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מ"גילרז רשתות שיווק בע. 1: המערערים
יוסי לוי. 2
ד טל בן משה"כ עוה"י ב"ע

נגד

פקיד שומה באר שבע:המשיב
)א"פמד(ד אמנון שילה "כ עו"י ב"ע

פסק דין

1המשיבשהוציא, הכנסהלקביעתצוויםשעניינם , זהו פסק דין בשני ערעורים שהדיון בהם אוחד.1
2.הכנסהמסלפקודת) ב(152סעיףלפי, 2008המסתלשנולמערערלמערערת

3, עסקהרקעעלשולםאשר, ח"ש1,800,000שלסכוםימוסהכיצד,היאשבמחלוקתהשאלה
4סךה. מ"בעביתןיינותלחברתשבבעלותהמרכולבפעילותהאתהמערערתמכרהשבה

5להתחרותשלאיבותולהתחיבתמורה,למערערביתןיינותידיעלישירותשולםח"ש1,800,000
6ידיעלדווחאלא, המערערתעל ידידווחלאשבמחלוקתהסכום. שניםארבעלמשךביתןביינות

7.20%שלמופחתמסשיעורחלשלגביה, הוניתכהכנסה, המערער

8מהתמורהחלקומהווה, למערערתשייךזהתקבולכיהמשיבקבע,האלערעוריםושאמבשומות
9זוהכנסהבגיןאותההמחייבתשומהלההוצאה,כןעל. סופרמרקטהמכירתבגיןלההמגיעה

10הדיןמן, המערערשללכיסוהאמורהסכוםמשהגיעכי, המשיבקבעעוד). 31176-06-13מ"ע(
11) 4(2סעיףלפי, מהמערערתשקיבלמדיבידנדהכנסה: למערערשצמחהכהכנסהלמסותו
12זהסכוםניכוילהתירישואז(לפקודה) 2(2סעיףלפי, מהמערערתעבודההכנסתאו, לפקודה
13). 32440-06-13מ"ע) (משכורתכהוצאת

14:לערעוריםהרקעזהו.2

15ובהפצהבשיווקהעוסקת, מ"בעסחראילתמשבחברתשלבעליםהואהמערער.א
16ויצרנייבואנישלרבמספרבלעדיבאופןבאילתומייצגת, והקמעונאיהמוסדילשוק
17.מזון

18זוחברה. מ"בע2003אחזקותאילתמשבחברתממניות100%-בקמחזיהמערער.ב
19הקמתהלאחר. 2003בשנתהוקמהאשר, המערערתממניות100%- במחזיקה

20התעשייהשבאזור12גולניחטיבתברחובהממוקם, מרכולהמערערתרכשה
21וכאמור בכתבי הטענות , לשם הנוחות, להלן("מרקטמשב"ושמו, באילתהצפוני
22. )"הסופרמרקט": מי הצדדיםובסיכו

http://www.capitax.co.il/Attachments/31176-06-13.pdf
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1בני' ברח"מינימרקט"חנותגםלהפעילהמערערתהחלה2008בשנתכייצוין.ג
2החלה2009בשנתכייצויןעוד"). ישראלבני' ברחהחנות: "להלן(באילת, 6ישראל

3: להלן(באילת, הימיםששת' ברח"מינימרקט"חנותבנוסףלהפעילהמערערת
4שחמוןבשכונתממוקמותהאמורותהחנויותשתי") יםהימששת' ברחהחנות"

5.שבאילת

6יינות"לחברתסופרמרקטהאתהמערערתמכרהשבוהסכםנכרת11.2.2008ביום.ד
7והפרטים סעיפיםלהלן ה"). המכרהסכם: "להלן; המערערלתצהירדנספח" (ביתן

8:המכרבהסכם,לענייננוהרלוונטיים

9בעבורח"שמיליון3: ח"שמיליון5היאהמכרבהסכםהנקובההתמורה)1
10להסכם4סעיף(הציודבעבורח"שמיליון2-ו; המסחריוהשםהמוניטין

11). המכר

12,"מרקטמשב"החנותשלהמסחרישמהכאמורנמכרההסכםבמסגרת)2
"המכרםכאמור במבוא להסכ 13לקונהלמכורמעוניינתוהמוכרתהואיל: 

14ושלעסקהשלהמוניטיןאתכרתהמומאתלרכושמעוניינתוהקונה
15לעשותוהזכות' מרקטמשב'המסחרישמהואתידהעלהמנוהלתהחנות

"המכרלהסכם) ג(2סעיףבו; "בושימוש 16שלהמוניטין–' הממכר': 
17שלהעסקיתהפעילותוכלהמוכרתשלהמסחרישמה, והחנותהמוכרת

18משב'שםהתחתהחנותאתלהפעילהזכותוכןהמלגזה, הציוד, החנות
19".'מרקט

20התחייבה" תחרותאי"היאשכותרתוהמכרלהסכם14סעיףבמסגרת )3
21בחנותשהיאצורהבכלעקיףאו/וישירבאופןלהתחרותשלא", המערערת

22זההסכםחתימתלמועדנכוןהמבוצעתפעילותהבגיןלמעטובפעילותה
23שלאהמוכרתמתחייבתכן. באילת6ישראלבנישברחובהמכולתבחנות

24הפעלתןלצורך' מרקטמשב'בשםלהשתמשלאחרלהתירולאלהשתמש
25למשךבתוקףתהאזוהתחייבות. החנותכדוגמתסופרמרקטחנויותשל

26...". שניםארבע

27; נספח ה לתצהיר המערער(ו ביום נחתם הסכם נוסף בין יינות ביתן למערער ב.ה
28:ות אלהבו נקבע בין היתר הורא, ")הסכם אי התחרות: "להלן

29בגוף ההסכם מפורטות הוראות אולם, המערערעםנחתםההסכםכייצוין)1
30, ביחס ליחידים אלה. )המכרלהסכם3סעיף" (אצדיחידי"- המתייחסות ל

31יחידי , מתחייבים בזה":קמןלדבות כלהסכם ההתחיי3מפורטת בסעיף 
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1, בידעשימושלעשותשלאמשפחתםבניאו/ומטעמםמיאו/ו' צד א
2וביןבמישריןביןהנמכרהעסקבמהלךצברואשרובקשריםבניסיון

3כעצמאיםבין3.1... מכירתהלאחרביתןיינותבחנותלתחרות, בעקיפין
4, אחריידיעלאו/ובעצמםהחזקהאו/ושותפותי"עלרבותכשכיריםובין

5לנהללא3.2. ביתןיינותבחנותשיתחרובתאגידיםבזכויותאובמניות
6לא3.3. ביתןיינותחנותכדוגמתסופרמרקט, אחריםבאמצעותאומםבעצ

7, שעניינובהסכםאחרעסקיגוףכלעםבעקיפיןאובמישריןלהתקשר
8". לתחרותסיועאוביתןיינותבחנותתחרות, בעקיפיןאובמישרין

9הפעלהפתיחה...: "להסכם3.3פא של סעיףיבסמוגדר" תחרות"המונח)2
10". אילתבעירסופרמרקטשלוניהול

11: בני ישראל' את החנות ברח, מחריג מתחולת ההסכםלהסכם4סעיף)3
12מכולתחנותמנהל' אצדזההסכםחתימתשביוםהרי, לעילהאמורחרף"

13במתכונתולעבודלהמשיךרשאייהיהוהואבאילת6ישראלבני' ברח
14משבחברת' אצדמנהלכןכמו. זההסכםהורותעליושיחולומבליזאת

15סיטונאיותחברותשהןמ''בעאילתהמשקאותוביתמ"בעסחראילת
16שלמקומיתבמכירהאוסיטונאיתבמכירהרקלעסוקמתחייבותואלה

17". ואלכוהוליין

18להסכם5.2סעיףו, ₪מיליון1.8- התמורהקובע את סכום להסכם5סעיף)4
400,00019": אצדחידיי"שלההתחייבותהפרתבגיןמוסכםפיצויקובע

20. ח"ש

21לאחרנקבע..."המוסכםהפיצויסכוםכי, הצהירו הצדדים5.3בסעיף)5
22שלחתימתובעתלצפותושניתןהנזקשלזהירהוהערכהדעתשיקול
23". ...כאמורהפרהשלכתוצאהזהמסמך

24. נקצבה תקופת ההסכם למשך ארבע שנים, להסכם2בסעיף )6

25החייב, ח"ש2,969,920בסךריאליהוןרווחעל2008לשנתדוחבדיווחההמערערת.ו
26, הוניתכהכנסה, ח"שמיליון1.8שלהסכוםעלדיווחהמערער. מס25%בשיעור
27.20%שלמופחתמסשיעורחלשלגביה

28מכרהשבהאחתבעסקהמדוברכי,המשיבקבע, למערעריםשהוצאובשומות.ז
29. ח"שמיליון6.8-לבתמורה,העסקיתתהמפעילוחלקביתןליינותהמערערת
30חברתעל ידי ישירותםששולח"שמיליון1.8ביחס לסךגםבמסחויבההמבקשת
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1אתהמערערתמןשקיבלכמי,במסחויבהמערערואילו, למערערביתןיינות
2. ח"שמיליון1.8שלהסכום

3השתתףאשר, אילתשומהפקידבמשרדיבכירמפקח, בניונסאשרמרהעידוהמשיבמטעם.3
4. ויינשטייןשמואלמרוהמומחה ; המערעריםשהגישובהשגותודןהשומהבדיוני

5בדבר מידעלקבלמנתעלביתןיינותאלוהןהמערעריםאלהןפנהמשיבכי ה,מר בניונס העיד.4
6רואה החשבון ,ח גיא מלר"רו. התחרות-איבדבר אופן חישוב שווי ו, העסקאותהסיבות לפיצול

7בקשרתחשיביםאיןלמערערתכיצייןשבו, 25.2.13במכתב מיום, המערערת השיב לפניה זושל 
"וכי, המכרלעסקת 8... חודשייםמחזוריםשלושהשלממוצעלפינקבעהמחירמנגנון...: 
9נחוםמר...: "כי,הוסיףמלרח"רו". העסקהמחיר, ח"ש6,825,000הינםהמחזוריםשלושת

10ואףתחרותאיבגיןאישיבאופןלויליוסימהתמורהחלקבתשלוםההעסקאתהיתנהביתן
11ידעהשניםבמשךצברלויויוסימאחרוזאת, שנים4למשךתחרותהאיתקופתעלהתעקש
12עצמווהוא, ל"הנבעסקההנמכרהסופרמרקטשלגודלבסדרסופרמרקטיםבהפעלתוניסיון

13מצדהתחרותבהגבלתחשיבותביתןמרראהוזמסיבהוגםאילתבכלמוכראשר, אילתי' ילד'
14רואה ). בניונסמר לתצהירהנספח" (ל"הנהעסקהנשואגודלמסדרילסופריםביחסלוייוסי

15תחשיביםאין בידנו ":בו נאמר, 26.11.12במכתב מיום , השיב לפניהביתןיינותהחשבון של 
16להעריךנוהגיםאנובותןוממשאלאחרנקבעיםהסכומים, הרכישהבעסקתהשווילהערכת

(סקהיהעלצורךחיצונימעריךנלקחלא. העסקרווחיותאומחזורלפי 17מר לתצהירונספח" 
18). 10' עמ; בניונס

19הודיע, מלרח"רובנוכחות18.3.2013ביוםהמשיבבמשרדישהתקייםהראשוןהשומהבדיון
20אתייצגלא, העסקהועביצמשום שבעתשאלותעללענותיכולאינוהואכי, מלרח"רו

21).בניונסמר לתצהירזנספח(המערערים

22, הראלאריעד ד"ועומלרח"רו, המערערבנוכחות3.4.2013ביוםשהתקייםהשניהשומהבדיון
23משום2009בשנתהימיםששת' ברחהחנותבפתיחתראתהביתןיינותהאםהמערערנשאל
"והשיב, התחרות- איהסכםשלהפרה 24ואילור"מ2,500הייתהשנמכרההחנותומאחר. לא: 

25המערער". )התחרותאילהסכם3.2לסעיףבהתאם(ר"מ300כ"בסההיאשנפתחההחנות
26הואכיהשיב הראלד"ועו, הימיםששת' ברחהחנותאתלפתוחאישרהביתןיינותהאםנשאל
27ביתןיינותלהבתחיכיבדיוןהוסיףהמערער. ביתןיינותשלד"העועםההתכתבותאתיחפש

28כיצדנשאלהמערער. כךלרביסהואאך, ישראלבני' ברחהחנותאתגםבעסקהלכלולביקשה
29והתשובה, למערערששולמההתמורהלביןלחברהששולמההתמורהביןהחלוקהנקבעה
30מולהנושאאתלבדוקינסוכיהשיבוהנוכחים. ח"רובזהמעורביםהיו. זוכרלאאני: "הייתה

31תנאיהיה..."התחרותאיהסכםכי,טעןהמערער". העסקהבזמןאותושייצגפיקנוךחח"רו
32משופרסלחששלאהוא. בושיתחרועסקיםאקיםשלאהתעקשהוא. ביתןנחוםשהעמיד
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1התבקש להבהיר את טיב ההגבלה שנטל על המערער". תחרותמהוויםלאהםמבחינתו. וממגה
2סופרמרקטכללנהלאולפתוח, להקיםנמנע ממני: "השיבו, במסגרת הסכם אי התחרות, עצמו
3).בניונסמר לתצהירחנספח" (ביתןליינותשנמכרלזהדומהגודלבסדראחר

4הציגלאהמייצגכיצוין, מלרח"רובנוכחות14.4.2013ביוםשהתקייםהשלישיהשומהבדיון
5חישובאופןאת , מייצג להסבירלא ידע ה, בנוסף. הקודםבדיוןלהציגשביקשהעמדהנייראת

6אך, המערערשלהקודםהחשבוןאהרואל, בענייןפנההוא, לדבריו.₪מיליון1.8התמורה בסך 
7החנותלפתיחתבנוגעביתןיינותעםההתכתבותאתהציגלאגם המייצג.השיב לפנייתולאזה

8). בניונסמר לתצהירטנספח(נמצאהלאשזומשום, הימיםששת' ברח

9ישראלבני' ברחהחנות: הנוספותהחנויותשתישטחי כי,חקירתו הנגדיתבאישרבניונסמר
10שנמכרהסופרמרקטלעומת; ר"מ300- כ, קטנותחנויות(דומים, הימיםששת' ברחוהחנות

11חנות..."במדובר, לטענתו, זאתעם. דומיםבהןהנמכריםהמוצריםוכי) ר"מ3,000- כשלבגודל
12למרות, שנמכרההחנותשלשםאותואתנושאתהיא. שנמכרהבחנותבעקיפיןמתחרהשכן

(מרקטמשבבשםלהשתמשעליונאסרהתחרותאישבהסכם 13: ובהמשך,)26-25' ש, 11' עמ" 
14מדפיםרק, המוצריםסוגימכל, הכליששהוחרגהובחנותשנמכרהבחנות... דומההפעילות"

15החנויותואילו, התעשייהבאזורנמצאשהסופרמרקטאישרהוא). 7-3' ש, 12' עמ"(קטניםיותר
16העד ). 31' ש, 11' עמ" (קטנהבעירמדובר...", לטענתואולם, מגוריםבשכונתנמצאותהנוספות

17שזוכריםכמומכולתלאזו": ששת הימים' בני ישראל ולחנות ברח' ביחס לחנות ברח, הדגיש
18, 12' עמ" (הכלבושישמינימרקטזה, גבינהרסופועומדמכולתשבעלמכולתלאזה. מהילדות

19). 18-17' ש

20חברת יינות בין ו, פקיד השומה אשקלון–הרשות קיומו של הסכם שומה ביןאישרבניונסמר
21-איהסכםלפיביתןיינותששילמההתשלוםבסיווג, היתרבין, עוסקה, 2010-2007לשנים,ביתן

22עםהעסקהבגין, של יינות ביתןהוניתהוצאההשומה בהכיר פקיד , ובמסגרתו, )4/מע(, התחרות
23להכירתבעהביתןשיינותבעוד, זהשומההסכםפיעלכי,יצוין. ח"שמיליון1.8בסך,המערערת

24ח"שאלף400שלסכוםכידברשלבסופוהוסכם, תחרות-איבגיןח"שמיליון1.8שלבסכום
25מותרתכהוצאהיוכרח"שמיליון1.4שלסכוםוכי, "תחרות- אי"בגין,מותרתכהוצאהיוכר

26שאינם קשורים לעסקה , כי הסכם השומה עוסק בעניינים נוספים,יודגשיצויין ו". אחר"בסיווג
27.עם המערערים

28עם הסכם השומה למערערתשנקבעההשומהמתיישבתכיצד,התבקש להסבירבניונסמר
29שאםמניחאני. כלשהםהבדליםשישמניחואני, פשרההסכםעלמדובר":והשיב, האמור

30, לפשרהמגיעיםאלא, בצושטענומספריםאותםעלעומדיםהיינולא... לפשרהמגיעיםהיינו
31). 21-19' ש, 14' עמ" (הצדדיםשניביןפהשהגיעוכמו
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1הפעילותשלשוויהאתהעריך, ויינשטייןשמואלמרהמשיבמטעםהכלכלןהדעתחוותעורך.5
2.תחרות-לאיהתחייבותשלהכלכליהערךאתבחןוכן, שנמכרה

3הפעילותשלהכלכליהשוויכי, הרכישהמודלשלשחזורשביצעלאחר, מצאויינשטייןמר
4. ח"שמיליון8- כהואהנמכרת

5יצרלאהתחרות-איהסכם"כילמסקנהויינשטייןמרהגיע, תחרות-איבדברלהתחייבותבאשר
6ולא, קרוביםבתחומיםאובתחוםהמערערשלהעסקיתפעילותועלמשמעותיותהגבלות

7קרי, הנמכרתלפעילותהדומהלפעילותהוגדרההתחרות-אי. האחריםבעסקיואותוהגביל
8וותיקיםמתחריםבעסקיםרווי, הנמכרמרקטהסופרשלהפעילותאזור. מרקטסופרהפעלת

9, והשפעתה, גבוההאינהבאזורתחרותלהקמתשהסבירותכך, הגדולותלרשתותהשייכים
10". ביותרנמוכה, הפגיעההיקףמבחינת

11האפשריותהמסהטבותאתהצדדיםראואילולא, המקרהבנסיבות", ויינשטייןמרלהערכת
12להיקבעהיהשיכלהתחרותשוויכלכלית, תחרותאיעבורכתשלוםמהתמורהחלקמסיווג

13מיליון1.8שלבגובה, הצדדיםביןהסכםבשיוחסהסכום..."כי, עו קבע". בכללאםאפסיהיה
14".הנדוןבמקרהתחרותלאיההתחייבותעבורההוגןהשוויאתמשקףאינו₪

15, המערערמצדמתחרותכתוצאה,אפשריתפגיעהכי תחת הנחה של, זאתעםהוסיףהמומחה
16כי,היאהערכתו. ח"שאלף400- כיעמוד עלתחרות- לאיההתחייבותשלהכלכליהשווי

17מבלי לקבוע ": כתב המומחה לעניין זהד"בסיכום חווה.נמוכהסבירותקיימתזהתרחישל
18השווי הכלכלי של , שערכתיהתחשיביםעל פי , עמדה בדבר קיומה של התחייבות לאי תחרות

19".₪אלפי 400–) בסבירות גבוהה(0ןהינו בי, התחייבות לאי תחרות במקרה הנבחן

20וכי, אפסהואהתחרותאיתנייתה הממשי שלשווילפי, עמדתולעבחקירתועמדויינשטייןמר
21הניתוחלאורכריאליאותורואהלאשאנימצבמניחה..."ח"ש400,000שללשוויהתייחסותו

22אבל, 400עדלהגיעיכולזהנסיבותבאיזההמחשהלצורךתרחישמציגד"חוובתוךואני, שלי
23' עמ" (אפסלהיותצריךשהשווי, ונרחבמעמיקוחניתלאחר, משמעיתחדהיאשליהמסקנה

24). 8-5' ש, 25

25עלמשמעותיותהגבלותיצרלאהתחרות- איהסכם,לעמדתו,מדועהסבירויינשטייןמר
26כגון, בפועלליישמןכוונההייתהלאשממילאהגבלותהיו, לדבריו. המערערשלפעילותו
27עםהיכרותומתוךהמומחהשלדיעתוישלפימשום, "מרקטמשב"בשםהשימושעל ההגבלה

28המומחהזאתעם". מרקטמשב"בשםלהשתמשהתכוונהלאביתןיינותחברת, ביתןיינותרשת
29לאזהענייןוכי, התחרותאישנותארבעבמהלךסופרמרקטהשםהיהמה,בדקלאכיאישר
30. ממששלהגבלהוהיוולא, עצמובהסכםשנסתרוהגבלותהיוכןכמו; שלוהדעתבחוותנזכר

31, לוימרשלאחריםבעסקיםנוספתופעילות..."משמעותיבגודלמרכולהפעלתשלההתרה, כך
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1, משקאותכגון, באילתבכללסופרמקטיםלפעילותתחרות, בתאוריהלפחותמייצרתשבהחלט
2. בסופרמרקטאקנהלאאניאזלויאצלקניתיואםמשקאות' מחישסופרמרקטלכלהריכי

3לשווקאינטרסישולסופרמרקטים, מוסדייםלגופיםבמכירהעוסקהואאםדברואות
4).30-17' ש, 25' עמ" (לוימרהוגבלמהותיבאופןבמהרואהכ"כלאאניאז, מוסדייםללקוחות

5להקיםוהיכולותהכישוריםלוואין, מרקטסופרהקיםלאמעולםהמערער, המומחהלדעת
6, לסברת המומחה. ל את הסופרמרקט שרכשלהפעיכדימקצועאנשילנזקק, ועל כן, מרקטסופר
7ולא, הפעילותאתלהפסיקרצוןעלמלמדהדבר, היחידעסקואתמוכראשר אדםככללבדרך

8).28' עמ(ועודעודהפעילותבאותהלהשקיעכוונהעל

9, ריכתואשר לא היה חלק בע, המומחה נשאל לעניין הסכם השומה שנערך עם חברת יינות ביתן
10ובין , ההכרה בהוצאות אי תחרות במסגרת הסכם זהוהתבקש ליישב את הסתירה לכאורה בין

11שהשווידעתומחווההיה, אילו התייעצו עמו באותו ענייןכי, והשיב, ד ובחקירתו"עמדתו בחווה
12אשקלוןשומהפקידשלשיקוליםישנםכנראהכאן..."לסברת המומחה .אפסלהיותצריך

13ללמודשאפשרחושבלאאני. אינטרסיםשלשילובמשקףזה. סוגיותמאודהרבהשלוסגירה
14). 12-8' ש, 20' עמ" (פשרותשלכדרכן, הכלכליהשוויעלאוהכלכליתהמהותעל, הרבהמזה

15. אברהםזוהרח"רווהמומחה, המערער, למערערים העידו.6

16.ועל רכישת הסופרמרקט, סיונויעל נ, על עסקיו, בתצהיר עדותו הראשיתעידההמערער.7

17אשר היו משמרותמנהליתפעוליבאופןהל כי ני, העיד המערערסופרמרקטהלעניין הפעלת 
18משפחתבנילאחר(ביותרהגבוההשכראתקיבלוהאלמנהליםכיאישרהמערער. כפופים לו

19' עמ(זהסוגמחנויותבניהולקודםניסיוןעםהגיעוהמנהליםמשלושתשניים, לדבריו). המערער
41-40 .(20

21, 2008פעלה מתחילת שנת "מרקטמשב"שנקראהישראלבני' ברחהחנותכי, המערער העיד
22אתביתןיינותהביעהומתןהמשאבמהלך, לדבריו. מ עם יינות ביתן"דהיינו סמוך לתחילת המו

23יינותרשתלביןמטעמומיאוהמערערבין,רכישת הסופרמרקטלאחרשתיווצרמתחרותחששה
24. ישראלבני' ברחהחנותנוכח קיומה של ו, בתחוםהמוכחונסיונוהמערערקשרינוכח, ביתן

25שיפסיקמהמערערהדרשולאהחנותאתלרכושביתןיינותביקשה, מ"במסגרת המו, לדבריו
26משוקהמערעראתלהוציאהייתהביתןיינותבעלימטרתבאשר , זאת. החנותאתלהפעיל

27החנותהחרגתתוך, התחרות-איהסכםנכרת , וכך, לכךהסכיםלאהמערער.באילתהקמעונאות
28המכירה בתחוםיישארשהמערערביתןיינותלבעליברור, לטענתו,היה. ישראלבני' ברח

29שלהגודלבסדריחנויותמלפתוחלהגבילונועדהתחרות- איוהסכם, חנויותויפתח,הקמעונאית
30).המערערלתצהיר17-16סעיפים; 43-42' מע(ביתןליינותשנמכרקטררמהסופ
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"מיליון1.8שלהסכוםנקבעכיצדהסבירהמערער 1שלהסכוםנקבעיותראושפחותכשם: 
2שאנימה... ארבעכפולשנהלמשךמהחנותהכנסהעלשליההערכות. ביתןיינותחנות

23והתקבלרבעבאהכפלתיהסכוםואתבשנהח"שמיליוןחציבאזורהיהמהחנותהרווחתי
4בסכוםונסגרנקבעלאהחנותשלהמכירהסכוםגם. סכוםלכלהנחהביקשנחום. ח"שמיליון

5"וסגרנוהנחהקיבלומתןמשאלאחר, הנחהביקשונחוםמסויםסכוםביקשתיאני, שאמרתי
6. מלרגיאח"רושלמכתבועםאחדבקנהעולההסברוהכיצדנשאלהמערער. )23-28' ש47' עמ(

7ומכוחדברשלבסופושנסגרהעסקהלמחיר. שונהסכוםהיהשקיבלתיהסכום", לדבריו
8"ספירתולאחררק... מלאישלסכוםהתווסףהזההסכוםעל. ח"שמיליון5היהומתןמשא

9ח"רוכיוטען, שכתבאתמלרח"רוכתבמדועלהסביריכולהיהלאהמערער. )15-17' ש48' עמ(
10.בעסקהאותוייצגולאבעסקהנכחלאמלר

11שכן, סופרמרקטלממששלתחרותלא הקימה , ישראלבני' ברחהחנותכיהטעיםהמערער
12הסופרמרקטשטח כיבתצהירוהמערער העיד. בלבדר"מ300בגודלשכונתיתבמכולתמדובר

13ו הינהסופרמרקטשטח כי, הנגדית העידבחקירתו). המערערלתצהיר25סעיף(ר"מ2,400הינו
14הכלסךזה3000-כ": השיב, בתצהירועם האמור, כאשר התבקש ליישב טענה זו. ר"מ3000- כ

15יש. נטובפניםהחנותשטחזה2400- כ. פריקהורמפתעגלותוחניית, ושטחיםמחסניםכולל
16את, שואליםמיאתותלויהחנותשלמדויקחישובלגביגורמיםהמוןעםויכוחיםמאודזהעל

19-17' ש, 44' עמ" (3000-ל2750בין. מדויקיםלאהמספריםולכןהנכסבעלאו, נההארנונציג
18סופרמרקטלשלפיהם, 2007לשנתהמערערתשלהכספייםלדוחותהמערערהופנהבהמשך). 16
19שטחוהיתרהכחנותמשמשיםר"מ1,100-כמתוכואשרר"מ2,350-כשלכוללשטח..."

(ולוגיסטיקהאיחסון 20אבלחנות1150-ו2350רשוםאצלוהחשבוןרואה: "כי,שיבוה, )1/מש" 
21' ש, 44' עמ("החנותמגודל20-25%לביןבסופרמרקטיםמחסניםשטח. נכוןולאמדויקלאזה

22, המערערלטענת). 5' ש, 45' עמ" (?מוזרלךנראהלאזהחנות1100-ו2350"...:ובהמשך, )30-29
23טעויותואלוהמאזניםעלחתוםאני. נכוןלאזה..."מטר300הואהחנותשטחכיהציוןגם

24'ור; 14-13' ש, 43' עמ" (פרטיםעודשישלהבהירבאותאלאמוסיפותאומורידותשלאסופר
25). 23' ש, 48' עמגם

26רק לא , הסופרמרקטובין , ששת הימים' בני ישראל וברח' יש שוני רב בין החנויות ברח, לדבריו
27, לטענתו, ומכל מקום, מחירים ועוד, כגון תמהיל המוצרים, ים נוספיםבגודל אלא גם במאפיינ

28,שנמכרההחנותכדוגמתחנותלפתיחתאךמתייחסאשר ,בהסכםבמפורשהוחרגהזופעילות
29כלומר סופרמרקט בגודל מסוים שכולל את כל המחלקות שיש "... : ובסדר גודל דומה

30).29-30' ש45' עמ(..."בסופרמרקטים בסדרי גודל כזה

31עםתיישבמהדברכיצדנשאלהמערער. הימיםששת' ברחנוסףמרקטמינינפתח2009בשנת
32חנויותעלרקחלההתחרות- איהגבלת, ההסכםפיעלכי,והשיב, בהסכםהכלולההמגבלה

33כי, העידהמערער). 18' ש, 45' עמ("ביתןליינותשנמכרהכמוסגמנטבאותו"... אוזההבגודל
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1ביתןיינותמנהלי וכי, ישירהתכתובתביניהםהייתהלא, ביתןמיינותרשותביקשלאהוא
2).5' ש, 46' עמ" (יותרלאזהעלהתבאסוקצת..."

3משב"השםאתנושאות, 2009בשנתשנפתחההחנותלרבות, שלוהחנויותמדועהסבירהמערער
4לפעמים: "התחרות- איובהסכםהמכירהבהסכםזהבשםלהשתמשעליושנאסראף, "מרקט

5מתחולתמוחרגתהחנות... שרושמיםאחריםלדבריםלבשמיםלאדבריםכשרושמים
"ובהמשך". שםעםשלטהיהכבר. ההסכם 6להשתמשהמקוריההסכםבמסגרתלנומותר: 

7בסדריהיהלאהואבזמנוביתןולנחוםמאחרהתעקשלאנחוםגם" ... "אותולשנותולאבשם
8השםעםרוכששהואהחנויותכלאתלהשאירלוחשובוהיהשמואתבנההוא, היוםשלגודל
9את... החנותאתלהסבזמןלוקחטכניתמבחינהלפעמים... השםעםאותולהשאירולאשלו

10ברשותינשארשהשםבהסכםרושמיםהיינואם... החנותובתוךלחנותמחוץהשילוטיםכל
11הוא... שלוהפריצהבשנתהיהנחוםבזמנו... טכניתכןול. בהפרהשנמצאזההיההואאז

12באילת... כןלפניהשםעםשנשארוחנויותישולכןההסבותמקצביותרהרבהחנויותקנה
13).ואילך12' ש, 46' עמ..." (סעיףאותובעצמותיובערלאולכןהשםאתהחליףמידהוא

14, התעשייהבאזורנמצאהסופרמרקטכןש, בסופרמרקטמתחרותאינןהחנויותשתי, לטענתו
15חנויותהמשום שאל, שחמוןבשכונת, העירשלהשניבקצהנמצאתישראלבבניהחנותואילו

16, גודלבאותולא, יחסיתנמוךקניותסל"עם, בלבדמשלימהלקנייהלקוחותבאיםשבשכונות
17קרי, פעילותתחוםבאותונמצאיםאנחנו...",ובאשר," התחרותברמתלא, במגווןלא

18מתחמיםאותעשיהאזוריבמתחמישנמצאותחנויותביןמהותיהבדלישאבלמזוןקמעונאות
19מחלקותיששבוסופרמרקטאומרכוללשםשעונים, גדולותענקחנויותבהםשישמרוחקים

20, לנפורשלמחלקות, שבפריסהונקניקיםגבינהמחלקתכגון, מאפיתכגון, קצבייהכגוןטריות
21בהמוןנוגעזה, בגדים, מגבות, טקסטילמוצריכמו, חשמלמוצריכגון, מזוןשאינםריםמוצ

22מעסקשישהדרישות. הפדיוןגודלגםהחנותוכגודלהמגווןגודלכךהחנותכגודל, מוצרים
23מבחינתזהאם. מטר1000מעלשלבגודלמעסקמהדרישותמהותיתשונותמטר300בגודל
24כל... אשכיבוי, המשטרהמבחינתזהואםהבריאותמשרדמבחינתזהואםעסקיםרישוי

25אין, עובדיםפחות, לצייןמיותרתפעוליתמבחינה. לעסקלחלוטיןשונהמתייחסיםהגורמים
26, מדפיםסדרן, ירקןלשמשיכולשמחסנאיאומרויעילקטןתפעול, שומריםלהעסיקחובה
27).51-50' עמ" (לפחותאחדעובדישתפקידלכלגדולהשבחנותבעוד

28והתכוונו לפתוח בו באילתברקת' ברחנוסףנכסרכש עם שותף2010שנתבכי,המערער העיד
29כי הדבר שידעומאחר, ההם פנו אל בעלי יינות ביתן כדי לבקש את אישורו לפתיח, סופרמרקט

30ת יינות הוסכם כי הנכס יושכר לחבר, הלה לא אישר את הדבר ותחת זאת. עומד בניגוד להסכם
31לתצהיר21סעיף(והיא אכן שכרה את הנכס והקימה בו סופרמרקט נוסף, ביתן לתקופה ארוכה

32).49' עמ; המערער
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1לוותרנאלץוהוא, בתחוםחופשיבאופןלעסוקממנומנעההתחרות-איתניית, המערערדעתל
2במהלכהאשר, ממושכתתקופההייתה, שהוסכמההתחרות-איתקופת. בענףלפעולזכותועל

3הרשתותלהתבססותבמקביל, אילתבעירהקמעונאותבשוקחלקהאתביתןיינותביססה
4ולפעוללשוביכולאינושהואכך, המערערעבוראפקטיביחסםיצראשרבאופן, האחרות
5).המערערלתצהיר24-22סעיף(אילתבעירהסופריםבמגזרהקמעונאותבמתחם

6בהנפלוכיוטעןויינשטיןמרשלדעתוחוותעלהשיג,םאברהח"רוהמערעריםמטעםהמומחה.8
7. ליקויים

8). 59' עמ(ח"שמיליון2.3-בכנאמדהתחרות-איהסכםשלההוגןהשווי, להערכתו

9כמעטעדגבוההייתהה, התחרות-איהסכםאלמלאתחרותלקיוםההסתברות, המומחהדעתל
10.גודלסדרבאותומרקטסופרלהקים, והידעןהניסיו, האמצעיםכלהיושלמערערמכיוון, ודאית

11באותומתחרהסופרמרקטלהקמתרלוונטימיקוםהיההרלוונטיבמועדהאםבדקלאהמומחה
12למצב ולא2015לשנתנכוןאילתבעיריםסופרמרקטהלסקירתהתייחסכיואישר, גודלסדר
13).56' עמ, 52-51' עמ(2008לשנתנכון

14בכךאין, ולטענתו, נוספתחנותהפעילשהמערערלעובדההתייחסלאכי,אישראברהםח"רו
15כי בפועל לא התקיימה תחרות בתחום , המומחה טען). 54' עמ(תחרותלהוותכדי

16בתחוםואילו , משום שלא הוקם סופרמרקט מתחרה בפועל, הסופרמרקטים מצד המערערים
17).55' עמ(יעדקהלאותולעספציפיתתחרותלאאך, תחרותקיימההתאכןהמזוןקמעונאות

18נמכרהלאביתןליינותמהמערערתהחנותמכירתבמסגרתכי , נההיהמשיבשלהעיקריתטענתו.9
19ששולםהסכום ,דהיינו, ביתןיינותששילמההכוללהסכום, לסברתו. תחרות- לאיהתחייבותכל

20, יחד, תחרות- לאיהנטענתהתחייבותובגין,לכאורה, למערערששולםהסכוםולמערערת
21הכוללתהתמורהפיצולואילו ,המערערתשמכרההעסקשלוהכוללהאמתיהשוויאתמשקפים

22, בעיקרו, ונועד, מלאכותיהואלמערערישירותששולםהחלקלביןלמערערתששולםהחלקבין
23המשיב. לכיסושקיבלח"שמיליון1.8שלסךבגיןלשלםהמערערעלשהיההמסאתלהפחית

24מדוברכי,וקבע, המערערלביןהמערערתביןשבוצעהבתמורהההפרדהאת, כןעל קיבללא
25, לחברה, המערערשקיבלהתמורהאתלייחסישומשכך, מהחברההנכסלרכישתאחתבעסקה
26עמדת המשיב מתבססת על . סופרמרקטהמכירתבגיןביתןיינותידיעללהשולםאשרכסכום

27:הנימוקים הבאים

28שנישלהכוללהשוויבחינתכינמצא, המשיבמטעםהמומחהשלשוויהערכתפיעל.א
6.829בסךביתןיינותששילמההכוללתהתמורהכך ש, הנמכרהנכסשוויכדיעולה,ההסכמים

30.המערערתשמכרהסופרמרקטהמחיראתמשקפת,₪מיליון
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1ולא, בפיצולמךהתו,מסחרי- כלכלינימוקכלהמשיבלפניהציגולאהמערערים, זאתלעומת.ב
2אף, התחרות- איבהסכםאוהמכרבעסקתהתמורהלקביעתשוויוהערכותנתוניםהציגו

3. לעשות כן, השומההליכיבמסגרתשנתבקשו

4שלממכתבולראותשניתןכפי, אחתעסקהההסכמיםבשניראוביתןויינותהמערערתאף.ג
5אתהתנתהביתןיינותחברתכי,צייןאשר, 25.2.13מיוםהמערערתמטעםמלרגיאח"רו

6.שנים4למשךתחרות-איבגין,אישיבאופןהמניותלבעלמהתמורהחלקבתשלום,העסקה

7התכוונו באמת למנוע תחרות בין לאהצדדיםשכן, התחרות-איבהסכםממשאין.ד
8:למד מן הנסיבות הבאותכנ, המערערים ובין יינות ביתן

9הן, בהיקפןומצומצמותמוגבלותהןהתחרות-איהסכםלפיהתחרות-אימגבלות)1
10נוכחבפועל התקיימולאאףמגבלות אלה.התקופהמבחינתוהןגיאוגרפיתמבחינה
11בנוסף, 2009בשנתנוספתחנותהמערערתבאמצעותפתחהמערערכיהעובדה

12במסגרתאושרההפעלתהואשר, ישראלבני' ברח2008בשנתפתחשכברלחנות
13.לסיכול פעולה זו, מבלי שיינות ביתן נקטה צעד כלשהו, והכל, המכרהסכם

14. אילתברחבימזוןבמוצריסיטונאימסחרשלבתחוםפעילונותרהיההמערער)2
15ידיעלהיאאףהמוחזקת, מ"בעאילתמשבחברת-נוספתבחברהרוכזהזופעילות

16. המערערת

17שלבמקרההמוסכםהפיצויכוםסלביןהמערערשקיבלהסכוםביןגדולפערקיים)3
18שמדוברהעובדהנוכח, מוסבראינוהפער). 1,800,000₪לעומת400,000₪(הפרה

19התחרות-איהסכםאתהופך,שכזהפער. תחרות- איהיאמטרתושכלבהסכם
20על פי , ח"ש1,800,000סךלקבל,יכול היה המערערלכאורהשכן, משמעותלחסר

21שלבסכוםביתןיינותאתולפצות, מתחרהמרקטופרסלפתוחמכןולאחר, ההסכם
22. בלבדח"שאלף400

23, תחרות-לאיאמתיתבהתחייבותמדובראיןכיהטענהשתידחהככלכי, המשיבטען, לחלופין.10
24.הוניתכהכנסהולאפרותיתכהכנסהזוהכנסהלמסותהרי שיש 

25כישייקבעוככל, תחרות-לאיתאמתיבהתחייבותמדוברכישייקבעככלכי , טען, חלופיןלחלופי.11
26-לאיההתחייבותשלשוויהכילקבועיש, פרותיולאהוניתקבולהואכזוהתחייבותבגיןתקבול
27יש למסות את , כזהבמקרה. ח"שמיליון1.8עלולא, היותרלכל, ח"ש400,000עלעומדתחרות
28.רותייפכתקבול, ח"שמיליון1.4בסךההפרש

29–יםהמערערטענותעיקרי.12
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1ההוכחהבנטלעמדלאמצדוהמשיב. כלכליתמהותלהויש, מלאכותיתבעסקהמדובראין.א
2נפרדיםהסכמיםבשניהמדובר. כמלאכותיתהעסקהוסיווגביסוסלשם,עליוהמוטל

3. נכסלמכירתכהסכםלראותישהתחרות- איהסכםאתכאשר , שוניםנכסיםלמכירת
4והבעלותהמוכריםביןזהותאיןשכן, נפרדיםהםסיםהנכאך, קשורותבעסקאותהמדובר

5יינותחברתואף, ברורבאופןועסקיתחוזיתמבחינההופרדוהעסקאותהריש,הנכסיםעל
6מולשנחתםמההסכםבנפרדהמערערעםתחרות- איהסכםשייחתםכךעלעמדהביתן

7.המערערתמולההסכםחתימתאתבכךוהתנתה, המערערת

8:התחרות- איסכםבהממשיש.ב
9תחרות- איהסכמיכריתת . בענףהמקובליםלדפוסיםהמנוגדתבעסקהמדובראין)1

10אין, בנוסף. רביםמסחרבענפימקובלתהתנהלותהםלצדםפיצויתשלוםעם
11-איהסכםשלהברורהמטרתו. כלשהומסחריטעםהמחוסרתבעסקהמדובר

12לחברתכלכלייתרוןלייצרובכך, בתחומולעסוקהיחידאתלהגבילהייתההתחרות
13שלפיו, סבירמסחריבטעםמדובר. אילתבעירשנים4שללתקופה,ביתןיינות

14העסקיכוחוהגבלתתוךהמקומיבשוקמעמדהאתלבססביקשהביתןיינותחברת
15.הוגןפיצוינקבעכךבגין. בתחומההיחידשל

16מתחרות בסופרמרקט באופן ןאינחנויות ברחוב בני ישראל וברחוב ששת הימיםה)2
17, הפעלת חנויות שכאלה. סופרמרקטבולאמכולתבחנויותמדוברשכן, ישיר

18-איבגיןוהתמורההתחרות-אילענייןומתןבמשאחלקוהייתה, מפורשותהוחרגה
19גודלבסדרחנותפתיחתעלאוסרהתחרותאילהסכם3.2סעיף. התחרות

20.ביתןליינותשנמכרסופרמרקטל
21,400,000₪בסךההסכםהפרתבגין,התחרות-איבהסכםשנקבעהמוסכםיצויהפ)3

22אונזקבגיןשיגיעאחרפיצויסכוםלכלנוסףוהוא, נזקהוכחתללאפיצוי ינוה
23שקיבלהתמורהביןלפערמשמעותאין, משכך. החוזהמהפרתשייגרמוהפסד
24. המוסכםהפיצויסכוםלבין1,800,000בסךהיחיד

25
26יש, הזכותבעלבידינכסהמהווה, ראויהזכותהמגבילהתחרות-איתנייתעבורבולתק.ג

27, המערערידיעל ממששלויתורשהנע, זהבמקרה. נכסמכירתבעבורהוניכתקבוללסווג
28קשרי, הפיזיהמקום, המזוןקמעונאותבתחוםהשניםרבהניסיון, הידעהיו ברשותושכן

29-איעבור תשלוםצדיקוהואלה, קשורהחברהבמסגרתועשינתשתית, והלקוחותהספקים
30מגבלותושבו,המערערתחתמהשעליומהחוזהבנפרדביתןיינותחברתידיעל ,התחרות

31יינותשלבעסקיהלהתחרותממששליכולתהייתלמערער. אליההקשורותהתחרות-אי
32ואילצה אותו, חופשיןבאופבתחומולעסוקממנומנעההתחרות- איתניית,אילתבעירביתן

33תקופתינההשניםארבעשלזמןתקופה. ומקוםזמןבמגבלותבענףלפעולזכותועללוותר
34, באילתהקמעונאותבשוקחלקהאת,אשר במהלכה ביססה יינות ביתן,ממושכתזמן
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1היהשלאכך, הוקפאהקמעונאותבענףפועלואשר, המערערעבורמשמעותיתמגבלהויצרה
2כלילכמעטהמערערהוגבלהמיקוםינתחמבגם. אילתבעירעסקיואתלנהלשיךלהמיכול

3גיאוגרפיתמבודדתאילתהעיר. אילתבעירונערכיםנקשריםקשריוכלשכן, בעסקיו
4אחרותאמתיותחלופותהמערערלרשותעמדולאכןועל, הארץחלקימשארוכלכלית

5. ושברשותבידעשימושלעשותיכולהיההואשבהן

6סמכותלמשיבכי,הדברמשמעותשאיןהרי, כמלאכותיתהעסקהלסיווגמקוםהיהאםאף
7קייםהיהאשרבמסלולאלא, ביותרהגבוההמססכוםאתהמשיתבמסלוללבחורקנויה
8.המלאכותיותלולא

9מכירבעצמוהואגםשכן, למערערתצולהוציאמקוםאין, המשיבשללשיטתוגםממילא
10.החברהשלהחייבתהכנסתהאתלהגדילאיןכי, החלופיותבשומותיו

11הראשוןבשלב, כאשר, התחרות- איהסכםבגיןשבמחלוקתהתשלוםאת מהות יש איפוא לבחון.13
12יבחן סיווגו, ואם יימצא כי כך הדבר, אמתיתחרות- איבהסכםמדוברהאםהשאלהתיבחן

13.פירותיאוהוניתקבולכ

14אתלהפחיתאולהימנעשנועדהמעסקהלהתעלםהשומהפקידבסמכותדןלפקודה) א(86סעיף.14
15את, להפחיתהעלולהאו, המפחיתהפלוניתעסקהכי, סבורהשומהפקידהיה: "במסהחיוב
16אינהפלוניתשהסבהאו, בדויהאומלאכותיתהיאפלוניאדםידיעלהמשתלםהמססכום

17אוממסהימנעותהיאפלוניתעסקהשלהעיקריותממטרותיהאחתכיאו, למעשהמופעלת
18בדברהנוגעוהאדם, ההסבהמןאוהעסקהמןלהתעלםהוארשאי, נאותותבלתימסהפחתת

19אינןאפילונאותותכבלתילראותןניתןמסהפחתתאוממסהימנעות. זהלפינישוםיהא
20". החוקאתנוגדות

21מתוצאותיהלהתעלםהשומהלפקידאפשרשהמחוקק, חוקיתעסקההינהמלאכותיתעסקה
22פיעל. מסהפחתתרקהיאותכליתהמסחריטעםהיהלאלעסקהכי,מצאאם, מחדשולסווגה

23ביסודהעומד,ותכליותיההעסקהנסיבותמכלוללאורהאםלבחוןיש, "המסחריהטעם"מבחן
24זכותביןלאזןמגמהמתוך; מסלהפחתתלהביאהיאמטרתהכלשמאאו, ממשיכלכליטעם

25צודקתמסמערכתובקיוםאמתמסבגבייתהציבוריהאינטרסלביןהמסאתלתכנןשוםהני
26לבניןחברה' ושותרובינשטייןיואב' נגדוליםלמפעליםשומהפקיד3415/97א"ע(ושוויונית

27)). 2003(915) 5(נזד"פ, מ"בעומימוןפיתוח

28להיותיכולהוהיא, ישוםהנידי- עלשנעשוהפעולותמכלולאתכוללתזהלעניין" עסקה"
29). 11בפסקה, ל"הנרובינשטייןעניין(ונסיבותפעולותשלמרצףמורכבת

30אתלבחוןהמשפטביתעל, לגיטימימסחריטעםגםעומדפיסקליתמטרהלצדשבובמצב
31: ולפיו" המסחריהטעםיסודיות"מבחןנקבעלכךבהתאם. מסחריטעםאותושלמשקלו
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1. העסקהאתהנישוםמבצעהיהלא-המסחריתהמטרהלולאאםתמלאכותיאינהעסקה"
2תנאיהואזושלשקיומהבדברספקואין, מסחריתמטרהקיימתאםרקבודקאינוהמבחן
3המסחריתהמטרהכיגםנדרשהמבחןשלסיפוקולצורך. מספיקתנאיזהאיןאך, הכרחי
4לעסקהנכנסהיהלא, תתממשזויכהנישוםשלציפייתושלולאכך', יסודית'סיבהתהיה

5אםאף, העסקהשלמלאכותיותהתישלל, הסוגיהעלהחולשיםהרציונאליםלאור. מלכתחילה
(שווהיסודיותבמידתפיסקליטעם, היסודיהמסחרילטעםנלווה 6סגנון2965/08א"ע" 

7כי, הוסברכןכמו)). 21.6.2011(27בפסקה, תקווה-פתחשומהפקיד' נמ"בעתקשובשירותי
8ובעזרת, ומטרותיההעסקהנסיבותמכלולפיעלתיבדקהמסחריהטעםשליסודיותובחינת
9הכלכליתשקילותן, הנישוםידיעלשהועלההמסחריהטעםאמינות: ביניהם, עזר-מבחנימספר

10ומידת, בעסקהההתקשרותבעתלרווחסבירהציפייהשלקיומה, העסקהשבבסיסהמטרותשל
11.מסתכנוןבאמצעותהתבצעהסיכוןשגידורלאפשרותלבבשיםעסקהשבהסיכון

12השומהפקידעלמוטל, מסחריטעםונעדרתמלאכותיתהיאמסוימתעסקהכילהוכיחהנטל
13נטללעניין)). 30.1.2006(18בפסקה, 4אביבתלשומהפקיד' נשיטרית10666/03א"ע(

14בעתעליוהמוטלהנטלאתיריםהשומהפקיד"):26בפסקה(ל"הנסגנוןבענייןנקבעההוכחה
15יוכל, אזאו. מלאכותיתהיאהנישוםביצעאותההעסקהכי, אובייקטיביתמבחינההוכיחו

16המסחרייםהשיקוליםעלולהצביעלבוא, לענייןביותרהטובותהראיותשבידיו, הנישום
17עסקהבבסיס... ודייספיסקליטעםישנוכאשר. עסקאותיובבסיסשעמדוהסובייקטיביים

18גםעמדהעסקהבבסיסכיוממשיותחותכותבראיותלהוכיחהנישוםיוכל, לבחינההעומדת
19ביתשלרצונוחוסר: האינטרסיםמכלולביןהראויהאיזוןזהו. סובייקטיבייסודימסחריטעם

20, זהמהחוקשלטוןועקרוןהחוזיםחופשכיבוד, האמיתייםהכלכלייםבחייםלהתערבהמשפט
21שלהעסקייםשיגיונותיהםתוצאותשלהטלתםומניעת, הציבוראינטרסעלההגנהלבין

22".מזה, החברהכתפיעלבודדים

23. מלאכותיעסקאותבפיצולמדוברכיוכיחלהנטלהרים את ההמשיבכי,סבורני, כמפורט להלן.15
24יסודירימסחטעםעמדהפיצולבבסיסכי, להוכיחהרימו את הנטללא, מנגדהמערערים

25-סובייקטיבי

26וליצור,לקיימוהצדדיםכוונתהייתהרציניתכמהעדתהיותמעוררהתחרות- איהסכם,אכן
27: ביתןיינותלחברתמתחרהגורםיהוולאהמערעריםשבומצב

28כל,דהיינו, אילתבעירסופרמרקטשלוהפעלהכפתיחה" תחרות"מגדירהתחרות-איהסכם.א
29להתחייבותמתייחס3סעיף. שנמכרסופרמרקטהכדוגמתותחנרקולאסופרמרקט

30ביינותהתחרותלשם, ובקשריםבניסיון, בעקיפיןאובמישרין, שימושלעשותשלאהמערער
31ראוהצדדיםכימלמדת, ישראלבני' ברחהחנותלהחרגת,בהסכםההתייחסותגם. ביתן

32כןועל, ביתןביינותהמתחרהכפעילות–גם אם הינה אכן מינימרקט שכונתי –זובחנות
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1ביתןיינותכיהשומהבדיוניסיפרעצמוהמערער. התחרות-אימהסכםלהחריגהלנכוןראו
2נחוםבהתחלהכיואמרהוסיףיוסי": ישראלבני' ברחהחנותאתגםבעסקהלכלולבקשה

3מוכןהיהולאלהצעתוסירבהואאךישראלבבניהקטנההחנותאתלכלולרצהביתן
4ולאאותהלקנותביקשוהם: "המערערהעידבחקירתוגם). בניונסלתצהירחנספח" למכור
5היתהנחוםשלהמטרה... מ"מוונוהל, לקנותביקשהוא. להפעילשאפסיקביקשו

6' ש, 43' עמ" (התחרותאיהסכםנולדגםמכאן... באילתהקמעונאותמשוקאותילהוציא
27-23 .(7

8הותרתעם, עובר לכריתת הסכם אי התחרותהשלימהביתןשיינות,נראה איפוא
9ראתהשאותו, ישראלבני' שברחהחנותבגדרירקאך, באילתמתחרהכגורםהמערערים

10ורקאךבאהישראלבני' ברחלחנותשההתייחסותהייתההמערעריםגרסת. מתחרהכגורם
11ק שעדות המערער הינה לא ר,זושבנקודהאלא. הצורךמןלמעלהבבחינת, הזהירותלשם

12, ]נוסח חדש[פקודת הראיות ל54כמשמעה בהוראת סעיף , בגדר עדות יחידה של בעל דין
13מי מבעלי את המנעותם מהעדת , אלא שיש גם לזקוף לחובת המערערים, 1971- א"תשל

14ויכולים היו לשפוך אור ,אשר היו מעורבים בעסקה עם המערערת,ביתןיינותבהתפקידים
15. ו תפסה יינות ביתן את החנות האמורהעל האופן שב

16נוסףמינימרקט,כאמור, המערערתפתחה, התחרותאילהסכםבניגודלכאורה, 2009בשנת
17לא . ביתןיינותמצדמחאההובעהכי, אין כל ראיה מלבד דברי המערער. הימיםששת' ברח

18ך דיוני השומה במהל, כאשר עורך דינה של המערערת התבקש,הוצגה כל תכתובת בעניין זה
19העיד בחקירתו). בניונסלתצהירט- חנספחים(כזואך לא מצא, להמציא תכתובת בעניין

20, ישירהתכתובתביניהםהייתהלא, ביתןמיינותרשותביקשלאהואכי,המערערכאמור
21, על כל פנים).5' ש, 46' עמעד31' ש, 45' עמ" (יותרלאזהעלהתבאסוקצת"ביתןיינותוכי

22התנהגות זו של , לסברתי. ינות ביתן לא נקטה כל הליך למניעת פתיחת החנות האמורהי
23שלפיה עניין זה לא היה בעל משקל של ממש עבור ,עשויה להתיישב עם הסברה, יינות ביתן

24. יינות ביתן במסגרת העסקה

25,הימיםששת' וברחישראלבני' שברחהמינימרקטיםבשניאיןכיהמערעריםלטענותאשר
26:שלהלןמהטעמיםלקבלהשאיןנראה–שנמכרסופרמרקטלתחרותלהוותכדי

27-אימהסכםמפורשבאופןישראלבני' ברחהחנותאתלהחריגטרחוהצדדים, כאמור
28מדוע-אם כך . כעסק מתחרהכי נתפשה, כמפורט לעיל, ומשמעות הדבר לסברתי, התחרות
29ישראלבני' ברחלחנותהנוספשהיאמה עוד? ככזושתיתפלאהימיםששת' ברחשהחנות

30.פועלתשכבר

31שטח"סופרמרקטלכיצוין2007לשנתהמערערתשלהכספיבדוח–החנויותאשר לשטחי
32איחסוןשטחוהיתרהכחנותמשמשיםר"מ1,100- כמתוכואשרר"מ2,350-כשלכולל
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1שתיכיצוין2009לשנתהמערערתשלהכספיבדוח). 9' בעמ12באור, 1/מש" (ולוגיסטיקה
(עזרשטחיר"מ60-כובתוספתר"מ300- כשלשטחעלמשתרעים..."תהחנויו 2, 2/מש" 

3למעלה ממחצית,החנויותשתיכל אחת משלהמסחרישטחןמשמע). 10' בעמ. ב.ג.13באור
4סופרמרקטהשטחיביןגדולכהבפער,איפואמדובראין, סופרמרקטהשלהמסחרישטחו

5. יותהחנולשטחי

6אינםחתוםהואשעליהםהכספייםבדוחותהנתוניםכי,בחקירתוכאמור טעןהמערער
7ואילו , האלדוחותעלשחתםאישרכאשר הוא,באה מפיו בלבד, אלא שטענה זו, נכונים
8במאזן המערעריםוהדבר נזקף לחובת, להעידזומןלאהדוחותאתשערךהחשבוןרואה

9.הראיות לעניין זה

10שהשטחיםהמערעריםבטענתלתמוךכדי, אובייקטיביתראיהכלהובאהאלכןכמו
11חנותכלשלהמחסניםשטחכי ,חקירתובהמערערבטענתאו,שגוייםהםבדוחותהנקובים

12. כולההחנותמשטח20%-25%הואממכר

13שלהממכרמשטחרבעמהווהיחדחנויותהשתישטח, המערערגרסתלפיגם, מקוםמכל
14כברזה, מטריםמאותשלבמרכולכשמדובר"כי,העידויינשטייןהמומחה. טסופרמרקה

15לושיהיוואפילומוצריםשלרחבמגווןבתוכולהכילשיכולמרכולכברזה, מכולתלא
16. מאפהדבריאובשרשלמתמחותמחלקותלושיהיולהיותיכול. קטןסופרשלסממנים

17).16-13' ש, 28' עמ" (גדוללאעירוניסופרמרקטשלנראותלהציגיכולמטר300

18מכל, הכליששהוחרגהובחנותשנמכרהחנותב"כיהעיד, בניונסמר–החנויותאופיאשר ל
19לאזה. מהילדותשזוכריםכמומכולתלאזה" ... "קטניםיותרמדפיםרק, המוצריםסוגי

(הכלבושישמינימרקטזה, גבינהופורסעומדמכולתשבעלמכולת 20' ש, 7-6' ש, 12' מע" 
18-17 .(21

22יינותלמכורלהמשיךלמערערהותר, התחרות-אילהסכם4סעיףבמסגרת, כןכמו.ב
23גםשלוהתחרותכושרעלשמרשהמערערכך, קמעונאיתאוסיטונאיתבמכירהואלכוהול

24' מחישסופרמרקטלכל: "זהבהקשרויינשטייןהמומחהשלעדותוראו(האלכוהולבתחום
25, 29' עמוגם23-22' ש, 25' עמ" (בסופרמרקטאקנהלאאניאזלויאצלקניתיואםותמשקא

26בחברת ) באמצעות חברה אחרת(בנוסף לכך שהמערער הינו הבעלים בפועל , זאת)). 28-25' ש
27מה שיכול היה לפחות , באזור אילת, ל יצרנים שוניםשהינה מפיצה בלעדית ש, משב סחר

28בחנויותיו , ער להציע מוצרים שונים במחירים תחרותייםבאופן תיאורטי לאפשר למער
29אין כל , כאשר בהסכם שבין המערער ובין חברת יינות ביתן, ברחוב בני ישראל וששת הימים

30יש לחזק את הספק בדבר גם בעובדות אלה . מגבלה ביחס לפעילות חברת משב סחר
31.האותנטיות של תניית אי התחרות

32
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1בכך שנמנעו מלזמן ,משקל מחדלם הראייתי של המערעריםעולה , האמורכלרקעעל.ג
2ולהעידו לעניין האותנטיות של תניית אי ,מי מבעלי התפקידים ביינות ביתן, לעדות

3.וביחס לקשיים שפורטו לעיל, התחרות

4עלהאוסרים, התחרות-איוהסכםהמכרהסכםלשוןביןפערקיים. כהעדדבריםשלסיכומם
5הצדדיםהתנהלושבוהאופןלבין, ישראלבני' ברחהחנותשלורשתמפהחרגהתוךתחרות
6שלאחיזתםהרחבתואף ,)והסיטונאות(הקמעונאותמשוקהמערעריםהוצאתאי–בפועל

7.זהבשוקהמערערים

8.התחרות-איבגיןהתמורהקביעתלאופן,העשוי להניח את הדעתהסברלא הוצגכי , סבורני.16

9,₪מיליון8עלעומדהנמכרתהפעילותשלהכלכליהשווישלפיה, ןויינשטיימרשלדעתוחוות
10,₪מליון 6.8דהיינו , סיכום הסכומים ששילמה יינות ביתןכימתבקששלכאורהכך, נסתרהלא

11. הנמכרתהפעילותשוויאתשיקף

12כיהמשיבעמדתאתלמעשהמאשר,)בניונסלתצהירהנספח(מלאגיאח"רושלמכתבו
13הכוללתהתמורהמתוךחלקוכי, ח"שמיליון6.8הואהנמכרתהחנותבעבורוללתהכהתמורה
14,אישיבאופןלמערערמהתמורהחלקלשלםביתןנחוםמרשלדרישתובשל,פוצלשנקבעה

15.תחרות-איבעבור

16ח"רומדוחכשנשאל. נכוןאינותוכנוכיוטען, מלרח"רושלממכתבוכאמורהתנערהמערער
17אותוייצגולאבעסקהנוכחהיהלאהואכי,וטען, "אותותשאל: "השיב, כתבשאתכתבמלר

18מדועשיסבירכדימלרח"רואתהעידולאהמערערים, דא עקא). 23-9' ש, 48' עמ(מסגרתהב
19.והימנעותם זו נזקפת לחובתם לעניין בחינת הראייה, שכתבאתכתב

20כי אין לה דוחות תמחיר או , משיבלשאלת נציג ה, במסגרת הליכי השומה המערערת השיבה
21ח מלר מסר למשיב כי מנגנון המחיר נקבע לפי ממוצע של שלושה מחזורים "רו. תחשיבים
22ועם ) מיליון5(סך העסקאות עם המערערת , והנה. ח"ש6,825,000ס "שעמד ע, חודשיים
23פט נמסר כי רק בעת חקירת המערער בבית המש. מיליון6.8אכן עולה כדי ) מיליון1.8(המערער 

24ובניכוי , 4כפול , את הכנסותיו, ח בשנה אשר שיקף לטענתו"החישוב היה לפי חצי מיליון ש
25.ח"מיליון ש1.8הגיעו לתוצאה של , הנחה

26, לערוך תחשיב כזהכמובןחובהאין. התחרותאילשוויכתובתחשיבזמן אמתנערך בלא
27בגדר , ן חישוב שווי אי התחרות לבדהבהעדר מסמך כזה עומדת עדותו של המערער לעניי, ואולם

28כאשר לחובת המערערים נזקפת גם לעניין זה הימנעותם העדת עדים , עדות יחידה של בעל דין
29.ח המערערים בתקופה הרלוונטית"או רו, נציג יינות ביתן שהשתתף במשא ומתן–רלוונטיים 
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1המוניטיןעל, "מרקטמשב"השםכימפורשותמבהיריםהתחרות- איוהסכםהמכירההסכם.17
2המכרלהסכם4סעיף, המכרהסכםמבוא לבהשניההואיל(ביתןליינותנמכר, בוהגלום

3החנויותאתהמערערתהפעילה , שבפועלאלא,)התחרות- איהסכםמבוא לבהשלישיוההואיל
4היולאזהבהקשרהמערערשלהסבריו. ממשהשםאותותחתהימיםששת' וברחישראלבבני

5-למוסכםברצינותהתייחסולאהצדדיםגםכי,דווקא נוכח הסבריו אלה, נראהו, משכנעים
"כיהמערערהשיבתחילה 6אחריםלדבריםלבשמיםלאדבריםכשרושמיםלפעמים: 

7לנומותר: "ובהמשך". שםעםשלטהיהכבר. ההסכםמתחולתמוחרגתהחנות... שרושמים
... "אותולשנותולאבשםלהשתמשהמקוריההסכםבמסגרת 8מאחרהתעקשלאנחוםגם" 

9להשאירלוחשובוהיהשמואתבנההוא, היוםשלגודלבסדריהיהלאהואבזמנוביתןולנחום
10מבחינהלפעמים... השםעםאותולהשאירולאשלוהשםעםרוכששהואהחנויותכלאת

11היינואם... החנותוךובתלחנותמחוץהשילוטיםכלאת... החנותאתלהסבזמןלוקחטכנית
12בזמנו... טכניתולכן. בהפרהשנמצאזההיההואאזברשותינשארשהשםבהסכםרושמים

13חנויותישולכןההסבותמקצבויותרהרבהחנויותקרנההוא... שלוהפריצהבשנתהיהנחום
14אותובעצמותיובערלאולכןהשםאתהחליףמידהואבאילת... כןלפניהשםעםשנשארו

15). 47-46' עמ" (...סעיף

16בסכוםמדובר. בלבדח"ש400,000ס"עעומדהתחרות- איבהסכםשנקבעהמוסכםהפיצוי.18
17- איבגין,לכאורהששולמה, ח"שמיליון1.8שלהכספיתהתמורהלעומתשמעותיתמהנמוך

18בסעיףםאול, בלבדנזקהערכתללאהפיצויבסכוםמדוברכיהסבירוהמערערים, אכן. התחרות
19זהירהוהערכהדעתשיקוללאחרנקבע"המוסכםהפיצוישסכוםנכתבהתחרות-אילהסכם5.2
20בהקשרגם". ...כאמורהפרהשלכתוצאהזהמסמךשלחתימתובעתלצפותושניתןהנזקשל
21. ביתןיינותנציג אתמלהעידההימנעותרלוונטיתזה

22
23כי אין בו לחייב הכרה בקיומו של תשלום ,רניסבו–של חברת יינות ביתן השומההסכםלאשר

24ומכיוון, שבפשרהבהסכםשמדוברמכיוון,כפי שטענו המערערים, למערער בגין אי תחרות
25שלגביוח"שמיליון1.8כדיהמסתכמיםהסכומים) מוניטיןאותחרות- אי(סיווגהיאשמהותו

26עלבהכרחמלמדאינו,זהתשלום.הוניבתשלוםמדוברביתןיינותשלמבחינתהכימחלוקתאין
27. המלאכותיותשאלתעללהשליךיכולואינו, לעסקההשניהצדשלהמבטמנקודתסיווגאותו
28.למערערולא, ביתןיינותידיעללמערערתשולמואשר,הרשות הכירה בתשלומים,מכךיתרה

29

30באזורעתשבאותהמראההעסקהבמועדהתחרותיתהסביבהבחינת, ויינשטייןדעתחוותפיעל.19
31אזורעתשבאותהמכיוון, נוספתחנותלפתוחהיתכנותהייתהלאבאילתהצפוניהתעשייה
32באפסהתחרות-אישוויאתויינשטייןהעריךכןעל. גדוליםבסופרמרקטיםרוויהיההתעשייה
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1כתוצאההפגיעהשווימהוחישבזאתבכלאך, )20-11' ש, 31' עמ; דעתולחוות9-7' עמ(
2). 8-1' ש, 25' עמ; דעתולחוות8.3-8.2פסקה(תחרותשללקיומהבהסתברותמתחרות

3, העירשלאחריםבאזוריםהמערעריםמצדתחרות, האלבנסיבותהאם,השאלהאפואנשאלת
4גבוהכהתשלוםאשר הצדיק,איוםהיוותה, סופרמרקטהממוקםשבוהתעשייהבאזורולא
5כיאצייןזהבהקשר. בענייןשל ממש ספקנותרכי,ורניסב.תחרות-לאיהתחייבותבגין

6בשנתהצפוניהתעשייהבאזורהסופרמרקטיםפריסתאתבדקלא,המערעריםמטעםהמומחה
7שללקיומםאוהנמכרתלחנותבסמוךחנותלהקמת,עתבאותההיתכנותבחן את ולא,2008

8שמידהנחהמנקודתיצאאלא, )52' עמ(הימיםששת' וברחישראלבני' ברחהמינימרקטים
9זו ביסס את מסקנתו בדבר הנחה ועל, נוסףדומהסופרנפתחהיה,סופרמרקטהמכירתלאחר

10.שווי אי התחרות

11לא הוכחה הגבלה , כי לא הוכחה האותנטיות של תניית אי התחרות, סבורני, נוכח כל האמור.20
12ביתןיינותששילמהלתהכולהתמורהכי,ומסתברת המסקנה, מהותית של המערער בגינה

13שחלקכךמלאכותיבאופןפוצלהאך, הנמכרהעסקשלהאמתיהשוויאתשיקפהלמערערת
14כפי שטוען , במסמהחיסכוןליהנותמנתעל, תחרות- לאיהתחייבותבגין, כביכול, שולםממנה

15.המשיב

16ח"שליוןמי1.8שלהסכוםאתגםולסווגמהפיצוללהתעלםרשאיאכן היההמשיבכי, מכאן
17לכךלבבשים,הדבריםנכוניםבוודאי. למערערתולייחסו, סופרמרקטהמכירתבגיןכתמורה

18ובנקודות, לתהיות שעלוהתשובותמלואאתהמערעריםסיפקולאהשומההליכישבעת
19. הנגדיתחקירתובעתלראשונההמערערמפיגרסהנמסרהמסוימות

20בהסכם שבין המערער ובין ,תחרות-אית של תנייתאילו הוכחה האותנטיוגםכי, כן סבורני.21
21מדוברשממילאהרי, התמורהבפיצולממשימסחריטעםואילו הוכח קיומו של, יינות ביתן

22" גדיעת העץ"או ,מכירת ההון האישי של המערער, הוכחומשלא , הוניתולאפירותיתבהכנסה
23יוסף 'נסבאכפרשומהפקיד5083/13א"ע' לעניין זה ר[בכל הנוגע לעיסוקו בתחום הרלוונטי 

24)].10.8.2016(ברנע

25, האמור של המערערההונימהנכסלצמיתותהיפרדותכוללאינוהתחרות-איהסכםבאשר , זאת
26מסויםמתחוםלהרוויחהזכותעלויתורבוישהיותרשלכל, זמניתמגבלהאלא, מכירתודהיינו

27. ובמקוםבזמןהמוגבלתבתניהמדובר. יתממשזכותעלויתרלאהמערער. קצובהלתקופה
28. סופרמרקטבלהתחרותהאפשרותמהגבלתכתוצאה,נעלמולאהמערערשלהאישייםכישוריו
29, ולהפעיל עסקים בתחום הרלוונטי, לא רק שהמערער יכול היה להשתמש בכישוריו,בענייננו

30העירבתחוםגםזוןהמבשוקמרכזישחקןלהיותהוסיףשהמערעראלא , באזורים אחרים בארץ
31המשיךאלא, הקמעונאיהמסחרהמערער לא חדל מלפעול בתחום, יתרה מזאת. עצמהאילת
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1ואתכישוריואתלממשהמשיךובכך, הימיםששת' וברחישראלבני' ברחהחנויותאתלהפעיל
2לפגיעההביאו, חלפושכבר, התחרותהגבלתשלהשניםארבעכי ,לא הוכח לסברתי. ניסיונו

3או כי יכולתו האמורה צפויה הייתה להיפגע , ביכולתו של המערער לפעול בתחום, ה כנטעןקש
4כיצדבהסבירו, המערערכי גם , יוער עוד. עובר לכריתת ההסכמים עם יינות ביתן, באורח אנוש

5, הנדונהתקופהלכנסות שצפה ביחסהלאובדן, למעשההתייחס, ח"שמיליון1.8הסךחושב
6. רותיפילהפסדדהיינו

7.ואין להתערב בהחלטותיו בעניין המערערים, כי המשיב פעל בדין ובסמכות, מכאן.22

8ונוכח היקף ההתדיינות , נוכח סכום המס של המחלוקת, בנסיבות העניין. נדחה הערעור, לפיכך
9.ח"ש60,000הוצאות הדיון בערעור בסך , למשיב, יחד ולחוד, בפועל ישלמו המערערים

10

11במהלך ישיבת , )יינות ביתן בהליך אחרכ"אשר הינו גם ב(רערים כ המע"נוכח הערת ב
712חלוףד ב"יפורסם פסה,מתוך הסכם השומה של יינות ביתןפרסום פרטיםלעניין , הסיכומים

13.מנע מפרסום חלקים מתוכויאלא אם תוגש עד אז בקשה מנומקת לה, מהיוםימים

14
15.הצדדיםבהעדר, 2017פברואר 13, ז"ז שבט תשע"י,ניתן היום

16

17
18
19
20

שופט, גד גדעון

21
22


