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אחיקם סטולרשופטהכבודבפני 

) בע"מ2004גלי ליסינג (מערערת
ע"י ב"כ עו"ד שי ארז ועו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

נגד

פקיד שומה רחובותמשיבים
עו"ד שגית כחלון-ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) 

פסק דין

, מכוניותלהשכרתחברה–רערתלמעהמשיבשהוציאהכנסהמסצוויעלערעורבפניי

). "שבערעורהמסשנות": להלן(2010-2012המסלשנות

עלהנמכרים, הרכביםמכירתפעילותהאם, הינהדנןבערעורלפניהמונחתהעיקריתהסוגיה

אשר, עסקיתפעילותהינה,קצרלטווחההשכרהאוהליסינגתקופתבתוםהמערערתידי

האמוריםהרכביםמכירותשמאאו; המשיבעמדתכפי, פירותימסבחייבותהימנהההכנסות

בהתאם,המסלדחייתהמערערתזכאית, מהןלהכנסותביחסאשר, הוניותמכירותהינן

כפי,)"הפקודה": להלן(1961–א"התשכ) חדשנוסח(הכנסהמסלפקודת96סעיףלהוראות

.המערערתעמדת

200,000₪ס"עניהולדמילנכותהמערערתשלותהזכאהיא, לפנייהמונחתנוספתסוגיה

שנמצאתקשורהלחברה, ששולמובסכומיםהמדובר. 2012המסבשנתהחייבתמהכנסה

. מסלצרכיבהפסדים

מנהלתשהמערערתיקבעאםאף: לפיההמערערתשהעלתהבשאלהלדוןיש,לכךבנוסף

, עסקילמלאיקבועמרכושייעודםאתהרכביםשינומכךוכתוצאה, רכביםמכירתשל" עסק"

החייבת" מכירה"כהייעודשינויאתלראותיש, חלופיתכטענה, המערערתלשיטתאזכי

. הוןרווחיבמס

: סדרןפיעלמהשאלותאחתבכללהלןאדון

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/31848-09-15.pdf
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רכבכלילממכרעסקמנהלתהמערערתהאם

פעילותקיימתלמערערתכימחלוקתכללהיותיכולהלאכיהיאהמשיבעמדת.1

המשפטביתבפנישהוצגווהראיותהעובדותכל. רכביםמכירתשלמסחריתעסקית

המערערתשלהרכביםמכירותפעילותכילקביעהוברורמשמעיחדבאופןמוליכות

כדיןפירותימסבתשלוםחייבותממנהההכנסות–וככזו, עסקיתפעילותכדיעולה

. לפקודה) 1(2סעיףלפי

פקידלטענתבניגודזאת", הוןרווח"בידיההקימההרכביםשמכירתטענהרערתהמע.2

המבחניםכי, שהוכיחהטענההמערערת. רכביםלמכירת" עסק"במדוברכי,השומה

מכירתכי, המסקנהאתמחייביםמסלצרכיעסקשללקיומובפסיקהשגובשו

.סמלצרכיעסקכדיהגיעהלאהמערערתשלבעניינההרכבים

לעניין ניהול עסק לממכר כלי רכבדיון

הוניתבפעילותמדוברהאםהשאלהעללענותמבחניםהפסיקהפיתחההזמןבמשך.3

שלהכספיההיקף; העסקאותתדירות; הנכסאופי:  הינםהמבחנים. פירותיתאו

; התמורהייעוד; בנכסיםההחזקהתקופת; העסקאותשלהמימוןאופן; העסקאות

, טיפוח, פיתוח; ונמשכתקבועהפעילותאומנגנוןשלקיומו; הנישוםשלבקיאותו

העסקהאתהבוחן", גג"המבחן- הכולומעל; לנכסיםביחסושיווקיזמות, השבחה

–הכנסהמס, רפאלאמנוןראו.   (הכלליותהנסיבותמכלולנבחנותובו" על"ממבט

(2009, רביעיתמהדורה(106-71' עמ', אכרך רפאל9187/06א"ע); "רפאל": ןלהל) 

[תקוהפתחשומהפקיד' נמגיד (16.3.09בנבופורסם,  א"ע);"מגידעניין": להלן] 

).1) 4(לטד"פ, מ"מעמנהל' נמ"בעונאמנותלניהולאלמור111/83

; 5883/14א"בע, 27/11/2016בתאריךהעליוןמשפטביתידיעלהוכרעהזההסוגיה.4

: להלן) (27/11/16ביוםניתן, בנבופורסם(שומהפקיד' נ' ואחאלדן105/16; 8067/15

). "אלדןעניין"

שללאלודומותטענותהעליוןהמשפטביתדחהאלדןבענייןהדיןפסקבמסגרת

213-05-11מ"בעהמחוזייםהמשפטביתשלהדיןפסקיאתואישר, דכאןהמערערת

י"ע6.4.14ביוםניתן, בנבופורסם(למפעליםשומהפקיד' נמ"בעתחבורהאלדן

מפעליםשומהפקיד' נמ"בערכבקרדן16748-04-12מ"ע); אלטוביה' השכבוד

3644-12-11מ"ובע); 15.7.15אלטוביה' השכבודי"עביוםניתן, בנבופורסם(גדולים
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ביוםניתן, בנבופורסם(נתניהשומהפקיד' נמ"בערכבלהשכרתחברה–תמיר

).  דנןהמותבי"ע6.10.15

מנגנוןישהדיןבפסקנדוןשעניינןהליסינגלחברותכיקבעהעליוןהמשפטבית

עלעסקיתפעילותכדיעדעולהזוופעילות, רכבכלימכירתשלפעילותלצורךעסקי

הליסינגאוההשכרהתקופתסיוםבמועד. בדיןשנקבעוהרלוונטייםהמבחניםכלפי

נמכריםהרכבים. עסקילמלאיקבועמרכושהרכביםשל" יעודשינוי"בפועלנעשה

96סעיףאתליישםלמערערותהותרלאולכןעסקיכמלאיהמערערתידיעל

.הרכביםממכירתלרווחיםביחסלפקודה

שבהתאםהמשיבטעןלעומתה. מהמבחניםאחדלכלבסיכומיההתייחסההמערערת.5

–בסיכומיההמערערתמפנהאליהםמהמבחניםלקח, אלדןבענייןשנפסקהלהלכה

המשפטביתידיעלנמצאו, התמורהוייעודבנכסהחזקהתקופת, ואופיוהנכסטיב

העסקהשלמהותהעלמעידיםשאינםוככאלולענייננורלוונטייםכבלתיהעליון

.המשיבעםהואהדין. פירותיתאוהוניתהאם

: נכתבאלדןבעניין.6

האםבשאלה, שבפנינולמקרה, כאמור, רלבנטייםלהאמבחנים"

מנגנוןשלקיומו. לאואםרכב- כלילמכירתעסקמקיימותהמערערות

בהכשרתםוההשקעה, הרכב- כליבמכירתלעסוקשתפקידולוגיסטי

היקף. עסקיאופיבעלתבפעולהמדוברכימלמדיםובפרסומם

הצביעועליהםהמבחנים. זומסקנההואאףמחזקהגבוההמכירות

בעסקאותמדוברכיבהכרחמלמדיםאינם, זאתלעומת, המערערות

בנכסשעסקינןכיון; הנכסטיבמבחןלגביכך. הוניאופיבעלות

. העסקהאופיבדברהימנולהסיקניתןלא, במהותודואלישהוא

האופיעקבזהבמקרהמועילהאינההיאגםההחזקהתקופת

אמנםקנייתםמרגעהרכב- בכליההחזקהשתקופתאף, כך.הדואלי

שינויהתקייםכינטעןבומהרגערבזמןחולףלא, יחסיתארוכה

למבחןרלבנטיתתקופהאיזולקבועכדי. המכירהמועדועדהיעוד

בשעתהאם, השאלהעלתחילהלענותישבענייננוההחזקהתקופת

כתנהפובכך, עסקיבמלאישמאאוהוןבנכסמדוברהמכירה

אינוהואגםהתמורהיעודמבחן. למעגליתזהמבחןעלההסתמכות

כדיבעצמולעמודיכולאינו, כאמור, שכןהמערערותבשיטתתומך
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שאינם, אחריםלמבחניםלהצטרףועליו, העסקהמהותעלללמד

איןהמערערותשלהסובייקטיביתבכוונתןאף. זהבמקרהמתקיימים

–להלןשנראהכפי–שכןהמכירהשלההוניתמהותהעלללמדכדי

ולאהרכב-כליממכירתלעסקיהןפירותייםרווחיםלהפיקהןהתכוונו

המשפטביתבקביעתגםלהתערבמקוםרואהאיני. להחליפםרק

כענייןהמחוזיהמשפטבביתהוכחהיחסיקוטנהחרף. לתמירבנוגע

היקףוכי, ברכ- כלילמכירתעסקימנגנוןמקיימתהיאכי, שבעובדה

ממשבעינייישכי, יוער. לגודלהביחסמשמעותישלההמכירות

דישכן, לרעתהאףלפעוליכולתמירשלקוטנהלפיההמשיבבטענת

."עסקיתכפעולה–והפעולהכעסקישייחשבכדייחסיתקטןבמנגנון

). ס.א-שליההדגשות' ;לפרקאלדןעניין(

קטנהלחברהנחשבתתמירשחברתבעודגדולותרותחבלשתינחשבותוקרדןאלדן.7

דיוןבמהלךהקפידההמערערת. קטנהלחברהנחשבתדכאןהמערערת. יחסית

בחברותשמדוברבטענהואלדןקרדןמהחברותעצמהאתולאבחןלנסותההוכחות

מענייןעצמהלבדלהמערערתניסתהכןכמו. לעניינהדומהאינושעניינןגדולות

אתלהדגישהראוימן. תמירחברתלביןבינההשוניאתמדגישהשהיאתוךתמיר

יכול, המערערתלגביגםישיםוהדבר, תמירחברתשלקוטנהלפיו, לעילשצוטט

כדייחסיתקטןבמנגנוןדי, קטנהבחברהמדוברשכאשרבהינתן, לרעתהלפעול

.   עסקיתלפעולהתיחשבהמכירהשפעולת

ויעודהאחזקהתקופת, הנכסאופיבפרמטריםלדוןמצאתילא, אלדןבענייןהאמורלאור

. האחריםבמבחניםאדוןהמכירהסיווגבשאלתהכרעהלשם. התמורה

והיקפןהעסקאותתדירותמבחן

עשוינכססוגבאותודומותפעולותשלרבמספר, זהמבחןשלפיטענההמערערת.8

דבריעלבהסתמך(טענההמערערת. נההנדוהפעולהשלהמסחריטיבהאתלהוכיח

המסחרישאופיהמאחר, זהמבחןשלבחשיבותולהפריזשאין) רפאלאמנוןהמלומד

כדיכשלעצמועסקאותבריבויואין, איכותייםמבחניםידי-עלייקבעעסקהשל

.  עסקשלקיומועללהצביע



משפט לעניינים מנהליים-לוד בשבתו כבית- בית המשפט המחוזי מרכז

) בע"מ נ' פקיד שומה רחובות2004גלי ליסינג (31848-09-15ע"מ

תיק חיצוני:   

29מתוך 5

מנתעלאלא, םרווחילהפיקכוונהמתוךלאנעשתההרכביםהחלפת, בענייננו.9

לשמשראוייםיהיואשר, חדשיםרכביםללקוחותיהלהעמידתוכלשהמערערת

43%- כ, ועודזאת. המערערתשלהעסקיתפעילותהלבשהיא, ההשכרהלפעילות

אתמשמעותיבאופןשהקטיןמה, לסוחריםבקבוצותנמכרוהמערערתשלמרכביה

תוך, המתווךידיעלנמכרורתהמערעמרכבינוספים35%- כ.   העסקאותתדירות

. המערערתשלמינימאליתמעורבות

בחברותמדוברכאשר, 4/12ביצועמהוראתשעולהכפי, המיסיםרשותעמדתלפי.10

עלמצביעהתדירותמבחןאזי, בשנהמכוניותאלפיעשרותאואלפיהמוכרותליסינג

ובנטרול, בשנהרכביםמאותבכמהמדובר, זאתלעומת, בענייננו. עסקשלקיומו

.היותרלכלבשנהרכביםבעשרותמדובר, המתווךידיועללסוחריםשנמכרוהרכבים

באופןהן, גדולפעילותבהיקףמדוברשאיןהמערערתטענההפעילותלהיקףבאשר.11

ביןהיווהנמכריםהרכבים(המערערתשלפעילותהלכללביחסוהן, אובייקטיבי

ניכרחלק). המערערתאתששימשוהרכבכליממצבת, צעבממו, 3.6%- ל2.1%

עשרותשלבהנחה, לסוחריםבקבוצותנמכרו) 43%-כ(המערערתשלמרכביה

נמכר) 35%-כ(אחרחלק. העסקאותהיקףאתמשמעותיבאופןשהקטיןמה, אחוזים

ביןבהבחנהבחשבוןלהביאשישנוסףחשובפרמטר).  המתווךידיעלישירות

שלבצלעומדתמסוימתשפעילותככל. בפעילותשהושקעהזמןהואלסוחרמשקיע

הפעילותאם–ולהיפך", עסק"בגדרהיאשאיןכךעליצביעהדבר, אחריםעסקים

לטענת". עסק"היותהעליצביעהדבר, הנישוםשלהעיקרילחמומטההיא

שהיא, המרכזיתלפעילותהאגביהיהרכביםבמכירתשלההעיסוקהמערערת

.  רכביםהשכרת

הרכביםממספרגםעולהכך: יומיתבתדירותנעשותהמכירהשעסקאותטעןהמשיב.12

2כנספחוצורףהמערערתמייצגשערךמפורטעבודהמניירוגם, בשנההנמכרים

רכבים25–לכבנוסףכי, עולההעבודהמנייר. מונסונגו' הגבשללתצהירה

רכבים45–כ, חודשמידי, ישנם), מימוניבליסניג(אשונהרמידחודשמידישנמכרים

כל, המכירהלפנילקוחותאצלקניהבבדיקתאו/ומכירהבתהליךשנמצאיםבממוצע

.  חודש

לשנותהמערערתשלהכספייםבדוחותשעיון, המשיבטעןהפעילותלהיקףבאשר.13

שלמאסיבילהיקףגיעמהרכביםשלהשנתיהמכירותהיקףכימעלהשבערעורהמס

. שנהמדי₪במליונימכירות
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והיקפןהעסקאותתדירותמבחןלענייןהכרעה

ובשיעורח"ש24,000,000-כשלכספיבהיקףהינםשנמכרוהרכבים2010המסבשנת.14

- כשלבהיקףרכביםנמכרו2011המסבשנת.  המערערתשלההכנסותמסך44%של

רכביםנמכרו2012המסובשנת, ההכנסותמסך41%שלרובשיעוח"ש20,000,000

.  ההכנסותמסך34%שלובשיעור15,000,000₪–כשלבהיקף

אצלהרכבכלימצבתוכןהמערערתשלהכספייםהדוחותמתוךנתוניםריכוז.15

שלההיקפיםעלמלמדים, ולסטאטוסלחודשיםבחלוקה, השומהבתקופתהמערערת

בשנים–בשנהרכבכלימאותשללמכירותמתייחסיםהרכביםרותממכיההכנסות

9סעיףראו(בהתאמה, רכבים314-ו409, 419מכרההמערערת2012–2010

חברתכייצויןבלבדהשוואהלשם). לתצהירה2ונספחמונסוניגו' הגבשללתצהירה

ביןשנהמידיהמכר, העליוןהמשפטביתידיעלנדחהשערעורה, רכבהשכרתתמיר

כדיבהישהנמכריםהרכבכליכמותכינקבעלגביהוגםבלבדרכבכלי133–ל90

).  זהמשפטביתשלדינולפסק16פסקה(עסקיתפעילותעללהעיד

גםכמוהרכביםממכירותההכנסותשסכומיללמודניתןוהיקפןהעסקאותתדירותממבחן

. עסקיתפעילותשלקיומהעלמובהקאופןבמצביעיםהנמכריםהרכביםמספר

הבקיאותמבחן

עסקיםלעשותמנסהאדםכי, הרעיוןמצויזהמבחןשבבסיסטענההמערערת.16

מתקייםזהמבחן, 4/12לחוזרבהתאם. ובקיאותידעלויששבהםתחומיםבאותם

תצוובאמצעותמבוצעותהמשומשיםהרכביםשמכירתככלהליסינגחברותאצל

. רכבכלילסוחריבדומה, משומשיםרכביםשלבמכירההמומחהמיומןעובדים

. רכביםבמכירתמומחיותםאו/ושעיסוקםעובדיםהעסיקהלאהמערערת, בענייננו

מכירתלפעולתובקיאותמיומנותבעלספציפיעובדלשייךידעהלאהמשיבנציגת

כי, המערערתלטענתכךשגויוסבירבלתיבאופןכביכולהסיקהרקאלא, הרכבים

לאהמערערת.היאולא, רכביםבמכירתמיומנותקיימתהמערערתעובדילכל

מתמחיםשהםאנשיםהעסיקהשהמערערתבקביעהשתומכותראיותהביאה

. רכביםבמכירת
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מכירתהוא, היתרבין, תפקידםאשרעובדיםקיימיםשבמערערתטעןהמשיב.17

נמצא, המערערתבעבוררכביםשמוכר, לויברשמואלמר. המשומשיםהרכבים

, הבקיאות, הידעמבחןגםמתקייםבאלה. שנה25כבררכביםמכירתשלבתחום

בתחוםגםומומחיותמיומנות, בקיאותבעלהינוזהצוות. והמיומנותהמומחיות

שהמערערתהעובדההיאלכךהראייה. הליסינגבתחוםרקולאהרכבמכירת

מכירתעסקאתולהרחיבלהגדילובקיאמיומןאדםכוחאותובאמצעותהצליחה

. היוםועד2004–בהקמתהמאזשלההרכבים

הבקיאותמבחןלענייןהכרעה

על.  רבניסיוןבעלובקיאמיומןאדםכחבאמצעותהרכבכליאתמכרההמערערת.18

(המערערתל"מנכ, ברזילימרשלעדותופי "להלן,  משאשמנהלמי") ברזילימר: 

, בעצמוהוא: הםעימםההסכמיםאתועורךפרטייםללקוחותהרכביםלמכירתומתן

ל"סמנכ–דייןרונןבשםנוסףעובדוכן, זאבעזריהמר–עימושעובדחמיו

:  ובלשונו6-7שורות15' בעמבעדותוברזילימרהזכיראותו, התפעול

ומשהועשריםאיתישעובדלרונןםוג, אלייגםפניותהרבהלייש"

. "לחמיוגםשנים

"להלןלויברכסמיגםהידוע(לויברשמואלבשםלמתווךבנוסף, זאת.19 ברמר: 

הרכבבתחוםומצויעמלהתמורת, שירותיםכנותןהמערערתממשרדישפועל–")לוי

חברהתחשפלחמיוהצטרףצעירכבחורשהואעולהברזילימרשלמעדותו. שנה25

. משלועסקברזילימרפתחלימים. טורסגליבשםרכבלהשכרת

בשוקשנטועיםבקיאיםאנשיםשלושהלפחותהרכבכליבמכירתעסקוכלומר.20

, אלדןבענייןגםהיטבוהובהרלהלןשיובהרכפי. הרבהשניםמזהרכבבכלימסחר

כדוגמתקטנהבחברהברמדושכאשר, תמירבענייןהמחוזיהדיןפסקאתאישראשר

להפוךכדי, רכב-כליבמכירתבקיאל"שהמנכובכךקטןבמנגנוןדי, דכאןהמערערת

. לפירותיתהמכירהאת

ידענותבעליאנשיםשלושהלפחותהפעילהשהמערערתלפנישהוכחהיאהתוצאה

.      המכירהשלהפירותיאופיהעלללמדשעשוימהרכביםמכירתבתחוםובקיאות
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והניהולהארגוןמבחן

כגון, הפעילותאתשיאפשרמנגנוןהואעסקשלהמאפייניםשאחדטענההמערערת.21

העונותליסינגחברות, 4/12חוזרלפי. ב"וכיוצשיווק, חשבונותהנהלת, צוות, משרד

, המשומשיםהרכביםמכירותלפעילותנפרדמנגנוןהמקיימותחברותהןזהתנאיעל

פרסום, המכירותבתחוםהפועלמיומןעובדיםצוות, מיוחדיםמכירותרשימגהכולל

.זהתנאיעלעונהאינההמערערת. ועודשיווקמבצעי, המכירותלפעילות

המערערת. מיוחדיםבמגרשיםלמכירההמיועדיםהרכביםאתהחזיקהלאהמערערת.22

לרכביםייעודיכחניוןשימשלאמהםאחדאףאשר, חניוניםבשלושההשתמשה

נותבו, מהליסינגחזרתםעם. קרקעייםתתחניוניםמהםושניים, למכירההמיועדים

למקוםקרבהשלקריטריוניםבסיסעלורקאךהללומהחניוניםלאחדהרכבים

. פנויחניהמקוםאו/והאיסוף

הרכביםמספר. במכירותשעסקמיוחדעובדיםבצוותהחזיקהלאהמערערת, בנוסף

לתחוםייעודיעובדשלהעסקההצדיקלאלמכירההעמידהשהמערערתצומצםהמ

. במישריןבכךעסקולאהמערערתעובדישארגם. זה

שלמסוימיםבהיבטיםטיפלוהמערערתמעובדיחלקשאמנםטענההמערערת.23

הכספיםמנהלת, אלישרגלית' גב. ואזוטריאגביהיהבכךעיסוקםאך, רכביםמכירת

לקחוהמערערתאצלשעבדוהנהגים, כןכמו. השעבודיםבהסרתטיפלה, רערתבמע

היהלאקרובותלעתיםאך, הפוטנציאליהקונהלבקשת, קניהלבדיקתהרכבאת

דרשלארכביםבמכירתהטיפול. בעצמולבדיקההרכבאתלקחוהלקוח, בכךצורך

המבקר, שמואליזיעוח"רושלעדותולפי.  נוספיםעובדיםלהעסיקמהמערערת

, מכירהלעסקאותמזמנם1%מקדישיםהמערערתעובדי, המערערתשלהחיצוני

העובדיםשלהשכרעלויותאתלייחסניתןלאולכן, ליסינגלעסקאותהשארואת

).de minimis" (דבריםזוטי"בגדרהוא1%שלזהשיעוררכביםמכירתשללפעילות

, רכביםמכירתלצורךהמתווךשלבשירותיונעזרהםאמנשהיאהמערערתטענהעוד.24

. המערערתשלעובדהיהלאהמתווךאך

ולאוהליסינגההשכרהלפעילותאגביתהייתההמכירהפעילותהמערערתלשיטת.25

. בהתמכואשר, ייעודייםוניהולארגוןמערךהיה
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הרכביםשלהמכירותומנגנוןהארגוןאתמקיימתשהמערערתטעןהמשיב.26

רכבכלימאותשלגדולבהיקףומדוברהיות. ממכירתםהרווחלהפקתהמשומשים

, המערערתממחזורמשמעותיובשיעורבשנה₪מיליונישלעסקאותבמחזורבשנה

. רכביםמכירתשלבעסקמדובר

מנגנוןשלקיומושוללתשלאעובדה, מתווךבאמצעותגםנעשיתהרכביםמכירת.27

. המערערתטענתכפיחיצוניבגורםמדוברשלאשעהוחומרמקל, ערערתהמאצל

אינה, עצמאישירותיםכנותןאלאכשכירמועסקאינולויברשמרהעובדהעצם

.  זוממסקנהמשנה

. המשומשיםהרכביםמכירתהוא, היתרבין, תפקידםאשרעובדיםקיימיםבמערערת.28

רכביםמכירתשלבתחוםנמצא, המערערתרבעבורכביםשמוכרלויברשמואלמר

בתחוםגםומומחיותמיומנותבעלהינוהמערערתשמפעילההצוות. שנה25כבר

שהמערערתהעובדההיאלכךהראייה. הליסינגבתחוםרקולאהרכבמכירת

מכירתעסקאתולהרחיבלהגדילובקיאמיומןאדםכוחאותובאמצעותהצליחה

. היוםועד2004–בתההקממאזשלההרכבים

והניהולהארגוןמבחןלענייןהכרעה

המערערתבמגרשיחונים, למערערתהמוחזריםהרכבים, השכירותתקופתבתום.29

מנהליובהם–המערערתעובדי. למכירתםעדהמערערתעובדיידיעלומטופלים

למכירתמתןומשאבעצמםמנהלים-המערערתל"מנכ, נהגים, בטיחותקצין, תפעול

חוזיעריכת, למקוםממקוםושינועםהרכביםתיקוניהליךעלאחראים, מכוניות

הנהלתמחלקת. רכביםסוכן/וסוחרמתווכיםמולעבודה, הלקוחותמולהמכר

המכירהלאחרהשעבודבהסרתבגביה, בתשלומיםמטפלתהמערערתשלהחשבונות

.    מנגנוןעםורגנתמאעסקיתפעילותעלמצביעיםאלהכל. ב"וכיוצ

לציוןבראשוןשניים, מגרשיםשלושההחזיקההמערערתכיהעידברזילימר, כאמור.30

- ר"מ600–כשלבגודל-אחדמגרשכאשר, רכביםנמכרומהם, רחובותבעירואחד

. רכביםלמכירתבעיקרשימש

דרךעובריםלמכירההמיועדיםהרכביםבמוסךהטיפוללאחרכיהעידברזילימר.31

פי-עלרכביםהקולט, למכירהבעיקרהמשמשבמגרש. למכירהאותםהמכשירמנגנון

שוטףאונהג(המערערתשלשכיריםעובדיםנמצאים, התפעולמנהלשלהחלטה

.  רכביםלמכירתשלטקייםבמגרש. המערערתשלרכביםשמוכרמתווךוכן), מכוניות
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ומתןמשאהמנהליםאנשיםשלושהישנם, ברזילימרשלעדותופיעל, כןכמו.32

, נוסףמתווךוישנו) דייןומרזאבמר, עצמוהוא(פרטייםללקוחותהרכביםלמכירת

, לויברמר

מי, סנדלרמרשלמעדותו. עמלהתמורת, שירותיםכנותןהמערערתממשרדישפועל.33

. בעצמורערתהמעמנהלזהלסוחריםהרכביםבמכירתמ"מושמנהל

עלשעבודהסרתבעצמםמאשרים, דייןמראוהוא, ברזילימרשלעדותופיעל.34

בפועלנעשיתהלקוחותשם-עלהרכבוהעברתשיעבודהסרת. מכירתולאחרהרכב

במחלקתאחרתעובדתידי-עלאוהחשבונותמנהלתאבישרגלית' הגבידיעל

' הגבהעידהשעבודבהסרתהכרוכהתהמורכבועל(המערערתשלחשבונותהנהלת

). 42' עמ' פרו' ר, אבישר

המערערתידיעלהמועסקיםעובדים20–כמתוךכיעולהברזילימרשלמעדותו.35

מנהל: ובהם(המכירהבפעילותגםעוסקיםמהם10–כלפחות), 2' עמ2/מש' ר(

הנהלתמחלקת, דייןמר, חמיו, בעצמוהמערערתמנהל, בטיחותקצין, תפעול

). ומתווךנהגים5–כ),נוספותופקידותאבישר' הגב(חשבונות

במכירתשעוסקיםעובדיםלהאיןכיהמערערתטענתאתלקבלשאיןהיאהתוצאה.36

מתווך"הינולויברשמואללפיההמערערתטענתאתלקבלאיןגםכך. רכבכלי

, המערערתעבורפועללויברשמרהעובדהעםמתיישבתאינהזוטענה". חיצוני

. המערערתשללמשיבוןמגיעיםשלוהניידהטלפוןלמספרוכשמחייגיםממשרדיה

: 1' בעממונסוניגו' הגבשללתצהירה1כנספחשצורף18/05/15מיוםדיון' פרוראו

מאזבחברהיושבשהואטען, לויברלשמואלהתקשרנוכאשר"

". ליסינגגלישלהצלצולאתשישעוניםעדבטלפון, ומעולם

המשפטביתבפני2008-2009בשניםשהתקייםבדיון, 3/ממשכעולה. מכךיתרה.37

, המערערתשלמכירותכאישהוצגלויברשמואל, לציוןבראשוןקטנותלתביעות

המצורףהדיןלפסק10פיסקהראו(מכירההסכמיעלהמערערתבשםחותםשגם

השתנולאלויברשמואלשלהסמכויותכיהעידברזילירמכייוער). 3/כמש

הרלוונטיותבשניםגם, משמע. בפנייהדיוןלמועדועד2004מאז, השניםבמרוצת

.  מכירההסכמיעלהמערערתבשםחתםלויברמר, 2012–2010השניםבין, לשומה

שהמערערתכפי,חיצונימתווךכאללויברמרעללהתייחסניתןלא, הללובנסיבות
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הקטןהמנגנוןלעניין. ובמשרדיהמטעמהרכבכליבמכירתשעוסקכמיאלא, טענה

: לאמוראלדןבענייןהעליוןהמשפטביתהתייחסיחסית

. לתמירבנוגעהמשפטביתבקביעתגםלהתערבמקוםרואהאיני"

כי, שבעובדהכענייןהמחוזיהמשפטבביתהוכחהיחסיקוטנהחרף

שלההמכירותהיקףוכי, רכב- כלילמכירתעסקימנגנוןימתמקיהיא

לפיההמשיבבטענתממשבעינייישכי, יוער. לגודלהביחסמשמעותי

יחסיתקטןבמנגנוןדישכן, לרעתהאףלפעוליכולתמירשלקוטנה

לפסק' לפיסקה(". עסקיתכפעולה–והפעולהכעסקישייחשבכדי

)הדין

. לענייננוגםיםויפטוביםוהדברים

, למערערת. המערערתאצלמתקייםוהניהולהארגוןשמבחןששוכנעתימהמקובץעולה

אנשיםשכוללרכביםלמכירתמסודראךקטןמנגנוןיש, בתחוםקטנהלחברהשנחשבת

, בפועלאותהומבצעיםלמכירהמ"מושמנהליםאנשים, למכירההרכבכליאתשמכינים

והעברתההרכבכליבמכירתהכרוכההרישומיתהפרוצדורהאתרלהסדישדואגיםואנשים

.  הרוכשלבעלות

הנכסיםוהשבחתהפיתוחמבחן

הליסינגתקופתבתוםהמערערתלרשותהרכבכליהוחזרושכאשרטענההמערערת.38

הרכבשלבדיקהכללהנוהל". רכבהחזרתנוהל"בהםביצעההיא, ההשכרהאו

לשלםנדרשהליסינגלקוח, לרכבנזקיםואירעובמידה(קנזח"דוהכנתלצורך

). צמיגיםהחלפת, נורההחלפת(שוטפיםבטיחותוטיפולי; הרכבשלשטיפה); עליהם

טענההמערערת. לרכב1500₪-כהייתה" רכבהחזרתנוהל"שלהממוצעתהעלות

, רכבשטיפת, כהשבחהלראותניתןשלאמאחרסבירותבאילוקההמשיבשעמדת

.  צמיגהחלפתאושנתיטיפול

, מכירתםלמועדעדמליסינגשחזרוהרכביםכלאתלבטחהמשיכההמערערת.39

, לרוב. מנהלהורכביחילופייםכרכביםהמערערתאתלשמשהמשיכואףוחלקם

מסירה"לבצעמנתעלאלא, אותולמכורמנתעלשלאנעשוברכבהטיפולים

ברירת, מליסינגחוזררכבכאשר, ככלל. אותולהשכירולהמשיךכלומר", נוספת
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אתלהשכירהצליחהלאהמערערתאםרק. נוספתהשכרהעסקתלערוךהיאהמחדל

מתאיםוההשבחההפיתוחשמבחןהמערערתטוענתעוד. אותומכרההיא, הרכב

.  זהדיןפסקנושאלעסקולאן"לנדליותר

המערערת. למכירתםעוברהרכבלכליההשבחמבצעתשהמערערתטעןהמשיב.40

שלערכםאתמעלהאשרבאופןשנתגלוליקוייםמתקנת, הרכביםאתבודקת

שצורפהמטבלהמפורשתבצורהעולהכך. מכירתםלצורךאותםומשביחהרכבים

המערערתספרימתוךנלקחובטבלההנתונים. מונסוניגו' הגבשללתצהירה5כנספח

, המשיבידיעלשנערכהמדגמיתבדיקהכוללתזוטבלה). וחשבוניותרכבספר(

שרכשוהגורם, בהםשנערכוהטיפולים, רכביםמספר, היתרבין, מפורטיםבמסגרתה

. פרטי/סוחר–אותם

הנכסיםוהשבחתהפיתוחמבחןלענייןהכרעה

ךלהפונועדואשר, מכירתםלקראתהשבחהפעולותשעובריםשנכסיםהואהרציונל.41

, שיווקפעולותדורשתשמכירתםאו, ערכואתולהעלותיותרלאטרקטיביהנכסאת

.עסקית- מסחריתפעילותבמסגרת, ככללהנמכריםנכסיםהם

ביןהמחלוקת. טיפוליםשלסדרהעובריםהיוהשכרהמתקופתשחזרורכבכלי.42

.   כירתומלפניהרכבהשבחתבחינתאלהבטיפוליםלראותישהאםהיאהצדדים

' עמ(ר' פרו' מינימאליתהיאלרכביםמבצעשהואההשבחהכיהעידהמערערתמנהל.43

: )30שורה17

ומבחינתהבטיחותיהתיקוןאת, שהסברתיכפיאותםמתקןאני"...

גםוכמובןלעבודהגםלשמשיוכלשהואכדיהמינימאליהפחחות

". אותולמכור

כיעולה, מונסונגו' גבהמשיבעדתשללתצהירהשצורפה) 5נספח' ר(בטבלהמעיון.44

והחלפתפחחותתיקוניבוצעושבהםרכבכליוישורחיצהטיפולשעברורכבכלייש

להתעלםניתןלא.  יותרמשמעותיותהשבחהפעולותבהםלראותשניתן, צמיגים

הואכישהעיד, מהמערערתמכוניותשרוכש, סנדלרמרהרכבסוחרשלמעדותו

. 5,000₪כשלגודלבסדרמהמערערתשנרכשובמכוניותההשבחהעלותאתמעריך

היהלא, מכרהשהיאברכביםהשבחהפעולותמבצעתהייתההמערערתאם, דהיינו
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שהרוכשהעובדה, אחרותמילים. בעצמוהשבחהפעולותיבצעשהרוכשהצורךקם

. השבחהפעולותביצעהלאהמערערת–שהמוכרתכךעלמלמדתהשבחהביצע

שכללקבועניתןלא, בפניישהיומהראיות, השבחהפעולותעברוהרכבמכלישחלקלמרות

שמבחןבפניהוכחשלאהיאהתוצאה. משמעותיתהשבחהעברורובםאוהרכבכלי

. דנןבמקרההתקייםההשבחה

השיווקמבחן

ולמעשה, רכביםלמכירתדיתייעושיווקמערכתלההייתהשלאטענההמערערת.45

באתריםהוק- אדפרסומיםלמעט, כללהרכביםמכירתאתשיווקהלאהיא

הרכביםמכירתאתפרסמההמערערתכי, המשיבטענת". 2- יד"כגון" קמעונאיים"

זניחתפקידמילאהמערערתשלהאינטרנטאתר. שגויההיא, שלההאינטרנטבאתר

. פעילותהבשיווק

' גבלתצהיר6לנספחשצורפוהמערערתשלהאינטרנטמאתריםהתדפיסגםכך

בהםמוצגת. תועלתבהםאיןוממילא, הרכביםמכירתבשיווקתפקידאיןמונסונגו

. כאלועסקאותעורכתשאינהכמעטהמערערתאך, אין-טריידעסקתלביצועהזמנה

' גבשלהירהלתצ4בנספחכמפורט, שבערעורהמסבשנותהפרסוםהוצאותסך.47

ובממוצע, המערערתשלוכלליותהנהלההוצאותמסך1.1%-בכהסתכם, אלישר

כללשללפרסוםשימשואשר, זעומותהוצאותאלו. בשנה₪אלפי55-כעלעמד

שהוצאושכל, כך. וההשכרההליסינגפעילותכמובןלרבות, המערערתפעילויות

.בשישיםבטליםהיוםה, המערערתשלהרכביםמכירתלפרסוםכספים

בין, בפרסוםשימושעשתההמערערתהערעורנשואהמסשבשנותטעןהמשיב.48

לתחוםבמישריןהמתייחס, החברהובאתרבאינטרנטמכירהאתריבאמצעות, היתר

פרסמההמערערת. שלההאחריםהפעילותתחומילפרסוםמעבר, הרכביםמכירת

מנהלשלהביקורובכרטיסי, חוצותבשלטירכביםבמכירתכעוסקתעצמהאת

ונותנת,  הרכביםמכירותלצורךייעודיבשיווקמשקיעההמערערת. המערערת

בכל.  הרכבקנייתלאחרשנהאושנהחצילמשךומנועגירעלאחריותללקוחותיה

.והשיווקהפרסום, היזמותמבחןגםמתקייםאלו

השיווקמבחןלענייןהכרעה
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כנספחמונסונגו' הגבשללתצהירהצורפוהמערערתשלהאינטרנטמאתרתדפיסים.49

6לנספח7–ו6, 3, 2, 1עמודיםכיבעדותואישר, ברזילימר–המערערמנהל. 6

אישרברזילימר. המערערתשלהאינטרנטמאתרהודפסוהמשיבעדתשללתצהירה

. שנים5או4במשךצורתואתשינהלאהמערערתשלהאינטרנטשאתרבעדותו

באתרהופיעוהמשיבעדתשללתצהירה6לנספח7–ו6, 3, 2, 1עמודים-משמע

שורות' לפרו22' בעמראו. לשומההרלוונטיתבתקופהגםהמערערתשלהאינטרנט

נאמרשם, 1-21שורותלפרוטוקול28' ועמ31-32שורות27' עמוכן, 19–18

: כדלקמן

' גבשללתצהירה6לנספחהראשוןהדףאתלךמראה.   ש"
, מונסוניגו

. שלנומאתרדףזה.ת

?שניםכמהכברהשתנהלאשהואלכןקודםשהעדת.ש

. נכון.ת

?שלכםהאינטרנטמאתרהואהשניהדף.ש

. שלנוהתדמיתימהאתרדףעוד. כן.ת

?שניםכמהכברשקיים.ש

כן.ת

כמהכברשקייםכםשלאינטרנטמאתרגםהואהשלישיהדף.ש
?שנים

כן.ת

...

המערערתשלהאינטרנטמאתרדףזה, השישיהדףלגבי.ש
?נכון, שניםכמהכברשקיים

. עותקשזהלינראה. שכןלינראה.ת

זה, בעדותךאישרתאתהאבל2014במרץהודפסהזהבדף.ש
?2014מרץלפניעודהזההדףשניםהרבהקייםהיה

. זהתאאמרתילא.ת

מוזנחכךכלשלכםהאינטרנטשאתרבעדותךאמרתאתה.ש
?שנים6, 5בונגעתםשלא

.  שנים5, 4אבלשנים6אםיודעלא.ת

?שלכםהאינטרנטמאתרהוא7מספרדף.ש
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."עותקשזהלינראה. כן.ת

, המשיבעדתשללתצהירה6כנספחהמצורפיםלתדפיסים7–ו6, 1,2,3' בעמעיון.50

, לשומההרלוונטיתבתקופההמערערתשלהאינטרנטאתרמתוך, כאמור, הלקוחים

וליסינגאיןלטריידבהצעותהחל, זאת. ידהעלשבוצעההפרסוםפעילותעלמלמד

, ראשונהידרכבלקנייתהטבות"בכיתובהמשך;  6לנספח1' מעמכעולהמימוני

כלאתנעשהואנחנורכבבחרולאינטרנטהיכנסו... ועודחירוםשירותי, טיפולים

פרטיםלהזיןבאפשרותוכלה; 6לנספח2' בעמ" 054-2279949רכביםלמכירת. השאר

פרסמההמערערת, כןכמו.  6לנספח3' בעמהלקוחידיעלהמבוקשהרכבאודות

מנהלשלהביקורובכרטיסי, חוצותבשלטירכביםבמכירתכעוסקתעצמהאת

גלי": השלטיםעלשהכיתובלהניחשסבירהעידברזילימר).1/משראו(רתהמערע

' ר(לשומההרלוונטיתבתקופהגםקייםהיה"איןטריידמכירה.השכרה.ליסינגליסינג

'). לפרו1-2שורה37' ועמ36' עמ

היוכיעולה), 4/מש' ר(המערערתשלמכירותוקידוםפרסוםהוצאותמכרטיס.51

". פרסוםשירותיאביב"–ו" אומנותדגלירונית"לנוספותפרסוםוצאותהלמערערת

וקידוםפרסוםבכרטיסנכללותשההוצאותלמרותכיבעדותוטעןהמערערתמנהל

המשפטלביתלהציגאמורההייתההמערערת. פרסוםבהוצאותמדוברלא, מכירות

בעבורבעצמוווכחלהייוכלהמשפטשביתמנתעלהרלוונטיתמהתקופהחשבוניות

לענייןראו. עמהוטעמיה–להציגןשלאבחרההיאאולם, הללוההוצאותיצאומה

אתלראותיש. 7-13שורות37' עמ, 1-12שורות23' ועמ, 20-32שורות22' עמזה

רכבכליממנהשרכשלמינותנתשהמערערת, והמנועהגירעלשנהלחציהאחריות

)9–6שורות' לפר24' עמראו(ירותמכוקידוםפרסוםכפעולת

ובכךרכבכליבמכירתעיסוקהאתופרסמהשיווקהשהמערערתששוכנעתיהיאהתוצאה

הרכבכלשלהפירותיתהמכירהעללהעידכדיבושישהשיווקמבחןהתקיים

המימוןמבחן

אשר, זרהוןבאמצעותהמכריעברובהמומנההרכביםשרכישתטענההמערערת.52

אתלשמשהרכבצפויבההתקופהלאורךבהתאם, שניםמספרלמשךניטל
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הנישוםשכאשרטענההמערערת. ארוךלטווחניטלוההלוואות, כלומר. המערערת

העסקהשלהשתייכותהעלמעידהדבר, ומכירתונכסלקנייתקצרלטווחמימוןנוטל

דווקאמאפייןארוךלטווחאשראיבדמותמימון, זאתלעומת; מסחרי-העסקילתחום

.הוניתהשקעה

המימוןמבחןגםמתקייםובכךזרהוןבאמצעותפועלתשהמערערתטעןהמשיב.53

). 20-21שורה23' עמ' פרו, ברזילימרשלעדותועלבהסתמך(

המימוןמבחןלענייןהכרעה

מימונהואילו, ניההואופיהעלמלמדעצמיבהוןהפעילותמימוןכי, קובעזהמבחן.54

נתניהשומהפקיד' נחזןעמי9412/03א"עראו(הפירותיאופיהעלמלמד, זרבהון

). 2.2.2005בנבופורסם(

יש,  ארוךלטווחבאשראימימוןנטלהשהיאשמאחרהמערערתעמדתאתלקבלאין.55

נעשהםהאהואהמבחן.  המשיבעםהואזהבענייןהדין. כהוניתהעסקהאתלראות

עלשמלמדמהזרמהוןמימוןשנלקחהוכח, בעניינו. זרהוןאועצמיבהוןשימוש

. המכירהעסקתשלהפירותיאופיה

.העסקהשלהפירותיאופיהעלמלמדהמימוןשמבחןהיאהתוצאה

הנסיבותמבחן–העלמבחן

. רכביםמכירתשל" עסק"ניהלהלאהיאכי, מלמדזהמבחןשגםטענההמערערת.56

אתשמאפשריםהייצורכלישלוהריענוןהחידושאתלממןנועדההרכביםמכירת

בהםביצעהאםכי, כללהרכביםאתהשביחהלאהמערערת. ההשכרהפעילות

; שלהםההשכרהתקופתלאורךשביצעהלאלוהזהים, סטנדרטייםטיפולים

העסיקהלאמערערתה; הרכביםמכירתפעילותאתברביםפרסמהלאהמערערת

באופןזאתשעשוהרי, בכךעסקוחלקםואם, רכביםבמכירתשמומחיותםעובדים

; למכירההעומדיםרכביםהוצבובומסויםחניוןהיהלא; העיקריתלעבודתםאגבי

ידיעלנמכרונוספים35%-ו, רכבלסוחרי" חבילהעסקת"בנמכרמהרכבים43%-כ

הליסינגרכביכי, הוכיחההמערערת. בחברהובדעשאינו, חיצונירכביםמתווך

המערערת. מכירהאופצייתכולליםאינם,  עסקיהעיקראתמהוויםאשר, התפעולי

", עסק"שלקיומולהוכיחמנתעל, דהיינו". עסק"יוצרת" התעסקות"כלשלאטענה
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בעתנובענייננו.ההכנסהצמיחתלביןהיגיעהביןברורסיבתיקשרעללהצביעיש

ולכן. ושוליתטפלההיאהמערערתועבודת, ברכבהבעלותמעצםמהמכירהההכנסה

", הונית"היאהרכביםממכירתהכנסתהכי, לקבועהמשפטמביתהמערערתעותרת

, הריאליהרווחעל96סעיףאתלהחילהיאזכאיתבגינו, הוןרווחלהומקימה

.האינפלציוניהרווחעלממסולפטור

מעבר, בכללותההרכביםמכירתשלהפעילותשל" העלמבחן"בחינתכיטעןהמשיב.57

עסקיתבפעילותעסקינןכיהקביעהאתמחייבת–העובדותכלסכימתולאחר

הנדוןבמקרה. ניהוליתוהןארגוניתהן, כמותיתהן–רכביםמכירתשלמסחרית

שלמפרסומיםהמשתקפתהכוונהגםכמו, הרכביםמכירותשלהנסיבותמכלול

מהווההרכביםמכירתפעילותכי, כךעלבבירורמעידיםאלהכל–עצמההמערערת

. פירותיבמסהחייבתמסחריתעסקיתפעילות

הכוללותהנסיבותמבחן-העלבמבחןהכרעה

כדיבהשישרלוונטיתנסיבהכלנבחנתשבמסגרתוהגגמבחןהוא, הנסיבותמבחן.58

בחינההיאהבחינהכי, להדגישחשוב. לפירותהוןביןההבחנהקובגיבושלסייע

לשקולשישעזרמבחניהםהאמוריםהמבחניםוכי, ומקרהמקרהבכלנסיבתית

א"ע: ראו(ופירותהוןביןבהבחנההכרעהלגיבושבדרךביניהםאיזוןתוךבמצטבר

).1302יזד"פ, חדרהשומהפקיד' נאנצלביץ4/63

הרכביםממכירותההכנסותשסכומיללמודניתןוהיקפןהעסקאותתדירותןממבח.59

פעילותשלקיומהעלמובהקבאופןמצביעיםהנמכריםהרכביםמספרגםכמו

שלושהלפחותהפעילהשהמערערתמצאתיוהבקיאותהידענותממבחן; עסקית

רגוןהאשמבחןגםנמצא; רכביםמכירתבתחוםובקיאותידענותבעליאנשים

, בתחוםקטנהלחברהשנחשבתלמערערת, דהיינו. המערערתאצלמתקייםוהניהול

הרכבכליאתשמכיניםאנשיםשכוללרכביםלמכירתמסודראךקטןמנגנוןיש

שדואגיםואנשים, בפועלאותהומבצעיםלמכירהמ"מושמנהליםאנשים, למכירה

לבעלותוהעברתההרכביכלבמכירתהכרוכההרישומיתהפרוצדורהאתלהסדיר

.  הרוכש

ניתןלא, בפניישהיומהראיות, השבחהפעולותעברוהרכבמכלישחלקלמרות.60

אפואבפניהוכחלא. משמעותיתהשבחהעברורובםאוהרכבכלישכללקבוע

. דנןבמקרההתקייםההשבחהשמבחן
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השיווקמבחןהתקייםכךוברכבכליבמכירתעיסוקהאתופרסמהשיווקההמערערת.61

מלמדהמימוןמבחןגםכך, הרכבכלשלהפירותיתהמכירהעללהעידכדיבושיש

.העסקהשלהפירותיאופיהעל

לקבועכדיבואיןהמבחניםמןאחדכלכיהעליוןהמשפטביתקבעמגידבעניין.62

צריכיםוגוהסיוהקביעה. הוניתאופירותיתהאם–הפעילותסיווגאתכשלעצמו

: הספציפיתהעסקהשלהמיוחדותלנסיבותבהתאםלהיעשות

הכרחיאינוואףמספיקאינו, כשלעצמו, דלעילמהמבחניםאחדכל"

, דברשלבסופו. כפירותיתאוכהוניתהעסקהאתלסווגמנתעל

הוניתאועסקיתפעולהמהווהכלשהיכלכליתפעולההאםהקביעה

מכלולפיועלהענייןנסיבותפיעלומקרהמקרהבכלנבחנת

כלנבחנתשבמסגרתו" גג"מבחןהואזהמבחן. הפעולהשלהמרכיבים

. לפירותהוןביןההבחנהבגיבושלסייעכדיבהשישרלוונטיתנסיבה

הנבדקתבעסקההכרוכותבמינןמיוחדותלנסיבותהיאהדבריםכוונת

פיעללכאורהאםאף. האחריםהמבחניםעלבחשיבותןוהמאפילות

זה" גג"מבחןיכול, מסוימתתוצאההתגבשההאחריםהמבחנים

, הצדדיםכוונתאתלבחוןניתןזהמבחןבמסגרת. התוצאהאתלשנות

הכוללתהתמונהראיית. ב"וכיוהמכירהנסיבות, הרכישהנסיבות

" עסק"שללקיומומכווניםמהמבחניםחלקבובמצבבמיוחדחשובה

פסק; 41סעיף, חזןדיןפסק; 56-57, רפאלאמנון[(הפךהמעידיםוחלק

')]יפרקמגידעניין" )5-א' עמ, וארויואלתר; 14-15' עמ, אלמורדין

1276/01ה"בעמלמשלראו-" הכוונהמבחן"אתהמשפטביתאימץדיןפסקיבמספר.63

ה"בעמכןו; ליין-אוןבמיסיםפורסםדןגושש"פ' נמ"בעפלייסטטריידינג. ש.ע

- ליין-אוןבמיסיםפורסם,1א"תש,פ' נ' ואחמ"בעבגסקרלוס1339/04, 1166/04

.עסקשלקיומולבחינתבפסיקההמקובליםהמבחניםלצדלשלבישאותוכמבחן

המשתקפתהכוונהגםכמו, הרכביםמכירותשלהנסיבותמכלולדנןבמקרה.64

ובקיאותהמכירותארגוןדרך, ותהמכירהיקף, עצמההמערערתשלמפרסומים

הרכביםמכירתפעילותכי, כךעלבבירורמעידיםאלהכל–במלאכההעוסקים

. פירותיבמסהחייבתמסחריתעסקיתפעילותמהווה
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למצואניתן2012–2010לשניםהמערערתשלהכספיבדוח- הנישוםכוונתבמישור.65

, הכספייםבדוחותיה, עצמהאתהגדירהרתהמערעשכן", הנישוםכוונת"לתימוכין

: נכתבהכספייםלדוחותיה1ביאור. רכבבכליבסחרהעוסקתכחברה

החברה. 2004במרץהעסקיתבפעילותהוהחלהנוסדההחברה"

במסגרתוהןתפעוליליסינגבמסגרתהן, רכבכליבהשכרתעוסקת

)  .ס.אשליהדגשה(."רכבבכליובסחרמועדקצרותהשכרות

שללתצהירהצורפו2012–2010לשניםהמערערתשלדוחותיה(

)3כנספחמונסונגו' הגב

. 2008משנתרקרכבבכליבסחרעוסקתהיאכיבדוחותיהלצייןהחלההמערערת.66

משנתהחל, כלומר). 2009–ו2008לשניםהמערערתדוחות–10–ו9משנאראו(

לא. בדוחותיההמערערתלעיסוקירכבבכליסחרשלהעיסוקבמתכווןהתווסף2008

מרשלעדותו' ר(לטעוןברזילימרשביקשכפי, אחידבנוסחאובדוחבטעותמדובר

שלדוחותיה'). לפרו30-31' עמ, 1-9שורה27' בעמ, ואילך24שורה26' בעמברזילי

הדוחותלעחתוםברזילימר, המערערתומנהל, מחייבמסמךכמובןהםהמערערת

פקיד' נלביטוחחברהכלל36620-12/09מ"עאתלמשלזהבענייןראה. הכספיים

):  בנבופורסם(גדוליםמפעליםשומה

למשיב. הנישוםשלדיווחיוחשיבותעלאחתלאעמדוהמשפטבתי"

העובדותעלנבנהוהואהנישוםשלפיומוצאעלאלאלהסתמךאין

דיווחיוכירביםבמקריםקבעמשפטהבית. הנישוםלפניושמציג

יותרבנקלולאהמסרשויותמולאותומחייביםהנישוםשלהכספיים

." הכספייםבדוחותמהאמורלסגתלו

ורק, הפסדיתהיאומהשכרהמליסינגפעילותההמערערתדיווחיפיעל, כןעליתר.67

בסעיףבמפורשהמערערתכותבתכך. רווחיםלהמניבהרכביםממכירתהפעילות

: לאמורהערעורלנימוקי1.4

אוהתפעוליהליסינגמפעילותמוחזררכבכליכאשר"

אתששימשאו, לפעילותלהחזירוניתןולא, ההשכרה

המכירה. נמכרהוא, שניםמשלושלמעלהבמשךהמערערת

התפעוליהליסינגמפעילותהתמורהשכן, הכרחיתהיא
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נאלצתוכך, רכביםהעלותאתמכסותאינןוההשכרה

." הפסדיםבידיהייווצרואחרת, הרכביםאתלמכורהמערערת

בניגודלפיהםהמערערתשלהתשובהלסיכומי13בסעיףבאמורממשאיןלכן.68

, הפסדיתאינהומהשכרהמליסינגהמערערתפעילות, המשיבבסיכומי50' בסלאמור

בהחלטניתןל"הנ1.4מסעיף. השלהמסודוחותהכספייםדוחותיהכךעלויעידו

. הפסדיםהמערערתבידייווצרוהרכביםנמכרושאלמלאללמוד

הברורהכוונתהוכיהרכביםמכירתעלמסתמכתהמערערתכיברורהללובנסיבות.69

. רכביםממכירתרווחיםהפקתהיא

הכלליותהנסיבותשלהגגמבחןלרבותהרלוונטייםהמבחניםמשכל, לעילהאמורלאור

פעילותשלקיומהעלמצביעים-הכוונהמבחןגםכמוהמכירהעסקאותאתהאופפות

.   למסותהישזהובאופן. פירותיאופיבעלתרכביםמכירותשלמסחריתעסקית

המערערתשהעלתהנוספותטענות

וצרנ, ברכביה" ייעודשינוי"ביצעהשהיאככללפיהחלופיתטענההעלתההמערערת.70

, רכביםמכירתשל" עסק"מנהלתהמערערתכייקבעאםאף,  דהיינו. הוןרווחלה

לשיטתאזי, עסקילמלאיקבועמרכושייעודםאתהרכביםשינומכךוכתוצאה

החייבת" מכירה"כהייעודשינויאתלראותיש, בלבדחלופיתכטענה, המערערת

. הוןרווחיבמס

לדחותלנישוםהתיר, שבערעורהמסבשנותכנוסחו, ודהלפק96שסעיףהיאהטענה.71

נרכשבמקומואשר) המוחלףהנכס(פחת- ברנכסממכירתשנצמחההוןרווחאת

הנכסשלהמקורימהמחיריופחתהנדחהההוןרווחכאשר), המחליףהנכס(אחרנכס

.במכירההוןרווחחישובלצורךוהןפחתלצורךהן, המחליף

כליממכירתהנובעההוןרווחאתלדחותהמערערתנהגה2004בשנתהקמתהמאז.72

, ואילך2010לשניםהמשיבלהשהוציאבשומותרק. לפקודה96סעיףמכוח, רכב

לאהיא, 2009עד2005לשניםלמערערתשיצאובשומות. זומדיניותנגדיצאהוא

.רכביםמכירתעלהוןרווחיבמסכללחויבה
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נושאיהרכבכליממכירתשנבעושההכנסות, המערערתלעמדת, הוארהדבפירוש.73

בשל, זאת. 2009עדרכביםממכירתנדחיםהוןברווחי, השארבין, מקורן, הערעור

הערעורמושאהרכבים, כלומר. הערעורנושאיהרכביםשלהמקוריהמחירהפחתת

תקופתאתלמנותשיהמערערתלטענתכך, כןעל. הישניםהרכבים" בנעלינכנסים"

שימורשלמהטעםוזאת, הישניםהרכביםנרכשובומהמועדדווקאהשניםארבע

, מקרקעיןמיסוילחוק) ב(5בסעיףהמערערתכ"במוצאלכךתימוכין. המסרציפות

.  במקרקעיןזכויותשלייעודבשינויועוסקלפקודה100לסעיףהמקביל

רווחילמיסויהשבחמיסויביןהחקיקתיתמוניהההרעקרוןשמכוחסברההמערערת.74

הנישוםרכשבוהיום"התיבהשמשמעותכךלפקודה100סעיףאתלקרואיש, הון

רכשהבוהיוםהואהרכישהיום, בענייננו". הרכישהיום"לזההתהיה", הנכסאת

2010שנתועדיוםאותומאז. השחלופיםבשרשרתהראשוןהרכבאתהמערערת

רווחיבמסהחייבת", מכירה"כהייעודשינויאתלראותישכןועל, שנים4מעלעברו

. הון

, כאמור. המערערתבעמדתהואאףתומךלפקודה96סעיףהמערערתכ"דבאליבא.75

שלוהמקוריהמחיראתלהקטיןיש", החדש"הנכסמכירתעםכיקובעהסעיף

אםכי, וקובעממשיךהסעיף". שןהי"הנכסממכירתהדחויההוןרווחשלבסכום

כך, לפצלויש, 1.1.2003לפניכלומר", הקובעהמועד"לפניהופקהדחויההוןרווח

הכנסותעלהמסשיעורייחולוהקובעלמועדשעדלתקופההמיוחסההוןרווחשעל

ובגין); חברותעל(לפקודה126סעיףאו) יחידיםעל(לפקודה121סעיףלפי" רגילות"

, מכאן. לפקודה91בסעיףהקבועיםההוןרווחמסשיעורייחולוההוןרווחרתית

הנכסשלהרכישהיוםועל" לנעלייםכניסה"המנגנוןעלנסמךלפקודה96סעיףשגם

במכירתחליםשהיוהמסשיעוריאתהחדשיםהנכסיםעלמחילשהואבכך, הישן

, 50.1- ה' עמ, לפקודהפרשנותהבקובץ. ההוןרווחנדחהאלמלא, הישניםהנכסים

ביוםמכונהרכשהאשר, חברהשלדוגמאבאמצעותל"הנההוראהמומחשת

אותהומכרה, במקומהאחרתמכונהרכשה, 1.1.2005ביוםאותהמכרה, 1.1.2002

שלפנילתקופהשמיוחסההוןרווחעלהמסשיעור, הדוגמאלפי. 1.1.2006ביום

ההוןרווחעלהמסושיעור) 2006בשנתחברותהמס(36%הוא" הקובעהמועד"

).2006בשנתהוןרווחימס(25%הוא" הקובעהמועד"שלאחרלתקופהשמיוחס

שהוא, המסרציפותעקרוןעםמתיישבתפרשנותה, המערערתלעמדת, ועודזאת.76

התקופותכלעלמסיוטל, זהעיקרוןלפי. הוןרווחיבחישובהיסודמעקרונותאחד



משפט לעניינים מנהליים-לוד בשבתו כבית- בית המשפט המחוזי מרכז

) בע"מ נ' פקיד שומה רחובות2004גלי ליסינג (31848-09-15ע"מ

תיק חיצוני:   

29מתוך 22

, הוןרווחימסשולםלאהמכירהובגין, נכסנמכרכאשר, כך. הוןרווחנצברבהן

יוטלכי, הקובעלפקודה88בסעיף" הרכישהיום"להגדרתבהתאםהרציפותמושגת

עמדתלפי. בעברבמסחויבולאאשר, קודמותתקופותבגיןגםהוןרווחימס

הליסינגחברתנדרשת, קיעסלמלאיקבועמרכושהרכבהפיכתבעקבות, המשיב

גםהכוללת, שניםארבעעלהעולהתקופהפניעלשנצמחרווחעלמסלשלם

המשיבלוקח, הייעודשינויעריכתשלצורך, עקאדא. הרכבשל" קודמיםגלגולים"

שהינה, הערעורמושאברכביםפיזיתהמערערתהחזיקהבההתקופהאתרקבחשבון

החזיקהבהלתקופהלהיצמדאין, הרציפותקרוןלעבהתאם. שניםמארבעפחותה

הרכביםרכישתשמיוםלתקופהאלא, הערעורנושאיברכביםפיזיתהמערערת

.הישנים

עלמסלשלםהמערערתצפויהשבערעורהמסבשנותהרכביםמכירתבעקבותאם.77

ארבעמנייןלצורךבחשבוןזאתלהביאיש, קודמותמסבשנותשנצמחוהכנסות

. לפקודה100בסעיףניםהש

עולהברכביםהבעלותתקופת, לפקודה100סעיףשלצורךהמערערתטענה, לסיכום.78

צריךעסקילמלאיקבועמרכושהרכביםשלהייעודשינוי, משכך. שניםארבעעל

. אינפלציוניוסכוםריאליהוןרווחלמערערתהיוצרת", הונית"כמכירהלהיחשב

ממסולפטור, לפקודה96סעיףמכוחהריאליההוןרווחלדחייתזכאיתהיא, לפיכך

.האינפלציוניהסכוםעל

' ר(שהגישהבהשגהגםעלתההייעודשינוישטענתהיאהמערערתבפינוספתטענה.79

' ר(בצוהשומותבנימוקיהתייחסותלכלזכתהלאאך), הערעורלנימוקי6נספח

, לכן). הערעורלנימוקי8נספח' ר(השומהוקיבנימאו), הערעורלנימוקי7נספח

. זולנקודהלהתייחסהסיכומיםבשלבמנועהמשיבלעמדתה

אינן96סעיףולתיקוןהביצועלהוראותבאשרהמערערתשטענותטעןהמשיב.80

שחייבתעסקיתפעילותהיאהרכביםמכירתשפעילותמאחרלמערערתמסייעות

הערעורנושאיהרכביםכיהמערערתשטענתסבורהמשיב. פירותימסבתשלום

מןשגויה, רכביםאותםשלהרכישהיוםאתוקיבלוהישניםהרכבים" בנעלינכנסו"

. היסוד

הנוספותהטענותלענייןהכרעה
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חובתהבשללבצענאלצתשהיאאילוץהןהרכביםשלהמכירותכיהמערערתטענת.81

פרקאלדןבענייןהעליוןהמשפטביתידיעלהנדחת- שלההרכביםציאתלחדש

: לאמורהדיןלפסק' לא

כךפועלהרכבהשכרתחברותשלהעסקיהמודלכי, איפוא, נראה"...

מסויםזמןולאחרלהשכרההרכב-כליישמשומסוימתשלתקופה

שהתשואהבעתהשוקאילוציפיעלנקבעהמכירהועיתוי, יימכרו

מודל. מהשכרתםהתשואהעלעולהחדשכבר- כליומקנייתממכירתם

שהמכירותכךעלמלמדהואואין", אילוץ"כלהיחשביכולאינוזהעסקי

השכרהבעסקאיפואעסקינן. עצמהבפניהעומדתעסקיתפעולהאינן

- כליבהשכרתהראשונה- רווחיולהשאתפעולהדרכישתילואשר

עולההישןהרכב-ליכממכירתשהתשואהבעתבמכירתםוהשניה, הרכב

" הרכב- כליחיי"לכלללהשקיףניתןזהבאורח; מהשכרתוהצפויהזועל

בשינוי- והמשכולהשכרהמלאירכישתשראשיתו, עיסקימסלולכמעין

הרכב-כליממכירתרווחיםהשאת- " גברת"הגםאלא" אדרת"הרקלא

גםמהוההבאההרכישהאםגם, ההשכרתיתפקידםאתמשסיימו

, המכירהשלבשלמהותוהואבעיניהדגש, אחרתאוכך. רצוידושחי

במובהקגםאלאלהשכרההרכבצילחידושרקלאנועדבבירורוהוא

."רווחיםלהשאת

היאומהשכרהמליסינגהמערערתשלשפעילותהשעה, בענייננויפיםאלודברים.82

רוצההמערערתכיברי. רווחיםלהמניבהרכביםממכירתהפעילותורק, הפסדית

זהבענייןוהתנהלותה, ניכריםרווחיםמכךמפיקהשהיאמשוםהרכביםאתלמכור

צריךשאנימאליומובןאחדדברלי": ברזילימרשלובלשונו. טהורהעסקיתהיא

35' עמ' ר(" התקופהבתוםלקבליכולשאניגבוההכיבמחירהרכבאתלמכור

). 12-15שורות, לפרוטוקול

43/90ביצועלהוראת; 4/12ביצועלהוראותהנוגעותהמערערתטענותבאשר.83

פעילותכיהעובדתיתהקביעהנוכחלמערערתמסייעותאינןאלו-96סעיףולתיקון

הימנהההכנסות–וככזו, עסקיתפעילותכדיעולההמערערתשלהרכביםמכירות

לאלודומותטענות.  לפקודה) 1(2סעיףלפיכדיןפירותימסבתשלוםחייבות

4/12ביצועהוראת. העליוןהמשפטביתידיעלנדחוזהמשפטביתבפנישמועלות

להוראת. 43/90ביצועלהוראתבעצמהמפנה, בסיכומיההמערערתמפנהאליה
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בענייןהעליוןהמשפטביתשלדינולפסק' לובפסקההתייחסותיש, 43/90ביצוע

: לענייננוגםהיפים, הבאיםדבריםהנכתבושםאלדן

עלרכב- כלימכירתכיהיאהמוצאשנקודת, עולההביצועמהוראת"... 

ההוראההשאירה, זאתעם. פירותיתמכירההיאהשכרהחברותידי

. לקריטריוניםבהתאםנסיבותיופיעלמקרהכלשללסיווגורחבפתח

הביצועהוראתלשוןמ, אלדןבענייןהמחוזיהמשפטבביתשנקבעכפי

כלעלכיבהנאמרולא, המבחניםלאחדכלשהיהעדפהלמצואניתןלא

גם, כך. פירותיתכמכירההמכירהאתלסווגבכדילהתקייםהמבחנים

כיהוכחולאיבואןלביןהמערערותביןאינטרסיםזהותהוכחהלאאם

וגותמסולהיותהמכירותעשויות, מהמכירותמופקיםרווחיהןמרבית

בנקודתבהתחשב–כך; הביצועהוראתפיעלגםפירותיתכמכירה

מאפייניבדברהראשוןשהקריטריוןובעובדהההוראהשלהמוצא

."  בענייננומובהקבאופןחלהמכירה

הביצועלהוראתבהתאםפעלההיאכאילוהערעורבנימוקיהמערערתשלטענתה.84

. עובדתיתהוכחהלא43/90

ידיעלהןאףנדחולפקודה96סעיףלתיקוןבאשרהמערערתשלטענתה, כןכמו.85

: לאמורהדיןלפסק' לזבפסקההעליוןהמשפטבית

, כאמור. המערערותבטענתלתמוךכדיאיןלפקודה96סעיףבתיקוןגם"

ממכירתהצומחהרווחאתהמחריגהחוקתיקוןכיהמערערותטוענות

מלמד96סעיףמגדרימכירתוטרםהשכרהואלהחכרהששימשרכב- כלי

מכירההרכב-כלימכירתהיתהלתיקוןשקדםהנורמטיבישבמצב, כךעל

אנימתקשה. לריקמילותיומשחיתהמחוקקנמצאכךלאשאם, הונית

, מעלההמובאיםההסברדבריפיעל, נועדהחוקתיקון. זוטענהלהלום

כיללמדכדיבוואין, ההשכרהחברותידיעלבסעיףשגוישימושלמנוע

הייתההשכרהחברותידיעלרכב- כלימכירת, התיקוןשלפניבתקופה

, אלדןבענייןהמחוזיהמשפטבביתשנקבעכפי. הוניתמכירהבהכרח

פיעליתברראםגם, לאחריו, שכעתבכךהיאהתיקוןמשמעות

ירהמכהייתההשכרהאולהחכרהששימשרכב- כלישמכירתהנסיבות

הדבריםהיושקדםבעידן, ואולם; זאתמכירהעלהסעיףיחוללאהונית

." פירותבגדריבאענייננווכגון, הקונקרטיותהנסיבותתלויי
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" בנעלינכנסו"הערעורנושאיהרכביםכיהמערערתטענתאתלקבלאין, כןעלאשר.86

.   רכביםאותםשלהרכישהיוםאתוקיבלוהישניםהרכבים

, החדשהנכסשלרכישהמעלותהוןרווחהפחתתלענייןהסעיףהוראתשלתכליתה.87

דרישתבמועדוהןההוןרווחדחייתבמועדהן, כפולהמסהטבתתיווצרשלאהיא

. בעתידומימושוהפחתהוצאות

בלשוןאחיזהחסרת, הסעיףתכליתעםמתיישבתאינהזהבענייןהמערערתטענת.88

סעיףאתלחלוטיןמייתרתהיאואף, לפקודה88בסעיף" רכישהיום"דרתובהגהחוק

הקבועהנכסשלהרכישהליוםלחזוריששתמידהיאשלהשהמשמעותכיוון), 2(100

). 2(100סעיףבושיחולמצבייווצרלאשלעולםכך, הראשון

שלהההוןחרווולדיווחיהמערערתשלהפחתלדרישותבניגודעומדתאףזוטענה.89

ידהעלנרכשושבוהיוםלפיהרכביםרכישתיוםעלהשניםלאורךדיווחההיאשכן

. כלשהוהיסטורירכישהיוםלפיולא, בפועל

." לנעלייםכניסה"מנגנון100בסעיףאיןלפיה, המשיבעמדתעםאנידעיםתמים.90

שכן, רלוונטיתינהאלחלוטיןלסיכומיה50' בסעהמערערתידיעלהמובאתהדוגמא

מנתעל, השונותהתקופותביןהמסבשיעורישונותיששבולמצבמתייחסתהיא

המוחלףהנכסבמכירתהנישוםייהנהשבומצב–מסהטבהכפלשלממצבלהימנע

מהגדלת, המחליףהנכסמכירתובעתגבוהיםמסבשיעוריהחייבהוןרווחמהפחתת

.  נמוכיםמסבשיעוריהוןרווח

במסגרתזולטענההשיבלאהמשיבכיהמערערתטענתאתלקבלאיןגםכך.91

בטענההמדובר. בסיכומיואליהןמלהתייחסמנועהואולכןשהוציאההחלטות

, עובדתיותטענותכלפיבעיקרמופנהחזיתשינוישלהכלל. עובדתיתולא, משפטית

כאשראולם, הטיעוןחזיתלשמהותישינויבהןשישמשפטיותטענותכלפיגםאך

והנובעת, התביעהעילתמסגרתשלבגדרההנמצאתמשפטיתבטענהמדובר

אין, שכנגדוהצדהמשפט- ביתבפניהפרוסיםוהמשפטייםהעובדתייםמהנתונים

הייתההמשפטיתהטענהעםלהתמודדהמקוםדנןבעניין.. בפניההדלתאתלנעול

העובדהבשלהמערערתשלטיעונהנפגעענייןהשבנסיבותסבורואינניבסיכומים

א"עראו(המשיבבסיכומילראשונהנעשתההטענהעםהמשפטיתשההתמודדות

). 116-117' בעמ, 105) 3(נחד"פ, ישראלסונול' נמ"בעג"רשירותתחנת9803/01
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הניהולדמיניכוישאלת

. 200,000₪ס"עניהולמידהוצאותבניכויהמערערתדרשה2012המסבשנת.92

(מ"בעטורסגלי"קשורהלחברהשולמוהניהולדמיהוצאות "להלן"  "), טורסגלי: 

טורסגלי. ברזילייהב-המערערתומנהלהמניותבעלשלחמובבעלותהנמצאת

.מסלצרכיבהפסדיםחברההינה

אין. הניהולדמיאתבניכוילההתירשלאבכךשגההשומהשפקידטענההמערערת.93

שיעניקשירותיםבדברהסכםבבסיסהאשר, קשוריםגופיםביןבהתקשרותפסולכל

מדובראםכי, הינוהאמורהעיקרוןמאחוריהעומדהרציונל. האחרלצדאחדצד

שירותיםבגיןשולמוהניהולדמיוכי, ניהולשירותילקבלתאמיתיתבהיזקקות

עודכל. לנישוםקשוראוזררותיםשינותןזהואםמשמעותאין, ממשיים

מבוצעתשההתקשרותהעובדהאזי, כלכלייםאדניםעלעומדתעצמהההתקשרות

שירותילמתןהדרישה. העסקהאתלפסולכדיכשלעצמהבהאין, קשוריםגופיםבין

השירותיםסוגימהםלפרטיכולתקיימת: נדבכיםשניכוללתממשייםניהול

הניהולושירותי"; ניהולשירותי"כוללתבלשוןמכוניםואשרבפועלהמוענקים

מתקיימיםאלונדבכיםהמערערתלטענת. הכנסתוייצורלשםלעסקנדרשים

לגליששילמההניהולדמיאתבניכוילמערערתלהתירישולפיכך, בענייננובמלואם

.200,000₪בסך, 2012בשנתטורס

שלוהנחיצותהניהולדמיבהעברתצורךהאתהוכיחהלאשהמערערתטעןהמשיב.94

. הכנסהייצורלשםההוצאה

הניהולדמילענייןהכרעה

בקבלתהצורךאתהוכיחהלאהמערערתלפיההמשיבטענתעםאנידעיםתמים.95

הסכוםכיהעידברזילימר. הכנסתהייצורלצרכיהשירותשלוהנחיצותניהולדמי

קשורהבהכרחשאינה, חמיועםשלוהיחסיםורכבותמלנוכח, היתרביו, שולםהזה

:28–26שורות35' בעמ. למערערת
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בגליהעסקיםלפניעודמורכביםבניכםשהיחסיםמבינהאני. ש"

? נכון, ליסינגלגליבהכרחקשורהלאלכםהיחסיםמורכבות? ליסינג

."ליסניגלגליבהכרחקשורהלא. ת

: 3שורה36' ובעמ

ממחירוןכתוצאהלאזהנוצרהזההזעוםוהסכוםזעוםסכוםזה"...

, אתושליהמורכביםהיחסיםעםחמיעםשעשיתימ"מואיזהאלא

אתממנוקניתישגםואחריאותושעזבתיאחרישבעצםולאחר

ואחרותכאלהמשפחתיותבפגישותאומרהיההזמןכלהואהרכבים

..."לומשלםולאשלובדבריםמשתמששאני

נשואהמסבשנותניהולשירותיניתנואכןכיההוכחהבנטלעמדהלאהמערערת.96

הזההסכוםכאילוהמערערתמנהללטענות. כנטעןעבורםשולםושאכןהערעור

הקצאתהעסקלטובתנכסיםשיעבוד, אישיותערבויותבעבור, היתרבין, שולם

החברהמנהלשלאמירותטלמעראיותכלהובאולא, המדעבפארקוהמבנההחניון

. אסמכתאכלללא

–טורסגלילביןבינהשנערךהסכםברזילימרשללתצהירולצרףבחרההמערערת.97

: 1-24שורות38' בעמברזיליעדות' ר. הערעורנשואלצוקשרשוםלושאיןהסכם

חמיךלביןבינךשנערךחוזה, 8לנספחבתצהירךמפנהאתה.ש"
שנערךכותרתופיעלרואיםהזההחוזה, טורסגליבאמצעות

2013מינוארהחלחלשהוא13בסעיףרשוםובגופו2014ביוני
אומצדיקהזהההסכםאיךש"לביהמהסבר, 2017לדצמברועד

?2012לשנתניהולדמיבתשלוםתומך

. 2012עד2010לשנתרלוונטילאזה.ת

?לתצהירךצורףזהלמהאז.ש

. ד"העואתיתשאל.ת

…

עלנעשה₪אלף200–השלבפועלשהתשלוםפהרואיםאנו.ש
?2013בשנתנעשה, 2013בשנתבנקאיתהמחאהפי

. 2013תחילת. כן.ת
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ניכויאתמצדיקה2013בשנתנעשהשהתשלוםהעובדהאיך.ש
?2012בשנתהזוההוצאה

ואחרי, 2012עדאו2012בשנתהיהזהחמיעםסיכמתיכשאני.ת
וזהגדולותיותרדרישותלוהיו, נתחשבןשאנחנודיברנו2012
. 2012עדקויישורשלסוגהיה

8כנספחשצירפתההסכםבמסגרתעוגנוהאלההדרישות.ש
?לתצהירך

. לא2012על.ת

ההסכםבמסגרתעוגנוהןלושהיושאמרתהנוספותהדרישות.ש
? לתצהירך8כנספחשצירפת

." 9לנספחשמצורףבהסכםזה2012אחרי.ת

משוםלהמסייעתאינה2010-2012ביןניהולשירותיניתנולפיההמערערתטענת.98

. שנהבאותההכנסהייצורלצורךיצאהאםרקהמסבשנתמותרתשהוצאה

. ההכנסהלהפקתשלווהיחסהניהולדמיתשלוםנקבעכיצדהוכיחהלאהמערערת

כהוצאה200,000₪שלבסךניהוללדמיבהוצאהלמערערתלהכירניתןשלאאהיהתוצאה

.לפקודהרישא17בסעיףכאמורהמסבשנתהכנסהבייצורשהוצאה

דברסוף

.נדחהשהערעורהיאהתוצאה

צמודיהיהזהסכום. 50,000₪שלבסךוהוצאותד"עוטרחתשכרלמשיבתשלםהמערערת

. בפועלהמלאלתשלומוועדמהיוםחוקיתריביתוישאלמדד

29/1/18ניתן לפרסם את פסק הדין אך לא לפני 

, בהעדר הצדדים.2018ינואר 15, כ"ח טבת תשע"חניתן היום,  
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