנות" שה� בתקבולי� רואי� אי! ,משכ+. וולונטריות ומתו+ הערכה כאות שניתני�

 רואי� אי!, בספרות המובעת הגישה לפי. במס החייבת כהכנסה" תודה והערכת

 לעמדת .במס חייבת הכנסה המניב הכנסה מקור !בציד תמורה אי! אשר במתנות

  . דנ! במקרה ג� הדי! אותו את להחיל יש המערער

 מעבידתו איננה, המענק מעניקת, הזרה החברה כי דפליג מא! לית, המערער לטענת  .10

 לא, לפיכ+. עבודה יחסי ביניה� מתקיימי� ולא, בעקיפי! או במישרי!, המערער של

 הזרה החברה כי מאשר המשיב ג�. עבודה יחסי במסגרת נית! החריג המענק כי ייתכ!

 עובדתית טענה לטעו! המשיב מנסה כיצד מוב! לא. המערער של מעבידתו אינה

 פרטנר לעובדי שהוענק מאחר רק, עבודה הכנסת הינו החריג המענק לפיה, סותרת

  . למקבלו המענק נות! בי! מעביד�עובד יחסי בהיעדר) מניות בעל' (ג צד י"ע

, הזרה החברה בי! מעביד�עובד יחסי של קיומ� לאי ביחס מחלוקת בהיעדר, לפיכ+  .11

 חלק הינו המענק כי המשיב לטענת בסיס כל אי!, המערער לבי!, המענק תמעניק

 בניגוד. לפקודה) 2(2 י�סע מכוח" עבודה הכנסת" ומהווה המערער של מהכנסתו

 היו פרטנר עובדי ושאר המערער אי!, השומה לנימוקי) ב(8 בסעי� המשיב לטענת

 מתנה עבור� היווה המענק. בפרטנר עבודת� עקב החריג המענק את לקבל זכאי�

 לא שזהות�, פרטנר מעובדי 4.4% רק, בנוס�. הדי! משורת לפני� ונית! צפויה בלתי

  .המענק את קיבלו, למערער ידועה

    אואואואו    בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!    אואואואו    במישרי!במישרי!במישרי!במישרי!    לעובדלעובדלעובדלעובד    שניתנושניתנושניתנושניתנו("("("(" לפקודה) 2(2 סעי� של הסיפא ג� כי יודגש  .12

 למערער נית! לא שהמענק מאחר, דנ! במקרה חלה איננה ")")")")לטובתולטובתולטובתולטובתו    לאחרלאחרלאחרלאחר    שניתנושניתנושניתנושניתנו

 המענק. עבורו לאחר או בעקיפי! לו נית! ולא לשירותיו בתמורה או עבודתו בגי!

  . ועבודתו משכרו לחלוטי! מנותק
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 המענק, המערער לטענת. לפקודה) 10(2 סעי� של אמותיו לדלת נכנס אינו המענק  .13

 של הס� דרישת, ולפיכ+ לפקודה 2 בסעי� המנויי� מהמקורות אחד פי על מקור חסר

 ריווח או השתכרות" במס מחייב) 10(2 סעי�. מתקיימת איננה לפקודה) 10(2 סעי�

 ולא בפירוש מה� הוצא לא א+), 9( עד) 1( בפסקאות כלול שאינו אחר מקור מכל

  ".אחר די! בכל או זו בפקודה פטור עליו נית!

) 10(2 סעי� פי על" ריווח או השתכרות" של סיווג� כי המערער טוע!, זה לעניי!  .14

 2 סעי� פי על ההכנסות כיתר רגילה הכנסה המניב כלשהו מקור שישנו בכ+ מותנה

 הפקודה לתפישת אשר ממקור הנובעי� תקבולי� משתייכי�) 10(2 לסעי�. לפקודה

  . רגילה הכנסה המניבי� אלו ע� נמנה

 מקור ונעדר, וחריג פעמי�חד הינו שקיבל המענק כי עולה, המערער של לשיטתו  .15

 יכול איננו, משכ+. בעתיד ונשנית חוזרת הכנסה להניב הפוטנציאל בעל או המניב

 .בפרט) 10(2 סעי� פי ועל בכלל הפקודה פי על להכנסה מקור להוות

  

  

            המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    טענותטענותטענותטענות        ....גגגג

, הזרה החברה למכתב בהתא� שול� המערער קיבל אותו המענק, המשיב לטענת  .1

 הודיעה הזרה שהחברה לאחר קצר זמ! נשלח הזרה החברה מכתב. 09/09/2009 מיו�

 שימש המענק לקבלת שקדמה בתקופה. בפרטנר אחזקותיה את למכור כוונתה על

  . פרטנר ל"למנכ כמשנה המערער

 

 בתמורה, פרטנר בחברת עובד היותו בשל המענק את קיבל המערער כי טוע! המשיב  .2

, לו זכאי היה לא והוא פרטנר בחברת כעובד ממעמדו כולו נובע המענק וכי; לעבודתו

 וה�, פרטנר בחברת נוספי� ועובדי� המערער כי לזכור יש. בחברה עבד אלמלא

 באותה עבד לא אשר, אלמוני פלוני; בחברה השליטה מבעלת תשלו� קבלו, בלבד

 . זו דוגמת", שמי� מתת"ב זכה לא פרטנר בחברת עת

  

 ולעובדי� למערער שול� המענק, הזרה החברה למכתב השנייה קהסמהפ כעולה  .3

 ג� הפיקה ממנה – לפרטנרלפרטנרלפרטנרלפרטנר    תרומת�תרומת�תרומת�תרומת�    ובגי!ובגי!ובגי!ובגי!    פרטנרפרטנרפרטנרפרטנר    שלשלשלשל    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    היות�היות�היות�היות�    בשלבשלבשלבשל נוספי�

 :ישול� המענק, הזרה החברה ובלשו! – רווח הזרה החברה
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"… [T]o certain employees of the Company in recognition 

oftheir contribution to the Company to date which 

significantly increased the Company's value…"         

– פרטנר כחברת, "The Company"", החברה" מוגדרת השליטה בעלת במכתב

 המכתב לפיו, המערער לסיכומי 2.4 בסעי� לנטע! בניגוד. המערער של מעסיקתו

), בלבד ואליה(    לפרטנרלפרטנרלפרטנרלפרטנר נשלח הוא שלמעשה הרי, המערער אל נשלח השליטה מבעלת

 גורמי� לשלשה ומוע!, העי! בראש אפק התעשייה בפארק הרשמית לכתובתה

  . מערערל ולא, בפרטנר

 

 נאמ! באמצעות למערער שול� המענק, הזרה החברה למכתב) iii( מסעי� כעולה  .4

 החברה ידי על ואושרו, ידיה על נקבעו העסקתו ותנאי שזהותו    ,פרטנר ידי על שמונה

 סכו� את קיבל הוא, המשפט בית בפני עצמו המערער שהעיד כפי, כ! כמו. הזרה

   .בפרטנר עובד להיותו הודות ורק א+ המענק

 מועד באותו מענקי� קיבלו אשר, פרטנר עובדי 250�מ אחד היה המערער, כאמור  .5

 העובדי� 250 מאות� אחד כל שקיבל המענק גובה. לפרטנר ותרומת� עבודת� עבור

 ג� מסוימת התחשבות תו+, בפרטנר מילא שהוא מהתפקיד בעיקר נגזר האמורי�

  .בוותק

 תודה להכרת כאות, וחריג פעמי�חד כתשלו� לו נית! המענק לפיה, המערער טענת  .6

 שאינה" שמי��מתת" מהווה ולפיכ+, עבודתו מכח שלא, מעסיקו ידי על שלא, אישית

 תשלו� כי משמעה המערער טענת קבלת, שהרי; אבסורד כדי עולה � הכנסה מהווה

 במסגרת – מעסיקתו – פרטנר בחברת השליטה מבעלת המערער קיבל אשר, המענק

 ממקור לו נית!, פרטנר בחברת מניותיה למכירת השליטה בעלת שבצעה עסקה

 .עבודתו למקו� קשור שאינו, כלשהו

 הגדירה, בסיכומיו המערער ג� התייחס אליה, אחרות ובמדינות בישראל הפסיקה  .7

 .בציד� תמורה ללא לאד� שניתני�, הנאה טובות או, תקבולי�" שמי� מתת"כ

 בשל, הערכה לאות אלא, יבצע או שביצע עבודה כנגד !נית ושאינ בתקבול מדובר

 של יישומ�. מעביד�עובד מיחסי במנותק, העובד של האישיות איכויותיו הכרת

 כי – ויחידה אחת מסקנה מחייב ונסיבותיו שבפנינו המקרה עובדות על אלו מבחני�

 . "שמי� מתת" בבחינת אינו המענק
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 הענקתה שנסיבות מתנה הינה, מעביד�עובד יחסי קיו� בשל ניתנת שאיננה, מתנה  .8

 יקר מה דבר מצא שעובד כ+ על תודה לאות, למשל כ+. העבודה מקשרי מנותקות

 ער+ שהינה, במיוחד נאה אזרחית התנהגות שגילה שו� על; למעביד אבד אשר, ער+

 העובד של, אישי או, משפחתי אירוע לרגל או; לגביו הערכה להביע מבקש שהמעביד

 שהעובד לתקבולי� מובהקות דוגמאות אלו כל). 161' עמב, הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס ,רפאל' א(

 . עבודהעבודהעבודהעבודה    מיחסימיחסימיחסימיחסי בשונה, הצדדי� בי! שמתקיימי� אישיי�אישיי�אישיי�אישיי�    יחסי�יחסי�יחסי�יחסי� בשל בה� זוכה

 היה לא המענק למת! הבסיס כי חולק אי! שבפנינו במקרה כי וטוע! המשיב ממשי+  .9

 בה, לחברה ותרומתו בפרטנר המערער של מעבודתו נבע אלא, אישיי� יחסי� בשל

 הנאמ! אל והועבר, ברוטוברוטוברוטוברוטו כסכו� הזרה החברה ידי על הוגדר המענק סכו�. עבד

 זו עובדה. ממנוממנוממנוממנו    המתחייבהמתחייבהמתחייבהמתחייב    מסמסמסמס    כלכלכלכל    ולתשלו�ולתשלו�ולתשלו�ולתשלו�    במקורבמקורבמקורבמקור    ניכויניכויניכויניכויל בכפו� פרטנר שמינתה

 המונחי� שהרי, עבודה שכר שהינו בסכו� מדובר הזרה החברה בעיני ג� כי מלמדת

 רק אלא, למתנות רלוונטיי� אינ�" מס תשלו�"ו" במקור ניכוי", "ברוטו/נטו" של

 .שכר של בהקשר

 האישיות איכויותיו בשל" הוקרה אות"כ המענק את המערער קיבל כאילו הטענה  .10

 והעובדה הגבוה הסכו�, כאמור. . . . הענקתה נסיבות ע�, עובדתית, מתיישבת    איננה

 חורג עובדי� של גדול למספר לשל� הזרה החברה שהחליטה, כולל מסכו� שנגזר

 מכתב; הכספי� להעברת שנלווה מהמכתב ג� עולה כ+. תודה או הוקרה מתנת מגדר

 התייחסות כל ללא, לחלוטי! זהה בנוסח בפרטנר נוספי� עובדי�ל שנשלח, סטנדרטי

 העובדי� של תרומת� בגי! נית! הסכו� כי מפורשות עולה ממנו, אחר או כזה לעובד

  . החברה של שוויה לעליית הביאה אשר, מעסיקת�, פרטנר לחברת

 

 של הסכו� את לשל� החובה הזרה החברה על חלה שלא העובדה ג�, המשיב לגישת  .11

 לערער כדי בה אי! – פרטנר עובדי לכלל שילמה שאותו הכולל הסכו� – מיליו!$ 6.5

 השאלה בי! להבחי! יש. בידיובידיובידיובידיו עבודה כשכר, המערער שקיבל, הסכו� של מעמדו את

 מתנה. לתיתו משפטית חובה הייתה הא� השאלה לבי! מתנה מהווה סכו� הא�

 מבלי, כלומר". בתמורהבתמורהבתמורהבתמורה    שלאשלאשלאשלא    נכסנכסנכסנכס    הקנייתהקנייתהקנייתהקניית"כ המתנה לחוק) א(1 בסעי� מוגדרת

 המענק את קיבל המערער. לה קוד� ולא קבלתו לאחר לא, עבורו דבר עשה שהמקבל

  . ממתנה בשונה, עבודה שכר של מהותו זו. לפרטנר תרומתו ובשל עבודתו בעקבות

  

 בגמול שמדובר לכ+ ברורה אינדיקציה הוא א� מהווה המערער שקיבל הסכו� גובה  .12

 שטוע! כפי, בלבד הוקרה לאות במתנה ולא, שבוצעה עבודה או, שירות עבור
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: להל!( )475, 472) 3(לא ד"פ תתתת""""פפפפ    שששש""""פפפפ' ' ' ' ננננ    ברנשטיי!ברנשטיי!ברנשטיי!ברנשטיי!    דבדבדבדב 597/75 א"ע למשל' ר( המערער

 פורס�( ד!ד!ד!ד!    גושגושגושגוש    שששש""""פפפפ' ' ' ' ננננ    קר!קר!קר!קר!    חיי�חיי�חיי�חיי�  1834/07 א"בע ג� נקבע כ+. )ברנשטיי� עניי�

    גמולגמולגמולגמול" קיבל הנישו� כי נקבע עניי! באותו. )קר� חיי� עניי�: להל!) (ליי!�או! במיסי�

 כדי בה יש זו ונסיבה" " " " פעולותיופעולותיופעולותיופעולותיו    עבורעבורעבורעבור    כתמורהכתמורהכתמורהכתמורה    לראותולראותולראותולראותו    נית!נית!נית!נית!    שבהחלטשבהחלטשבהחלטשבהחלט    כזהכזהכזהכזה    ––––    נאהנאהנאהנאה

' עמ, ש�, ליי!�או! מיסי�( גרידא מתנה ולא עבודה הכנסת כעל המענק על להצביע

28 .(  

 

 זיקה הוא א� מגלה שבוצעה לעבודה המענק נית! שבו הזמ! בי! הזמני� סמיכות        ....13

 את לשל� הכוונה על הודעה. המענק לבי! בפרטנר המערער עבודת בי! ישירה

 בה וצויי!), לכ! קוד� עוד נפלה, הסת� מ!, ההחלטה( 2009 בספטמבר נשלחה המענק

 ובסמו+ לו שקדמה בתקופה העובדי� של הטובה לעבודת� הודות משול� מענקה כי

 רב זמ! נית! מה דבר בו מקו� האנגלית בפסיקה הוגדרה, זאת לעומת, מתנה. לו

  .עניי! לאותו הרלוונטיי� העבודה סייח שהסתיימו לאחר

  

, בפרטנר המערער לעבודת קשר כל וללא במנותק נית! שהמענק הוכח לא בענייננו   .14

 שליטה בעלת הייתה הזרה החברה אשר, לפרטנר המערער בי! עבודהה ליחסי או

 יחסי במסגרת נית! המענק, לעיל המקוב3 מ! כעולה. הוא נהפו+. בה מהותית

 לפי עבודה הכנסת בו לראות ויש, הזרה והחברה פרטנר לבי! המערער בי! העבודה

 . לפקודה) 2(2 סעי�

 

 שלטענתו א� על; שלו בעדותו להסתפק בחר המערער כי  וטוע! המשיב מוס� עוד  .15

 יתמכו אשר עדי� מלהביא המערער נמנע, העבודה ליחסי קשר ללא נית! המענק

 של מהימנעותו הנובעות ההשלכות על אחת לא עמד העליו! המשפט בית. בטענתו

 פועלות היו � ראיות אות! הובאו אילו כי חזקה המקימה, ראיותיו מהבאת די! בעל

    עלעלעלעל קדמי. י ג�' ר); 1980( 760, 736) 1( לה ד"פ לוילוילוילוי' ' ' ' ננננ    שרו!שרו!שרו!שרו! 548/78 למשל' ר( נגדו

 ). 1891, 2009 רביעי חלק הראיותהראיותהראיותהראיות

 

) 2(2 סעי� מכח עבודה הכנסת והינ המענק לפיה המשיב טענת שתדחה ככל, לחלופי!    .16

'. העוללות סעי�' ג� המכונה, לפקודה) 10(2 סעי� לפי בהכנסה שמדובר הרי, לפקודה

  . מרחיבה פרשנות האמור הסעי� את לפרש יש כי קבעה הפסיקה
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            והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו!דיו!דיו!דיו!        ....הההה

        

 עמדת את מקבל הנני כ+שומ המערער בסיכומי עלתה לא ההוכחה נטל סוגיית  .1

, הצור+ מ! למעלה. המערער כתפי על מוטל ההוכחה נטל לפיה ,זו בסוגיה המשיב

 כנובע בסכו� לראות שיש הרי, לעבודה בזיקה כס� סכו� משול� כאשר כי אציי!

 קיומה להראות הנטל. עבודה כהכנסת ייחשב שהסכו�, הוא הכלל כ! ועל, מעבודה

 שלא שול� הסכו� כי ולשכנע, לעבודה קשורה שאינה, אחרת יחסי� מערכת של

 וזאת, בזהירות תיבח! לעול� זו טענה .העובד של שכמו על מוטל העבודה במסגרת

    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    סלפיתיסלפיתיסלפיתיסלפיתי    אסעדאסעדאסעדאסעד    אלבאלבאלבאלב''''גגגג 254/87 א"ע( מס לעקיפת נרחב פתח למנוע מנת על

  ). סלפיתי עניי� :להל!) (63' עמ, 7�ה' עמ) 1990 פברואר( 3/ד ,מיסי�מיסי�מיסי�מיסי�    נצרתנצרתנצרתנצרת    שומהשומהשומהשומה

  

�  המקרה ובנסיבות בפסיקה ,החוק בסעיפי עיו! לאחר � סבור אני ,עניי! של לעיצומו  .2 

 היותו בגי! עבודה כהכנסת התקבל הזרה מהחברה המערער שקיבל הכס� סכו� כי

 המס בשנת, בפרטנר שליטה בעלת שהייתה הזרה מהחברה פרטנר בחברת עובד

  ; זאת מסקנתי אנמק להל! .2009

  

  :קובע לפקודה) 2(2 סעי�   .3

    שניתנושניתנושניתנושניתנו    קצובהקצובהקצובהקצובה    אואואואו    הנאההנאההנאההנאה    טובתטובתטובתטובת    כלכלכלכל; ; ; ; מעבודהמעבודהמעבודהמעבודה    ריווחריווחריווחריווח    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות) ) ) ) אאאא"("("("(

    לרבותלרבותלרבותלרבות, , , , הוצאותיוהוצאותיוהוצאותיוהוצאותיו    לכיסוילכיסוילכיסוילכיסוי    לעובדלעובדלעובדלעובד    שניתנושניתנושניתנושניתנו    תשלומי�תשלומי�תשלומי�תשלומי�; ; ; ; ממעבידוממעבידוממעבידוממעבידו    לעובדלעובדלעובדלעובד

    רכישתרכישתרכישתרכישת    אואואואו    לאר3לאר3לאר3לאר3    לחו3לחו3לחו3לחו3    נסיעותנסיעותנסיעותנסיעות, , , , טלפו!טלפו!טלפו!טלפו!    אואואואו    רכברכברכברכב    החזקתהחזקתהחזקתהחזקת    בשלבשלבשלבשל    תשלומי�תשלומי�תשלומי�תשלומי�

    המותרי�המותרי�המותרי�המותרי�    כאמורכאמורכאמורכאמור    תשלומי�תשלומי�תשלומי�תשלומי�    למעטלמעטלמעטלמעט    א+א+א+א+, , , , ביגודביגודביגודביגוד    אואואואו    מקצועיתמקצועיתמקצועיתמקצועית    ספרותספרותספרותספרות

    ניידניידניידנייד    טלפו!טלפו!טלפו!טלפו!    ברדיוברדיוברדיוברדיו    אואואואו    ברכבברכבברכבברכב    שימוששימוששימוששימוש    שלשלשלשל    שוויושוויושוויושוויו; ; ; ; כהוצאהכהוצאהכהוצאהכהוצאה    לעובדלעובדלעובדלעובד

�     והכלוהכלוהכלוהכל; ; ; ; העובדהעובדהעובדהעובד    שלשלשלשל    לרשותולרשותולרשותולרשותו    שהועמדשהועמדשהועמדשהועמד � � �    בשווהבשווהבשווהבשווה    ובי!ובי!ובי!ובי!    בכס�בכס�בכס�בכס�    שניתנושניתנושניתנושניתנו    בי!בי!בי!בי!    

    לאחרלאחרלאחרלאחר    שניתנושניתנושניתנושניתנו    אואואואו    בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!    אואואואו    במישרי!במישרי!במישרי!במישרי!    לעובדלעובדלעובדלעובד    שניתנושניתנושניתנושניתנו    בי!בי!בי!בי!, , , , כס�כס�כס�כס�

        ;...".;...".;...".;...".לטובתולטובתולטובתולטובתו

        

 זו הוראה .""""בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!    אואואואו    במישרי!במישרי!במישרי!במישרי!"""" התיבה את מכיל לפקודה) 2(2 סעי�, כ! כי הנה   .4

' ' ' ' ננננ    הכלליתהכלליתהכלליתהכללית    חולי�חולי�חולי�חולי�    קופתקופתקופתקופת 152/97 ה"בעמ, למשל, כ+ .מרחיב באופ! בפסיקה פורשה

    עדעדעדעד    ורחבהורחבהורחבהורחבה    היאהיאהיאהיא    כלליתכלליתכלליתכללית, , , , בפקודהבפקודהבפקודהבפקודה    ההגדרהההגדרהההגדרהההגדרה" כי ,המשפט בית ציי!, 5555    אאאא""""תתתת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד

    אצלאצלאצלאצל    עבודתועבודתועבודתועבודתו    ועקבועקבועקבועקב    עבודתועבודתועבודתועבודתו    רקערקערקערקע    עלעלעלעל    לעובדלעובדלעובדלעובד    הנובעתהנובעתהנובעתהנובעת    הכנסההכנסההכנסההכנסה    כלכלכלכל    חובקתחובקתחובקתחובקת    היותההיותההיותההיותה

�או! מיסי� 5555    אאאא""""תתתת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    הכלליתהכלליתהכלליתהכללית    חולי�חולי�חולי�חולי�    קופתקופתקופתקופת 152/97 ה"עמ( """"המעבידהמעבידהמעבידהמעביד

  ). ליי!
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 עובד של הכנסה כל המס ברשת לתפוש היא) 2(2 סעי� של תכליתו, הפסיקה פי על.  5

 ואשר, )סלפיתי עניי�(    """"יהיהיהיהיהיהיהיה    אשראשראשראשר    צורתהצורתהצורתהצורתה    אואואואו    אופיהאופיהאופיהאופיה    יהיהיהיהיהיהיהיה, ", ", ", "עבודתו מכח לו שניתנת

  . מעבידו אצל עבד לולא העובד אצל מתקבלת הייתה לא

  

, לפקודה )2(2 סעי� לפי מעבודה בהכנסה הכירו הספרות וג� הפסיקה ג�, ועוד זאת. 6       

 מדבר) א)(2(2 סעי� ....המעביד מידי ישיר באופ! לעובד מגיעה אינה ההכנסה כאשר א�

, הנאה טובות או תקבולי�מ רווח על רק ולא מעבודה רווח או השתכרות על

 באמור זה בעניי! יתדותיו תמ+ רפאל. א המלומד. עבודה מחוזה ישירות הנובעי�

    שבאושבאושבאושבאו    ברווחברווחברווחברווח    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות" שעניינו בסעי� מדובר כי לגביו וקבע) א)(2(2 בסעי�

� עלעלעלעל    ששולמוששולמוששולמוששולמו    בתשלומי�בתשלומי�בתשלומי�בתשלומי�    לראותלראותלראותלראות    כדיכדיכדיכדי    אלהאלהאלהאלה    במילי�במילי�במילי�במילי�    ודיודיודיודי", ", ", ", בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!    אואואואו    במישרי!במישרי!במישרי!במישרי!""""    לעובדלעובדלעובדלעובד � � �

    אמנו!אמנו!אמנו!אמנו! � ליי!�או! מיסי�(    """"העובדהעובדהעובדהעובד    שלשלשלשל    עבודתועבודתועבודתועבודתו    מהכנסתמהכנסתמהכנסתמהכנסת    חלקחלקחלקחלק, , , , שלישיי�שלישיי�שלישיי�שלישיי�    צדדי�צדדי�צדדי�צדדי�    ידיידיידיידי

 2 סעי� – המס בסיס 2.04/  הכנסה של מהותה: שני פרק): א כר+( הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס, , , , רפאלרפאלרפאלרפאל

            ).הכנסה מס לפקודת

. למלצרי�) טיפי�( שתייה�דמי של בגורל� שדנה בפסיקה ביטוי לידי באה זו גישה

 סעי� לפי מעבודה בהכנסה להכיר נית! כי נפסק, העליו! המשפט בית פסיקתב, ואכ!

 בית. המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    מידימידימידימידי    ישירישירישירישיר    באופ!באופ!באופ!באופ!    לעובדלעובדלעובדלעובד    מגיעהמגיעהמגיעהמגיעה    אינהאינהאינהאינה    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    כאשרכאשרכאשרכאשר א�, לפקודה) 2(2

 הפרשנית בתזה תומכת הסעי� לשו! כי, נוס� דיו! במסגרת ,קבע העליו! המשפט

   :קבע וכ+, המעביד מ! דווקא להגיע חייבי� הריווח או ההשתכרות אי! לפיה

  

    לריווחלריווחלריווחלריווח    אואואואו    להשתכרותלהשתכרותלהשתכרותלהשתכרות    תיחשבתיחשבתיחשבתיחשב    שהכנסהשהכנסהשהכנסהשהכנסה    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    כיכיכיכי, , , , ספקספקספקספק    אי!אי!אי!אי!""""      

� עובדעובדעובדעובד    שלשלשלשל    יחסי�יחסי�יחסי�יחסי�    ממערכתממערכתממערכתממערכת    לנבועלנבועלנבועלנבוע    עליהעליהעליהעליה" " " " מעבודהמעבודהמעבודהמעבודה"""" � � �, , , , ראוראוראוראו((((    מעבידמעבידמעבידמעביד

    אואואואו    שההשתכרותשההשתכרותשההשתכרותשההשתכרות    נדרשנדרשנדרשנדרש    הא�הא�הא�הא�    היאהיאהיאהיא    השאלההשאלההשאלההשאלה). ). ). ). טבריהטבריהטבריהטבריה    הפועלהפועלהפועלהפועל    עניי!עניי!עניי!עניי!

    עלעלעלעל    ג�ג�ג�ג�    משתרעתמשתרעתמשתרעתמשתרעת    שההגדרהשההגדרהשההגדרהשההגדרה    אואואואו    דווקאדווקאדווקאדווקא    המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    מ!מ!מ!מ!    יגיעויגיעויגיעויגיעו    הריווחהריווחהריווחהריווח

    יחסייחסייחסייחסי    לבי!לבי!לבי!לבי!    בינ!בינ!בינ!בינ!    סיבתיסיבתיסיבתיסיבתי    קשרקשרקשרקשר    שיתקיי�שיתקיי�שיתקיי�שיתקיי�    ובלבדובלבדובלבדובלבד    שלישישלישישלישישלישי    מצדמצדמצדמצד    הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות

    אי!אי!אי!אי!    לפיהלפיהלפיהלפיה    הפרשניתהפרשניתהפרשניתהפרשנית    בתזהבתזהבתזהבתזה    תומכתתומכתתומכתתומכת    הסעי�הסעי�הסעי�הסעי�    לשו!לשו!לשו!לשו!    ....העבודההעבודההעבודההעבודה

    הסעי�הסעי�הסעי�הסעי�. . . . המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    מ!מ!מ!מ!    דווקאדווקאדווקאדווקא    להגיעלהגיעלהגיעלהגיע    חייבי�חייבי�חייבי�חייבי�    הריווחהריווחהריווחהריווח    אואואואו    ההשתכרותההשתכרותההשתכרותההשתכרות

    ומתנהומתנהומתנהומתנה    מוסי�מוסי�מוסי�מוסי�    ואינוואינוואינוואינו" " " " מעבודהמעבודהמעבודהמעבודה""""    ריווחריווחריווחריווח    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות    עלעלעלעל    מדברמדברמדברמדבר

    מהחלופותמהחלופותמהחלופותמהחלופות    בשונהבשונהבשונהבשונה, , , , זאתזאתזאתזאת. . . . המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    מ!מ!מ!מ!    יהיהיהיהיהיהיהיה    שמקור�שמקור�שמקור�שמקור�    בכ+בכ+בכ+בכ+    זאתזאתזאתזאת

    כיכיכיכי    נאמרנאמרנאמרנאמר    לגביה!לגביה!לגביה!לגביה!", ", ", ", קצובהקצובהקצובהקצובה""""וווו" " " " הנאההנאההנאההנאה    טובתטובתטובתטובת, ", ", ", "מכ!מכ!מכ!מכ!    לאחרלאחרלאחרלאחר    הנמנותהנמנותהנמנותהנמנות

    כיכיכיכי, , , , הדעההדעההדעההדעה    הובעההובעההובעההובעה    בספרותבספרותבספרותבספרות, , , , ואכ!ואכ!ואכ!ואכ!". ". ". ". ממעבידוממעבידוממעבידוממעבידו""""    לעובדלעובדלעובדלעובד    להגיעלהגיעלהגיעלהגיע    עליה!עליה!עליה!עליה!

    דמידמידמידמי    כגו!כגו!כגו!כגו!, , , , לעבודהלעבודהלעבודהלעבודה    בקשרבקשרבקשרבקשר    שלישישלישישלישישלישי    מצדמצדמצדמצד    המתקבלתהמתקבלתהמתקבלתהמתקבלת    הכנסההכנסההכנסההכנסה    ג�ג�ג�ג�

    מסמסמסמס    לפקודתלפקודתלפקודתלפקודת) ) ) ) 2222((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי    עבודהעבודהעבודהעבודה    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    להיחשבלהיחשבלהיחשבלהיחשב    עשויהעשויהעשויהעשויה, , , , תשרתשרתשרתשר

�81818181' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , נמדרנמדרנמדרנמדר((((    הכנסההכנסההכנסההכנסה����169169169169' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , רפאלרפאלרפאלרפאל; ; ; ; 80808080���   ).").").")."133133133133' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , גרוסגרוסגרוסגרוס; ; ; ; 167167167167
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 המשמעות ולאור החוק לשו! ע� בבד בד פוסעת החוק תכלית של זו פרשנות.  7 

 מביא שלפני במקרה זו פרשנות של יישומה כי, סבור אני. יחד ג� משתיה! הנובעת

 הזרה החברה אשר, פרטנר אצל עבודתו עקב המענק את קיבל שהמערער, למסקנה

 עבד המערער אילולא כי, משוכנע אני, כ! על יתר. בה השליטה בעלת הינה

, , , , הכרחהכרחהכרחהכרח    אי!אי!אי!אי!" כי בספרו מדגיש רפאל' א המלומד. תשלו� כל מקבל היה לא בפרטנר

    עלעלעלעל    הואהואהואהוא    במבח!במבח!במבח!במבח!    הדגשהדגשהדגשהדגש    אלאאלאאלאאלא, , , , עצמועצמועצמועצמו    המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    לעובדלעובדלעובדלעובד    השתלמההשתלמההשתלמההשתלמה    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    כיכיכיכי

 ."."."."לולולולו    נצמחתנצמחתנצמחתנצמחת    זוזוזוזו    הכנסההכנסההכנסההכנסה    היתההיתההיתההיתה    לאלאלאלא, , , , מעבידומעבידומעבידומעבידו    אצלאצלאצלאצל    עובדעובדעובדעובד    העובדהעובדהעובדהעובד    היההיההיההיה    לולאלולאלולאלולא    כיכיכיכי, , , , העובדההעובדההעובדההעובדה

 רק כי, חולק שאי! דומה, דיד! במקרה). 714 ש"ה ,רפאל אמנו! � ליי!�או! מיסי�(

, בלבד וה�, פרטנר בחברת נוספי� ועובדי� פרטנר של עובד בהיותו המערער

 הזרה החברה כי, ספק מכל נעלה, כ! כמו; בחברה השליטה מבעלת תשלו� בלויק

 הבת בחברת עתה באותה ועבד לא אשר לזרי� אלה מעי! מענקי� העניקה לא

  . פרטנר

  

 המענק סכו� את קיבל הוא כי זה משפט בית בפני שהעיד הוא עצמו המערער  .8

   :בפרטנר עובד להיותו הודות

        ? ? ? ? בפרטנרבפרטנרבפרטנרבפרטנר    עובדעובדעובדעובד    היההיההיההיה    המענקהמענקהמענקהמענק    אתאתאתאת    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל    מימימימי    כלכלכלכל: : : : שששש""""

            ).1' ש 6' עמ – 32' ש 5' עמ(" " " " ידיעתיידיעתיידיעתיידיעתי    למיטבלמיטבלמיטבלמיטב: : : : תתתת

 מבחינתו כי ספק כל מותירי� לא המשפט בית בפני עצמו המערער של דבריו

  :בפרטנר עובד היותו מעצ� נבעה המענק לקבלת הזכאות

    כיוו!כיוו!כיוו!כיוו!. . . . המענקהמענקהמענקהמענק    אתאתאתאת    מקבלמקבלמקבלמקבל    הייתיהייתיהייתיהייתי    לאלאלאלא    בפרטנרבפרטנרבפרטנרבפרטנר    עובדעובדעובדעובד    הייתיהייתיהייתיהייתי    לאלאלאלא    א�א�א�א�: : : : תתתת""""              

". ". ". ". מקבלמקבלמקבלמקבל    הייתיהייתיהייתיהייתי    שלאשלאשלאשלא    בטוחבטוחבטוחבטוח    עובדעובדעובדעובד    הייתיהייתיהייתיהייתי    לאלאלאלא    א�א�א�א�    אבלאבלאבלאבל. . . . קיבלתיקיבלתיקיבלתיקיבלתי    שעבדתישעבדתישעבדתישעבדתי

... ... ... ... בחברהבחברהבחברהבחברה    מנהלי�מנהלי�מנהלי�מנהלי�    למספרלמספרלמספרלמספר    נית!נית!נית!נית!    הזההזההזההזה    המענקהמענקהמענקהמענק: ": ": ": "וכ!וכ!וכ!וכ!; ; ; ;     )5�4' ש 6' עמ(

�27' ש 4' עמ(" " " " בחברהבחברהבחברהבחברה    למנהלי�למנהלי�למנהלי�למנהלי�    תרומהתרומהתרומהתרומה    כאותכאותכאותכאות    נית!נית!נית!נית!    המענקהמענקהמענקהמענק    להערכתילהערכתילהערכתילהערכתי

29.(        

  

 על נמנה המערער כי דיווחה ,המשיב מטע� דהיהע אשר ,ינסקי'טולצ סילביה 'בג.  9

 שהועבר, דולר מיליו! 6.5 בס+ בתשלו� חלקו אשר, פרטנר עובדי 250 של קבוצה

 2.5 בסעי� ג� נטע! הדבר כי, העובדה לאור); 30�29' ורש' לפרו 9' עמ( נסיבות באות!

 �שול המענק .זה בעניי! הצדדי� בי! מחלוקת שאי! דומה – המערער לסיכומי

. בחברה" עובד" היותו מכח, פרטנר בחברת נוספי� עובדי� 249 �ל כמו, למערער

 בגדר המענק נכנס בכ+. המענק לקבלת  אי! לתוישב יסודי תנאי זה היהש דומה

  . כאמור, לפקודה) 2(2 סעי� פי על, עבודה הכנסת
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 תפקידי� בעלי לשורת אלא למערער לא מוע! הזרה החברה מכתב, כ! על יתר.  10

 על לכ+ שהוקצה הסכו� יחולק כיצד להחליט � הנראה כפי � היה שתפקיד� בפרטנר

 אל נשלח לא השליטה ובעלת הזרה החברה מכתב שכ! זאת. הזרה החברה ידי

, העי! בראש אפק התעשייה בפארק פרטנר של הרשמית הלכתובת אלא, המערער

 ביקורתה ועדת ר"ליו; בפרטנר הדירקטוריו! ר"ליו: הב חשובי� גורמי� לשלשה ומוע!

 ועדת ר"וליו ;עניי! בעלי ע� בעסקאות, היתר בי!, העוסקת, בפרטנר הדירקטוריו! של

  . פרטנרב בכירי� בתגמול, היתר בי!, העוסקת, פרטנר בדירקטוריו! תגמולה

  

 מועד באותו מענקי� קיבלו אשר בפרטנר עובדי� 250 �מ אחד היה המערער, כאמור. 11

 עובדי 250 מאות� אחד כל שקיבל המענק גובה. למעסיק ותרומת� עבודת� עבור

 מסוימת התחשבות תו+ בפרטנר מילא שהוא מהתפקיד בעיקר נגזר האמורי� החברה

 חילקה השליטה ובעלת הזרה שהחברה היא המשמעות ).3�2' ש 10' עמ( ותקוב ג�

 המעסיקה שהיא � פרטנר דר+ � ביניה� והמערער לעובדי� שהוקצה הסכו� את

 פרטנר דר+ נוספי� רבי� ולעובדי� למערער המענק חלוקת. העובדי� של הישירה

 מדובר כי משמעה, הזרה החברה היא, השליטה בעלת ידי על שהוקצו מכספי�

 החוק הכירו שבו עקי� בקשר אזי – ישיר בקשר לא א� � לעבודה הקשור במענק

  . ומפורש ברור באופ! והפסיקה

  

 התשמינ הנאמ! אל והועבר, ברוטו כסכו� הזרה החברה ידי על הוגדר המענק סכו�. 12

 מלמדת זו עובדה א�. ממנו המתחייב מס כל ולתשלו� במקור לניכוי בכפו� פרטנר

 שהרי, עבודה שכר שהינו בסכו� מדובר הזרה החברה של לשיטתה ג� כי ,כ+ על

 אלא, למתנות רלוונטיי� אינ� מס ותשלו� במקור ניכוי, וברוטו נטו של המונחי�

 עבודה הכנסת מהווה ,המערער שקיבל המענקש אלא זאת אי!. שכר של בהקשר רק

  .בהתא�, במס חויב ומשכ+, לפקודה) 2(2 סעי� לפי

  

 ידי על שנשלח הודעה למכתב בהתא� הוענק המערער קיבל אותו המענק, כאמור. 13

 מכתב. 09/09/2009 מיו� ,פרטנר חברת ממניות 50%�ל מעל שהחזיקה ,הזרה החברה

 את למכור כוונתה על הודיעה במעסיק השליטה שבעלת לאחר קצר זמ! נשלח זה

 המענק כי עולה הזרה החברה למכתב השנייה מהפסקה ,כאמור .בפרטנר אחזקותיה

, המערער וביניה�, פרטנר עובדי מספר של תרומת� בגי! הזרה החברה ידי על �שול

 רווחי� השיא ובהתא�, החברה של שוויה את העלה אשר דבר, פרטנר לחברת
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 שוב אותה נציג, לעניינו פסקה אותה של חשיבותה בשל .במכירתה הזרה לחברה

   :כלשונה

             … … … …"[The payment will be made – A. S.] to certain employees 

of the Company [Partner – A.S.] in recognition of their 

contribution to the Company to date which significantly 

increased the Company's value" 

 … … … …        

, פרטנר ידי על שמונה נאמ! באמצעות למערער �שול המענק כי מכתבה מגלה בנוס�     

  .הזרה החברה של לאישורה בכפו�

 על ללמוד נית! ומכותביו לפרטנר שנשלח הזרה החברה מכתב מלשו! א�, כ! כי הנה     

 בשל נוספי� ולעובדי� למערער שול� המענק כי, מתברר. הצדדי� בי! היחסי� מהות

 בעלת ג� רווח הפיקה ממנה � לפרטנר תרומת� ובגי! פרטנר של עובדי� היות�

  .במעסיק השליטה

  

 של עובד והיות בשל למערער שולמה החייבת ההכנסה כי, אפוא עולה לעיל האמורמ. 14  

 היא במעסיק השליטה בעלת ג� רווח הפיקה ממנה � לפרטנר ותרומת ובגי! פרטנר

  .הזרה החברה

  

 "שמי� מתת" הינה המערער שקיבל החייבת ההכנסה לפיה המערער של בטענתו א�. 15     

)WINDFALL( – !חד כתשלו� לו !נית, המענק כי המערער טע! שהרי זאת. ממש כל אי 

 ולפיכ+, עבודתו מכח שלא, מעסיקו ידי על שלא, אישית תודה להכרת כאות, וחריג פעמי

, אחר מקור מכל ולא עבודה של ממקור לא, הכנסה מהווה שאינה"  שמי� מתת" מהווה

  ;זו עמדתי אנמק ולהל! זו טענה דוחה הנני .ממס פטורה הינה ומשכ+

  

 מבלי ,כלומר ."בתמורה שלא נכס הקניית"כ המתנה לחוק) א(1 בסעי� מוגדרת מתנה. 16

, אחרות ובמדינות בישראל הפסיקה .לה קוד� ולא קבלתו לאחר לא, עבורו דבר שעשה

 טובות או, תקבולי� �" שמי� מתת"כ הגדירה, בסיכומיו המערער ג� התייחס אליה

 עבודה כנגד י�ניתנ �שאינ בתנאי זאת. �בציד תמורה שאי! ,לאד� שניתני�, הנאה

 במנותק, העובד של האישיות איכויותיו הכרת בשל, הערכה לאות אלא, יבצע או שביצע

 מקשרי מנותקות הענקתה שנסיבות ככזו מוגדרת מתנה, כ! כמו. מעביד�עובד מיחסי

; למעביד אבד אשר, ער+ יקר מה דבר מצא שעובד כ+ על תודה לאות, למשל כ+. העבודה

 להביע מבקש שהמעביד ער+ שהינה, במיוחד נאה אזרחית התנהגות שגילה שו� על
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 הכנסה מס בספרו רפאל' א( העובד של, אישי או, משפחתי אירוע לרגל או; לגביו הערכה

 יחסי� בשל בה� זוכה שהעובד לתקבולי� מובהקות דוגמאות אלו כל). 161' עמב, ל"הנ

 בשל כמתנות שהוכרו, תקבולי�. עבודה מיחסי בשונה, הצדדי� בי! שמתקיימי� אישיי�

    שכולושכולושכולושכולו    תודהתודהתודהתודה    הבעתהבעתהבעתהבעת    שלשלשלשל    כמחווהכמחווהכמחווהכמחווה... ... ... ...     ונתקבלוונתקבלוונתקבלוונתקבלו    ניתנוניתנוניתנוניתנו""""ש כאלו ה�, האישית ברמה הוקרה

�או! מיסי�, חיפה ,השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    פרומקי!פרומקי!פרומקי!פרומקי!    יצחקיצחקיצחקיצחק    רררר""""דדדד 13/82 ה"עמ( """"הרגשיהרגשיהרגשיהרגשי    במישורבמישורבמישורבמישור    נתו!נתו!נתו!נתו!

  ).פרומקי� עניי�: להל!) (ליי!

  

 כי מסקנה מחייבי� – ונסיבותיו שבפנינו המקרה עובדות על אלו מבחני� של יישומ�.  17

 במקרה המענק כי הוכחה כל הובאה לא בענייננו. "שמי� מתת" בבחינת נואינ המענק

 למת! הבסיס דיד! מקרהב כי חולק שאי! ודומה רגשי או אישי בסיס על !נית שבנדו!

 ותרומתו בפרטנר המערער של מעבודתו נבע אלא, אישיי� יחסי� בשל היה לא המענק

 עשה המקבלש מבלי ,בתמורה שלא נכס הקנייתכ מוגדרת מתנה אכ! .עבד בה לחברה

 ובשל עבודתו בעקבות המענק את קיבל המערער. הדבר כ+ לא בענייננו א+, עבורו דבר

 מקו�, ועוד זאת .ממתנה בשונה, עבודה שכר של מהותו זו. הועסק בה לחברה תרומתו

 שהיא כדי פרטנר לחברת גדול כס� סכו� העבירה – השליטה בעלת – הזרה שהחברה

 לנקודה הלב תשומת את להסב יש שבכ+ הרי לנכו! תמצא שהיא למי הכס� את תחלק

 ממנה אישי באופ! כ! עשתה לא הסכו� את שהעניקה הזרה החברה: ביותר חשובה אחת

250�ל המענק את תחלק שזו כדי פרטנר לחברת גלובלי כס� סכו� העניקה אלא, לעובד 

 קשרי זיקת רקע על מענק בהענקת שמדובר כ+ על מצביע זה דבר. שוני� עובדי�

 אכ!. שלישי מצד והמערער שני מצד פרטנר, אחד מצד הזרה החברה שבי! העבודה

  . יב)�" (קהלת פרק ד' ייינתק במהרה לא המשולש והחוט ...האחד מ! השניי� טובי�"

  

 מקבל א� ג� במס החייבת הכנסה להוות יכול תקבול כי בספרו כותב נמדר אהרו!' פרופ.  18

 חייב היה ולא התנדב התקבול נות! א� וג� רווחי� להפיק כוונה נעדר היה המענק

 נמדר 'פרופ ). 72' עמ, 2010 ע"התש, שלישית מהדורה, הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס, נמדר' פרופ( לנותנה

    עובדעובדעובדעובד    ליחסיליחסיליחסיליחסי    בקשרבקשרבקשרבקשר    ניתנהניתנהניתנהניתנה    היאהיאהיאהיא    א�א�א�א�    במסבמסבמסבמס    תתחייבתתחייבתתחייבתתחייב    מעבידומעבידומעבידומעבידו    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    הניתנתהניתנתהניתנתהניתנת    מתנהמתנהמתנהמתנה"""" כי מבהיר

 לרגל או מסחריי� קשרי� בגי! שנית! תקבול כל, נמדר' פרופ לדברי). ש�( """"ומעבידומעבידומעבידומעביד

 מבח! לא. הנות! של ליבו בנדיבות מקורו א� אפילו במס יתחייב הנישו� של עיסוקו

 הנסיבות. התקבול את שהולידו האובייקטיביות הנסיבות אלא, העיקר הוא הנות! כוונת

 בחברת עבודתו עקב הזרה מהחברה תגמול קיבל שהמערער הנ! בענייננו האובייקטיביות

 מה כדבר במענק לראות יש, שכ+ מכיוו!. הזרה החברה של לשליטתה הנתונה פרטנר

  . המושג של הרחב במוב! מעביד�עובד ליחסי בקשר הנית!
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 מעיד המערער שקיבל המענק סכו� לפיה המשיב של טענתו את לקבל לנכו! ג� מצאתי  . 19

 .המערער כגרסת תודה הערכת לש� למתנה בניגוד, עבודה עבור גמול המענק היות על

 מהווי� ייצוגית תובענה יוז� של הרווחי� הא� בשאלה עסק אשר, קר! חיי� בעניי!

 המערער קיבל אשר הגמול לגובה דנציגר השופט כבוד התייחס, במס חייבת הכנסה

). 28' עמ, ש�, ליי!�או! מיסי�(". פעולותיו עבור תמורה" הגמול להיות כאינדיקציה

 א+, ייצוגית תובענה בשל המתקבלי� מרווחי� שונה אמנ� ענייננו נשוא המענק

. אנו במקרנו ג� וקיי� שריר דנציגר השופט כבוד של קביעתו מאחורי העומד הרציונל

 אכ! המענק בענייננו כי מסקנתי את מחזק המערער קיבל אותו המענק סכו� גובה

  . בפרטנר המערער של עבודתו עבור תמורה היווה

  

 איננה האישיות איכויותיו בשל" הוקרה אות"כ המענק את המערער קיבל כאילו הטענה  .20

 שנגזר והעובדה הגבוה הסכו�, כאמור. הענקתה נסיבות ע�, עובדתית, מתיישבת

 של גדול למספר לשל� ,פרטנרב השליטה בעלת ,הזרה החברה שהחליטה, כולל מסכו�

 להעברת שנלווה מהמכתב ג� עולה כ+. תודה או, הוקרה מתנת מגדר חורג – עובדי�

 ללא, לחלוטי! זהה בנוסח במעסיק עובדי� 250 �ל שנשלח, סטנדרטי מכתב; הכספי�

 תרומת� בגי! נית! הסכו� כי מפורשות עולה ממנו, אחר או כזה לעובד התייחסות כל

  . החברה של שוויה לעליית הביאה אשר, מעסיקת�, פרטנר לחברת העובדי� של

  

 הזה החברה ידי על למערער נית! המענק כי היא לענייננו הנדרשת המסקנה, כ! על  .21

 יחסי ובשל, הזרה החברה של לרווחיה תרמה אשר, בפרטנר עבודתו ותמורת בעקבות

 החייבת עבודה הכנסת מהווה המענק, משכ+. מעסיקתו, לפרטנר המערער בי! העבודה

   .לפקודה) 2(2 סעי� לפי במס

  

 המענק לפיה המשיב טענת את דוחה הייתי א� א� כי, אוסי� זה ערעור לצורכי מעבר.  22

) 10(2 סעי� לפי בהכנסה שמדובר הרי, לפקודה) 2(2 סעי� מכח עבודה הכנסת והינ

  : הכנסה במס לחוב" סל מקור" קובע ואשר, 'העוללות סעי�' ג� המכונה, לפקודה

    עדעדעדעד) ) ) ) 1111((((    בפסקאותבפסקאותבפסקאותבפסקאות    כלולכלולכלולכלול    שאינושאינושאינושאינו    אחראחראחראחר    מקורמקורמקורמקור    מכלמכלמכלמכל    ריווחריווחריווחריווח    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות""""       

    אואואואו    זוזוזוזו    בפקודהבפקודהבפקודהבפקודה    פטורפטורפטורפטור    עליועליועליועליו    נית!נית!נית!נית!    ולאולאולאולא    בפירושבפירושבפירושבפירוש    מה�מה�מה�מה�    הוצאהוצאהוצאהוצא    לאלאלאלא    א+א+א+א+), ), ), ), 9999((((

        ". ". ". ". אחראחראחראחר    די!די!די!די!    בכלבכלבכלבכל

        

 להיות צריכה מכוחו במס החייבת הכנסה כל לפיו, לכלל כפו�) 10(2 סעי�, זאת ע�.  23

 הכנסה של מקור, היינו –) 9(2 עד) 1(2 בסעי� המנויי� המקורות מסוג ממקור

 2 שבסעי� המקורות שרשימת למנוע בעיקר הוא זה סעי� של תפקידו. שבפירות
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 על במס חיוב המשפט בית ביסס מסוימי� במקרי� .וממצה סגורה כרשימה תיראה

 שימוש לעשות היה נית! מידה באותה כי קבע א+, לפקודה 2 סעי� של אחרות חלופות

 ד"פ ת"פ ה"פ' נ ברנשטיי! 597/75 א"עב דוגמהל כ+. חלופי כמקור לפקודה) 10(2 בסעי�

 כ+ עקב וזכה מקרקעי! לעסקת צדדי� שני בי! שתיוו+ בנק פקיד  של עניינו נדו! )157 ט

 בי! לתוו+ לו נזדמ! אחת פע�. בבנק שכיר כפקיד ועבד כלכל! היה ברנשטיי! .לתמורה

 ברנשטיי!. נכבד כס� סכו� מהשניי� קיבל שבמהלכה !"נדל לעסקת שהכיר אנשי� שני

. למסותו חובה יש אשר תיוו+ כדמי זה בסכו� ראה השומה שפקיד בעוד לפטור טע!

 ברנשטיי!. ערעורו את דחה האחרו! וזה חיובו על המחוזי ש"לביהמ ערער המערער

 החיוב את לבסס נית! כי, בקובעו השומה פקיד צדק כי, שקבע העליו! ש"לביהמ ערער

  .לפקודה) 10( 2 סעי� על וה! הכנסה מס לפקודת) 1( 2 סעי� של הסיפא על ה!

  

   

 שמפרט המבחני� פי�על, מקור של קיומו את נבח! א� א� כי, נעיר, הצור+ מ! מעלהל. 24 

  :במס המענק של לחיובו מקור בענייננו קיי� כי נראה, המערער

  

 עובד שמקבל ארגוני פני� פרס בי! הבחנה שיש טוע! המערער – ההשתלבותההשתלבותההשתלבותההשתלבות    מבח!מבח!מבח!מבח!

 פרס לבי!, חייבת כהכנסה יחשב לשיטתו שג�, בעבודתו והישגיו ליכולותיו כהערכה

). המערער לסיכומי 4.1.4.1 סעי�( כאמור הכנסה מהווה שאינו, אקדמיה פרס כמו, חיצוני

 מ! תועלת הפיק אשר מעסיק שנות! לפרס יותר הרבה דומה שבפנינו המקרה, זאת ע�

 מגור� לעובד שנית! לפרס מאשר, העובדי� את מתגמל הוא בגינ�ו עובדיו של ההישגי�

 בגי! המערער את תגמלה ,פרטנרב השליטה בעלת היא, הזרה החברה. קשור בלתי חיצוני

  .רווחי� לה שהביאה, פרטנרל ותרומת

  

 תוצאות עבור פעמיי��חד מענקי� בצורת תשלומי�ב לראות יש – המחזוריותהמחזוריותהמחזוריותהמחזוריות    מבח!מבח!מבח!מבח!

 אירוע לרגל שנית! ארגוני פני� פרס, עמלה, בונוס( עבודתו במהל+ עובד של דופ! יוצאות

 בעלי בתשלומי� דווקא אינו המחזורי הפוטנציאל. עבודה של ממקור הכנסהכ) פעמי חד

 המערער שקיבל, לסכומי� מצטר� זה שסכו� אלא; הערעור נשוא לזה דומה אופי

, , , , הואהואהואהוא    העיקרהעיקרהעיקרהעיקר""""    :המשפט בית כדברי. מחזורי באופ! אצלה עבודתו בגי!, פרטנר מחברת

    מעמדומעמדומעמדומעמדו, , , , הרפואיי�הרפואיי�הרפואיי�הרפואיי�    כישוריוכישוריוכישוריוכישוריו    אתאתאתאת    ולנצלולנצלולנצלולנצל    לחזורלחזורלחזורלחזור    המערערהמערערהמערערהמערער    היההיההיההיה    יכוליכוליכוליכול    פוטנציאליפוטנציאליפוטנציאליפוטנציאלי    שבאופ!שבאופ!שבאופ!שבאופ!

  ). ל"הנ פרומקי� עניי�( """"סוגסוגסוגסוג    מאותומאותומאותומאותו    נוספותנוספותנוספותנוספות    הנאההנאההנאההנאה    טובותטובותטובותטובות    לקבללקבללקבללקבל    כדיכדיכדיכדי    ותפקידוותפקידוותפקידוותפקידו

  

 לו להעניק הכוונה על קונקרטית ידיעה למערער הייתה לא א� ג� – הצפיותהצפיותהצפיותהצפיות    מבח!מבח!מבח!מבח!

 בדרגי� ודאי, עובד אצל ציפייה קיימת שתמיד הרי, המענק את) אחרי� ע� ביחד(
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 חריגי� אירועי� מתרחשי� כאשר בפרט, והישגיו עבודתו עבור מתוגמל להיות, הגבוהי�

 מדובר כי בעובדה אי! ,העניי! לצור+. משמעותי גודל בסדר מניות מכירת כגו! חברה בחיי

 מדובר שלא בעובדה או, הזרה החברה של הבלעדי דעתה שיקול פי�על שנית!, במענק

 על יעלה לא ,למשל, כ+. עבודה כשכר וימאופ לשנות כדי, לאכו� שנית! בהתחייבות

 ידי�על הניתני�, שכר העלאת או, יובל שנת בונוס או, שנה סו� בבונוס לראות הדעת

 בגי! כשכר אלא, לעובד הערכה כאות, היתר בי!, שלו ומשיקוליו טוב רצו! מתו+ מעסיק

  .עבודה

  

  

�     הזרההזרההזרההזרה    מהחברהמהחברהמהחברהמהחברה    המערערהמערערהמערערהמערער    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל    הכס�הכס�הכס�הכס�    סכו�סכו�סכו�סכו�    כיכיכיכי    הוכחהוכחהוכחהוכח    ,,,,כ!כ!כ!כ!    כיכיכיכי    הנההנההנההנה.  25     � � �    היותוהיותוהיותוהיותו    בגי!בגי!בגי!בגי!    התקבלהתקבלהתקבלהתקבל    

    הסעי�הסעי�הסעי�הסעי�    מלשו!מלשו!מלשו!מלשו!. . . . בפרטנרבפרטנרבפרטנרבפרטנר    שליטהשליטהשליטהשליטה    בעלתבעלתבעלתבעלת    שהייתהשהייתהשהייתהשהייתה    הזרההזרההזרההזרה    מהחברהמהחברהמהחברהמהחברה    פרטנרפרטנרפרטנרפרטנר    בחברתבחברתבחברתבחברת    עובדעובדעובדעובד

    כלכלכלכל    וכ!וכ!וכ!וכ!    מעבודהמעבודהמעבודהמעבודה    ריווחריווחריווחריווח    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות    כלכלכלכל    כיכיכיכי    עולהעולהעולהעולה    לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 2222((((2222    שהינושהינושהינושהינו    לענייננולענייננולענייננולענייננו    הרלוונטיהרלוונטיהרלוונטיהרלוונטי

    ,,,,בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!    אואואואו    במישרי!במישרי!במישרי!במישרי!    לעובדלעובדלעובדלעובד    שניתנושניתנושניתנושניתנו    בי!בי!בי!בי!    ,,,,ממעבידוממעבידוממעבידוממעבידו    לעובדלעובדלעובדלעובד    שניתנושניתנושניתנושניתנו    קצובהקצובהקצובהקצובה    אואואואו    הנאההנאההנאההנאה    טובתטובתטובתטובת

    זוזוזוזו    הוראההוראההוראההוראה". ". ". ". בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!    אואואואו    במישרי!במישרי!במישרי!במישרי!""""    התיבההתיבההתיבההתיבה    אתאתאתאת    מכילמכילמכילמכיל    לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 2222((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�. . . . במסבמסבמסבמס    יחויבויחויבויחויבויחויבו

    עלעלעלעל    לעובדלעובדלעובדלעובד    הנובעתהנובעתהנובעתהנובעת    הכנסההכנסההכנסההכנסה    כלכלכלכל    חובקתחובקתחובקתחובקת    היותההיותההיותההיותה    עדעדעדעד""""    וזאתוזאתוזאתוזאת    בבבבמרחימרחימרחימרחי    באופ!באופ!באופ!באופ!    בפסיקהבפסיקהבפסיקהבפסיקה    פורשהפורשהפורשהפורשה

    לתפושלתפושלתפושלתפוש    היאהיאהיאהיא    לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה    ))))2222((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    שלשלשלשל    תכליתותכליתותכליתותכליתו". ". ". ". המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    אצלאצלאצלאצל    עבודתועבודתועבודתועבודתו    ועקבועקבועקבועקב    עבודתועבודתועבודתועבודתו    רקערקערקערקע

    אשראשראשראשר    צורתהצורתהצורתהצורתה    אואואואו    אופיהאופיהאופיהאופיה    יהיהיהיהיהיהיהיה, , , , עבודתועבודתועבודתועבודתו    מכחמכחמכחמכח    לולולולו    שניתנתשניתנתשניתנתשניתנת    עובדעובדעובדעובד    שלשלשלשל    הכנסההכנסההכנסההכנסה    כלכלכלכל    המסהמסהמסהמס    ברשתברשתברשתברשת

    להכירלהכירלהכירלהכיר    נית!נית!נית!נית!    כיכיכיכי    לאחרונהלאחרונהלאחרונהלאחרונה    נפסקנפסקנפסקנפסק    העליו!העליו!העליו!העליו!    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    בפסיקתבפסיקתבפסיקתבפסיקת; ; ; ; זאתזאתזאתזאת    א�א�א�א�    זוזוזוזו    לאלאלאלא. . . . יהיהיהיהיהיהיהיה

    באופ!באופ!באופ!באופ!    לעובדלעובדלעובדלעובד    מגיעהמגיעהמגיעהמגיעה    אינהאינהאינהאינה    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    כאשרכאשרכאשרכאשר    א�א�א�א�, , , , לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 2222((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי    מעבודהמעבודהמעבודהמעבודה    בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה

    כ+כ+כ+כ+    עלעלעלעל    מצביעי�מצביעי�מצביעי�מצביעי�    ולשונוולשונוולשונוולשונו    החוקהחוקהחוקהחוק    לתכליתלתכליתלתכליתלתכלית    המקרההמקרההמקרההמקרה    נסיבותנסיבותנסיבותנסיבות    יישו�יישו�יישו�יישו�. . . . המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    מידימידימידימידי    ישירישירישירישיר

    בעלתבעלתבעלתבעלת    הינההינההינההינה    הזרההזרההזרההזרה    החברההחברההחברההחברה    אשראשראשראשר, , , , פרטנרפרטנרפרטנרפרטנר    אצלאצלאצלאצל    עבודתועבודתועבודתועבודתו    עקבעקבעקבעקב    המענקהמענקהמענקהמענק    אתאתאתאת    קיבלקיבלקיבלקיבל    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער

    לעבודתולעבודתולעבודתולעבודתו    ישירהישירהישירהישירה    בזיקהבזיקהבזיקהבזיקה    הקשורהקשורהקשורהקשור    בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!בעקיפי!    תשלו�תשלו�תשלו�תשלו�    זהזהזהזה    במענקבמענקבמענקבמענק    לראותלראותלראותלראות    וישוישוישויש    ,,,,בהבהבהבה    השליטההשליטההשליטההשליטה

    כנגדכנגדכנגדכנגד    לאד�לאד�לאד�לאד�    ניתנתניתנתניתנתניתנת    שאיננהשאיננהשאיננהשאיננה    הההההנאהנאהנאהנא    בטובתבטובתבטובתבטובת    מדוברמדוברמדוברמדובר    כיכיכיכי    מצינומצינומצינומצינו    מתנהמתנהמתנהמתנה    המושגהמושגהמושגהמושג    בניתוחבניתוחבניתוחבניתוח. . . . בפרטנרבפרטנרבפרטנרבפרטנר

, , , , אד�אד�אד�אד�הההה    שלשלשלשל    האישיותהאישיותהאישיותהאישיות    איכויותיואיכויותיואיכויותיואיכויותיו    הכרתהכרתהכרתהכרת    בשלבשלבשלבשל, , , , הערכההערכההערכההערכה    לאותלאותלאותלאות    אלאאלאאלאאלא, , , , יבצעיבצעיבצעיבצע    אואואואו    שביצעשביצעשביצעשביצע    עבודהעבודהעבודהעבודה

� עובדעובדעובדעובד    מיחסימיחסימיחסימיחסי    במנותקבמנותקבמנותקבמנותק � � �    עלעלעלעל    נית!נית!נית!נית!    הנדו!הנדו!הנדו!הנדו!        המענקהמענקהמענקהמענק    כיכיכיכי    הוכחההוכחההוכחההוכחה    כלכלכלכל    הובאההובאההובאההובאה    לאלאלאלא    ,,,,בענייננובענייננובענייננובענייננו. . . . מעבידמעבידמעבידמעביד

    שאי!שאי!שאי!שאי!    דומהדומהדומהדומה. . . . טהורטהורטהורטהור    עסקיעסקיעסקיעסקי    בסיסבסיסבסיסבסיס    עלעלעלעל    נית!נית!נית!נית!    המענקהמענקהמענקהמענק    כיכיכיכי    הוכחהוכחהוכחהוכח. . . . הואהואהואהוא    נהפו+נהפו+נהפו+נהפו+. . . . רגשירגשירגשירגשי    אואואואו    אישיאישיאישיאישי    בסיסבסיסבסיסבסיס

    נבענבענבענבע    אלאאלאאלאאלא, , , , אישיי�אישיי�אישיי�אישיי�    יחסי�יחסי�יחסי�יחסי�    בשלבשלבשלבשל    היההיההיההיה    לאלאלאלא    המענקהמענקהמענקהמענק    למת!למת!למת!למת!    הבסיסהבסיסהבסיסהבסיס    דיד!דיד!דיד!דיד!    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה    כיכיכיכי    חולקחולקחולקחולק

  ....עבדעבדעבדעבד    בהבהבהבה, , , , לחברהלחברהלחברהלחברה    ותרומתוותרומתוותרומתוותרומתו    פרטנרפרטנרפרטנרפרטנרבבבב    המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    מעבודתומעבודתומעבודתומעבודתו

  

   נדחה שהערעור היא התוצאה  

 יהיה זה סכו� 6 15,000 של בס+ משפט והוצאות ד"עו ט"שכ למשיב ישל� המערער

  . בפועל המלא לתשלומו ועד מהיו� חוקית ריבית וישא למדד צמוד

  



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  גליקמ� גילת נ' פקיד שומה כפר סבא 11	09	24802 ע"מ
  

   

 18מתו�  18

  

  , בהעדר הצדדי	.2013דצמבר  19, ט"ז טבת תשע"דנית� היו	,  

  

 

  

  

  

  

  

  




