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  ד"ר אחיק  סטולר  שופטכב' ה בפני 
 

 
 מערערי 

  
  רוני גנגינה. 1
  ניסי  ביטו�. 2
  . שלו  סרוסי 3

  
 כול  על ידי ב"כ שגיב, בלזר ושות' 

  
  נגד

 

  
  משיב

  
  פקיד שומה פתח תקווה

  
  על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) 

  העו"ד גלית פוא

                                                      
 

 פסק די�

  

 הסוגיה. זהה סוגיה מעלי
 שה
 מאחר אוחד בה
 שהדיו ערעורי
 שלושה בפני

 כל שקיבל, � מיליו 10 בס� תקבול של סיווגו לשאלת נוגעת דנ בערעורי
 שבמחלוקת

) """"ביתביתביתבית    יינותיינותיינותיינות"""": להל) (512017989. פ.ח( מ"בע בית יינות מחברת המערערי
 משלושת אחד

 יש, המשיב לעמדת". תחרות אי הסכ
" של כותרת הנושא, 18.4.2007 מיו
 הסכ
 במסגרת

  .הוני כתקבול לסווגו יש כי טועני
 המערערי
 בעוד, פירותי כתקבול התקבול את לסווג

  

        לערעורלערעורלערעורלערעור    הצריכי
הצריכי
הצריכי
הצריכי
    הפרטי
הפרטי
הפרטי
הפרטי
    להללהללהללהל        ....אאאא

: ג
 להל( 1 המערערי
 ידי*על מ"בע) 1991" (אביב שיווק" חברת הוקמה 1989 בשנת  .1

 עבד) """"ביטוביטוביטוביטו    מרמרמרמר"""": ג
 להל( 2 המערער). """"סרוסיסרוסיסרוסיסרוסי    מרמרמרמר"""": ג
 להל( 3*ו) """"גנגינהגנגינהגנגינהגנגינה    מרמרמרמר""""

 1 המערערי
 בבעלות הייתה כ. יסוד מוצרי בשיווק עסקה החברה. זו בחברה כשכיר

 מוצרי במכירת שעסקה", מ"בע ומכירות סיטונאות שיווק ידי, "נוספת חברה 3*ו

  .ליחידי
 יסוד

    ידידידיד"""": להל( מ"בע מזו סיטונאות יצחק יד חברת את המערערי
 הקימו 1992 בשנת  .2

  ). """"החברההחברההחברההחברה"""" או """"יצחקיצחקיצחקיצחק

ashapira
Typewritten Text
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 פני על השתרע שטחה אשר, 1992 בשנת העי בראש ראשונה חנות פתחה החברה  .3

  . כמחס שימשו נוספי
 ר"מ 250*ו מכירה שטח ר"מ 250 – ר"מ 500

 פני על השתרע שזה כ�, חנות באותה המכירה שטח את החברה הרחיבה 1997 בשנת  .4

  . ר"מ 1,200 של מכירה שטח ובו, חדש למיקו
 זו חנות עברה בהמש�. ר"מ 500

), """"נשרנשרנשרנשר"""": להל( מ"בע טובי נשר חברת את 1997 בשנת המערערי
 הקימו במקביל  .5

  .לוגיסטי מרכז שירותי יצחק יד לחברת סיפקה אשר

 תחילה השתרע המכירה שטח. תקווה*בפתח נוספת חנות החברה פתחה 1999 בשנת  .6

  . ר"מ 1,200*כ של גודל בסדר חדש למתח
 עברה 2002 ובשנת ר"מ 250 פני על

, המערערי
 לטענת, השתרע ששטחה, סבא בכפר חנות החברה פתחה 2004 בשנת  .7

  . ר"מ 5,000 עד 4,500 פני על

8.  
, מ"בע מזו סיטונאות יצחק יד לבי בית יינות בי הסכמי
 שני נחתמו 18.4.07 ביו

 הוסכ
 המכירה הסכ
 במסגרת". תחרות אי הסכ
" והאחר" מכירה הסכ
" האחד

, החנויות של עסקית פעילות וכל המסחרי שמה, יצחק יד של המוניטי מכירת על

 לחברת", יצחק יד" הש
 תחת החנויות את להפעיל הזכות וכ הציוד, הרכב כלי

  ). """"המכירההמכירההמכירההמכירה    הסכ
הסכ
הסכ
הסכ
"""": להל( � מיליו 91 *כ של לס� בתמורה, בית יינות

 לעשות שלא, מטעמ
 מי או, המערערי
 התחייבו התחרות אי הסכ
 במסגרת  .9

 לתחרות, הנמכר העסק ניהול במהל� צברו אשר, ובקשרי
 בניסיו, בידע שימוש

 למש� נקבעה ההסכ
 תקופת. בית יינות לידי מכירת לאחר יצחק יד בחנויות

 כי, בהסכ
 נקבע עוד. 31.5.2010 ליו
 ועד ההסכ
 חתימת מיו
 החל שני
 כשלוש

 התשלו
 מועד. � מיליו 10 של ס� מהמערערי
 אחד כל יקבל להתחייבות בתמורה

: להל יכונו יחד ההסכמי
 שני", התחרותהתחרותהתחרותהתחרות    איאיאיאי    הסכ
הסכ
הסכ
הסכ
"""": להל. (1.6.2007 ליו
 נקבע

  ).""""18.4.0718.4.0718.4.0718.4.07    מיו
מיו
מיו
מיו
    העסקההעסקההעסקההעסקה""""

10.  
. 2008 יוני בחודש 2007 המס לשנת שנתיי
 דוחות למשיב הגישו המערערי


) ב( 91 בסעי. הקבוע בשיעור הו רווח במס החייבת הכנסה על דיווחו המערערי

  .")")")")הפקודההפקודההפקודההפקודה"""": להל( 1961 * א"התשכ) חדש נוסח( הכנסה מס לפקודת
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11.  
, מייצג
 באמצעות, מהמערערי
 אחד כל הגישו 2007 המס לשנת ח"הדו הגשת טר

 *  אחד כל * ח"ש מיליו 10 בס� תקבול קבלת על הודיעו במסגרתה, למשיב הודעה

 מס נוכה האמור התקבול בגי כי הודיעו המערערי
. בית מיינות ביד
 שהתקבל

 בהתא
 הו רווח על הודעה זו בהודעה לראות וביקשו 20% של בשיעור במקור

  .לפקודה) ד( 91 סעי. להוראות

 המייצג במכתב האמור ולאור, 2007 המס לשנת המערערי
 דוחות שהוגשו לאחר  .12

  .המשיב אצל שומות לביקורת המערערי
 של תיקיה
 נותבו, האמור

 אל, המשיב מטע
 אליאייב אסנת ח"רו המפקחת ידי על נערכו' א בשלב שומה הליכי  .13

: להל( רדלי� צבי ח"ורו) """"הכההכההכההכה    חחחח""""רורורורו"""": להל( הכה נדב ח"רו, המערערי
 מייצגי מול

 של מיסויה שאלת היו' א שלב במסגרת שנדונה המרכזית הסוגיה). """"רדלי�רדלי�רדלי�רדלי�    חחחח""""רורורורו""""

 בנוכחות דיוני
 ארבעה התקיימו' א בשלב ההלי� במסגרת. 18.4.07 מיו
 העסקה

  .ביניה
 הסכמה לכל הגיעו לא הצדדי
 א�, המערערי
 מייצגי

 מטע
 שומה 4.5.10 ביו
, אליאייב אסנת ח"רו, המשיב מטע
 המפקחת קבעה משכ�  .14

   .המשיב

  : כדלקמ המשיב קבע, לחברה שהוצאה' א שלב בשומה, כ�

  .הו רווח מהווה המוניטי מכירת בגי החברה שקיבלה  � 85,868,000 בס� התקבול

 מהווה הוא א. המערערי
 של לתחרות הזכות מכר בגי � מיליו 30 בס� התקבול

 החברה בידי הו כרווח במס הוא חייב ולפיכ� החברה בידי נצמח הוא א�, הו רווח

  .המערערי
 בידי ולא

 של בס� והיתרה חברות במס חויב � 31,383,000 של ס� * ההו רווח כלל מתו�

  .   25% של בשיעור במס חויבה � 84,484,260

15.  . תוצאות כל ללא א�, דיוני
 מספר והתקיימו השגות המערערי
 הגישו זו שומה בגי

 כי המשיב הבהיר הצווי
 במסגרת. המערערי
 לכל צווי
 המשיב הוציא משכ�

 ולא פירותית כהכנסה דהיינו, בהתא
 למסותה יש כ ועל פירותית בהכנסה מדובר

  . הונית

  . הערעור מכא
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        המערערי
המערערי
המערערי
המערערי
    טענותטענותטענותטענות        ....בבבב

1.  
 מכירת עבור התקבול כי, המשיב של עמדתו את לקבל אי כי, טועני
 המערערי

 על החל 20% של בשיעור במס החייב הוני אלא, פירותי תקבול הינו לתחרות הזכות

 שלא זכות
 עבור היא המערערי
 בידי שהתקבלה התמורה * הראיות לפי. הו רווחי

  . הו נכס מכירת כלומר * להתחרות

2.  
 להתחרות הזכות בגי התמורה לפיה, המשיב קביעת כנגד חוצ1 יוצאי
 המערערי

 מצומצמות מגבלות" ה התחרות אי שמגבלות הטע
 מ וזאת, פירותית הכנסה היא

 ה הצדדי
 בי התחרות אי בהסכ
 שנקבעו ההגבלות המערערי
 לשיטת". בהיקפ

). שני
 3( הזמ בהיבט וה) מ"ק 50( הטריטוריאלי בהיבט ה, בהיקפ רחבות מגבלות

 ולא נכס מכירת מהווה, התחרות אי בהסכ
 כאמור, להתחרות הזכות העברת, כ על

  . המשיב בטענות כאמור", פירותיות הכנסות הפקת על מגבלה"

 שנמכר בעסק להתחרות זכות במכירת עסקינ דנ במקרה כי, המערערי
 טועני
 עוד  .3

 בי מחלוקת אי שעליה הזכות של הכספי ערכה. בית ליינות יצחק יד מחברת


. בית ליינות להסב יכולי
 המערערי
 אותו העתידי לנזק בהתא
 נמדד, הצדדי

 3 למש�) """"הדיסקאונטהדיסקאונטהדיסקאונטהדיסקאונט    שוקשוקשוקשוק"""": להל( הדיסקאונט מרכולי משוק המערערי
 ניתוק


  .נכס מכירת מהווה הוא כ ועל" לנצח כהיעלמות כמוהו, "שני

4.   מצד תחרות ללא תקופה לעצמה ביקשה בית יינות כי, המערערי
 טועני
 כ


 שלאחר היא המשמעות. רכשה עתה שזה העסק את לבסס מנת על המערערי

 המערערי
 נמחקו שלה
 הקבוע העבודה שטח על העולה ברדיוס, שני
 3 שחלפו

 שבתו
 משו
 זאת. אפשרית בלתי היא אליו והחזרה, זה בשוק השחקני
 מרשימת

, בענ. שחלו המקצועיי
 בשינויי
 או בהתפתחויות מעודכני
 אינ
 ה
 התקופה

  . והשיווק הייצור, העבודה בשיטות

 שוק. הצרכ של וכיסו ליבו על תחרות קיימת הדיסקאונט בשוק, המערערי
 לטענת  .5

 לשוב למערערי
 ִאפשר לא", עמוק כיס" ע
 גורמי
 בי תחרות קיימת בו, זה מעי


 של" יציאה"ב מדובר, זה במקרה. ממנו שהתנתקו בשוק התחרות על כבעבר ולאיי

 שכ, הכנסה מס לפקודת 88 בסעי. מכירה כהגדרת המערערי
 של מרשות
 נכס

 אובד היינו, הנכס אובד משמעות – רב כה זמ למש� כ� כל משמעותיות הגבלות

 חלפה עת, שני
 4 שאחרי העובדה היא לכ� ביותר הטובה הראיה. להתחרות היכולת
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 אחד כל שהרי, בעיסוקו לעסוק חזר לא, המערערי
 מ אחד א., ההגבלה תקופת


  . להתחרות שלו היכולת את איבד מה

  שכעבור למסקנה הגיעה שכ, מוגבל לזמ התחרות אי את להגביל דרשה בית יינות  .6

3 
 לעסק לגרו
 צפויי
 שהיו הנזק אותו את לה להסב יוכלו לא שוב המערערי
 שני

 העסק את לבסס תצליח כבר בית יינות זו תקופה לאחר שהרי. לה מכרו אותו

  . הדיסקאונט משוק ייעלמו והמערערי
, החדש

 בית יינות בחברת בתחומה להתחרות שלא המערערי
 התחייבו לגביה הטריטוריה  .7

 7,800*כ הכולל, הסניפי
 שלושת לכל הנוגע מ"ק 50 של מצטבר רדיוס. עצומה היא

 פעילות עיקר מתרכז בה, ישראל מדינת של משטחה כשליש והמהווה ר"קמ

 אי מגבלות לפיה, המשיב של  עמדתו את לקבל נית לא, כ על. בישראל הדיסקאונט

  ". בהיקפ מצומצמות מגבלות הינ" התחרות

 כי, קובעת המערערי
 של בעניינ
 מ"במע מיסוי החלטת, המערערי
 לטענת  .8

 המגבלות כי, השתכנעו מ"מע רשויות, לטענת
. הונית זכות במכירת המדובר

  . נכס של הונית מכירה – לתחרות הזכות מכירת כדי עולות המערערי
 על שהוטלו

 המגבלה כי, נהיר המערערי
 לגרסת, המשיב של מבוססות הבלתי להצהרותיו בניגוד  .9

 יש. ישראל מדינת כל על גיאוגרפית מגבלה כקביעת כמוה, הנדונה בעסקה שנקבעה

, המהווה אפקטיבית מגבלה להתחרות שלא הטריטוריאלית במגבלה אפוא לראות

 שמכרו) הסניפי
, העסק( בנכס להתחרות המערערי
 זכות של מכירה, למעשה הלכה

, עצמה בפני אחת כל מהוות, והמקו
 הזמ מגבלות שהטלת, אפוא יוצא. בית ליינות

 ליינות שנמכר בעסק להתחרות זכות
 את מיד
 הוציאו שהמערערי
 לכ� עדות

 88 בסעי. כהגדרתו נכס מכירת – המהות את מקיימי
 ביחד אלה כ על ואשר, בית

  .הכנסה מס לפקודת

 המערערי
 מ אחד מכל לדרוש בית יינות של הזכות דהיינו, עסקינ שבה הזכות  .10

 מרגע רק בית ליינות קמה, החברה מוניטי רכישת ממועד החל, להתחרות שלא

 כל). החברה של המוניטי מכירת( המערערי
 עליו שהחליטו שינוי אותו על ההחלטה

 והיא מימוש בת זכות כל למערערי
 עומדת לא, שכזה שינוי על הוחלט לא עוד

 את לבצע המערערי
 שהחליטו מרגע רק, משמע. היפותטית ערטילאית כזכות נותרת

 מ אחד בכל לראות יש ואיל� זה מרגע ורק" וגידי
 עור" הזכות קרמה, השינוי
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 נוצר אז או, בית יינות – הרוכשת בחברה להתחרות זכות שרכש כמי המערערי

  . המערערי
 של המאיי
 הכוח

 שכונתית מכולת חנות בהפעלת החלה החברה כי, חולק אי, המערערי
 לטענת  .11

, אותו שמוכרי
 בעסק להתחרות הזכות, עסקינ שבה הזכות ואול
, 1992 בשנת

 כי הטענה על נשע המשיב. לכ קוד
 ולא התממשה המכירה פעולת כאשר רק קמה

 שוגה המערערי
 לטענת כא, ואול
". החברה של העסק ניהול במהל� נצמח הנכס"

 – והידע הקשרי
, הניסיו ה
 אלה לדידו – הממכר בזיהוי האחד; בשניי
 הוא

 מועד בזיהוי השני, המשיב ידי על שהוכחו או ההסכמית במערכת אחיזה אי ולאלה

 את הוכיח ולא הסביר לא שהמשיב מקו
, אחיזה אי לאלה וג
 – הממכר רכישת

 התקבלה לא עוד כל כי, נוסי., זה לעניי. 28.1.1992 ביו
 נרכש הנכס כי, טענתו

 לא, הכנסותיה את הפיקה החברה ממנו הע1 את למכור המערערי
 ידי על החלטה


  .שמכרו) העסק( ע1 באותו להתחרות זכות
 על לשמור הצור� למערערי
 ק

 קיבלו אות
 ההכנסות על מקסימלי מס להטלת להגיע דר� בכל מנסה המשיב  .12


, היחידי
 בידי כדיבידנד ומשיכתה לחברה ההכנסה ייחוס ידי על א
 בי, המערערי

 כמיסוי א
 ובי', א בשלב ולמערערי
 לחברה שהוציא בשומות לעשות שניסה כפי

 שומות 9 *מ ביותר שעשה כפי) מיסודה מבוססת בלתי טענה( פירותית הכנסה

  '. ב בשלב למערערי
 שהוציא חלופיות

13.   מיסי
 ,,,,סבאסבאסבאסבא    כפרכפרכפרכפר    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ברנעברנעברנעברנע    יוס.יוס.יוס.יוס., 11*11*880 מ"וע 11*01*29425 מ"בע ה

    מאירמאירמאירמאיר, 11*01*24270 מ"בע וה) """"ברנעברנעברנעברנע    ענייענייענייעניי"""": להל, 27' עמ,27*ה) 2013 יוני( 3/כז

    ענייענייענייעניי"""": להל( 27' עמ,27*ה) 2013 אוקטובר( 5/כז מיסי
, חיפהחיפהחיפהחיפה    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    אבידאבידאבידאביד

 במס החייב הו רווח מהווה במעבידו להתחרות עובד זכות מכירת כי, נפסק) """"אבידאבידאבידאביד

  . 20% בשיעור

14.  
. עובד בידי לתחרות הזכות בממכר עוסקות דלעיל הפרשות כי, מצייני
 המערערי


 מיסי
, ניסי
ניסי
ניסי
ניסי
    חיי
חיי
חיי
חיי
' ' ' ' ננננ    חיפהחיפהחיפהחיפה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד, 2640/11 א"בע הדי פסק מת לאחר, כיו

 רקע על יבחנו אלו בפרשות שנדונו המקרי
, ")")")")ניסי
ניסי
ניסי
ניסי
    חיי
חיי
חיי
חיי
    ענייענייענייעניי"""": להל( ליי או

 סעי. של התחולה להיק. השופטי
 של היחיד בדעות המשפט בית שנת הפרשנות

 בנימוקיה
 שהסתמכו המערערי
, בר
. ממעבידו עובד שמקבל תקבול כל על) 2(2

 מכמה וזאת, מחוזקי
 היו
 יוצאי
, ניסי
 חיי
 עניי לרבות, כאמור הדי פסקי על
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, מקבלו בידי שהתקבל התקבול נבח לאור
 היחסי
 מסגרת – הראשו: טעמי


 לעובדו ושול
 ממעביד התקבל לא התקבול, ומעביד עובד יחסי מסגרת אינ


 * המקבל שבידי התקבול אופי – השני. אלה ליחסי
 חלופה בגדר אינ
 והדברי

 המשתלמת, שכזו תמורה של ההוני אופיה את מדגיש * להתחרות הזכות בגי תמורה

  . מה
 נפרדת עצמאית משפטית ישות של בפעילות יתחרו שלא מניות לבעלי

 שלושת שמציגי
 היחיד עמדות דווקא הוא, ניסי
 חיי
 בעניי המעניי, ודוק  .15


, המערערי
 לטענת. מגיעי
 ה
 אליה התוצאה דווקא ולאו, הנכבדי
 השופטי


 שלושת שכ, חדשה הלכה אי בכ� א�, נהפכה קמא משפט בית של התוצאה אומנ


 העובדות בתפיסת טעות בעקיפי קמא משפט לבית מייחסי
, ה
 בדרכ
 השופטי

  . שלו ההכרעה בבסיס שהיו

) שבבעלות
 החברה בבעלות ולא( שבבעלות
 נכס על המערערי
 שוויתרו הוויתור  .16

, שבבעלות
 החברה, משפטית ישות לאותה ומחו1 בנפרד לה
 ששולמה והתמורה

 את שיוצרי
 ה
, פעילותה את במקביל כשמכרה היא, נכסיה עבור תמורה שקיבלה

, המערערי
 לגישת. הנדו המקרה לבי לעיל שהובאו המקרי
 בי המהותי ההבדל

 בהיבט ביטוי מקבלת  אשר, הונית הכנסה, זה מקרה נשוא בהכנסה לראות יש

 אחד לכל ששולמה התמורה כנגד כי, למעשה הלכה המצביע, פיסקאלי*הכלכלי


  .שמכרו בעסק להתחרות זכות
 אובד וזהו", הע1" נגדע * מהמערערי

17.  
 9 *מ ביותר להכריע המשפט מבית מבקש המשיב כי, וטועני
 מוסיפי
 המערערי

  ". דיג מסע"ב הוא נמצא כאילו אפשריות שומות

 אחר לתקבול הנלווה בתקבול בענייננו המדובר אי כי, המערערי
 לדברי, יובהר עוד  .18

 תקבול זה היה, והוכח שהובהר כפי אלא, לו זכאי
 היו שה
 או המערערי
 שקיבלו

 המסדיר בתשלו
 עסקינ אי, כ�. הרוכשת בחברה להתחרות זכות
 מכירת עבור

 אי, לפקודה) 2(2 סעי. לפי בהכנסה המדובר אי ולכ עבודה או מעביד*עובד יחסי

 בהכנסה המדובר אי ולכ שירותי
 או לקוח*ספק יחסי המסדיר בתשלו
 עסקינ

 שניי
 בי יחסי
 המסדיר בתשלו
 עסקינ אי ולבסו. לפקודה) 1(2 סעי. לפי


  ). 10(2 סעי. לפי בהכנסה המדובר אי ולכ, פירותית הכנסה להצמיח שיכולי
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            המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    טענותטענותטענותטענות        ....גגגג

 החייב ,,,,לפקודה) 2(2 סעי. בגדרי, פירותי תקבול הינו התקבול כי היא המשיב עמדת  .1

. זכות או נכס כל מכרו לא המערערי
. המערערי
 על החל השולי המס בשיעור במס

 השתכרות
 את להגביל הסכמת
 עבור למערערי
 התקבול שול
, היותר לכל

. מוגבלת לתקופה מסוי
 ברדיוס בית יינות של עיסוקה בתחומי מפעילות

 לתקופה עבודה להכנסת תחלי. שהינו בתקבול מדובר כי היא המשפטית המשמעות

  .מסוימת

2.   בעד הינו התקבול כי, המשיב לעמדת בניגוד המשפט בית יקבע א
 ג
, לחילופי

 של הרכישה יו
 אזי, הוני תקבול, כביכול, הינו כ ועל, כלשהי זכות או נכס של מכר

 והתחלת, המערערי
 י"ע יצחק יד חברת הקמת יו
 הינו" הזכות" או" הנכס"

 מכר על שחל, הלכאורי ההו רווח מס את לחשב יש כ על. 1992 בשנת, בה הפעילות

 הרכישה כשמועד, ליניארי חישוב פי על, לפקודה) 1ב(91 סעי. הוראת לפי", נכס" של

  .1992 בשנת הוא

 כהכנסת פירותי במס חייב תחרות לאי התחייבות עבור תקבול, המשיב עמדת לפי  .3

, הראשו הטע
: טעמי
 בשני נעוצה המשיב של זו עמדה. הו כרווח ולא עבודה

 למסות יש לפיה, לפקודה) 2(2 סעי. להוראת לית שיש הראויה בפרשנות נעו1

 כי, היא המשיב עמדת: השני הטע
. מעבודה שנבע ריווח כל עבודה כהכנסת


 מסוי
 ברדיוס, מסוי
 בתחו
 מעבודה להימנע, כביכול, התחייבו המערערי

 קבלת. בה
 הגלומי
 ויכולות ידע מכירת על מצביע שאינו דבר, מוגבלת לתקופה


 כקבלת העניי בנסיבות כמוה שירות מת או עבודה מביצוע הימנעות בעד תשלו


 בעד בתקבול מדובר לא, משמע. השירות מת או העבודה ביצוע בעד התשלו

  ". הפירות" בעד בתקבול ורק א� אלא", הע1 מכירת" או" הע1 גדיעת"

4.   כתפי על מוטל מראשיתו ההוכחה נטל זה בערעור כי, המשיב ידי על נטע כ


 והינו, להתחרות שלא התחייבות
 בגי, לה
 שול
 התקבול כי להוכיח המערערי

  .  פנקסית לבר הינה זה תקבול של מיסויו שסוגית מקו
, הוני תקבול

 וכבעלי, יצחק יד בחברת מפתח בעמדות ששימשו כמי, למערערי
. ועוד זאת  .5

 מכירת תנאי את ולקבוע ליצור כדי, וההשפעה המעמד, היכולת, הכוח היו, מניותיה

 באופ לה
 שישול
, התשלו
" סוג" קביעת לרבות, יצחק יד חברת של פעילותה
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 היה מהמערערי
 אחד לכל ששול
 הסכו
 כי מציי  המשיב. המכירה במועד ישיר

  . זהה

 שאליבא, א. על. התקבול לגובה ביחס הסבר המערערי
 בפי אי, המשיב לטענת  .6

 קבלו לא כי המערערי
 טענו, החברה משווי נגזר תחרות אי תניית שווי, הכה ח"דרו

 לאחר שני
 כארבע, 2011 יוני בחודש נערכה הדעת חוות. המכירה ערב, שווי הערכת

 חוות כי הכה ח"רו העיד, לה לייחס שיש למשקל בהתייחס. העסקה ביצוע מועד

 משקלה ממילא, בה המעוניי הצד י"ע משול
 עבורה הטרחה שכר אשר הדעת

  .מוגבל

, היחידה המטרה ולפיו, הכה ח"רו י"ע נית, ולגובהו התקבול למהות ביחס ההסבר  .7

 לא: במס החבות הקטנת לצור� הייתה, שנקבע כפי התקבול גובה נקבע לשמה

 המערערי
 בידי שנתקבלו, שונות שווי הערכות בשתי כי, זה בהקשר לציי למותר

  . תחרות אי לתנית התייחסות הייתה לא, 2004 בשנת

", נכס" בגדר הינה, בית ליינות מכרו אותה, שהזכות המערערי
 לטענת באשר  .8

 שנצמח, והריווח הונית מכירה הינה זכות
 מכירת ולכ. לפקודה 88 בסעי. כהגדרתו


 טענה תתקבל א
 שא. המשיב טוענ. הו רווחי במס חייב, האמורה מהמכירה לה

 של זכות
 מכירת הא
 לבחו מקו
 יש, לפקודה) ג(89 סעי. הוראת שנוכח הרי,  זו


 כטענת, לפקודה) 2(2 סעי. של בגדרו ג
 באה, בית ביינות להתחרות המערערי

  .  עבודה כשכר במס חייב זו ממכירה הריווח ואזי, המשיב

. כלשהו נכס מכרו לא המערערי
 כי מוכיחות דנ המקרה עובדות המשיב לטענת  .9

 – דנ במקרה כי הברורה למסקנה מוביל המשפט בית בפני שהובאו, הראיות ניתוח

 שנטלו, בהגבלה מדובר, היותר לכל. המערערי
 של" נכס" על" ויתור"ב עסקינ אי

 לכל, אלא". הע1 גדיעת" משו
 בה היה ולא שאי הגבלה – המערערי
 עצמ
 על

) 1(2 בסעי. כהגדרתה, הכנסה בגדר שהינו, מעסק הכנסות אובד בגי פיצוי, היותר

  .לפקודה

10.   חנות מפתיחת הכנסות אובד בגי, היותר לכל, הינו הפיצוי, כי עולה המקוב1 מ

 עניי לה
 היה לא כי העידו המערערי
( מסוימת בתקופה מסוי
 ברדיוס מתחרה

  . לפקודה) 1(2 סעי. מכח, מעסק הכנסה המהווה), אחרת ברשת שכירי
 להיות
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11.   כי ה, הראיות ומ ההסכ
 מ עולות שה כפי, הברורות העובדות כי אלא זאת אי

 הסכמה בעד פירותי תשלו
 הינו התקבול וכי, המערערי
 של" נכס" נמכר לא

  .לא ותו זאת. עיסוק
 על זמנית למגבלה

12.   והעלו, דנא הערעור במסגרת מאי יש לייצר המערערי
 ניסו, לטענת
 כתימוכי

 ראיה כל הובאה לא. המזו שוק של לכאורית" דינמיות" בדבר ביותר תמוהה טענה

 במסגרת לא א. – המשיב ולעמדת, השומתי הדיו בשלב לא – זו טענה להוכחת

  . דנ בערעור הראיות הבאת שלב

 להסתמ� ביקשו, מטעמ
 בתצהירי
 שהמערערי
 א. על כי, מלומר להימנע נית לא  .13

 מ אחד שלא. הרי – זה ערעור לצרכי מ"במע המקצועית המחלקה תשובת על


 המחלקה תשובת ניתנה אליו ביחס אשר, מ"למע הפנייה מכתב צור. לא התצהירי

 מ"מע של המקצועית למחלקה הפנייה במכתב עיו. בכדי ולא. מ"במע המקצועית

  . עבודה הפסקת בשל פיצוי הינו התקבול של מהותו כי, מעלה

 טועני
 המערערי
. בית יינות לחברת סיכו גורמי לעניי ראיה כל הובאה לא  .14

 לשל
 בית יינות חברת" נאלצה" שבגינו, בית יינות לחברת לכאורי" מיוחד סיכו"ל


 כפי הראיות שבחינת אלא". תחרות אי"ל התחייבות עבור, כביכול, התקבול את לה

 מ אמירה מלבד כי היא המתבקשת המסקנה כי מעלה המשפט בית בפני שהובאו

 את המערערי
 שסיכנו", מיוחד סיכו" בדבר, עצמ
 המערערי
 ידי*על ולחו1 הפה

 ולא השומתי הדיו בשלב לא – לכ� הובאה לא ראיה שו
 – בית יינות חברת

  . הערעור במסגרת

15.  
, לשיטת
, הובילה אשר, כלשהי חיצונית אינדיקציה על מלהצביע נמנעו המערערי

 שלטענת
 א. על; שלה
 בעדות
 להסתפק בחרו המערערי
. ההסכ
 לחתימת

 המערערי
 נמנעו", תחרות אי"ל התחייבות
 תינת כי בית יינות דרישת זו הייתה

  . בטענת
 יתמכו אשר, עדי
 מלהביא

 של מבוססת לא השערה בגדר הינה בתחו
 עיסוק מוצאי
 היו המערערי
 כי ההנחה  .16

 חברות כי, טע, מחד. סתירות רצופה הייתה בנושא ארביב מר של עמדתו. ארביב מר

 מרקט קלאב חברת של קריסתה עקב, עסקיה את למכור בקשו המזו בשוק רבות

 א
 א., במחיר למרבה הפעילות את למכור המערערי
 בקשו כ ועל, 2005 בשנת

 שער� התחשיב, מאיד�. החברה לשווי יחסית נמוכה הייתה שנתקבלה התמורה
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 מר. בית יינות בחברת יתחרו המערערי
 כי ביותר גבוהה הסתברות על התבסס

 לא בית יינות כי), לסיכומיה
 11 בסעי.( המערערי
 לטענת בניגוד, העיד ארביב

 המונה, רשת הייתה בית יינות הרלוונטי במועד, שכ, הגואה מהתחרות חששה

. ההסכ
 מתייחס אליו, גיאוגרפי אזור באותו המצויי
 כאלה לרבות, סניפי
 שמונה

 אשר, תחרות אי לתניית בית יינות מטע
 דרישה הייתה כי ההנחה אלה בנסיבות

  . ביותר תמוהה, התקבול תשלו
 הצדיקה

 לה
 הייתה המכר עיסקת טר
 כי, בתצהיריה
 המערערי
 טענת, המשיב לטענת  .17

 והשני העי בראש אחד – לרשות
 עמדו אשר, מגרשי
 שני באמצעות תחרות יכולת

 בראש המגרש כי נתברר עת, נגדית בחקירה נסתרה –) לתצהיר 42 סעי.( סבא בכפר

 המכו להקמת התהלי� כאשר, רישוי מכו הקמת לצור� המערערי
 את שימש העי

). 15*9' ש 142' עמ 3.1.13; 10*9' ש; 4*2' ש 99' עמ 17.12.12( 2004 בשנת כבר החל

  .בעלמא נטענה שזו הרי, סבא בכפר נוס. מגרש של קיומו בדבר לטענה בהתייחס

 להצלחת, כטענת
, המערערי
 שהיוו", איו
, "מאי יש, לייצר בניסיו, ועוד זאת  .18

 שני
 כארבע שנערכה הדעת חוות את המערערי
 הגישו, בית יינות של פעילותה

, כי נסתבר ארביב מר של הנגדית בחקירתו, כאמור. העסקה ביצוע מועד לאחר

 מהות בדבר, בכלל או, ראשו מכלי ידיעה שו
 לו אי, לו הראוי הכבוד במלוא

 אחר סכו
 ולא, דווקא � מיליו 30  מדוע – שנקבע הסכו
 גובה בדבר או, התקבול

  ). 12*3' ש 12' עמ 3.12.12(

 כי ויקבע, לעיל כמפורט, עמדתו את יקבל לא המשפט בית א
 שג
 המשיב טוע עוד  .19


 למערערי
 ששולמה שהתמורה הרי), המוכחשת( כטענת
", נכס" מכרו המערערי

 ההסכ
 למועד ב"ארה דולר מיליו 1.5 של ס� על עולה אינה" הנכס מכירת" בגי

) בהתבסס הצדדי
 בי נקבע המוסכ
 הפיצוי סכו
). המוסכ
 הפיצוי סכו
 – להל

 מי התחייבות מהפרת כתוצאה לצפות שנית הנזק לגובה ביחס הערכת
 על


 כל בידי שנתקבל התקבול יתרת. המכר ובעסקת בהסכ
 כהגדרתה, מהמערערי

  .לעיל כמפורט, פירותית הכנסה בגדר הינה ח"ש מיליו 3.9 בס� מהמערערי
 אחד

 והניסיו הידע הינו המדובר הלכאורי" נכס"ה, היותר לכל, כי היא המשיב עמדת  .20

 נית התחרות אי בגי" פיצוי"ה. הלכאורי" הממכר" זהו – המערערי
 של המקצועי
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 *  האחרו וזה, בתחו
 המקצועי בניסיונ
 שימוש הגבלת בגי כביכול למערערי

  . 1992 בשנת, בה פעילות
 ותחילת יד
*על יצחק יד חברת הקמת ממועד לה
 נצמח

21.  ' ' ' ' ננננ    חיפהחיפהחיפהחיפה    מקרקעימקרקעימקרקעימקרקעי    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל 8569/06 א"בע שנית ד"מפסה לענייננו להקיש נית

 לעניי כי נקבע ש
), """"פוליטיפוליטיפוליטיפוליטי    הלכתהלכתהלכתהלכת"""": להל) (ליי*או מיסי
( פוליטיפוליטיפוליטיפוליטי    אברה
אברה
אברה
אברה
    אלברטאלברטאלברטאלברט

 מהנוסחה סטייה להתיר אי מקרקעי ממכירת שבח בגי המס שיעור קביעת

 הנוסחה היא, 1963*ג"התשכ), ורכישה שבח( מקרקעי מיסוי בחוק שנקבעה

 הליניארית הנוסחה כי וקבע המוכר עמדת את שלל העליו המשפט בית. הליניארית

 ג
 כ�. מקרקעי ממכירת שבח בגי החל המס שיעור לחישוב היחידה הדר� היא

 הלכה פעילותה אשר, יצחק יד בחברת לעבוד המערערי
 משהחלו רק. בענייננו

 וניסיו ידע ולצבור עצמ
 המערערי
 מעדויות שעולה כפי, השני
 במהל� והתפתחה


 את שיוצר", מקור" לעצמ
 לייצר להתחיל היו יכולי
 אז רק – המזו בתחו

 לא * זה הכנסה מקור ללא". התחרות אי" בשל התקבול – הערעור מושא, ההכנסה


 מה לה
 היה ולא, כטענת
, בית יינות בחברת" להתחרות" המערערי
 היו יכולי

  . כביכול, לה" למכור"

, בה" להתחרות זכות"ה את בית ליינות" מכרו" ה
 כי המערערי
 לטענת באשר  .22

, לה
 נוצרה זו" זכות" וכי שנמכרה החברה לפעילות נזק לגרו
 שביכולת
 מאחר

 ברור לוגי כשל קיי
 כי המשיב טע. החברה פעילות את מכרו בו במועד, כביכול

 הייתה יכולה לא למערערי
, דהיינו. ליישב הצליחו לא אותו, המערערי
 בטיעו


 אלא, כטענת
, שנמכרה החברה לפעילות נזק ולגרו
" להתחרות זכות" לקו

. יצחק יד בחברת עבודת
 שנות במהל� שרכשו, והכישורי
 הניסיו, הידע באמצעות

 ונסיו ידע, כאמור, לצבור והחלו יצחק יד בחברת לעבוד המערערי
 משהחלו רק

 בדמות הכנסה" מקור" לעצמ
 לייצר להתחיל היו יכולי
 אז רק – לתחו
 רלוונטי

  ". להתחרות זכות"ה

 בי סתירות קיימות וכי, חלופיות שומות תשע הוציא המשיב כי המערערי
 טענת  .23

 מנסי
 המערערי
. להידחות דינה * הרכזת ותצהיר המשיב שהגיש, די בי כתבי

, מהחלופות אחת בכל שימוש באמצעות, היתר ביו, שומות של סבוכה תמונה לייצר

 ידעו לא כאילו), אקראי עסקת/יד משלח/עסק( לפקודה) 1(2 סעי. מתייחס אליה

. שבמחלוקת השומות של ודמגוגי מכוו" ניפוח" אלא זאת אי. מדובר חלופה באיזו

  . חלופיות שומות לערו� למשיב מניעה כל אי כי בפסיקה נקבע כבר, כ כמו
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 מציי', ב בשלב עמדתו את המשיב שינה כאילו, המערערי
 לטענות בהתייחס  .24

 השומות לבי' א בשלב המשיב שהוציא השומות בי סתירה כל קיימת לא כי, המשיב

 כי המערערי
 טענת את – שלב בשו
 – קיבל לא המשיב שהרי', ב בשלב שהוצאו

 השומה כי נקבע כבר, מקו
 מכל. המכר עסקת במסגרת הוני תקבול בידיה
 נתקבל

 הלי�'. א בשלב השומה את לשלול או, לתמו�, לשק. בהכרח צריכה אינה' ב בשלב

 של נוספת פנימית ביקורת מהווה ג
 הוא א� הנישו
 של שימוע הלי� הוא ההשגה

 מקביעותיו בו יחזור המשיב כי מניעה כל אי וממילא השומה ע
 בקשר המשיב

  '. ב בשלב אחרת שומה ויקבע' א שלב בשומה

 שעולה כפי. נכונה אינה ההנמקה בחובת עומדי
 אינ
 הצווי
 כי, המערערי
 טענת  .25


, המערערי
 מייצגי בנוכחות רבי
 שומה דיוני נתקיימו, הרכזת לתצהיר מהנספחי

  . השומות הוצאו בסופ
 רק אשר

26.   עובדות למחוק למשיב יורה המשפט בית כי המערערי
 בבקשת ג
 ממש אי

 א
 א.. ממש של נימוק כל מאחוריה שאי טורדנית בטענה מדובר. השומה מנימוקי

, היותר לכל, אלא, חדשה בטענה המדובר שאי הרי, המערערי
 בטענת ממש היה

  . השומה נימוקי במסגרת הראויה המשפטית לתבנית שבצווי
 השומה נימוקי יציקת

            והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיודיודיודיו        ....דדדד

 התבססה עליה", המקור גישת"ב מקורה, פירותית והכנסה הונית הכנסה בי ההבחנה  .1

 מחזורית הכנסה ורק א� למסות לנכו ראתה אשר, הכנסה מס פקודת ג
 בזמנו

 ממכירת הכנסה דוגמת( פעמית*חד מהכנסה להבדיל זאת. קבוע למקור ליחסה שנית

 החלק לה והוס., הפקודה תוקנה השני
 ע
. במס כלל חויבה לא אשר)  הו נכס

 פירותית להכנסה ה זהה מס שיעור נקבע, בהמש�. הו רווחי במיסוי העוסק

 פירותית הכנסה בי להבחנה שיוחסה החשיבות פגה ולכ, כאחד הונית ולהכנסה

 על המס שיעורי תוקנו, הכנסה מס לפקודת 132 תיקו במסגרת, 2003 בשנת. והונית

 התיקו כניסת ע
. זו להכנסה יותר ונמו� אחיד מס שיעור ונקבע, ההונית ההכנסה

 והכנסות הוניות הכנסות בי אבחנה אותה וצפה שבה, 1.1.03 ביו
, לתוק.

 .פירותיות

  :כדלקמ הרלבנטיי
 המונחי
 את מגדיר, לפקודה' ה בחלק ההגדרות סעי., 88 סעי.  .2
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 מרצו מוכר ידי על נכס ממכירת לו לצפות שיש המחיר  * 'תמורה" '

  ..."מרצו לקונה

 טובת או זכות כל וכ, מיטלטלי ובי מקרקעי בי, רכוש כל  *' נכס" '

 מחו1 שה
 ובי בישראל שה
 בי והכל, מוחזקות או ראויות הנאה

  ..." למעט, לישראל

 אחרי
 אירוע או פעולה כל וכ...הסבה, ויתור, חליפי לרבות *' מכירה" '


  ..."אד
 של מרשותו שהיא כל בדר� נכס יצא שבעקבות

 ובי מקרקעי בי, רכוש כל הינו נכס כי, נאמר העליו המשפט בית בפסיקת  .3


 פעולה כל הינה שמכירה בעוד, מוחשיות ושאינ מוחשיות זכויות לרבות, מטלטלי

, מתנה, העברה, חליפי של במקרה לרבות, אד
 של מרשותו נכס יצא במסגרתה

), 1(מג ד"פ,  מוס.מוס.מוס.מוס.    ער�ער�ער�ער�    ומסומסומסומס    המכסהמכסהמכסהמכס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    רוזירוזירוזירוזי    שרגאשרגאשרגאשרגא    דדדד""""עועועועו 418/86 א"ע' (וכו וויתור

837)15/05/1989.(  

    פקידפקידפקידפקיד 346/70 א"ע על בהרחבה לעמוד הראוי מ תחרות אי בגי פיצוי של בהקשר  .4

) """"חיפהחיפהחיפהחיפה    עו.עו.עו.עו.    ענייענייענייעניי"""": להל)  (06/04/1971(539), 1(כה פד, ממממ""""בעבעבעבע    חיפהחיפהחיפהחיפה    עו.עו.עו.עו.' ' ' ' ננננ    השומההשומההשומההשומה

 כס. סכו
 שפרש ממנהליה לאחד שילמה) חיפהחיפהחיפהחיפה    עו.עו.עו.עו.( הנישומה*החברה זה בעניי

 בבית המחלוקת. שנתיי
 במש� החברה בעסקי להתחרות שלא התחייבותו תמורת

 להתיר השומה פקיד של סירובו על נסובה העליו המשפט ובבית המחוזי המשפט

 התחייבותו בגי הפורש למנהלה ששילמה י"ל 30,000 בס� הוצאה הנישומה לחברה

 לש
 שנית זה תשלו
 הא
 היא השאלה. שנתיי
 במש� בה להתחרות שלא כלפיה

 הוצאה או, הכנסה מס לצור� לניכוי הניתנת שבפירות הוצאה היא", התחרות מניעת"

 על עירערה החברה א�, שבהו הוצאה היא שההוצאה החליט השומה פקיד? שבהו

 דינו פסק על. שבפירות הוצאה היא שההוצאה קבע המחוזי המשפט*ובית החלטתו

 את דחה העליו המשפט בית. העליו המשפט לבית השומה פקיד של ערעור הוגש

 מדובר א
: כפול אופי בעל להיות עשוי התחרות למניעת שתשלו
 וקבע הערעור

 מתייחס כ ועל מוגבל בלתי יתרו הדבר יוצר, ארוכה לתקופה התחרות במניעת


 התחרות מניעת לש
 בתשלומי
 מדובר זאת לעומת א
 ההוני למבנה התשלו


 להיראות ה
 עשויי
, העסק של יומית*היו
 השוטפת פעולתו במסגרת הנעשי


  .שבפירות כהוצאה לראות
 ויש שוטפי
 כתשלומי
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 בית את להנחות שצריכי
 השוני
 השיקולי
 את העליו המשפט בית ניסח כ�  .5

  : הסוגיה את לשקול בבואו המשפט

""""
. . . . התחרותהתחרותהתחרותהתחרות    מניעתמניעתמניעתמניעת    למעלמעלמעלמע    שנעשושנעשושנעשושנעשו    בתשלומי
בתשלומי
בתשלומי
בתשלומי
    דני
דני
דני
דני
    אינ
אינ
אינ
אינ
    אלהאלהאלהאלה    תקדימי
תקדימי
תקדימי
תקדימי

    אתאתאתאת    רואי
רואי
רואי
רואי
    באנגליהבאנגליהבאנגליהבאנגליה    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט* * * * בתיבתיבתיבתי    כיצדכיצדכיצדכיצד, , , , מה
מה
מה
מה
    ללמודללמודללמודללמוד    שאישאישאישאי    שכשכשכשכ* * * * כלכלכלכל* * * * לאלאלאלא

. . . . קצרהקצרהקצרהקצרה    מאדמאדמאדמאד    לתקופהלתקופהלתקופהלתקופה    מוגבלתמוגבלתמוגבלתמוגבלת    היאהיאהיאהיא    המניעההמניעההמניעההמניעה    כשתקופתכשתקופתכשתקופתכשתקופת    התשלו
התשלו
התשלו
התשלו
    אופיאופיאופיאופי

    מהמהמהמה    שכלשכלשכלשכל    לומרלומרלומרלומר    אפשראפשראפשראפשר. . . . ולכאולכאולכאולכא    לכאלכאלכאלכא    כזאתכזאתכזאתכזאת    מניעהמניעהמניעהמניעה    לפרשלפרשלפרשלפרש    ניתניתניתנית, , , , להלכהלהלכהלהלכהלהלכה

    במש�במש�במש�במש�    רווחיהרווחיהרווחיהרווחיה    אתאתאתאת    לשריילשריילשריילשריי    היההיההיההיה    התשלו
התשלו
התשלו
התשלו
    ידיידיידיידי* * * * עלעלעלעל    להשיגלהשיגלהשיגלהשיג    החברההחברההחברההחברה    שביקשהשביקשהשביקשהשביקשה

    עלעלעלעל    הגנההגנההגנההגנה    בזהבזהבזהבזה. . . . הפורשהפורשהפורשהפורש    המנהלהמנהלהמנהלהמנהל    שלשלשלשל    התחרותוהתחרותוהתחרותוהתחרותו    עקבעקבעקבעקב    יפחתויפחתויפחתויפחתו    פפפפ    שנתיי
שנתיי
שנתיי
שנתיי
    אותאותאותאות

, , , , גיסאגיסאגיסאגיסא    ומאיד�ומאיד�ומאיד�ומאיד�. . . . לאלאלאלא    ותוותוותוותו    זהזהזהזה, , , , זוזוזוזו    קצרהקצרהקצרהקצרה    תקופהתקופהתקופהתקופה    במש�במש�במש�במש�    השוטפתהשוטפתהשוטפתהשוטפת    הכנסתההכנסתההכנסתההכנסתה

    מסחרמסחרמסחרמסחר    באותובאותובאותובאותו    להתבססלהתבססלהתבססלהתבסס    לחברהלחברהלחברהלחברה    הספיקההספיקההספיקההספיקה    קצרהקצרהקצרהקצרה    תקופהתקופהתקופהתקופה    שאותהשאותהשאותהשאותה    ייתכייתכייתכייתכ

    בלעדיובלעדיובלעדיובלעדיו    שא.שא.שא.שא., , , , ללקוחותיהללקוחותיהללקוחותיהללקוחותיה    ולהראותולהראותולהראותולהראות    איצקובי1איצקובי1איצקובי1איצקובי1    מרמרמרמר    שלשלשלשל    פרישתופרישתופרישתופרישתו    לאחרלאחרלאחרלאחר


    בהבהבהבה    לבטוחלבטוחלבטוחלבטוח    ה
ה
ה
ה
    ושיכולי
ושיכולי
ושיכולי
ושיכולי
    ונאמנותונאמנותונאמנותונאמנות    טובותטובותטובותטובות    בידיי
בידיי
בידיי
בידיי
    אצלהאצלהאצלהאצלה    ה
ה
ה
ה
    נמצאי
נמצאי
נמצאי
נמצאי

    הסכנההסכנההסכנההסכנה    תחלו.תחלו.תחלו.תחלו., , , , התקופההתקופההתקופההתקופה    במש�במש�במש�במש�    בכ�בכ�בכ�בכ�    תצליחתצליחתצליחתצליח    א
א
א
א
. . . . עמהעמהעמהעמה    בעסקיה
בעסקיה
בעסקיה
בעסקיה
    ולהמשי�ולהמשי�ולהמשי�ולהמשי�

    להלהלהלה    מובטחותמובטחותמובטחותמובטחות    ומוניטיהומוניטיהומוניטיהומוניטיה    איצקובי1איצקובי1איצקובי1איצקובי1    מרמרמרמר    שלשלשלשל    מהתחרותומהתחרותומהתחרותומהתחרותו    להלהלהלה    הנשקפתהנשקפתהנשקפתהנשקפת

        ."."."."לתמידלתמידלתמידלתמיד

  ;הפרט אל מהכלל 

 התקבול כי  להוכיח המערערי
 על פינקסית לבר במחלוקת שמדובר העובדה נוכח  .6    


    ממממ""""בעבעבעבע    בטובטובטובטו    למוצרילמוצרילמוצרילמוצרי    חברהחברהחברהחברה    סלעסלעסלעסלע 758/96( להתחרות שלא התחייבות
 בגי, לה
 שול

    ער�ער�ער�ער�    מסמסמסמס' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    לבנילבנילבנילבני. . . . עעעע....וווו....ככככ 646/98 א"רע; ליי*או מיסי
 ממממ""""ומעומעומעומע    המכסהמכסהמכסהמכס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ

 בזיקה כס. סכו
 משול
 כאשר כי, לציי המותר מ לא). ליי*או מיסי
    מוס.מוס.מוס.מוס.

 ייחשב שהסכו
, הוא הכלל כ ועל, מעבודה הנובע כסכו
 לראותו שיש הרי, לעבודה

 קשורה שאינה, אחרת יחסי
 מערכת של קיומה להראות הנטל. עבודה כהכנסת

. העובד של שכמו על מוטל העבודה במסגרת שלא שול
 הסכו
 כי ולשכנע, לעבודה

    אאאא""""עעעע( מס לעקיפת נרחב פתח למנוע מנת על וזאת, בזהירות תיבח לעול
 זו טענה

 פברואר(] בנבו פורסם[ 3/ד, מיסי
מיסי
מיסי
מיסי
    נצרתנצרתנצרתנצרת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    סלפיתיסלפיתיסלפיתיסלפיתי    אסעדאסעדאסעדאסעד    אלבאלבאלבאלב''''גגגג    254/87254/87254/87254/87

 ההוכחה נטל עניי על חלקו לא א. המערערי
, בענייננו). 63' עמ, 7*ה' עמ) 1990

  .  עליה
 מוטל שהנטל הדבר ברי ומכא
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 במערערי
 ראה אשר המשיב בטענות ממש יש כי, סבור אני, עניי של לעיצומו  .7

 בחברה הדומיננטיי
 העובדי
 היו לא המערערי
 אילו כי ובקובעו החברה כעובדי

 היה לא וממילא תחרות לאי זכות לה
 לקו
 יכולה הייתה לא ממילא שני
 15 במש�


  . התקבול לה
 משול


 לפיה, לפקודה) 2(2 סעי. להוראת לית שיש הראויה בפרשנות נעו1, הראשו הטע

 מס כי נאמר הפקודה במסגרת. מעבודה שנבע ריווח כל עבודה כהכנסת למסות יש

 המפורטי
 בשיעורי
, מס שנת לכל, זו פקודה להוראות בכפו., משתל
 יהא הכנסה

 מחו1 או בישראל שנצמחה או שהופקה ישראל תושב אד
 של הכנסתו על, להל

 ממקורות, בישראל שנצמחה או שהופקה חו1 תושב אד
 של הכנסתו ועל לישראל

  :הסעי. לפי. לפקודה 2 בסעי. כאמור אלה

    תקופתתקופתתקופתתקופת    בובובובו    שעסקושעסקושעסקושעסקו    ידידידיד* * * * משלחמשלחמשלחמשלח    אואואואו    עסקעסקעסקעסק    מכלמכלמכלמכל    ריווחריווחריווחריווח    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות) ) ) ) 1111"("("("(

        ;;;;מסחרימסחרימסחרימסחרי    אופיאופיאופיאופי    בעליבעליבעליבעלי    אקראיאקראיאקראיאקראי    מעסקמעסקמעסקמעסק    אואואואו    מעסקהמעסקהמעסקהמעסקה    אואואואו, , , , כלשהיכלשהיכלשהיכלשהי    זמזמזמזמ

    קצובהקצובהקצובהקצובה    אואואואו    הנאההנאההנאההנאה    טובתטובתטובתטובת    כלכלכלכל; ; ; ; מעבודהמעבודהמעבודהמעבודה    ריווחריווחריווחריווח    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות) ) ) ) אאאא)()()()(2222((((

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

    לאר1לאר1לאר1לאר1    לחו1לחו1לחו1לחו1    נסיעותנסיעותנסיעותנסיעות, , , , טלפוטלפוטלפוטלפו    אואואואו    רכברכברכברכב    החזקתהחזקתהחזקתהחזקת    בשלבשלבשלבשל    תשלומי
תשלומי
תשלומי
תשלומי
    לרבותלרבותלרבותלרבות

    כאמורכאמורכאמורכאמור    תשלומי
תשלומי
תשלומי
תשלומי
    למעטלמעטלמעטלמעט    א�א�א�א�, , , , ביגודביגודביגודביגוד    אואואואו    מקצועיתמקצועיתמקצועיתמקצועית    ספרותספרותספרותספרות    רכישתרכישתרכישתרכישת    אואואואו


    טלפוטלפוטלפוטלפו    ברדיוברדיוברדיוברדיו    אואואואו    ברכבברכבברכבברכב    שימוששימוששימוששימוש    שלשלשלשל    שוויושוויושוויושוויו; ; ; ; כהוצאהכהוצאהכהוצאהכהוצאה    לעובדלעובדלעובדלעובד    המותרי
המותרי
המותרי
המותרי

    וביוביוביובי    בכס.בכס.בכס.בכס.    שניתנושניתנושניתנושניתנו    ביביביבי    * * * *     והכלוהכלוהכלוהכל; ; ; ; העובדהעובדהעובדהעובד    שלשלשלשל    לרשותולרשותולרשותולרשותו    שהועמדשהועמדשהועמדשהועמד    ניידניידניידנייד

    שניתנושניתנושניתנושניתנו    אואואואו    בעקיפיבעקיפיבעקיפיבעקיפי    אואואואו    במישריבמישריבמישריבמישרי    לעובדלעובדלעובדלעובד    שניתנושניתנושניתנושניתנו    ביביביבי, , , , כס.כס.כס.כס.    בשווהבשווהבשווהבשווה

        ;";";";"לטובתולטובתולטובתולטובתו    לאחרלאחרלאחרלאחר

 השתת בדבר הכלל את המסדיר", המקור סעי." הוא לפקודה) 2(2 סעי., כ כי הנה  .8

    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות: ": ": ": "על משתל
 יהא הכנסה מס כי קובע והוא", עבודה הכנסת" על מס

    ביביביבי    * * * * והכלוהכלוהכלוהכל; ....; ....; ....; ....ממעבידוממעבידוממעבידוממעבידו    לעובדלעובדלעובדלעובד    שניתנושניתנושניתנושניתנו    קצובהקצובהקצובהקצובה    אואואואו    הנאההנאההנאההנאה    טובתטובתטובתטובת    כלכלכלכל; ; ; ; מעבודהמעבודהמעבודהמעבודה    ריווחריווחריווחריווח

    שניתנושניתנושניתנושניתנו    אואואואו    בעקיפיבעקיפיבעקיפיבעקיפי    אואואואו    במישריבמישריבמישריבמישרי    לעובדלעובדלעובדלעובד    שניתנושניתנושניתנושניתנו    ביביביבי, , , , כס.כס.כס.כס.    בשווהבשווהבשווהבשווה    וביוביוביובי    בכס.בכס.בכס.בכס.    שניתנושניתנושניתנושניתנו

: רפאל' א המלומד של ובלשונו, מרחיב באופ פורשה זו הוראה ".".".".לטובתולטובתולטובתולטובתו    לאחרלאחרלאחרלאחר

 לראות כדי אלה במילי
 ודי", בעקיפי או במישרי" לעובד שבאו רווח או השתכרות"


' א" (העובד של עבודתו מהכנסת חלק, שלישיי
 צדדי
 ידי על ששולמו בתשלומי

 2 סעי. – המס בסיס 2.04/הכנסה של מהותה: שני פרק) א כר�( הכנסה מס, רפאל
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 זו הגדרה צוטטה, למשל, כ�. בפסיקה ג
 מקובלת זו הגדרה). הכנסה מס לפקודת

, ליי*או מיסי
, 5    אאאא""""תתתת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    הכלליתהכלליתהכלליתהכללית    חולי
חולי
חולי
חולי
    קופתקופתקופתקופת 152/97 ה"בעמ בהסכמה


    כלכלכלכל    חובקתחובקתחובקתחובקת    היותההיותההיותההיותה    עדעדעדעד    ורחבהורחבהורחבהורחבה    היאהיאהיאהיא    כלליתכלליתכלליתכללית, , , , בפקודהבפקודהבפקודהבפקודה    ההגדרהההגדרהההגדרהההגדרה" כי ש"ביהמ הוסי. ש

   ".".".".המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    אצלאצלאצלאצל    עבודתועבודתועבודתועבודתו    ועקבועקבועקבועקב    עבודתועבודתועבודתועבודתו    רקערקערקערקע    עלעלעלעל    לעובדלעובדלעובדלעובד    הנובעתהנובעתהנובעתהנובעת    הכנסההכנסההכנסההכנסה

 מכח לו שניתנה, עובד של הכנסה כל המס ברשת לתפוש לפקודה) 2(2 סעי. מטרת  .9

' ' ' ' ננננ    סלפיתיסלפיתיסלפיתיסלפיתי    אסעדאסעדאסעדאסעד    אלבאלבאלבאלב''''גגגג 254/87 א"ע" (יהיה אשר צורתה או אופיה יהיה, "עבודתו

 11*09*2804 מ"בע זה משפט בית קבע זו דברי
 ברוח). ליי*או מיסי
, נצרתנצרתנצרתנצרת    שששש""""פפפפ

    כאשרכאשרכאשרכאשר"... "... "... "... : כי) """"גליקמגליקמגליקמגליקמ    ענייענייענייעניי"""": להל( סבאסבאסבאסבא    כפרכפרכפרכפר    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    גליקמגליקמגליקמגליקמ    זאבזאבזאבזאב    אליהואליהואליהואליהו


    ככככ    ועלועלועלועל, , , , מעבודהמעבודהמעבודהמעבודה    כנובעכנובעכנובעכנובע    בסכו
בסכו
בסכו
בסכו
    לראותלראותלראותלראות    שיששיששיששיש    הריהריהריהרי, , , , לעבודהלעבודהלעבודהלעבודה    בזיקהבזיקהבזיקהבזיקה    כס.כס.כס.כס.    סכו
סכו
סכו
סכו
    משול
משול
משול
משול

        ."."."."עבודהעבודהעבודהעבודה    כהכנסתכהכנסתכהכנסתכהכנסת    ייחשבייחשבייחשבייחשב    שהסכו
שהסכו
שהסכו
שהסכו
, , , , הואהואהואהוא    הכללהכללהכללהכלל

10.  
' כב ידי*על נקבע ש
, ניסי
 חיי
 בעניי, לאחרונה, תוק. משנה קבלו הדברי

    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    כס.כס.כס.כס.    סכו
סכו
סכו
סכו
    לעובדולעובדולעובדולעובדו    מעבידמעבידמעבידמעביד    כשמשל
כשמשל
כשמשל
כשמשל
, , , , הרגילהרגילהרגילהרגיל    הכללהכללהכללהכלל    לפילפילפילפי"""": כי לנשיא המשנה

    כיכיכיכי    חזקהחזקהחזקהחזקה, , , , וכעובדוכעובדוכעובדוכעובד    כמעבידכמעבידכמעבידכמעביד    בכובע
בכובע
בכובע
בכובע
    זהזהזהזה    בהקשרבהקשרבהקשרבהקשר    פועלי
פועלי
פועלי
פועלי
    השניי
השניי
השניי
השניי
    וכאשרוכאשרוכאשרוכאשר, , , , העבודההעבודההעבודההעבודה    יחסייחסייחסייחסי

, , , , אחראחראחראחר    לשולשולשולשו. ... . ... . ... . ... לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 2222((((2222    סעי.סעי.סעי.סעי.    לפילפילפילפי    עבודהעבודהעבודהעבודה    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    הואהואהואהוא    התשלו
התשלו
התשלו
התשלו
    העובדהעובדהעובדהעובד    מבחינתמבחינתמבחינתמבחינת

    נהנהנהנהנהנהנהנה) ) ) ) 2222((((2222    בסעי.בסעי.בסעי.בסעי.    הקבועהקבועהקבועהקבוע    ההסדרההסדרההסדרההסדר, , , , לעובדיה
לעובדיה
לעובדיה
לעובדיה
    ממעבידי
ממעבידי
ממעבידי
ממעבידי
    לתשלומי
לתשלומי
לתשלומי
לתשלומי
    הקשורהקשורהקשורהקשור    בכלבכלבכלבכל

). 19 פסקה, ש
( ."."."."לולולולו    חריגחריגחריגחריג    המהווי
המהווי
המהווי
המהווי
, , , , ההוניי
ההוניי
ההוניי
ההוניי
    ההסדרי
ההסדרי
ההסדרי
ההסדרי
    עלעלעלעל" " " " עדיפותעדיפותעדיפותעדיפות""""    אואואואו" " " " עליונותעליונותעליונותעליונות""""ממממ

 לקביעת מקו
 יש כי קבע פוגלמ השופט' כב, לנשיא המשנה' כב של למותב חברה

 תכלית שכל טענות ע
 להתמודד תסייע זה מעי כלל קביעת שכ, כאמור, חזקה

 תפחית וא., הו כרווח התקבול סיווג דר� על הכנסה מס מתשלו
 התחמקות היא

 לש
. לסתירה ניתנת זו חזקה, לשיטתו, זאת ע
. זה בנושא ההתדיינויות מספר את

 של הפרטיקולאריי
 מאפייניו כי להוכיח העובד יידרש, האמורה החזקה סתירת

. הפסוקה בהלכה שנקבעו המבחני
 רקע על, הו כרווח סיווגו את מצדיקי
 התקבול

 כל לבחו יש וכי חזקה לקבוע מקו
 אי כי קובעת חיות השופטת' שכב א. על

 שמעביר ההנאה וטובות התשלומי
 מרבית, לשיטתה שג
 הרי, מהותו י"עפ תקבול

  . עבודה כהכנסת לסווג
 יש ולכ לעבודה בתמורה ניתני
 לעובדו מעביד

11.   ומנהליה החברה עובדי היו המערערי
 שלושת שכל בחשבו לקחת יש דנא בעניי

 משלושת אחד לכל המשיב שהוציא מצווי
 עולה כ�. החברה בעלי להיות
 בנוס.


 נימוקי את המפרשת בהודעה. כלל חלקו לא המערערי
 עליה
 ואשר המערערי

) הערעור נימוקי את המפרשת בהודעה 15 נספח( גנגינה למר המשיב שהוציא הערעור
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    שלשלשלשל    המלאההמלאההמלאההמלאה    שבשליטתושבשליטתושבשליטתושבשליטתו    מחברהמחברהמחברהמחברה    שכרשכרשכרשכר    הזוגהזוגהזוגהזוג    בתבתבתבת    מקבלתמקבלתמקבלתמקבלת    2007200720072007    בשנתבשנתבשנתבשנת"""" כי המשיב כותב


    המלאההמלאההמלאההמלאה    בשליטתובשליטתובשליטתובשליטתו    שהיאשהיאשהיאשהיא    מהחברהמהחברהמהחברהמהחברה    שכרשכרשכרשכר    מקבלי
מקבלי
מקבלי
מקבלי
    הזוגהזוגהזוגהזוג    בניבניבניבני    שנישנישנישני    2008200820082008    בשנתבשנתבשנתבשנת. . . . הנישו
הנישו
הנישו
הנישו

 את המפרשת בהודעה 15 נספח( ביטו למר המשיב כותב דומי
 דברי
 ".".".".הנישו
הנישו
הנישו
הנישו
    שלשלשלשל

 כ�); הערעור נימוקי את המפרשת בהודעה 15 נספח( סרוסי למר וכ) הערעור נימוקי

 בחברת והמנהלי
 המניות בעלי ה
 המערערי
 כי נאמר שבו ההפנייה ממכתב עולה

 את מנהלי
" המערערי
 כי נאמר בו התחרות אי מהסכ
 עולה וכ�"; יצחק יד"

 זה בעניי ראו( עצמ
 המערערי
 מעדות – עולה וכ�" הקמת מאז יצחק יד חנויות

 סרוסי מר: עבודה חלוקת הייתה המערערי
 שלושת בי לפיה ביטו מר עדות

, העסקי
 בניהול עסק גנגינה ומר המחס את ניהל ביטו מר, התפעול ע
 התעסק

  ). 13.1.13 מיו
' לפרו 108' עמ

12.   להסתמ� ביקשו עליו אשר מ"מע של המקצועית למחלקה הפנייה במכתב עיו


 ביו
. עבודה הפסקת בשל כפיצוי נתפש התקבול כי כ� על מצביע – המערערי

 מנהל ברגר שי למר במכתב המערערי
 מטע
 ואקני שלומי ח"רו פנה 29.4.07

 ח"רו העלה זה במכתב. . . . )""""הפנייההפנייההפנייההפנייה    מכתבמכתבמכתבמכתב""""    :ולהל לעיל( מ"במע המקצועית המחלקה

 יינות ע
 תחרות אי בהסכ
 נקשרו אשר המערערי
 של עניינ
 את ואקני שלומי

 קבלת בשל מ"במע חבות למערערי
 קמה לא כי לכ� מ"מע אישור את וביקש בית

 במכתב העניקו מ"מע רשויות. בית יינות ע
 התחרות אי הסכ
 בגי התמורה

  ). גרינברג גל לתצהיר 2 נספח ראו( המבוקש האישור את 2.5.07 מיו
 התשובה

 כפי, זה ערעור נשוא התקבול של מהותו מובהרת, הפנייה מכתב של הנדו מ כבר

 –תחרות ואי עבודהעבודהעבודהעבודה    הפסקתהפסקתהפסקתהפסקת    בשלבשלבשלבשל    פיצויפיצויפיצויפיצוי    קבלתקבלתקבלתקבלת: הנדו: "מ"מע רשות בפני שהוצגה

 מהותו, המערערי
 לשיטת, כ כי הנה). סססס....אאאא: שלי ההדגשה" (מוס. ער� במס חבות

  . עבודה הפסקת בשל פיצוי הינו התקבול של

    כלכליתכלכליתכלכליתכלכלית    בפעילותבפעילותבפעילותבפעילות    מדוברמדוברמדוברמדובר    איאיאיאי, , , , דנדנדנדנ    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה: "מפורשות נאמר הפנייה למכתב 4 בסעי.

    סכו
סכו
סכו
סכו
    שלשלשלשל    פעמיתפעמיתפעמיתפעמית    חדחדחדחד    בקבלהבקבלהבקבלהבקבלה    מדוברמדוברמדוברמדובר) ) ) ) אלאאלאאלאאלא    ––––    לללל""""צצצצ((((    אלהאלהאלהאלה, , , , הבעלי
הבעלי
הבעלי
הבעלי
    שלשלשלשל    מתמשכתמתמשכתמתמשכתמתמשכת


 לא וא
 ."."."."בחברהבחברהבחברהבחברה    עבודת
עבודת
עבודת
עבודת
    מתוק.מתוק.מתוק.מתוק.    המניותהמניותהמניותהמניות    בעליבעליבעליבעלי    בידייבידייבידייבידיי    נצברנצברנצברנצבר    אשראשראשראשר    הידעהידעהידעהידע    בשלבשלבשלבשל    המשול
המשול
המשול
המשול

 על הגולל את לחלוטי סות
 אשר, הפנייה למכתב 8 סעי. מגיע הרי, אלה בכל די

 של לכאורי" מכר" בגי, הוני הינו התקבול כאילו, זה בערעור המערערי
 טענות

    כלשהואכלשהואכלשהואכלשהוא    נכסנכסנכסנכס    מכרומכרומכרומכרו    אשראשראשראשר    ככאלוככאלוככאלוככאלו    המניותהמניותהמניותהמניות    בבעליבבעליבבעליבבעלי    לראותלראותלראותלראות    ניתניתניתנית    לאלאלאלא    לפיכ�לפיכ�לפיכ�לפיכ�": "...": "...": "...": "...נכס"

        ..."...."...."....".לחברהלחברהלחברהלחברה
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, התחייבו המערערי
 לפיה המשיב בעמדת ממש יש כי סבור אני: זאת א. זו לא  . . . . 13131313

 שאינו דבר, מוגבלת לתקופה מסוי
 ברדיוס, מסוי
 בתחו
 מעבודה להימנע, כביכול

 גדיעת" בעד בתקבול מדובר לא, משמע. בה
 הגלומי
 ויכולות ידע מכירת על מצביע

  ".הפירות" בעד בתקבול ורק א� אלא", הע1 מכירת" או" הע1

 בפעילות יעסקו המערערי
 כי מניעה כל הייתה לא כי חולק אי * ובראשונה בראש  .14

 טענת. בחיפה או, באשקלו למשל, בהסכ
 שנקבע הגיאוגרפי לטווח מחו1 מתחרה


 כי הינה, מטעמ
 שהוגשו ובסיכומי
 בעדויותיה
 השני כחוט העוברת, המערערי

"
. ממש של משקל בה אי בהסכ
 שנקבע הגיאוגרפי לטווח מחו1" מוכרי
 אינ

, המערערי
 טועני
 למכירתו", נכס" של לקיומו הנוגע בכל נפקות חסרת זו טענה

 אינ
" ה
 בו, גיאוגרפי באזור מערכ
 מאבדי
 אינ
 וכישוריה
 כשרונ
 שהרי


 אשר עד, המערערי
 של ההשתכרות יכולת תפגע כי לומר נית, היותר לכל". מוכרי

  . אלה באזורי
" מוכרי
 יהיו"

15.   הדיסקאונט משוק המערערי
 ניתוק לפיה המערערי
 טענת את לקבל בידי אי

 דומה. נכס מכירת הוא מהווה כ ועל" לנצח כהיעלמות כמוהו, "שני
 3 למש�

 ראויה ניהול יכולת היה המערערי
 החזיקו בו אשר העיקרי הנכס כי הראיות מניתוח

 אינני. הקמעונאות בתחו
) תחרות בהסכ
 האמור ראו( רב וידע ניסיו בלוויית לציו

 ובמיוחד תחרות אי שנות שלוש בתו
 לאבדו הולכי
 והניסיו הידע כיצד רואה


 בהינת וזאת, ישראל מדינת רחבי כל את כולל איננו התחרות אי שהסכ
 מקו

 לאלה דומות חנויות להקי
 המערערי
 מצד מניעה הייתה לא תיאורטית שמבחינה

  . שצברו והניסיו הידע על לשמור ובכ� להפעיל
 שסגרו

16.  על  שעולה ברדיוס חנויות לפתוח המערערי
 של יכולת
 נחסמה לא דנ במקרה אכ

 אי שהסכ
 מאחר. פירותי או הוני המס סוג בקביעת רבה חשיבות יש ולכ� מ"ק 50

 50 של לרדיוס מחו1 קמעונאות חנויות לפתוח המערערי
 את הגביל לא התחרות

 כהוצאה בהוצאה לראות אי ומשכ� לחלוטי הע1 את גדע לא שההסכ
 הרי, מ"ק

  . פירותית כהוצאה אלא הונית

 את להכיר בהטיבה, המשיב מטע
 בפני העידה אשר חשבו רואת אלפסי' גב

 וכ� המס רשויות להתנהלות משכנע הסבר סיפקה, בה עוסקת שהיא המאטריה

  :  אמרה
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    מדוברמדוברמדוברמדובר    המגבלותהמגבלותהמגבלותהמגבלות    שלאורשלאורשלאורשלאור    בקביעהבקביעהבקביעהבקביעה    אות�אות�אות�אות�    שהנחושהנחושהנחושהנחו    השיקולי
השיקולי
השיקולי
השיקולי
    מה
מה
מה
מה
        ....שששש""""

    ולאולאולאולא    כפירותיתכפירותיתכפירותיתכפירותית    התמורההתמורההתמורההתמורה    אתאתאתאת    סיווגתסיווגתסיווגתסיווגת    שבגללשבגללשבגללשבגלל    מצומצמותמצומצמותמצומצמותמצומצמות    במגבלותבמגבלותבמגבלותבמגבלות

        ????כהוניתכהוניתכהוניתכהונית

    ולאולאולאולא    להקי
להקי
להקי
להקי
    לאלאלאלא    התחייבוהתחייבוהתחייבוהתחייבו    הנישומי
הנישומי
הנישומי
הנישומי
    החוזההחוזההחוזההחוזה    פיפיפיפי    עלעלעלעל) ) ) ) אלפסיאלפסיאלפסיאלפסי    חחחח""""רורורורו. (. (. (. (תתתת

. . . . התחרותהתחרותהתחרותהתחרות    איאיאיאי    להסכ
להסכ
להסכ
להסכ
    3333    לסעי.לסעי.לסעי.לסעי.    מפנהמפנהמפנהמפנה, , , , מצטטתמצטטתמצטטתמצטטת, , , , חנויותחנויותחנויותחנויות    להפעיללהפעיללהפעיללהפעיל


    כשה
כשה
כשה
כשה
    בחיפהבחיפהבחיפהבחיפה    אואואואו    אשקלואשקלואשקלואשקלו    באזורבאזורבאזורבאזור    למשללמשללמשללמשל, , , , חנויותחנויותחנויותחנויות    להקי
להקי
להקי
להקי
    יכלויכלויכלויכלו    הנישומי
הנישומי
הנישומי
הנישומי

    הנישומי
הנישומי
הנישומי
הנישומי
    שלשלשלשל    כמוכמוכמוכמו    גודלגודלגודלגודל    בסדרבסדרבסדרבסדר    רשתותרשתותרשתותרשתות    ....קילומטרקילומטרקילומטרקילומטר    50505050    שלשלשלשל    לרדיוסלרדיוסלרדיוסלרדיוס    מחו1מחו1מחו1מחו1

. . . . קילומטרקילומטרקילומטרקילומטר    50505050    שלשלשלשל    מרדיוסמרדיוסמרדיוסמרדיוס    יותריותריותריותר    שה
שה
שה
שה
    במרחקי
במרחקי
במרחקי
במרחקי
    סניפי
סניפי
סניפי
סניפי
    הקימוהקימוהקימוהקימו


    התחייבוהתחייבוהתחייבוהתחייבו    רקרקרקרק    ה
ה
ה
ה
    אלאאלאאלאאלא    שלה
שלה
שלה
שלה
    והכישורי
והכישורי
והכישורי
והכישורי
    הידעהידעהידעהידע    אתאתאתאת    מכרומכרומכרומכרו    לאלאלאלא    הנישומי
הנישומי
הנישומי
הנישומי

    לרדיוסלרדיוסלרדיוסלרדיוס    מחו1מחו1מחו1מחו1    פועלי
פועלי
פועלי
פועלי
    היוהיוהיוהיו    ה
ה
ה
ה
    וא
וא
וא
וא
    שני
שני
שני
שני
    3333    ––––    לללל    בידעבידעבידעבידע    שימוששימוששימוששימוש    לעשותלעשותלעשותלעשות    לאלאלאלא

    כדיכדיכדיכדי    תו�תו�תו�תו�    פועלי
פועלי
פועלי
פועלי
    היוהיוהיוהיו    ה
ה
ה
ה
, , , , והכישורי
והכישורי
והכישורי
והכישורי
    הידעהידעהידעהידע    אתאתאתאת    מאבדי
מאבדי
מאבדי
מאבדי
    היוהיוהיוהיו    לאלאלאלא    ה
ה
ה
ה
    אזאזאזאז


    מחו1מחו1מחו1מחו1    בערי
בערי
בערי
בערי
    רשתותרשתותרשתותרשתות    לה
לה
לה
לה
    כשישכשישכשישכשיש    שני
שני
שני
שני
    3333    אחריאחריאחריאחרי    כ�כ�כ�כ�. . . . בענ.בענ.בענ.בענ.    שיששיששיששיש    השינויי
השינויי
השינויי
השינויי

    50505050    בתו�בתו�בתו�בתו�    המגבלההמגבלההמגבלההמגבלה    בתחו
בתחו
בתחו
בתחו
    ג
ג
ג
ג
    חנויותחנויותחנויותחנויות    ולהפעילולהפעילולהפעילולהפעיל    לחזורלחזורלחזורלחזור    יכלויכלויכלויכלו    לרדיוסלרדיוסלרדיוסלרדיוס

' עמ( . ". ". ". "סיפקוסיפקוסיפקוסיפקו    בעצמ
בעצמ
בעצמ
בעצמ
    שהנישומי
שהנישומי
שהנישומי
שהנישומי
    למקורותלמקורותלמקורותלמקורות    להפנותלהפנותלהפנותלהפנות    אפשראפשראפשראפשר. . . . הקילומטרהקילומטרהקילומטרהקילומטר

  ').לפרוטו 227

 כהכנסה א
 הונית כהכנסה א
, שהתקבל פיצוי סיווג לבחו בבוא
 המשפט בתי  .17

    שהואשהואשהואשהוא    החללהחללהחללהחלל    כדיכדיכדיכדי    יהאיהאיהאיהא    הפיצויהפיצויהפיצויהפיצוי    דידידידי"""" המשפטי העיקרו את בפסיקת
 עיגנו, פירותית

    הוצאתהוצאתהוצאתהוצאת' ' ' ' ננננ    גגגג""""פשמפשמפשמפשמ 171/67 א"בע ויתקו השופט' כב י"ע הוטמע זה עקרו( """"למלאלמלאלמלאלמלא    באבאבאבא


 סיווג קביעת שלצור� היא המשמעות). 186) 2( כא י"פד, ממממ""""בעבעבעבע    גורדוגורדוגורדוגורדו. . . . לללל....שששש    ספרי
ספרי
ספרי
ספרי

 מה ובגי הפיצוי נית מה לש
 לשאול יש לפיו, עזר במבח להיעזר יש, הפיצוי


 שבא תקבול ואילו, שבהו תקבול הינו, הוני נכס לשלילת כתחלי. הבא פיצוי? שול

 בגינ
 אשר", נזקי
"שה מקו
 שבפירות תקבול הינו, פירותי נכס לשלילת כתחלי.

 ורגילי
 קלאסיי
 מאפייני
 שאלה הרי, ולשכר ההעסקה לתנאי נוגעי
, הפיצוי נית

  . עבודה הכנסת של

 אשר, עיסוק
 על זמנית להגבלה התחייבות
 עבור בתקבול לראות יש, בענייננו

 לפרק בית יינות של עיסוקה בתחומי מלעסוק ההימנעות עבור תשלו
 הינו במהותו

  . עבודה הכנסת בגדר * מסוי
 גיאוגרפי באיזור מוגבל זמ
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 2004 משנת החל כי עולה המשפט בית בפני שהוצגו, הראיות ממכלול; זאת א. זו לא  .18

 לפתוח ביקשו כי הוכח ולא יצחק יד חברת פעילות את למכור המערערי
 ביקשו

 המערערי
 מטע
 המומחה, ארביב גבי מר של מעדותו עולה כ�. נוספות חנויות

), הפוטנציאל את המערערי
 מימשו לא 2004 משנת כי העיד אשר), ארביבארביבארביבארביב    מרמרמרמר: להל

 כי מפורשות ציי ארביב מר. החברה פעילות את למכור שביקשו מאחר, ביד
 שהיה

  :  שלה
 הרשת חנויות את למכור חשבו המערערי
 2004 בשנת

        ????אישיתאישיתאישיתאישית    מידיעהמידיעהמידיעהמידיעה    נוספי
נוספי
נוספי
נוספי
    סניפי
סניפי
סניפי
סניפי
    לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח    כוונותכוונותכוונותכוונות    להלהלהלה    שהיושהיושהיושהיו    יודעיודעיודעיודע    אתהאתהאתהאתה    ....שששש""""

' ' ' ' מהחבמהחבמהחבמהחב    שונהשונהשונהשונה    אינהאינהאינהאינה    יצחקיצחקיצחקיצחק    ידידידיד' ' ' ' חבחבחבחב, , , ,     אישיתאישיתאישיתאישית    מידיעהמידיעהמידיעהמידיעה        ))))ארביבארביבארביבארביב    מרמרמרמר. (. (. (. (תתתת

    רגערגערגערגע    באותובאותובאותובאותו    בתחו
בתחו
בתחו
בתחו
    להישארלהישארלהישארלהישאר    שהתכוושהתכוושהתכוושהתכוו    ומיומיומיומי    בתחו
בתחו
בתחו
בתחו
    שפעלושפעלושפעלושפעלו    האחרותהאחרותהאחרותהאחרות

. . . . הצמיחההצמיחההצמיחההצמיחה    אתאתאתאת    מיתמיתמיתמית    קצתקצתקצתקצת    זהזהזהזה, , , , למכורלמכורלמכורלמכור    חשבוחשבוחשבוחשבו    ה
ה
ה
ה
    2004200420042004    בשנתבשנתבשנתבשנת    אואואואו    לפחותלפחותלפחותלפחות


    בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    צומחי
צומחי
צומחי
צומחי
    היוהיוהיוהיו    ה
ה
ה
ה
    אזאזאזאז    להישארלהישארלהישארלהישאר    רגערגערגערגע    באותובאותובאותובאותו    מחליטי
מחליטי
מחליטי
מחליטי
    היוהיוהיוהיו    ה
ה
ה
ה
    א
א
א
א

    הצמיחההצמיחההצמיחההצמיחה    אתאתאתאת    ראהראהראהראה    ....מאודמאודמאודמאוד    משמעותיתמשמעותיתמשמעותיתמשמעותית    הייתההייתההייתההייתה    והצמיחהוהצמיחהוהצמיחהוהצמיחה    השארהשארהשארהשאר    כמוכמוכמוכמו


    שלשלשלשל    לצמיחהלצמיחהלצמיחהלצמיחה    ביטויביטויביטויביטוי    לאלאלאלא    ה
ה
ה
ה
    2007200720072007    שנתשנתשנתשנת, , , , 2006200620062006    בשנתבשנתבשנתבשנת. . . . לכ�לכ�לכ�לכ�    שקדמושקדמושקדמושקדמו    בשני
בשני
בשני
בשני

        . . . . כזוכזוכזוכזו' ' ' ' חבחבחבחב    שלשלשלשל    הצמיחההצמיחההצמיחההצמיחה    הפוטנציאלהפוטנציאלהפוטנציאלהפוטנציאל

        ????2006200620062006    בשנתבשנתבשנתבשנת    שלה
שלה
שלה
שלה
    הפוטנציאלהפוטנציאלהפוטנציאלהפוטנציאל    אתאתאתאת    מימשומימשומימשומימשו    לאלאלאלא    שה
שה
שה
שה
    אומראומראומראומר    אתהאתהאתהאתה        ....שששש

    שנהשנהשנהשנה    עלעלעלעל    להסתכללהסתכללהסתכללהסתכל    צרי�צרי�צרי�צרי�    לאלאלאלא    הללוהללוהללוהללו' ' ' ' בחבבחבבחבבחב    ג
ג
ג
ג
. . . . אחוזי
אחוזי
אחוזי
אחוזי
    10101010    רקרקרקרק    היההיההיההיה    זהזהזהזה. . . . ככככ        ....תתתת

    שנהשנהשנהשנה    עלעלעלעל    מסתכלתמסתכלתמסתכלתמסתכלת    אתאתאתאת    א
א
א
א
. . . . שני
שני
שני
שני
    מספרמספרמספרמספר    עלעלעלעל    להסתכללהסתכללהסתכללהסתכל    צרי�צרי�צרי�צרי�    אלאאלאאלאאלא, , , , אחתאחתאחתאחת

    ראייהראייהראייהראייה    זאתזאתזאתזאת    שני
שני
שני
שני
    מספרמספרמספרמספר    עלעלעלעל    מסתכלתמסתכלתמסתכלתמסתכלת    אתאתאתאת    א
א
א
א
. . . . שגויהשגויהשגויהשגויה    ראייהראייהראייהראייה    זאתזאתזאתזאת    אחתאחתאחתאחת

    צמיחהצמיחהצמיחהצמיחה    פוטנציאלפוטנציאלפוטנציאלפוטנציאל    להלהלהלה    היההיההיההיה    שני
שני
שני
שני
' ' ' ' מסמסמסמס    שלשלשלשל    בהסתכלותבהסתכלותבהסתכלותבהסתכלות    יצחקיצחקיצחקיצחק    ידידידיד. . . . נכונהנכונהנכונהנכונה

' ' ' ' חבחבחבחב    לעומתלעומתלעומתלעומת    יצחקיצחקיצחקיצחק    ידידידיד    אתאתאתאת    בוחבוחבוחבוח    אניאניאניאני    כאשרכאשרכאשרכאשר. . . . בענ.בענ.בענ.בענ.    טובותטובותטובותטובות' ' ' ' חבחבחבחב    לשארלשארלשארלשאר    כמוכמוכמוכמו

' ' ' ' לחבלחבלחבלחב    יצחקיצחקיצחקיצחק    ידידידיד    אתאתאתאת    משווהמשווהמשווהמשווה    כשאניכשאניכשאניכשאני, , , , דיסקאונטדיסקאונטדיסקאונטדיסקאונט    הוויהוויהוויהווי    שלשלשלשל    בתחו
בתחו
בתחו
בתחו
    אחרותאחרותאחרותאחרות

    שהיאשהיאשהיאשהיא    לוילוילוילוי    רמירמירמירמי    אתאתאתאת    מביאמביאמביאמביא    ואניואניואניואני    את
את
את
את
    קשרקשרקשרקשר    לילילילי    שהיהשהיהשהיהשהיה' ' ' ' החבהחבהחבהחב, , , , דיסקאונטדיסקאונטדיסקאונטדיסקאונט    הוויהוויהוויהווי

        );8*6' ש 21' עמ; 16*15' ש 20' עמ 3.12.12' פרו(.." .." .." .." בורסאיתבורסאיתבורסאיתבורסאית

 בדק גנגינה מר כי בעדותו הבהיר המערערי
 מטע
 העיד אשר, הכה נדב ח"רו  .19

. 2004 בשנת כבר האחרי
 המניות בעלי ע
 יחד המשות. הנכס למימוש אפשרויות

  : בחקירתו אמר כ�

        ????שווישווישווישווי    הערכתהערכתהערכתהערכת    מעימעימעימעי    לה
לה
לה
לה
    ערכתערכתערכתערכת    2004200420042004    בשנתבשנתבשנתבשנת    אתהאתהאתהאתה        ....שששש""""



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  ביטו� נ' פקיד שומה פתח תקווה 11	02	2639 ע"מ
  

  סרוסי נ' פקיד שומה פתח תקווה 11	02	2628 ע"מ
  

  תקווה גנגינה נ' פקיד שומה פתח 11	02	2623 ע"מ
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    שווישווישווישווי    הערכותהערכותהערכותהערכות    לה
לה
לה
לה
    ערכתיערכתיערכתיערכתי    א�א�א�א�    2004200420042004    בשנתבשנתבשנתבשנת    היההיההיההיה    זהזהזהזה    א
א
א
א
    זוכרזוכרזוכרזוכר    אינניאינניאינניאינני        ....תתתת
        . . . . גנגינהגנגינהגנגינהגנגינה    רונירונירונירוני    שלשלשלשל    בקשתובקשתובקשתובקשתו    לפילפילפילפי

    המערערי
המערערי
המערערי
המערערי
    לבקשתלבקשתלבקשתלבקשת""""    רואהרואהרואהרואה    אניאניאניאני    11111111    בסעי.בסעי.בסעי.בסעי.    בתצהיר�בתצהיר�בתצהיר�בתצהיר�    מעיינתמעיינתמעיינתמעיינת    אניאניאניאני        ....שששש
        ", ", ", ", 2004200420042004    בשנתבשנתבשנתבשנת    ערכתיערכתיערכתיערכתי

        . . . . היההיההיההיה    כ�כ�כ�כ�    אזאזאזאז    2004200420042004    כתובכתובכתובכתוב    א
א
א
א
        ....תתתת

        ????גנגינהגנגינהגנגינהגנגינה    מרמרמרמר    היההיההיההיה    מועדמועדמועדמועד    באותובאותובאותובאותו    אלי�אלי�אלי�אלי�    שפנהשפנהשפנהשפנה    מימימימי        ....שששש

        . . . . נכונכונכונכו        ....תתתת

    הפעילותהפעילותהפעילותהפעילות    שלשלשלשל    מכירהמכירהמכירהמכירה    לצור�לצור�לצור�לצור�    הייתההייתההייתההייתה    הערכההערכההערכההערכה    אותהאותהאותהאותה    שלשלשלשל    המטרההמטרההמטרההמטרה        ....שששש
        ????שלבשלבשלבשלב    באותובאותובאותובאותו

    הערכתיהערכתיהערכתיהערכתי    אתאתאתאת    לשמועלשמועלשמועלשמוע    ענייענייענייעניי    לולולולו    היההיההיההיה, , , , גנגינהגנגינהגנגינהגנגינה    מרמרמרמר    לילילילי    שאמרשאמרשאמרשאמר    מהמהמהמה    לפילפילפילפי        ....תתתת
        . . . . יד
יד
יד
יד
    עלעלעלעל    כלשהוכלשהוכלשהוכלשהו    לסכו
לסכו
לסכו
לסכו
    להגיעלהגיעלהגיעלהגיע    נתבקשתינתבקשתינתבקשתינתבקשתי    ולאולאולאולא    האובייקטיביתהאובייקטיביתהאובייקטיביתהאובייקטיבית

        ????הערכת�הערכת�הערכת�הערכת�    אתאתאתאת    לשמועלשמועלשמועלשמוע    ענייענייענייעניי    לולולולו    היההיההיההיה    למהלמהלמהלמה        ....שששש

    הנכסהנכסהנכסהנכס        למימושלמימושלמימושלמימוש    אפשרויותאפשרויותאפשרויותאפשרויות    בדקבדקבדקבדק    הואהואהואהוא    לילילילי    מסרמסרמסרמסר    שהואשהואשהואשהוא    מהמהמהמה    לפילפילפילפי        ....תתתת
    שניירשניירשניירשנייר    סברסברסברסבר    הנראההנראההנראההנראה    וכפיוכפיוכפיוכפי, , , , האחרי
האחרי
האחרי
האחרי
    המניותהמניותהמניותהמניות    בעליבעליבעליבעלי    ע
ע
ע
ע
    יחדיחדיחדיחד    המשות.המשות.המשות.המשות.

        . . . . ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה    בקבלתבקבלתבקבלתבקבלת    לולולולו    יעזוריעזוריעזוריעזור    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    שיוכשיוכשיוכשיוכ    עמדהעמדהעמדהעמדה

    מניחהמניחהמניחהמניחה    אניאניאניאני    א�א�א�א�, , , , פרטיי
פרטיי
פרטיי
פרטיי
    לענייני
לענייני
לענייני
לענייני
    להיכנסלהיכנסלהיכנסלהיכנס    ומבליומבליומבליומבלי    מניחהמניחהמניחהמניחה    אניאניאניאני        ....שששש
        ????תשלו
תשלו
תשלו
תשלו
    עבורעבורעבורעבור    נמסרהנמסרהנמסרהנמסרה    של�של�של�של�    שהעבודהשהעבודהשהעבודהשהעבודה

        . . . . נכונהנכונהנכונהנכונה    של�של�של�של�    ההנחהההנחהההנחהההנחה        ....תתתת

        ????2004200420042004    שנתשנתשנתשנת    שלאחרשלאחרשלאחרשלאחר    בשני
בשני
בשני
בשני
    ג
ג
ג
ג
    ייעו1ייעו1ייעו1ייעו1    לה
לה
לה
לה
    לתתלתתלתתלתת    המשכתהמשכתהמשכתהמשכת        ....שששש

  , 6.12.12 מיו
' פרו(." ." ." ." מעידמעידמעידמעיד    אניאניאניאני    כ�כ�כ�כ�    לש
לש
לש
לש
    הריהריהריהרי        ....תתתת

        ....)62' עמ

  

 יאיר ר"ד שער�, נוספת שווי הערכת המערערי
 בידי נתקבלה 2004 בשנת. ועוד זאת  .20

. � מיליו 156*ל � מיליו 151 בי נע הפעילות שווי לפיה), דוכי ר"ד – להל( דוכי

 המסחריי
 השטחי
 היק. ואת החנויות מספר את להגדיל נית כי ציי דוכי ר"ד

  ).הרכזת לתצהיר 9 נספח * השווי הערכת( התפעוליות בעלויות גידול ללא

 בענייני
 משנשאל כ�. נוספת חנות לפתוח כוונה הייתה לא כי אישר גנגינה מר א.  .21

  : כדלקמ השיב אלה
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    האיהאיהאיהאי    אתאתאתאת    מכ
מכ
מכ
מכ
    דרשהדרשהדרשהדרשה    ממממ""""המוהמוהמוהמו    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    מרקטמרקטמרקטמרקט    פרשפרשפרשפרש    הא
הא
הא
הא
        ....שששש""""
        ????תחרותתחרותתחרותתחרות

        ....ג
ג
ג
ג
) ) ) ) גנגינהגנגינהגנגינהגנגינה    מרמרמרמר((((        . . . . תתתת

    במהל�במהל�במהל�במהל�    שלכ
שלכ
שלכ
שלכ
' ' ' ' החבהחבהחבהחב    שווישווישווישווי    אתאתאתאת    לעלותלעלותלעלותלעלות    אינטרסאינטרסאינטרסאינטרס    לכ
לכ
לכ
לכ
    היההיההיההיה        ....שששש

        ????השני
השני
השני
השני

        ????רוצהרוצהרוצהרוצה    היההיההיההיה    לאלאלאלא    מימימימי, , , , כמובכמובכמובכמוב        ....תתתת

    עודעודעודעוד    2004200420042004    אחריאחריאחריאחרי    פתחת
פתחת
פתחת
פתחת
    לאלאלאלא    למהלמהלמהלמה, , , , השאלההשאלההשאלההשאלה    עלעלעלעל    שובשובשובשוב    אחזוראחזוראחזוראחזור        ....שששש
        ????סני.סני.סני.סני.

        . . . . לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח    רצינורצינורצינורצינו    לאלאלאלא        ....תתתת

        ????סני.סני.סני.סני.    עודעודעודעוד    לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח    רצית
רצית
רצית
רצית
    לאלאלאלא    למהלמהלמהלמה        ....שששש

    לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח    רצינורצינורצינורצינו    לאלאלאלא    מדברתמדברתמדברתמדברת    שאתשאתשאתשאת    למהלמהלמהלמה    הרלוונטיתהרלוונטיתהרלוונטיתהרלוונטית    בתקופהבתקופהבתקופהבתקופה        ....תתתת
    כמוכמוכמוכמו. . . . לאלאלאלא    למהלמהלמהלמה    מיוחדתמיוחדתמיוחדתמיוחדת    סיבהסיבהסיבהסיבה, , , , ספציפיספציפיספציפיספציפי    משהומשהומשהומשהו    היההיההיההיה    לאלאלאלא. . . . סני.סני.סני.סני.    עודעודעודעוד

        . . . . ככככ    למהלמהלמהלמה    היההיההיההיה    שלאשלאשלאשלא

        ????סני.סני.סני.סני.    עודעודעודעוד    לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח    רצית
רצית
רצית
רצית
    2006200620062006    ––––    בבבב        ....שששש

        לאלאלאלא        ....תתתת

        ????למהלמהלמהלמה        ....שששש

        . . . . תשובהתשובהתשובהתשובה    אותהאותהאותהאותה        ....תתתת

        ????2005200520052005    * * * *     בבבב        ....שששש

    ואוליואוליואוליואולי    פותחפותחפותחפותח    הייתיהייתיהייתיהייתי    לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח    רוצהרוצהרוצהרוצה    הייתיהייתיהייתיהייתי    א
א
א
א
. . . . דברדברדברדבר    אותואותואותואותו        ....תתתת
        ."."."."פתחתיפתחתיפתחתיפתחתי    שלאשלאשלאשלא    עובדהעובדהעובדהעובדה    א�א�א�א�    השאלההשאלההשאלההשאלה    אתאתאתאת    ל�ל�ל�ל�    חוס�חוס�חוס�חוס�    הייתיהייתיהייתיהייתי

            ).17*12' ש 72' עמ 17.12.12(

22.  
, לשיטת
, הובילה אשר, כלשהי חיצונית אינדיקציה על מלהצביע נמנעו המערערי

 שלטענת
 א. על; שלה
 בעדות
 להסתפק בחרו המערערי
. ההסכ
 לחתימת

 המערערי
 נמנעו", תחרות אי"ל התחייבות
 תינת כי בית יינות דרישת זו הייתה

 על אחת לא עמד העליו המשפט בית. בטענת
 יתמכו אשר, עדי
 מלהביא

 אילו כי חזקה המקימה, ראיותיו מהבאת די בעל של מהימנעותו הנובעות ההשלכות

        :נגדו פועלות היו ראיות אות הובאו

    בתיבתיבתיבתי    ידיידיידיידי    הנקוטהנקוטהנקוטהנקוט    בכללבכללבכללבכלל    מקורהמקורהמקורהמקורה    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק    אותהאותהאותהאותה    שנקטשנקטשנקטשנקט    זוזוזוזו    דר�דר�דר�דר�""""

    ימנעימנעימנעימנע    שלאשלאשלאשלא, , , , ובחזקתבחזקתבחזקתבחזקת    דידידידי* * * * בעלבעלבעלבעל    שמעמידי
שמעמידי
שמעמידי
שמעמידי
, , , , ימימהימימהימימהימימה    מימי
מימי
מימי
מימי
    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט
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    ראיהראיהראיהראיה    מהבאתמהבאתמהבאתמהבאת    נמנענמנענמנענמנע    וא
וא
וא
וא
, , , , לטובתולטובתולטובתולטובתו    שהיאשהיאשהיאשהיא, , , , ראיהראיהראיהראיה    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    מביתמביתמביתמבית

    ניתניתניתנית, , , , סבירסבירסבירסביר    הסברהסברהסברהסבר    לכ�לכ�לכ�לכ�    לולולולו    ואיואיואיואי, , , , ידוידוידוידו    בהישגבהישגבהישגבהישג    שהיאשהיאשהיאשהיא    רלבנטיתרלבנטיתרלבנטיתרלבנטית

    זהזהזהזה    כללכללכללכלל. . . . נגדונגדונגדונגדו    פועלתפועלתפועלתפועלת    הייתההייתההייתההייתה, , , , הראיההראיההראיההראיה    הובאההובאההובאההובאה    שאילושאילושאילושאילו, , , , להסיקלהסיקלהסיקלהסיק

, , , , פליליי
פליליי
פליליי
פליליי
    במשפטי
במשפטי
במשפטי
במשפטי
    והוהוהוה    אזרחיי
אזרחיי
אזרחיי
אזרחיי
    במשפטי
במשפטי
במשפטי
במשפטי
    הההה    ומושרשומושרשומושרשומושרש    מקובלמקובלמקובלמקובל

    להסיקלהסיקלהסיקלהסיק    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    רשאירשאירשאירשאי    ככככ, , , , משמעותיתמשמעותיתמשמעותיתמשמעותית    יותריותריותריותר    שהראיהשהראיהשהראיהשהראיה    וככלוככלוככלוככל

    מימימימי    נגדנגדנגדנגד    יותריותריותריותר    וקיצוניותוקיצוניותוקיצוניותוקיצוניות    יותריותריותריותר    מכריעותמכריעותמכריעותמכריעות    מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות    הצגתההצגתההצגתההצגתה* * * * מאימאימאימאי

 760, 736) 1( לה ד"פ לוילוילוילוי' ' ' ' ננננ    שרושרושרושרו 548/78 א"ע" (מהצגתהמהצגתהמהצגתהמהצגתה    שנמנעשנמנעשנמנעשנמנע

)1980.(  

 המערערי
. בית יינות לחברת סיכו גורמי לעניי ראיה כל הובאה לא, בנוס.  .23


 יינות חברת" נאלצה" שבגינו, בית יינות לחברת לכאורי" מיוחד סיכו"ל טועני

 שבחינת אלא". תחרות אי"ל התחייבות עבור, כביכול, התקבול את לה
 לשל
 בית

 מלבד כי היא המתבקשת המסקנה כי מעלה המשפט בית בפני שהובאו כפי הראיות

 שסיכנו", מיוחד סיכו" בדבר, עצמ
 המערערי
 ידי*על ולחו1 הפה מ אמירה


 הדיו בשלב לא – לכ� הובאה לא ראיה שו
 – בית יינות חברת את המערערי

  . הערעור במסגרת ולא השומתי

 תמורה על הסכימו הצדדי
 כי עולה הראיות ממכלול, בענייננו לעיל האמור לכל מעל  .24

 לש
 אלא נועד לא, לכאורה, התמורה ופיצול, יצחק יד חברת פעילות למכירת כוללת

 כוללת תמורה יצחק יד בחברת מתקבלת שהייתה ככל שהרי, במס החבות הקטנת

 הייתה), לכאורה", תחרות אי" תניית בגי התקבול את הכוללת( � מיליו 121*כ בס�

 נדרשי
 היו המערערי
 בעוד, כולו הסכו
 על הו רווח מס לשל
 נדרשת החברה


  . 25% של בשיעור � מיליו 30*כ בס� דיבידנד על מס לשל

 מידע מהמערערי
 קבל העסקה ערב כי הסביר אשר, הכה ח"רו זאת להבהיר היטיב  .25

 הצור� התעורר" אז או, לעסקה הצדדי
 מסכימי
 עליה, הכוללת לתמורה ביחס

 76' עמ 6.12.12." (יצחק יד של המוניטי לבי התחרות אי מרכיב בי התמורה בפיצול

 עימו ההתייעצות הכה נדב ח"רו של הסברו לפי). 29*28' ש 62' עמ ג
' ר; 4*2' ש

 הכנסה מס לצרכי ג
 מעמד ויחזיק הדעת על מתקבל המהל� בא
 לבדוק נועדה

  : מ"ומע

 שיש הסכו  מה למערערי  ייעצת למעשה אתה) המשיב כ"ב(  .ש"

  ?התחרות לאי כתשלו  לדרוש
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 זיכרוני מיטב לפי וג  בתצהיר שכתוב כפי – עיו� לאחר) הכה� נדב ח"רו(  .      ת

 כפי תחרות אי, המיוחסת התמורה גובה בדבר דעתי את חיוויתי אני

 עבור מיליו� 90 – ו התחרות אי עבור מיליו� 30 שהייתה בפניי שהוצגה

  . המוניטי�

  ?נכו�, סכומי  אות  על סיכמו כבר שהצדדי  לאחר  .ש

 120 לשל  מוכ� הקונה לפיו מידע בפניי והוצג מכיר איני בית� יינות את  .ת

  . התחרות אי מרכיב כולל בכללותו העסק עבור מיליו�

 90 לשל  מסכימה בית� יינות לפיה  נתוני  בפני* הציגו המערערי  הא   .ש

  ?התחרות אי עבור מיליו� 30 – ו הפעילות עבור מיליו�

 את לי מסרו אלא בית� יינות של הסכמתה על נתוני  בפניי הציגו לא ה   .ת

  . המוסכמת הכוללת התמורה

 עליו להסכי  רוצי  שה  או שנקבע הסכו  הא  את* להיווע+ באו ה   .ש

  ?הראוי הסכו  הוא תחרות אי לצור*

 התייחסותי או ועצתי מיליו� 120 היא הכוללת שהתמורה לשנינו ברור היה  .ת

 עבור מיליו� 90 – ו תחרות אי עבור מיליו� 30 שלפיו פיצול הא  התבקשה

 הכנסה מס לצרכי ג  מעמד ויחזיק הדעת על ומתקבל הגיוני מוניטי�

  . מ"ומע

 למעשה סיכמו ה  א  ממ* לייעו+ זקוקי  היו למה בעצ  אלי* באו כשה   .ש

  ?הסכומי  את בית� יינות מול

 לפני מס בענייני דעתו את לשמוע שכדאי לגור  כנראה נחשב אני  .ת

  . כ* אחר ולא הסכ  על שחותמי 

  ?מדיי שגבוה סכו  זה לדעת* מיליו� 30 – ש לה  אומר היית א   .ש

  . לא או שאמרתי במה להתחשב א  שוקלי  היו ה  אז  .ת

  ?בית� ליינות וחוזרי   .ש

  . מושג לי אי�  .ת

 מיליו� 7 של סכו  על הבנה 	 ביניה  שההסכמה ל* אומרי  היו ה  א   .ש

  ?לדעת* סביר בלתי היה זה, אחד לכל

, סברתי אישית אני ציינתי שכבר כפי אבל, דרמטי אינו 10 לבי� 7 בי� הבדל  .ת

 מהתמורה אחוז 25 לפיו התמורה של שהפיצול היו  ג  וסבור סבור

 העסק של מוניטי� עבור שול  אחוז 75 – ו תחרות אי עבור שול  הכוללת

." בדיעבד זה א  וג  זאת יבי� השומה פקיד שג  ותקוותי וראוי נכו� הינו

  ).ס.א 	שלי ההדגשה', לפרו 77' עמ(
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, לפני נדו אשר ברנע בעניי יתדותיה
 לתמו� ביקשו שהמערערי
 כיוו, סיו
 לפני  .26

 שלא להתחייבותו בתמורה קיבל ברנע. דנא מהמקרה ברנע מקרה את לאבח ראיתי

 שנה מדי תחרות אי עבור תשלו
 עזיבתו מיו
 שני
 חמש למש� בחברה להתחרות

 ברנע כי חששה אכ ברנע את שהעסיקה החברה כי התברר שהוצגו מהראיות. בשנה

 המשפט בית. כ יעשה שלא שביכולתה כל עשתה כ ועל עימה להתחרות יוכל

 בתחו
 וכמומחה כמנהל כאד
 ובכישוריו הכריזמטית באישיותו שהמערער השתכנע

 שנהנה כיוו, פרישתו לאחר החברה כלפי תחרות של פוטנציאל היווה ספציפי

 להתחרות מנסה שהיה בתחו
 אחר גור
 לכל בהשוואה מובהק יחסי מיתרו

 השקול הכנסה מקור של אבד היווה להתחרות הזכות על ברנע של ויתורו. בחברה

 ברנע בידי שהתקבלה בתמורה זה משפט בית ראה כ על אשר. הו נכס למכירת

 הו רווח במס יחויב אשר הו כרווח בחברה להתחרות שלא התחייבותו בעבור

 של האמיתית התחרות יכולת נפגעה לא דנא בעניי. לפקודה) 1)(ב(91 בסעי. כאמור


 היה לא הנראה שכפי אלא בית ביינות להתחרות רצו רק לו יכלו וה
 המערערי


  .                               בכ� אמיתי עניי כל לה

    תחרותתחרותתחרותתחרות    איאיאיאי    עלעלעלעל    הסכימוהסכימוהסכימוהסכימו    בענייננובענייננובענייננובענייננו    הצדדי
הצדדי
הצדדי
הצדדי
. . . . להידחותלהידחותלהידחותלהידחות    הערעורהערעורהערעורהערעור    דידידידי    כיכיכיכי    עולהעולהעולהעולה    לעיללעיללעיללעיל    המקוב1המקוב1המקוב1המקוב1    מכלמכלמכלמכל

    ממממ""""קקקק    50505050    עלעלעלעל    יעלהיעלהיעלהיעלה    שלאשלאשלאשלא    ברדיוסברדיוסברדיוסברדיוס    מתחרותמתחרותמתחרותמתחרות    חנויותחנויותחנויותחנויות    פתיחתפתיחתפתיחתפתיחת    איסוראיסוראיסוראיסור    ועלועלועלועל    שני
שני
שני
שני
    שלוששלוששלוששלוש    שלשלשלשל    לתקופהלתקופהלתקופהלתקופה

    עלעלעלעל    שכונהשכונהשכונהשכונה    התקבולהתקבולהתקבולהתקבול    אתאתאתאת    לראותלראותלראותלראות    ישישישיש    הללוהללוהללוהללו    בנסיבותבנסיבותבנסיבותבנסיבות    לעיללעיללעיללעיל    שהובהרשהובהרשהובהרשהובהר    כפיכפיכפיכפי. . . . ביתביתביתבית    יינותיינותיינותיינות    מחנויותמחנויותמחנויותמחנויות

        .  .  .  .  הוניהוניהוניהוני    ולאולאולאולא    פירותיפירותיפירותיפירותי    כתקבולכתקבולכתקבולכתקבול    תחרותתחרותתחרותתחרות    איאיאיאי    בגיבגיבגיבגי    תקבולתקבולתקבולתקבול    הצדדי
הצדדי
הצדדי
הצדדי
    ידידידידידידידיד

 צמודי
 שיהיו � 25,000 של ס� למשיב ישל
 מהמערערי
 אחד כל. אפוא נדחה הערעור

  .  בפועל המלא לתשלומ
 ועד מהיו
 חוקית ריבית וישאו למדד

  נית� לפרס� את פסק הדי� בעוד עשרה ימי� מהיו� 

  , בהעדר הצדדי�.2014נובמבר  04, י"א חשוו� תשע"הנית� היו�,  
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