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החלטה

דעתחוותלהוצאת"), המשיב: "להלן(גדוליםלמפעליםשומהפקיד, המשיבמטעםבקשהלפניי.1

, זהבהליךראיהתהווהלאשזומנתעל, המשפטביתלתיקמחוץאל, המערערתשהגישהמומחה

. משפטבהוצאותהמערערתאתולחייב

לבקשההרקע

' חב, למערערתהמשיבשהוציאבצושומותעל, אוחדשדיונם, ערעורים8הוגשוזהמשפטלבית.2

"להלן(מ"בעספריםצומת : יחדלהלן(מ"בע) 2002(ירידספריםצומת' ולחב") המערערת: 

:להלןכמפורט"), המערערות"

:הבאיםהערעוריםהוגשוהמערערתמטעם

.2005-2007המסלשנותביחס, 19.12.2010ביוםהוגש28130-12-10מ"ע-

.2008-2010המסלשנותביחס, 17.12.2013ביוםהוגש33271-12-13מ"ע-

.2011המסלשנתביחס, 7.2.2016ביוםהוגש13971-02-16מ"ע-

.2012-2014המסלשנותביחס, 25.12.2017ביוםהוגש51328-12-17מ"ע-

30בקשה מס' 

יוסי טופףשופטהכב' פני ל

צומת ספרים בע"מהמערערת:
אהוד ברזליע"י ב"כ עו"ד 

דגנ

פקיד שומה למפעלים גדוליםהמשיב:
ע"י ב"כ עו"ד אלפא ליבנה

מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/28130-12-10.pdf
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:הבאיםהערעוריםהוגשומ"בע) 2002(ירידספריםצומתחברתטעםמ

.2005-2007המסלשנותביחס, 19.12.2010ביוםהוגש28155-12-10מ"ע-

.2008-2010המסלשנותביחס, 17.12.2013ביוםהוגש33235-12-13מ"ע-

.2011המסלשנתביחס, 4.2.2016ביוםהוגש9871-02-16מ"ע-

.2012-2014המסלשנותביחס, 25.12.2017ביוםהוגש51352-12-17מ"ע-

הסכם: "להלן" (שותפותלהקמתמייסדיםהסכם"נחתם6.8.2002ביוםכייצויןהאומרבקצירת.3

"להלן(מ"בעאוריאשחברתלביןהמערערתבין") המייסדים שותפותלהקמת") אוריאש: 

(מוגבלתשותפות-2002ספריםצומת"בשם, כדיןהרשומה, מוגבלת "להלן"  כך"), השותפּות: 

חברתידיעליוחזקוהנותרים2%-ומהשותפות49%-באחתכלתחזקנהאוריואששהמערערת

ניהולכחברתתשמששזוכדיאוריואשהמערערתי"עשהוקמה, מ"בע) 2002(ירידספריםצומת

תהא, אוריואשהמערערתשלפעילותיהןכלכיסוכם, המייסדיםהסכםבמסגרת. כלליתושותפה

המערערתשלשברשתותהחנויותכלאתותפעילתנהלהשותפּות, אומרהווה. השותפּותבאמצעות

באמצעותשלאחנויותפתיחתבאמצעותבשותפּותלהתחרותשלאהתחייבווהאחרונות, אוריואש

כי, היתרבין, סוכםעוד. בעקיפיןאובמישריןכלשהיקמעונאיתפעילותשלבדרךאו, השותפּות

100,000₪שלסך, אוריואשהמערערת, מהשותפֹותאחתלכלחודשמדיתשלםהשותפּות

כחנויות, שבבעלותןהרשתותחנויותבכלהבלעדילשימושההזכותתמורת, מ"מעבתוספת

.מהןאחתכלשבבעלותמוחשייםוהבלתיהמוחשייםבנכסיםהשימושזכויותלרבות, עובדות

"להלן(מ"בעמולטיסיסטםבאגחברתלצירוףהסכםנחתם, 3.7.2005ביום, לימים.4 ") באג: 

"להלן(לשותפּותנוספתכשותפה באגכיסוכםזההסכםבמסגרת"). שותףלהכנסתהסכם: 

, 3.7.2015ביוםכאמורנחתםזההסכם. בשותפּותמהזכויות1/3-לבתמורה₪מיליון30תשקיע

. השותפֹותשלושתביןבשווהשווהיחולקבמלואו2005שנתשלהרווחכיהוסכםאך

בין" מוניטיןשכירותהסכם"היוםבאותונחתם, שותףלהכנסתהסכםעללחתימהבבדבד.5

לוצדשאינההגם, בחתימתהזההסכםאישרהבאגכאשר, השותפּותלביןאוריואשהמערערת

אותםהחודשייםהשכירותדמיגובהכיסוכםזההסכםבמסגרת"). המוניטיןהסכם: להלן(

190,000₪שללסךיועלההמייסדיםלהסכםבהתאםאוריולאשלמערערתהשותפּותשילמה

. 1.1.2005מיוםהחלרטרואקטיביבאופןוזאת, מ"מעבתוספת
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ומאשמהמערערתמוניטיןלרכישתאופציהלשותפּותניתנההמוניטיןהסכםבמסגרת, לכךבנוסף

-30.12.2006התקופהבמהלךזוזכותלממששתבחרככל, 17,780,000₪שלסכוםתמורתאורי

האופציהלפיהזכותאתלממשהחלטתהעלהשותפּותהודיעה22.10.2006ביום. 30.12.2007

המסושולםהמסיםלרשותדווחההעסקה, האופציהמומשה31.12.2006ביום. המוניטיןלרכישת

.בגינה

עסקתאתמחדשלסווג, ראשיתשומהבמסגרת, המשיבהחליטהערעוריםנשואהצוויםבמסגרת.6

כהשקעההעסקההצגתאופןכיוקבע, חדשהכשותפהבאגהכנסתלצד, לשותפּותהמוניטיןמכירת

מהשכרתתמורהשלבמסווהבשותפּותלכאורהשהושקעוהכספיםלקבלתבבדבד, בשותפּות

אחתבעסקההמדוברלפיו, האמיתיהכלכליתוכנהעםאחדבקנהעולהאינה, לשותפּותהמוניטין

מכרו3.7.2005ביוםכימטעמוהצוויםבמסגרתקבעהמשיב. בשותפּותזכויותמכירתשל

כלעבור₪מיליון15תמורתלבאגבשותפּותמזכויותיה1/3, מהןאחתכל, אוריואשהמערערת

) 1ב(91סעיףלפיבמסהחייבריאליהוןרווחהינהמהמכירההתמורה, המשיבלשיטת. אחת

כתוספתוספוהן הו, בשותפותמוניטיןבגיןפחתהוצאותבוטלו, בנוסף לכך. הכנסהמסלפקודת

. בצוחייבתהכנסה

העיקריותממטרותיהשאחתעסקהאומלאכותיתבעסקהמדוברכיהמשיבקבע, חלופיכנימוק

. הכנסהמסלפקודת86סעיףלהוראותבהתאם, נאותהבלתימסהפחתתאוממסהימנעותהינה

ידיעלבשותפּותזכויותבמכירתמדוברכיוקבע, שדווחהכפימהעסקההתעלםהמשיב, לכן

מהפקתבמסחיובשלתוצאהלאותהוהגיע, הראשיתבשומהלעילכמפורט, אוריואשהמערערת

. ריאליהוןרווח

ששילמההשכירותדמיהגדלתעלובדגש, הנסיבותממכלולכיהמשיבטעןחלופיתשומהבמסגרת

הסכםקביעת, בשנהח"שמיליון4.5-לבשנהח"שמיליון2.5-מאוריולאשלמערערתהשותפות

כילצדדיםברורהיההמשיבלשיטתכאשר, 2006משנתלמימושהמוניטיןלרכישתהאופציה

חברה"להפיכתהידיעלהמסחבותבהפחתתאוריאששללמניעוהתוספת, תמומשהאופציה

, תאגידיםבמיסויכמקובל, שלביתדומסחבותעליהתוטלשלאכך, 2006משנתהחל" משפחתית

, עצמםבפניהעומדים, אופציהוהסכםשכירותבהסכםהמדובראיןלמעשהכיומלמדיםמצביעים

ביוםשנעשתה, לשותפותאוריואשהמערערתשלאחרהוןנכסאו/ומוניטיןלמכירתבעסקהאלא

או/ובלבדעיןלמראיתהינהלעתידשדחייתהכך, לבאגזכויותהקצאתידיעלומומנה, 3.7.2006
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צייןזהבהקשר. הכנסהמסלפקודת86בסעיףהדבריםכמשמעות, נאותהבלתימסהפחתתלצורך

.המכירהבעסקתהכלוליםהאחריםההוןונכסיהמוניטיןמרכיבבפניוהוכחלאכיהמשיב

עסקינןכינטען. מטעמושהוצאוהצוויםברקעהמשיבקביעותעלערערומצדןהמערערות.7

- אוריואשהמערערת-שותפותששתישעה, העסקיבעולםומקובלותמוכרותשהןבעסקאות

בכפוף, בבעלותןנותרמהןאחתכלשלוהעצמאיהנפרדוהמוניטין, שותפּותלהקמתיחדיוחברו

לכלתשלםהשותפּותכינקבע, המייסדיםלהסכםבהתאםכינטען. לשותפּותשימושזכותלמתן

בעבורלתשלוםמתייחסברובואשר, מ"מע+ 100,000₪שלבסךחודשיתשלוםמהשותפֹותאחת

להפצתותיקותחברותשהינן, אוריולאששלמערערתבריכינטעןזהבהקשר. שבבעלותןהמוניטין

נצבראשררבעסקימוניטיןקיים, בישראלהספריםמכירתבתחוםרבותשניםהעוסקותספרים

.פעילותןשנותבמהלך

והרחבתבקידוםחפצהשזולאחר, לשותפותבאגלהכנסתבהסכםהצדדיםהתקשרו, לימים

הכנסתדהיינו, בהקצאהמניותכרכישתכמוהכשותפהבאגהכנסתכינטען. העסקיתפעילותה

.מניותלקבלתבדומה, בשותפּותזכותוקבלתלשותפּותכסף

, השותפּותמרווחי1/3-להזכאית, לשותפּותנוספתכשותפהבאגכניסתבעקבות, נטעןכך, ברם

מהשימושהתמורהסכוםאתמחדשלשערךצורךהיה, במוניטיןשימושדמיתשלוםלאחר

לאשבאגמהטעםהיתרביןוזאת, הצדדיםלהחלטתובהתאםמועדבאותולשוויבהתאםבמוניטין

בהסכםנקבעוהמעודכניםהחודשייםהשימושדמי, זאתלאור. המייסדיםלהסכםצדהייתה

, מרצוןמוכרלביןמרצוןקונהבין, השוקלשוויבהתאם, מ"מע+ 190,000₪שללסכוםהמוניטין

היווההשימושדמיכתשלוםשנקבעהסכוםכינטען. הצדדיםביןשהתנהלומתןמשאולאחר

בהתאםהמוניטיןאתלרכושהשותפּותשלההחלטהבין", המאזנייםכףעלהשוויוןנקודת"

תשלוםלהמשךההחלטהלביןהמוניטיןלרכישתלשותפּותהמוניטיןבהסכםשנקבעהלאופציה

כשותפהלשותפּותלהיכנסברצונההאםלבחוןאופציהלבאגניתנה, נטעןכך, זובדרך. שימושדמי

מימושבעקבות, לימים. השותפּותידיעלהמוניטיןלרכישתהאופציהמימושבאמצעותקבועה

שלפעילויותיהןכינטעןכןעל. 17,780,000₪שלבסכוםהמוניטיןאתהשותפּותרכשה, האופציה

בעסקההמדוברואין, גרידאמסחרייםמטעמיםונבעוושגרתיותלגיטימיותהיוהמערערות

.מסלצרכיהמשיבשעשהכשםמחדשסיווגהמצדיקהכזואומלאכותית

עלבצושומותהוצאו, למערערותשהוצאובצוויםלשומותבדומהכייצויןהתמונהשלמותלמען.8

האחרונהמטעםוערעורים, 2004-2006המסלשנותביחס, אורילאשגםטעמיםאותםבסיס
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מ"ע; 12044-12-10מ"ע; 5598-07-10מ"ע(בירושליםהמחוזיהמשפטבביתונדונוהוגשוובעליה

). 5664-07-10מ"ע; 5736-07-10

הדיןפסק) מזרחימריםהשופטת' כב(בירושליםהמחוזיהמשפטבביתניתן19.8.2013ביום

פעלהמשיבכיוקבע, המשיבעמדתאתהמשפטביתאימץובמסגרתו, אוריאששהגישהבערעורים

בגיןהשומהאתלתקןשישכך(התמורהסכוםלמעט, הכוללתהעסקהשלמחדשבסיווגכדין

ההסכםבחינתכינקבע). ₪מיליון15-לולא, ₪מיליון14-לשתתייחסבאופןמחדשהסיווג

באותועוסקיםהםכילמסקנהמובילה, היוםבאותונכרתואשר, המוניטיןוהסכםשותףלהכנסת

אינהשבאגהגםכינקבע. בשותפּותזכויותיהןעלהשומרת, השותפֹותביןהיחסיםמערכת-עניין

אתמשלמת"שלמעשהזוהיא, בלבדקיומועלשיודעתכמיעליוחתמהאלא, המוניטיןלהסכםצד

המערערת, האחרותהשותפֹותשתילטובתנשאביםלהצדשנעשתההשותפותכספיכי" החשבון

כפיבפשטותההסכמיםאתלקבלהקושיכינקבעעוד. המוניטיןעבורהתשלומיםמכוח, אוריואש

כלנמשךתשלוםהמצדיקמוניטיןשלקיומוהוכחלאכיהעובדהלנוכחמתעצם,  לכאורהתוכנם

: כיקבעהמשפטבית. ערכוהוכחלאמוניטיןשלקיומולהניחניתןאםוגם, משמעותיכך

באגששילמהלסכוםבגובהוהדומהסכוםלמעשהנשאב, המוניטיןהסכםשלמחוכםבאמצעי"...

כילמסקנהכאמורהגיעהמשפטבית...". הוותיקותהשותפותשתיידיעלכשותפהכניסתהעם

, אוריואשהמערערת, המייסדותלשותפֹותכספיםלהעבירכדיהמוניטיןבהסכםשימושנעשה

.בשותפּותהזכויותבעבור

ערעוריםהוגשוזומא, 19.12.2010ביוםהוגשוהמערערותמטעםהראשוניםהערעוריםכייצוין.9

מהטעםהן, בהסכמהרובן, פעםאחרפעםדחיהובקשות, עוקבותמסלשנותבקשרנוספים

בירושליםהמחוזיהמשפטביתלפסיקתלהמתיןשישמהטעםוהןומתןמשאמנהליםשהצדדים

. אוריאשמטעםשהוגשוהדומיםבערעורים

מיניאחת(מוסכמתבקשההוגשה, שנקבעהההוכחותישיבתלפניבודדיםימים, 3.9.2013ביום

בערעוריםבירושליםהמחוזיהמשפטביתשלדינופסקשהתקבלמהטעם, הדיוןלדחיית) רבות

אתהמייצגדיןעורךאותוידיעלהמיוצגת, האחרונהאצלהחלטהנתקבלהוטרם, אוריאשמטעם

קביעותישנןהדיןבפסקכיצויןעוד. העליוןהמשפטלביתערעורלהגשתבאשר, המערערות

לבקשהנעתרהמשפטבית. המערערותשלמשפטןניהולעללהשפיעכדיבהןישאשרמסוימות

.2014פברוארחודשלסוףנדחתהההוכחותוישיבת
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הגשתבשלהיתרביןההוכחותמועדלדחיית, בהסכמה, נוספתבקשההוגשה29.1.2014ביום

נוכחלתוצאתולהמתיןוהצורך), 1471/14א"ע(אוריאששלבעניינההעליוןש"לביהמערעור

וחלף, מטעמיהלבקשהנעתר) אלטוביההשופט' כב(המשפטבית. המערערותשלעניינןעלהשפעתו

. יום180בחלוףפנימיתתזכורתנקבעהההוכחותישיבת

בביתהדיוןלניהולממתיניםהצדדיםלפיה הצדדיםמטעםמשותפתהודעההוגשה30.7.2014ביום

. לבקשהנעתרהמשפטבית. שנהבחלוףפנימיתתזכורתקביעתנתבקשהעל כן ו, העליוןהמשפט

מהטעם, נדחיתפנימיתתזכורתלקביעתנוספותבקשותלעתמעתהצדדיםהגישו, מכןלאחר

לערעוריםהשלכהלווישהסתייםטרם, אוריאששלבעניינה, העליוןהמשפטבביתהערעורשהליך

). 9.1.2018, 27.12.2017, 7.5.2017, 2.5.2016, 9.6.2015: הבאיםבמועדיםהבקשותראו(כאן

תצהירילהגשתמועדיםנקבעובתומו, וינשטייןהשופטת' כבבפנידיוןהתקיים4.2.2018ביום.10

.2018יוניחודשלסוףהוכחותמועדיונקבעוהצדדיםמטעםראשיתעדות

תוקףשניתןבכך), 1471/14א"ע(העליוןהמשפטבביתהערעורהסתיים22.4.2018ביום, לביןבין.11

המשפטביתשלהדין-פסק"כיהסכמההכולל, הצדדיםביןשגובשפשרהלהסכםדיןפסקשל

בגיןשהוטלוהגירעוןקנסותביטולעלהוסכםהדיןמשורתולפנים", כנועליעמודהמחוזי

.להוצאותצוללאהערעורנדחה, לכךבכפוף. השומות

לפניילשמיעהשבכותרתהערעוריםנותבו, זהמשפטבביתהעבודהבסדרישינוייםלאור, לימים.12

תשמענההצדדיםעדויותכינקבעלפנייהדיוןבתום. 17.6.2018ליוםלהוכחותשלאדיוןונקבע

תוגשדעתםשחוותמומחיםעדיםלמעט, מקדימיםתצהיריםללא, המשפטבביתבמלואן

כלשלהעתקיםעםמוצגיםתיקלהגישהמערערותעלהוטל, לכךבנוסף. בתקנותשנקבעובמועדים

מוצגיםתיקלהגישהמשיבועל; ההוכחותישיבתלפנייום60עדלהגיששבדעתןהמסמכים

כדימוצגיםתיקיהגשתבעצםאיןכילצדדיםהובהר. ההוכחותישיבתלפנייום30עדמטעמו

בדיונילמעשההלכהתיעשהככאלהשהגשתםאלא, תוכנםלענייןכראיותהמסמכיםהגשת

חלופייםהוכחותמועדי. הראיותודיניהדיןלסדריבכפוף, המתאימיםהעדיםבאמצעות, ההוכחות

.2018דצמברלחודשהצדדיםעםבתיאוםנקבעו
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עלבהתבסס, הסףעלהערעוריםלדחייתבקשההמשיבהגישהמשפטקדםישיבתלאחרכייצוין.13

מהטעםבעיקרנדחתהזואך, אוריאששלבעניינהוהקביעותהמשפטייםההליכיםתוצאת

התחייבותכלמטעמןנשמעהשלאבהינתן, המשפטבביתיומןאתלקבלזכאיותשהמערערות

מוצגיםתיקהמשיבהגיש, בבדבד. לגביהןאוריאששלבעניינהייקבעאשראתלאמץמפורשת

.לעילכאמורבהחלטתישנקבעבמועדמטעמו

שווילאומדןבאשרמומחהדעתחוותהמשפטביתלתיקהמערערותהגישו15.11.2018ביום.14

במוקדאשרהיאזודעתחוות. ")הדעתחוות: "להלן(30.6.2005ליוםנכוןהמערערתשלהמוניטין

. מטעמןמוצגיםתיקהמערערותהגישולא, זאתמלבד. שלפנייהבקשה

שלפנייבבקשההצדדיםטענותעיקרי

מהטעמים, כראיהתשמששלאמנתעל, המשפטביתמתיקהדעתחוותלסילוקעתרהמשיב.15

:הבאים

השומהבדיונינדונהלא, כהעדהוצגהשלאדעתחוותהגשתלהתיראיןמסבערעורכינטען)א

כיהדגישההמשיבכ"ב. הערעורנשואבהשגההחלטתונתןטרםהשומהפקידלפניהונחהולא

הוצגהמהםבאחדלאואף, שומהדיונישלסבביםארבעההתקיימוהמערערותשלבעניינן

איןהעליוןהמשפטביתבפסיקתשנקבעכפיכןועל, הנטעניםהמוניטיןלענייןהדעתחוות

.בערעורהדיוןבשלבשיפוריםמקצהלהתיר

זילותתוך, המשיבהתנגדותחרף, המשפטלביתהדעתחוותאתהגישוהמערערותכינטען)ב

מבליבדיוןישמעוהצדדיםעדיכינקבעבמסגרתה, 17.6.2018מיוםהמשפטביתהחלטת

במועדיםתוגשנהדעתםשחוותמומחיםעדיםלמעט, ראשיתעדותתצהיריולהגישלהקדים

-ד"תשמ, האזרחיהדיןסדרלתקנות143לתקנהבהתאםכינטעןזהבהקשר. בתקנותשנקבעו

המועדיםלפידעתחוותלהגשתמועדיםלקבועהמשפטביתמוסמך") התקנות: "להלן(1984

הדעתחוותאתוהגישומההחלטהוהתעלמולעצמןדיןעשוהמערערותאך, בתקנותשנקבעו

לאחרואףהמשפטביתשקבעהמועדחלוףלאחר, ההוכחותלישיבתקודםבלבדימים27-כ

. הצדדיםמטעםהמוצגיםתיקילהגשתשנקבעוהמועדים
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אתהגיששהמשיבלאחר, המשפטביתאישורללארבכהבאיחורהדעתחוותהגשתכינטען)ג

הביאה, 17.6.2018מיוםהמשפטביתבהחלטתשנקבעלמועדבהתאם, מטעמוהמוצגיםתיק

אתלהגישהמערערותעללפיו, מסבערעורהנוהגהראיותהבאתבסדרפגעושהמערערותלכך

. מטעמוהראיותאתיגיששהמשיבקודםראיותיהןכל

.מטעמןהמומחהדעתחוותלסילוקהבקשהלדחייתעתרוהמערערות.16

הבחנהעללהצביעכדיבהויש", ההליךשליסודאבן"הינהשהוגשההמומחהדעתחוותכינטען

לאהמערערות. המוניטיןשלשוויוובעיקרלקיומוהנוגעבכללמערערתאוריאשביןברורה

לשוויהנוגעותטענותכינטעןאך, המשיבלפנילכןקודםהוצגהלאהדעתחוותכיהכחישו

אחרון"כמתנהלהמשיבכיהמערערותהלינוזהבהקשר. המשיבעםבדיוניםנשמעוהמוניטין

בביתטענותיהןלבירורזכותןאתמחירובכלאמצעיבכלמהןלמנועכדי", בשוקהתגרנים

.המשפט

מועדיםהיתרביןהקובעת, לתקנות129תקנהשכן, באיחורהוגשהלאהדעתחוותכינטעןעוד

בהתאםתחולתהמשהוחרג, מסבערעוריחלהאינהדיןבעלימטעםמומחהדעתחוותלהגשת

, נטעןכך, כןעל. 1978-ט"התשל), הכנסהמסבעניניערעורים(משפטביתלתקנות) א(9לתקנה

.להגשתההמועדחלףכילטענהמקוםאיןמומחהדעתחוותלהגשתקבועמועדבהיעדר

עלהוגשהשכברמקום", נגדיתשוויהערכתלהגישהמשיבמצדכוונהכלאיןכיברור"כינטעןעוד

.ההוכחותמועדלדחייתעילהכלאיןכןועל, זהבהליךאחתידו

המערערותמטעםהמוצגיםכינטען, הראיותהבאתבסדרהנטענתלפגיעההנוגעבכל, לבסוף

, למשיבהיטבוידועיםמוכריםוהםהערעורנימוקיאתהמפרשתלהודעהבצירוףמכברזההוגשו

.זובטענתוממשאיןכןועל

שמיעתתחילתטרם, שלפניילבקשהבנוגעהצדדיםבמעמדקצרדיוןהתקיים12.12.2018ביום.17

עוברבפניושהתקיימובדיוניםהמשיבלפניהוצגהלאהדעתחוותכיהבהירוהצדדיםשני. הראיות

הדיונים"לדידןכיהמערערותכ"בציין, זהבהקשר. הערעוריםנשואמהצוויםאחדכללהוצאת

שהתנהל, אוריאששלבעניינההמשפטיההליךלתוצאתלהמתיןההסכמותנוכח", טכנייםהיו

.בירושליםהמחוזיהמשפטבביתבמקביל
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המאוחריםהערעוריםנשואבהשגהביותרהמאוחרהדיוןכי, המשפטביתלשאלת, נמסרעוד

.2017נובמברחודשבמהלךהתקיים, 25.12.2017ביוםהמשפטלביתכהעדשהוגשו, ביותר

ביתמתיקהדעתחוותלהוצאתבבקשהכך, המשיבעמדתעלפליאההביעהמערערותכ"ב

יריד'ו' ספריםצומת'שוויהערכת"מטעמוהמוצגיםבתיקשהגישזההואהמשיבכיוציין, המשפט

").  שוויהערכת: "להלן'" (ספריםיריד'לבין' ספריםצומת'ביןההוגןהחליפיןיחסוקביעת' ספרים

אובשותפותזכויותנמכרוהאםבשאלהמתמקדתהמחלוקתכיבטיעוניההדגישההמשיבכ"ב

שלמכרבעסקתעסקינןכינטעןזהבהקשר. הואמיבידיבמוניטיןשמדוברוככל, מוניטיןשמא

פעילותהנוכחלשותפּותכברשייךהיההמוניטין2005יולילחודשנכוןוכי, בשותפותזכויות

מטעםלמשיבשהוצגההשוויהערכתכיהובהר, מכאן. נוסדהמאזשחלףהזמןפרקבמהלך

אוריואשהמערערתאתלשמשונועדה, 2000בדצמברחוברה, בהשגותהדיוניםבשלבי, המערערות

מהזכויותשלישרכשהשבאגלפניהרבהארעזהוכל, ביניהןהמייסדיםהסכםגיבושלקראת

האופציהמימושעל22.10.2006ביוםהודיעהשהשותפּותלפניולבטח, הוקמהשלימיםבשותפּות

. אורימאשומהמערערתהמוניטיןלרכישת

חוותהוכנההשותפּותהקמתערבכילהראותמנתעלהשווילהערכתהפנהכיטעןהמערערותכ"ב

בידיהןשנשארמוניטיןאותו, מהשותפֹותאחתכלשלהמוניטיןאת" לקבע"כדישווילהערכתדעת

הואהשותפּותהקמתערבהשותפֹותשלהמוניטין, לדידו. שלישיתכשותפהבאגנכנסהכאשרגם

.המייסדותלשותפֹותושייךהזמןבחלוףגםשקייםהמוניטיןאותו

צומתחברתכיהמשפטלביתהודע, 12.12.2018ביוםשהתקייםבדיוןכי, הטובהסדרלמען, יצוין.18

. הסתיימווההליכים, נמחקוהםכןועל, מטעמהמהערעוריםבהחוזרתמ"בע) 2002(ירידספרים

.מ"בעספריםצומת' חב, המערערתהשישהגהערעוריםבארבעתבמאוחד הדיוןימשך, מעתה

בבקשהוהכרעהדיון
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נחה, פהבעלהטיעוניםלהשלמתגםכמו, לנימוקיהןדעתיונתתיובתגובהבבקשהשעיינתילאחר.19

.טעמייאבארלהלן. להתקבלהבקשהדיןכידעתי

הכנסהמסבערעורלדיןהיושבהמחוזיהמשפטביתכילומרמקובל, בפסיקהאחתלאשנזכרכפי.20

הדיוניםבסיסעלהשומהאתלבחוןעליווכיהשומהלפקיד" אלטרנטיביתערכאה"מהווהאינו

", בראשיתי"הליךאינוהערעורהליךלפיוהעיקרוןלנוכח. השומהפקידבפניכברשהתקיימו

זאת, בהשגהנטענהשלאעובדתיתטענה, בערעורלראשונה, להעלותרשאיאינונישוםכינפסק

אפריל(2/ימיסים, שומהפקיד' נמיקרוקול) א"ת(68/93ה"עמ'ר(משפטיתמטענהלהבדיל

). 79-ה,)1996

אינוהמחוזיהמשפטביתשכן, ערעורככלאינוהמסערעורכיהדעהבפסיקהנשמעה, זאתלצד

כבערעורשנימצדהשומהופקידאחדמצדהנישום, דיןבעלישניביןבסכסוךלהכריעאךנדרש

נכוןבאופןתיושמנההמסבתחוםהדיןשהוראותלוודאחובהעליושמוטלתאלא, רגילאזרחי

בפסיקהמגמהמכברזהרווחת, כךלשם. אמתמסבתשלוםיחויבשהנישוםחתירהמתוךוצודק

אועובדההמביאדיןבעל, זאתלצד. בערעורחדשותטענותלהעלותאפשרותבמתןהגמשהשל

בידיעתוהייתהלאזושעובדהלהראותיצטרךהמשפטבביתהתדיינותבמסגרתחדשהראיה

בית. ראויהבשקידהפעללובידיעתולהיותאמורההייתהלאואףהקודמתההתדיינותבמועד

ובלבד, חדשהראיההבאתאו, חדשהטענההעלאתמתבקשתעתגמישותכןאםיגלההמשפט

שלבאמתחתוהייתהשלאשזוהואברורכאשראו, נידונהשלאחדשהחזיתלפתוחכדיבכךשאין

תיתכן, במקביל. האחרלצדנזקלגרוםכדיבכךשאיןוככל, בהשגההדיוניםבשלבצדאותו

נוסףראייתיחומרבחינתלצורך, בהשגהמחודשלדיוןהמשפטיההליךאתלהחזירהאפשרות

.בהתאםהחלטהוקבלת, השומהפקידבפנילכןקודםהונחשלא

השומהפקידשהפעילהדעתשקולאתיבחן, בערעורהדן, המחוזיהמשפטשביתהואהכלל, מכאן.21

. החלטתוקבלתלצורךבפניושהובאווהראיותהטענותסמךעל, ההשגההליךבמסגרת

המשפטביתייטהלא, אמתמסשומתשתקבעמנתועל, זאתהמצדיקותנסיבותבהינתן, אולם

, חדשהראיהאוהנמקה, טענהמלהציג, השומהפקידאוהנישוםזהיהא, צדשלדרכואתלחסום

החלטתוהשומהפקידקיבלטרםהדיוניםבעתבאמתחתואובידיעתוהייתהלאשזוובלבד

בשלבלראשונההבאתהוכי, אמתשומתלקבלתבחשיבותהישוכנעהמשפטשביתוככל, בהשגה

ָמָׁשל", שיפוריםמקצה"לשםאודיונייתרוןלרכושמנתעלושלאלבבתוםנעשתה, בפניוהדיונים

).De Novoדיון(הצדדיםבטענותמחודשדיוןבמתכונתהשומהבהליכילדוןהמשפטמביתנדרש
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מ"עב) אלטוביהמגןהשופט' כב(אביבבתלהמחוזיהמשפטביתלהחלטתאפנהלענייננובהקשר.22

במסגרתה), 23.10.2011(דןגוששומהפקיד' נמ"בעושירותיםמסחרליבוביץ.י1019-08) א"ת(

שלטענתם, מוניטיןלשוויביחסמומחהדעתחוותלהגישהמערעריםבקשתאתהמשפטביתדחה

.מניותמכרעסקתבמסגרתנמכר

. אחרתחברהשלמניותמידיהםשרכשהחברהלביןהמערעריםביןהסכםנכרתמקרהבאותו

עלהמערערתהצהירההעסקהבעקבות. מוניטיןמכרבוצויןולאמניותמכירתעלדּוּברבהסכם

בגיןחייבאינפלציוניהוןורווחהתמורהמרביתבגיןמוניטיןמכירתבשלחייבאינפלציונירווח

כיהיתרביןבחשבוןוהביא, השפיטהמיטבלפישומהקבעמצדוהשומהפקיד. מניותמכירת

מכירתבגיןאינפלציונילסכוםזכאיתאינההמערערת, המניותממכירתההוןרווחבחישוב

שנמכרובמניותהיהכיהוכחאשלומכיוון, מוניטיןולאמניותהואהנמכרשהנכסמשום, מוניטין

.רכישתובעדשולםשלאמוניטיןשלמרכיב

הואשוויווכי, מוניטיןנמכרו, המכירהבהסכםכיהמערעריםטענוהמחוזיהמשפטלביתבערעורם

. הנמכרתהחברהשלהמניותהוןבניכויהמכירהבהסכםשנקבעההתמורה

המוניטיןלשוויביחסמומחהדעתחוותלהגישהמערעריםבקשתאתדחההמחוזיהמשפטבית

:היתרביןקבעוכך, הנדונההמכרעסקתבמסגרתנמכרשלטענתם

משניהואהנכסיםשלשוויםהכבודשבכלאלא. זהבשווילתמוךאמורההדעתחוות"...

המניותמכרמעסקתלהתעלםהיכולתלעצםבאשרהיאשהמחלוקתמקוםנחוץואינו

מוניטיןהיהלחברהכינניחהדיוןלצורךאםאף. אילומניותמגלמותלכאורהמהולבחון

עלהשפיעהלזההמוניטיןשלשוויוכינניחאםואף, המערערתידיעלכנטעןהואושוויו

היאהמניותמכירתעסקתכיללמדכדיבכךאיןהרי, העסקהבמועדהמניותשוויקביעת

. הנכסיםשלשוויםולאהצדדיםביןהמחלוקתלבהיאזושאלה. בעיקרהמוניטיןעסקת

לגופהבסוגיהההכרעהאתיקדמושלאלמחוזותהדיוןלהסטתיובילהמוניטיןבשווידיון

. נדרשתאינההדעתחוותומשכך

עליהםהיה, המוניטיןשוויעלטענותיהםאתלבססביקשושהמערעריםככל, למצער

הצדקהרואהאיני, הדעתאתהמניחהסברללא, כןעשוומשלא, ההשגהבשלבכןלעשות
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מהנמקתולהתעלםאין.  לעילשפורטובנסיבותבהתחשבבמיוחדכןלעשותלהםלהתיר

המשיב. הטעוןשלזהלרובדגםלחלופיןהיורדתההשגהאתשדחהבשעההמשיבשל

השומתיההליךבמסגרתכימשמע. מוניטיןמרכיבטמוןבמניותכיהוכחלאכימבהיר

. השווישאלתאתגםלהעלותהמועדהיהזה. זהמוניטיןשלקיומושאלתונדונהעלתה

בהליךהמערעריםלרשותושהעמידוהמידעעלמבוססתהאמורההמשיבהנמקה

מסכתלקבלעתהבידיאין. הערעורבמסגרתעתהשנבחנתהיאזוהנמקה. השומתי

. חדשהעובדתית

ארסנלכלאתהמשיבבפנילהציגולפעולההשגהבהליךמושכלשימושלעשותנישוםעל

הדרושיםחסריםישואםבהןלדוןהצורךעללעמוד, והמשפטיותהעובדתיותטענותיו

ומידעמסמכיםלהמציאולנסותאילוחסריםמהםלברר, החלטהלגבשכדילמשיב

השומתיההליךשלבעלולכןשאם. שיפוריםמקצהשלשלבאינוהערעורשלב. לגביהם

טענותהעלאתמאפשרתאמנםההלכה. מתוכןמרוקןלהיותההשגהשלבובכללו

האחרלצדהזדמנותניתנתעודכלהשומתיההליךבמסגרתנטענושלאמשפטיות

איפגם. בעובדותמעוגנותמשפטיותטענותהמקריםבמרבית, זאתעם. אליהןלהתייחס

. המסערעורבמסגרתלהירפאברגיליכולאינו, השומתיההליךבמסגרתעובדותהצגת

היהיכוללאאובידיולהיותהיוצריכותלא, להןהטועןבידיהעובדותהיולאאםאלאכך

בתיעל. להשגתןפועלכישכנגדהצדאתמיידעשהואתוךבמועדלהשיגןראויהבשקידה

זומלאכה. המיטביתבצורהמלאכתהאתלעשותלרשותשיאפשרבאופןלפעולהמשפט

שלבאלוהמשפטיהעובדתיהטעוןהצגתמשקלכובדיוסטאםזובדרךשתעשהיכוללא

והדבריםDE NOVOשומותקובעאינוהמשפטשביתאחתלאנאמרוכבר. הערעור

. "ידועים

יורם777/14א"רע(העליוןהמשפטלביתערעוררשותבקשתהמערעריםהגישוזוהחלטהבעקבות

ביןונקבע, סולברג' נהשופט' כבבהחלטתנדחתהאשר)), 6.3.2014(דןגוששומהפקיד' נליבוביץ

: כךהיתר

אתלהעלותהיהצריךההשגהבשלבכיבאומרוהמחוזיהמשפטביתצדקכידומה"...

המקוםזהאין, הועלולאומשאלה, יועילושאלהבהנחההמוניטיןשוויעלהטענות

. בערעורעתהלהעלותן
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ראיותלקבלהענייןבנסיבותחובהקמהמסבערעורההליךמהותלפיכיבטענהממשאין

שעליומסשבערעורההליךלייחודיותלהיכנסמבלי. המבקשיםטענותלביסוסחדשות

שיפוטיתבערכאההמתנהללזההדומהבהליךמדוברלאכיאציין, המבקשיםהצביעו

ובכללוהשומתיההליךשלבשלבחשיבותוולפגועמתוכןלרוקןשעלולדבר, ראשונה

עודףסרחלהותירמבליטענותיוכלאתבהשגתולכלולנישוםעלכי, בידוע. ההשגה

'בהחלטתוהמחוזיהמשפטביתשצייןכפי. הערעורבשלברקולהביאו לאנאמרכבר, 

מצביםיתכנואמנם'. ידועיםוהדבריםDE NOVOשומותקובעאינוהמשפטשביתאחת

, אמתשומתלהשיגמנתעלחדשותראיותלקבלתראההערעורערכאתשבהםחריגים

לאפשרהערעורערכאתשלמתפקידהזהואין, החריגיםעםנמנהאינוענייננוואולם

(שיפוריםמקצה'לערוךלמבקש מדינת' נמ"בעשבתהקודחים8305/06א"עהשוו' 

אתמניחהסברמצאתילא)). 5.7.2011(41' פס, אשדודמ"ומעהמכסאגף-ישראל

למבקשיםהייתהלאכאשר, השומהבשלבי, קודםהוגשהלאהדעתשחוותלכךהדעת

".מועדבאותולהגשתהמלעשותממששלמניעה

הצדיקהלאהמערערתכידעתינחה, דנאהמקרהנסיבותאתשבחנתיולאחר, האמוררקעעל.23

המוניטיןשווילאומדןבנוגעמטעמההדעתחוותאתלהגישלהשיותרבאופן, מהכללהחרגתה

. זהדיוניבשלב

לההוצאובתומםנפרדיםהשגההליכיארבעהבעקבות, ערעוריםארבעהכאמורהגישההמערערת.24

כיחולקאין. המשיבמטעםמנומקותהחלטותבסיסעל, 2005-2014המסלשנותבצוויםשומות

ארבעתלהוצאתשקדמוההשגותהליכיבמסגרת, המשיבבפנישהתקיימומהדיוניםאחדלאבאף

. המשיבבפניהמדוברתהדעתחוותאתלהציגהמערערתלנכוןמצאה, הצווים

ונחתמה, המערערתמטעםרוזיורםמרידיעלהוזמנההיאכיעולהעצמההדעתמחוות, ויובהר

מטעמההוגשושכברלאחר, המערערתלבקשת, כןאם, נכתבההדעתחוות. 17.3.2014ביוםעוד

חוותכתיבתממועד). 2008-2010-ו2005-2007: המסלשנות(המשפטלביתערעורהליכישני

שנתלגבי, במספרשלישי, נוסףערעורהמערערתהגישה7.2.2016וביום, כשנתייםלהןחלפו, הדעת

לגבירביעיערעורהמערערתהגישה, 25.12.2017ביום, נוספותשנתייםכמעטכעבור. 2011המס

.2012-2014המסשנות
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חודשמאז, רבותשניםבמשךהדעתחוותאתבאמתחתהמחזיקההמערערתכיכןאםמסתבר

הדיוניםבמהלך, המשיבלפנילהציגההנסתריםמטעמיהמצאהלאזאתאףועל, 2014מרץ

משמדובר, כןעליתר. 2012-2014-ו2011המסלשנותביחסשהגישהבהשגותבפניושהתקיימו

, לכןקודםמלהזמינהממנהמנעלאדברשלכאורההריהמערערתלבקשתשהוזמנהדעתבחוות

מקרהשבכלכאמורמתבררולימים; 2008-2010-ו, 2005-2007המסלשנותההשגהדיונילקראת

בהשגותיהעמושדנהבעתהמשיבבפניהדעתחוותאתלהציגשלאמטעמיהבחרההמערערת

. המאוחרותהמסלשנות

כך, מטעמהשנשמעההטענהאתמחלישה, לצידהראויהסיבהללא, המערערתשלזוהתנהלות

". שבפנינוההליךשליסודאבןאלאאינהשהוגשההמומחהדעתחוות: "לפיה, לבקשהבתגובתה

הדיוניםבמסגרתהמשיבבפנילהציגהולאהדעתחוותאתלהצפיןביודעיןבחרההמערערת

כעתנטעןולפתע, המשפטבביתהמשפטיההליךשלהמקדמייםבשלביואו, עמושהתנהלובהשגות

יסודאבן"מפחותלאשהינהבראיהשהמדובר, ההוכחותשלבפתיחתערב, המשפטבביתמטעמה

חוותהסתרתלפשרהמערערתמצדמשכנעהסברלקבלהיהמצופה, הדברשכךככל". ההליךשל

שלהייחודיאופייםבהינתןבעיקר, המשפטבביתהראיותהצגתלשלבעדהמשיבמעיניהדעת

.  לעילעמדתיעליהם, הכנסותבמיסויהעוסקיםוערעורההשגההליכי

הובאהלאהדעתחוותלפיההמערערתמטעםשנשמעההטענהאתלקבלבידיאין, זהבהקשר

לתוצאתלהמתיןוהוסכםהיות, בלבד" טכניים"היובהשגהשהדיוניםמשום, המשיבלידיעת

לאעצמההמערערתכיהסתברשלימים, משוםזאתכל. אוריאששלבעניינההמשפטיההליך

צא. לתוצאותיהםאותההמחייביםככאלהאוריאששלבעניינההמשפטייםבהליכיםראתה

בפסקאימץהמשפטשביתבכך, אוריאששלבעניינההמשפטייםההליכיםהסתיימועת, וראה

המשיבעתר, בשותפותזכויותכמכירתהעסקהשלמחדשלסיווגבאשרהמשיבעמדתאתדינו

לבקשההתנגדההמערערת. הסףעלערעוריהאתולסלקכאןהמערערתעלגםזההדיןלקבוע

לאהמערערתכימשנמצא, מכאן. התקבלהזוועמדתה, המשפטבביתיומהאתלקבלועתרה

מקוםכלהיהלא, לגביהגםאוריאששלבעניינההמשפטיההליךתוצאותאתלהחילהתחייבה

תחנתאךהמהוויםככאלה, בלבדטכנייםהליכיםכאלבעניינהההשגהבדיוניבזמנולנהוגמצדה

הדעתחוותאתלמשיבלהציגשלאבחרהכךובשל, המשפטבביתההליךלניהולבדרךביניים

.מטעמהמהערעוריםאחדלכלשקדמובהשגותבדיונים
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" יסודאבן"המהווהככזודעתחוותאתלהציגהמערערתעתהמבקשתעתלדבריםישתוקףמשנה

הדעתומשחוות, המערערתשיטתלפי, הדברכךשאכןככל. בעמדתההתומךהראייתילמסד

לאהדעתשחוותלכךהולםהסברלהציגהיהשראויהרי, 2014מרץחודשמאזברשותהמצויה

לייחסהמערערתשמבקשתלחשיבותלבבשים. טענותיהבצדקתלשכנעוכדי, המשיבבפניהוצגה

אתלחסוךובכךההשגהבשלביעודהמשיבאתלשכנעבכוחההיהולכאורהיתכן, הדעתלחוות

כיהטענה. הוגשושכברהערעוריםשללסיומםלהביאואףמטעמההנוספיםהערעוריםהגשת

אתמצדיקהאינהאוריאששלבעניינההמשפטביתלפסיקתלהמתיןהצדדיםביןהוסכם

הושגהזושהסכמההעובדהנוכחגם, הדעתחוותאתלחשוףשלאבבחירתה, המערערתהתנהלות

, דעתואתעליהנתןולא, ולתוכנההדעתחוותשללהימצאותהמודעהיהשהמשיבמבלי, לכאורה

.הערעוריםנשואהצוויםאתלמערערתהוציאטרם

ונמנעהממשיתוכןחסריהליכיםכאל, ההשגהבהליכינהגההמערערתכימשנמצא, זאתלאור

איןכידעתישנחההרי", יסודאבן"כהכתירהאותה, הדעתחוותאתלמשיבמלהציגביודעין

אין. המשפטבביתהראיותהצגתבשלבהדעתחוותאתלראשונהכעתלהציגלמערערתלהתיר

ואין, תוכןמכלמרוקניםפלסתרלהליכיהשומהפקידבפניההשגההליכיאתלהפוךלאפשרמקום

מצויהשלמעשהראיההצגתשלבדרך, שיפוריםמקצהלבצעלמערערתעתהלאפשרהצדקה

שלבעיצומועתהאךהאוראללהוציאהבחרההעלומותומסיבותיה, 2014משנתעודברשותה

.המשפטבביתהערעורהליך

בפניהדיוןבשלביהראיהאתבמכווןהסתיר"נישוםכאשרכי, אחתלא, בפסיקהנקבעכאמור

ראיותהגשתידיעלמחדליו' תיקון'להדרךאתבפניולחסוםהנטיהתהא... השומהפקיד

). 8.12.2008(עכושומהפקיד' נרמאדן866/08') חי(מ"בע" (נוספות

לקבלתרבהכהחשיבותבעלתראיההינההדעתחוותהענייןבנסיבותכישוכנעתילא, לכךבנוסף.25

ההליךאתלהשיבהצדקהאין, . כמו כןכעתהגשתהולאשרמהכלללחרוגהמצדיקה, אמתשומת

. בהשגההדיוניםלשלבי

להקמתאוריאשלביןהמערערתבין, המייסדיםהסכםנחתם6.8.2002ביום, הנזכרכפי

שעקרן"), ספריםצומת"בשםהידועה(ספריםחנויותרשתלמערערתכיצויןזהבהסכם. השותפּות

ספריםחנויותרשתאוריולאש; העריםלמרכזימחוץהבנוייםמסחרייםבמרכזיםממוקמות



יפו-בית המשפט המחוזי בתל אביב 
2018דצמבר 19

צומת ספרים בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים28130-12-10ע"מ
צומת ספרים בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים51328-12-17ע"מ
צומת ספרים בע"מ נ' פקיד שומה מפעלים גדולים13971-02-16ע"מ
צומת ספרים בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים33271-12-13ע"מ

18 מתוך16 עמוד

מסחרייםבמרכזיםאו, בקניונים, עריםבמרכזיממוקמותשעקרן"), הספריםיריד"בשםהידועה(

.שכונתיים

100,000בסךחודשיתשלום, אוריואשהמערערת, מהשותפֹותאחתללכתשלםהשותפּותכיסוכם

כחנויות, שבבעלותןהרשתותחנויותבכלמצדהבלעדילשימושהזכותתמורת, מ"מעבתוספת₪

, מהןאחתכלשבבעלותהמוחשייםוהבלתיהמוחשייםבנכסיםהשימושזכויותובכללן, עובדות

בנוסף. המייסדיםלהסכםבזמנושצורף, 31.3.2002מיום' יאטופסלפישבבעלותןהציודלרבות

שלאחנויותפתיחתבאמצעותבשותפּותלהתחרותשלאהתחייבו, אוריואשהמערערת, לכך

.בעקיפיןאובמישריןכלשהיקמעונאיתפעילותשלבדרךאו, השותפּותבאמצעות

רכישתוולימים(במוניטיןשימושבזכותרקהמדובראין, עצמוהמייסדיםהסכםלפי, אומרהווה

, מהשותפֹותאחתכלידיעלשנוהלוהחנויותברשתותשימושבזכותאלא), השותפּותידיעל

למעט(חיכעסק, ציודןלרבות, מוחשייםובלתימוחשיים, נכסיהןכללעל, אוריואשהמערערת

). זהמהסכםשהוחרגאוריאששלאחדסניף

בנוגעדעתחוותהמשפטבביתאוההשגהבשלבילהציגלנכוןמצאהלאגםהמערערתכילצייןיש

.המוחשייםהנכסיםשווילאומדן

ולא, באגאואוריאש, המערערתשלברשותןהייתהלאכללהדעתחוותכיחולקאין, כןעליתר

חודשמדילשלםהיההשותפּותשעלהשימושדמיסכומישנקבעובעתכלשהוצדשימשה

הועלהכאשרוהן, מ"מעבתוספת100,000₪עלהסכוםנקבעכאשרהן, אוריולאשלמערערת

המערערתשהגישההערעורבכתביכייצויןזהבהקשר. מ"מעבתוספת190,000₪שללסךהסכום

דמיאכןאםהשותפֹותידיעלבדיקהנערכה, באגהיינו, הנוספתהשותפהכניסתערבכינטען

מישימשהלאאףהדעתחוות. במוניטיןשימושבעבורראלימחירמשקפיםשנקבעוהשימוש

30שלהתמורהסכוםקביעתזאתובכלל, המוניטיןולשכירותשותףלהכנסתלהסכמיםמהצדדים

17,780,000₪שלבסךהזכותסכוםקביעתאו; בשותפּותלהשקיעבאגהתחייבהאותה₪מיליון

. המוניטיןבהסכםלשותפּותשניתנההאופציהבמסגרתאוריומאשמהמערערתןהמוניטילרכישת

מכלולבמסגרת, שקליםמיליוניעשרותשלבגובהמבוטליםלאסכומיםמשנקבעו, מכאן

כלללהיזקקמבלי, הצדדיםביןומתניםומשאיםתחשיביםבסיסעל, לעילהמפורטיםההסכמים

אתהמשפטלביתתציגלבטחהמערערת. הדעתחוותנדרשתלאכללשלכאורההרי, הדעתלחוות

, ההסכמיםכריתתלקראתהצדדיםיתרעםבמגעיםבזמנואותהששימשראייתימסדאותו

כך, זהבהקשר. השותפּותלידינכסיהכללשלהמכירהוסכוםהשימושדמינקבעובמסגרתם
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למערערתלהועילכדי, ההסכמיםכריתתממועדשניםכעבורשנכתבההדעתבחוותאין, נדמה

. לכןקודםשניםידהעלשהוערך, המוניטיןאומדןהצדקתלצורך, זהבשלב

לשוויאךנוגעתאינהשלפנייבערעוריםהצדדיםביןהמחלוקתליבתכילהדגישיש, לבסוף

בקביעתוהמשיבצדקהאםבשאלהעוסקתאלא, 30.6.2015ליוםנכוןהמערערתשלהמוניטין

המוניטיןמכירתעסקתאתמחדשלסווגישמסלצרכייכילמערערתשהוציאהצוויםבבסיס

זכויותיהמכירתהינוהאמיתישתכליתהאחתכעסקה, חדשהכשותפהבאגהכנסתלצד, לשותפּות

הפיקהזועסקה. מוחשייםוהבלתיהמוחשייםנכסיהכללזאתובכלל, בשותפּותהמערערתשל

. הכנסהמסלפקודת) 1ב(91סעיףלפיבמסהחייבריאליהוןרווח, המשיבלשיטתכך, למערערת

אין, מכאן. אורילאשגםשולמה, ₪מיליון15שלבסך, ממשתמורהאותהכילצייןישזהבהקשר

ולא שוכנעתי , "שבפנינוההליךשליסודאבן"הינההדעתחוותכיהמערערתטענתאתלקבלבידי

. בנחיצותה לקביעת שומת אמת

את התנהלות לגנותלצייןראוי, זוהחלטתיה תוצאת התבססכךעלשלאוהגם, חתימהטרם.26

כינקבעבמסגרתה, 17.6.2018מיוםהמשפטביתמהחלטתביודעיןהתעלמהבשל כך שהמערערת

בחרההמערערת. בתקנותשנקבעובמועדיםכןיעשהמטעמומומחהדעתחוותלהגישהחפץצד

אףעל, הראשונהההוכחותלישיבתעוברבלבד ימים27-כמטעמההדעתחוותאתלהגישכאמור

מועדברורלא"כיהסבירה בלעשותהגדילהאף ו, 2014שנת מאזברשותהמצויהחוות הדעת ש

התנהלותהכיסבורני. מסערעוריעלחלהאינהא"לתקסד129שתקנהמהטעם", שנקבעההגשה

. בבקשתוהמשיבטענתכפי, המשפטביתזילותכדיעד בהוישמיתממתהינההמערערתשלזו

מומחהדעתחוותלהגשתמועדיםהיתרביןהקובעת, א"לתקסד129תקנהכיהואידוע, אכן

) א(9תקנהמכוחהחרגתהלאור, מסבערעוריחלההנאינרפואישאינובענייןדיןבעלמטעם

מבית לשלולכדיאיןבכך, ברם. 1978-ט"התשל), הכנסהמסבעניניערעורים(משפטביתלתקנות

כשם, בתקנותשפורטוכפידעתחוותלהגשתזמניםסדדנןבמקרהלהחילסמכותואתהמשפט 

תצהירים, תעודת עובד , ובכלל זאת ראיותיהםבהגשתהצדדיםאתלחייבמוסמךהמשפטשבית

סמכויותיוראו בהקשר זה . שיימצא לנכון בנסיבות הענייןמועדיםציבור, חוות דעת וכד', ב

אינהאף ש, א"לתקסד143תקנהבו ופורטו שנקבעכפי, משפטבקדםהמשפטביתשלהרחבות 

לפשטבהשישהדיןלסדרהוראהכלולהורותראיותלהגשתמועדיםלקבועןובכלל, ממצהרשימה

. עליולהקלאוהדיוןאת
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, הדעתחוותלהגשתמועדיםבקבעוהמשפטביתשגהכיהמערערתסברהאםאף; ועודזאת

מצדה להתעלם מהחלטת בית כל הצדקה היתהישלאהרי, בתקנותשנקבעולמועדיםבהתאם

אתלהגישךבשל כו, מעיקראבטלההמשפטביתהחלטתכיהנחתהבסיסעלככל הנראה , המשפט

חלף,שנקבעההגשהמועדברורלאכיהתואנהבליווי,ההוכחותישיבתלמועדסמוךהדעתחוות

. ע למועדי ההגשהגנובהבהרהמתן לבבקשההמשפטלביתמקדימה פניה

הרי , הדעתחוותהגשתלמועדבקשרהמשיבבטיעונירבטעםשמצאתיהגםכישוב אבהירלבסוף

.המשפטביתמתיקחוות הדעתלהוצאתבקשתואתלקבלמצאתיבשל כך לאש

הדעתחוותהוצאתעלומורה, לעילשפירטתימהטעמיםהמשיבבקשתאתמקבלאני, דברסוף.27

ביתלתיקמחוץאל, 15.11.2018ביוםהמערערתמטעםשהוגשההמוניטיןשווילאומדןבאשר

.שבכותרתבהליכיםכראיהתשמשלאוזו, המשפט

30בתוךשתשולמנה, 5,000₪שלכוללבסכוםמשפטבהוצאותהמערערתתישא,אלהבנסיבות

למועדועדמהיוםכדיןוהצמדהריביתבתוספתהמערערתתחויבכןשאילולא, מהיוםיום

. בפועלהתשלום

, בהעדר הצדדים.2018דצמבר 19, י"א טבת תשע"טהיום,  נהנית


