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  1בעניינו של מבקש   פסק די�
  1 

 2 מבוא

 3הגיש המבקש המרצת  16.3.2015המבקש) חייב כספי� למס הכנסה, ביו�  �(להל� 1מבקש 

 4ית� צו מניעה קבוע אשר ימנע מהמשיב (פקיד השומה) יפתיחה ובה ביקש שבית משפט 

 5�(להל� 29.1.2015לנקוט בהליכי גבייה כל שה� בגי� חובות שפורטו בהודעת תשלו� מיו� 

 6 �נו חולק על תוכ� השומות ונכונותלהמרצת הפתיחה), המבקש אי 1דרישת התשלו�, נספח 

 7 לסיכומיו). 4(סעי% 

 8 

 9בת זוגתו הנוכחית של המבקש, בהסכמת , 2מבקשת התובענה במקור הוגשה ג� על ידי 

 10פסק די� חלקי לפיו המשיב לא ינקוט נגדה הליכי גבייה בגי�  9.6.2015המשיב נית� ביו� 

 11החובות שפורטו באותה הודעה, בכתב הטענות כונו הצדדי� תובע ונתבע, א) מאחר ולא 

 12  מדובר בכתב תביעה אלא המרצת פתיחה אכנה אות� מבקש ומשיב.

 13 

 14הול המשפט ביקשה להצטר% ולהגיש מסמכי� בת זוגתו לשעבר של המבקש, יבמהל) נ

 15העידו המבקש ויצחק ב�  24.5.2016שושנה מנח�, בסופו של יו� בישיבת ההוכחות מיו� 

 16דוד סג� פקיד שומה, והתרתי הגשת מסמכי� שוני� בקשר לסכסו) המשפחתי בי� המבקש 

 17. מנח� הצדדי�  כי אי� בכוונת� להעיד את שושנהלאחר מכ� הודיעו לבי� שושנה מנח�, 

 18בהמש) קבעתי כי פרוטוקול הדיו� מאותו יו� יהיה חסוי לציבור מאחר והוזכרו בו נתוני� 

 19  לאחר מכ� סיכמו הצדדי� טיעוניה� בכתב.,  יני משפחהי) המתנהל בבית משפט לענמהלי

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/35011-03-15.pdf
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 2 תמצית טענות הצדדי� 

 3שנה) לא נקט המשיב  12(במש)  2014ועד לחודש ספטמבר  2002לטענת המבקש משנת  .1

 4ולכ� החוב התייש�.    29.1.2015בהליכי� כלשה� לגביית החובות אות� דרש המשיב ביו� 

 5בחודש ספטמבר ביקש המשיב להטיל עיקול על חשבונות בנק של המבקש, וזאת בטר� 

 6 הפקודה).�) (להל�לפקודת המיסי� (גביה 5�ו 4נשלחה הודעת דרישה כמתחייב מסעיפי� 

 7קיבל המבקש את דרישת התשלו� ולאחר מספר ימי� נקט  2015במחצית חודש פברואר 

 8  המשיב בהליכי גבייה מנהליי�, אצל צדדי ג' לרבות אצל ב"כ המבקש.

 9 

 10כי גבייה מנהליי� לפי פקודת יהפעלת הלהמבקש מפנה להנחיית היוע+ המשפטי בדבר "

 11לתובענה),  5, נספח 7.1002הנחיית היוע+ המשפטי, הנחייה �(להל� (גביה)"המיסי� 

 12יו� מהמועד בו  15 �באותה הנחיה נקבע לוח זמני� כדלקמ�: משלוח מכתב דרישה ראשו�

 13ימי� לאחר משלוח המכתב הראשו�.  7בחלו% לפחות   �הפ) החוב לסופי, מכתב דרישה שני

 14הרשות לפתוח בהליכי גבייה בפרק זמ� שלא עוד נקבע בהנחיית היוע+ המשפטי כי על 

 15יהיה ארו) משלוש שני�, לאחר משלוח מכתב הדרישה יש להפעיל את אמצעי הגבייה 

 16  במרווחי זמ� סבירי�. 

 17לנקוט הליכי� נוספי� מחמת שיהוי. במיוחד מנוע מלחלופי� טוע� המבקש כי המשיב 

 18לא שלח הודעות שנתיות  לפקודת המיסי� (גביה), 4שהמשיב לא שלח דרישה לפי סעי% מ

 19  ולא נקט בהליכי גבייה במש) שני� רבות.

 20 

 21לסיו� טע� המבקש כי המשיב אינו פועל בתו� לב וכי הפ) כלי שרת בידי בעלי די� 

 22  המתדייני� ביניה� בבית משפט לענייני משפחה.

 23 

 24המשיב טע� כי המבקש ידע על החוב ופעל באופ� פוזיטיבי כדי להבריח סכומי כס% מהאר+  .2

 25 ).1מנת לחמוק מתשלו� מס, תו) הפנייה לחקירתו הנגדית בתיק המשפחה (נ/ על

 26לטענת המשיב תכלית הנחיות היוע+ המשפטי לממשלה למנוע מצב בו יקשה על אזרח, 

 27בשל הזמ� הרב שחל%, להתמודד ע� דרישת החוב, במקרה זה התכלית אינה מתקיימת, לא 

 28  צרי) לנהוג בתו� לב.רק הרשות חייבת לנהוג בהגינות אלא ג� החייב 
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 2ינו יישלח לרחוב יפקיד השומה כי הדואר בענמהמבקש ביקש המשיב הוסי% כי במקרה זה 

 3י� ולא הודיע לאחר מכ� על שיניי כתובת. משלוח לאותה כתובת  קרייתב 9הסביו� 

 4כשמדובר בחוב הנובע מעסקיו של נישו� הוא תקי� ומספק. תו) הדגשה כי יש להבחי� בי� 

 5  חוב בגי� חניה וכתובת מגורי�.בי� נסה וכתובת עסקית לחוב מס הכ

 6 

 7לפיו נשלחו עשרות מכתבי דרישה , סג� פקיד שומה, המשיב הפנה לתצהירו של ב� דוד

 8הוטלו עשרות עיקולי� על  1998. החל משנת 1993לכתובת שמסר המבקש החל משנת 

 9ק של השני� חשבונות הבנק של המבקש, כשהמבקש נמנע מלהציג לבית המשפט דפי בנ

 10  , מלבד ד% אחד יחיד.כדי לסתור קיומ� הרלבנטיות

  11 

 12אשר לטענה כי המשיב לא גבה חובות מס מגרושתו או מבני משפחתו של המבקש, הבהיר 

 13המשיב כי אי� לו מידע פוזיטיבי הא� יש בסיס חוקי לגביית חובות מס מבני המשפחה וא� 

 14 .הדבר אפשרי יפעל על מנת לגבות מה�

 15 

 16כי [ציפיתי בשלב הסיכומי� כי המשיב יפנה לראיות ספציפיות עליה� הוא מסתמ) ואבהיר  

 17 הלש� הגשת הסיכומי�. למרות זאת בחרשל חודש נוס% ניתנה  למשיב ארכה כבקשתו 

 18 21בסעי% נה להתייחס לראיות בסתמיות ובכלליות. כ) למשל טע ההמשיב בסיכומיב"כ 

 19המשיב הצהיר ו"לתמיכה בטענתו צור% חומר רב" וכי  כי ב� דוד המצהיר מטע�  הלסיכומי

 20ותו לא.  ההכרעה בטענות לא נעשית  לסיכומיו), הא  21"יש להעדי% את גרסתו" (ראו סעי% 

 21לפי מספר המסמכי� עליה�  הסתמ) כל צד והאמירה "חומר רב" מבלי לציי� ולהפנות 

 22נוסח הסיכומי� הסתמי למסמכי� ספציפיי�, כמוה כאי הגשת סיכומי� כלל בנושא זה. ב

 23לסיכומי המשיב (ואי� בסיכומי� סעיפי� מפורטי� יותר), נית�  23או  21המופיע בסעיפי� 

 24בה� לסייע  לכאורה להשתמש בכל תיקי מס הכנסה, בלי קשר למחלוקת ומבלי שיהיה 

 25המדינה בתיק  תלבית משפט לגלות את האמת, לא כ) צרי) לנהוג בעל די� ובוודאי לא נציג

 26  ].הכטענת הפרק סכומי כס% גדולי� מאוד בו על

  27 

  28 

  29 
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 1  דיו�

 2 אקדמת מילי�

 3כפי שפרטתי במהל) הדיוני�, אי� בכוונתי להרחיב היריעה לסכסו) שבי� המבקש לבי� בני  .3

 4משפחתו וזוגתו לשעבר, סכסו) שמתברר בבית משפט לענייני משפחה. השאלה היחידה 

 5לפי הפקודה, שנית� לכנות� שעל הפרק הא� מתקיימי� התנאי� לנקיטת הליכי גביה 

 6 הליכי� מנהליי�.

 7 

 8המשיב בסיכומיו שאי� בה� התייחסות ספציפית לראיות כאמור,  חוזר מספר רב של פעמי� 

 9על הטענה כי מדובר בסכומי כס% ניכרי�/משמעותיי� אות� חייב המבקש, אלא שלטעמי 

 10פי� בניגוד לדי�  רק גובה החוב אינו רלבנטי אלא הוראות הדי�. אי� למשיב זכות לגבות כס

 11משו� שמדובר בסכו� חוב גבוה ומתו) דאגה לקופה הציבורית, ואזכיר כי א� אקבל את 

 12פגע בהכרח הקופה הציבורית שכ� כל עוד לא חלפה תקופת יטענות המבקש, לא ת

 13שנות לפי דיני ההתיישנות  האזרחית, פתוחה הדר) למשיב לפנות לבית משפט יההתי

 14שנות ג� הליכי יתיההחוב [מיותר לציי� כי א� חלפה תקופת הבתביעה אזרחית לגביית 

 15  גבייה מנהליי� לא יועילו].

 16 

 17  כרונולוגיה ועובדות שאינ� במחלוקת

 18וקוד� לכ�,  1988מקורות: חוב לשני�  4�המשיב בסיכומיו מבהיר כי החובות נובעי� מ .4

 19בפועל דרישת , 2002�2000, וחובות מס לשני� 1999, 1996, חובות לשני� 1993חוב לשנת 

 20  ואיל) כאמור לעיל. 1993התשלו� מתייחסת לשני� 

  21 

 22הפ) החוב לחלוט עת   24.3.2002המבקש אינו חולק על גובה החוב ונית� לקבוע כי ביו� 

 23  לתובענה). 2(נספח  1998�1993נדחה ערעורו של המבקש על שומות המס לשני� 

  24 

 25ית ימחלוקת כי במקרה זה  חלה הנחמסיכומי הצדדי� כמו ג� מכתבי הטענות עולה כי אי� 

 26ית היוע+ המשפטי נכנסה לתוק% יהיוע+ המשפטי כשכל צד מנתח אותה על פי הבנתו. הנח

 27כי היא תחול ג� על חובות קיימי� שטר� התיישנו,  15ונקבע בה בסעי%  23.8.2012ביו� 

 28מכ� "במקרי� אלה, תישלח הודעת הדרישה הראשונה לפי הפקודה, בתו� שנתיי�" ולאחר 

 29  ה ובלבד שהחוב טר� התייש�. יהנחיהלפי לפועל הרשות על 
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 1קבילות באשר לכל צד צר% לתצהירו את המסמכי� הרלבנטיי� לדעתו, לא מצאתי כל פג�  

 2כל המסמכי�, ג� לאחר חקירת המצהירי� ואני קובע כי נית� להסתמ) על כול� בסייג אחד, 

 3לט אכיפה", מסמכי� אלו הופקו הוצגו מסמכי� שכל אחד מה� כונה "פ 2בנספח ב לנ/

 4        4� יממחשבי המשיב ובה� תיאור נתוני� בקשר לדרישות התשלו� שהוצאו מכוח סעיפ

 5לפקודה. בכל פלט בי� השאר מתוארי� סכו� החוב והכתובת אליה נשלחה הדרישה,  5�ו

 6לכל אחד מהפלטי� התווספה הערה בכתב יד ובה נרש� "מכתבי� דומי� נשלחו...", אי� 

 7בכוונתי להתייחס לתרשומות בכתב יד שעל גבי נספח ב הנ"ל, משו� שלפי גרסת העד ב� 

 8  ל מופיע במחשב המשיב ומה שלא הונפק וצור% לתצהירו לא קיי� מבחינתי. ודוד הכ

  9 

 10שוכנעתי מעדותו של ב� דוד כי . 2המחשב כפי שהוצגו בנספח ב לנ/ אתייחס רק לנתוני .5

 11תוכ� מכתבי הדרישה שהוצאו מעת לעת ותמיכה לכ) אני מדובר במידע המשק% נאמנה את 

 12ע� דרישת התשלו� מאותו יו� שאי�  29.1.2015מוצא מהשוואת פלט האכיפה מיו� 

 13), הזהות בי� נתוני שני המסמכי� מאפשרת 1לת/  1מחלוקת כי הומצאה למבקש (נספח 

 14הה לאותו נספח להסתמ) על פלטי האכיפה כול� (ב� דוד בעדותו  הבהיר כי מכתב דרישה ז

 15  ).22שורה  18נשלח בכל תארי) המתואר בפלט האכיפה, ראו עמוד  1

  16 

 17מניעה להסתמ) על צווי העיקול ששוחזרו ממחשבי המשיב וצורפו כנספח ג אי� ג� כל 

 18  .2לנ/

  19 

 20 2(כל דרישות התשלו� צורפו כנספח ב לנ/�להל� ריכוז כל נספחי התצהירי� לפי תאריכי�

 21  ):2/וצווי העיקול כנספח ג לנ

 22על פי תמצית מרש� אוכלוסי�, התגורר המבקש ברחוב  4.10.1998ועד  8.5.1990מיו� �

 23  ).2ת/�ל 2ת י� (נספח יקרי 9סביו� 

 24פתח המבקש חשבו� בנק בשווי+ לש� העביר כספי� על פי הודאתו,  9.10.1996ביו� �

 25פרנקי�  784,449שווי הכספי� בחשבונו עמד על  31.12.1999), ביו� 2(נספח ד לנ/

 26 9(עמוד  2001שוויצרי� ולפי עדותו הוא המשי) להפקיד כספי� באותו חשבו� עד שנת 

 27  ). 15לפרוטוקול שורה 

 28  י�. קריית 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  20.12.1998ביו� �

 29 בוצע עיקול על זכויות המבקש בבנק לאומי. 30.3.1998ביו� �
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 1על פי תמצית מרש� אוכלוסי�, התגורר המבקש ברחוב  16.11.1999ועד  4.10.1998מיו� �

 2 ).2ת/�ל 2ת ביאליק (נספח יקרי 60אגוז 

 3על פי תמצית מרש� אוכלוסי�, התגורר המבקש ברחוב  30.10.2001ועד  16.11.1999מיו� �

 4  ).2ת/�ל 2ית מוצקי� (נספח יקר 2מנח� בגי� 

 5  ית י�. יקר 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  11.11.2000ביו�  �

 6על פי תמצית מרש� אוכלוסי�, התגורר המבקש ברחוב  17.10.2006ועד  30.10.2001מיו� �

 7  ).2ת/�ל 2ספח (נ 17דר) יד לבני� 

 8  ת י�. יקרי 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  8.11.2001ביו� �

 9והחוב הפ)  1998�1993נדחה ערעורו של המבקש על שומות המס לשני�  24.3.2002ביו� �

 10  ).1לת/ 2חלוט (נספח 

 11  בוצע עיקול על זכויות המבקש בבנק הבינלאומי.  5.5.2002ביו�  �

 12  י�. קריית 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  26.12.2002ביו� �

 13  י�. קריית 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  25.12.2003ביו� �

 14  י�. קריית 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  23.12.2004ביו� �

 15  י�.  ייתקר 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  17.11.2005ביו� �

 16ועד למועד הגשת התובענה התגורר המבקש ברחוב אבא הלל סליבר  17.10.2006מיו� �

 17  ).2ת/�ל 2בחיפה(נספח  119

 18  י�.  קריית 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  21.12.2006ביו� �

 19  בוצע עיקול על זכויות המבקש בבנק הבינלאומי. 15.8.2007ביו� �

 20  בוצע עיקול על זכויות המבקש אצל איאד עזא�. 13.11.2007ביו�  �

 21  בוצע עיקול על זכויות המבקש בבנק הבינלאומי.  11.12.2007ביו� �

 22  י�.  קריית 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  20.12.2007ביו� �

 23  י�. קריית 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  18.12.2008ביו� �

 24  י�.  קריית 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  24.12.2009ביו� �

 25  י�.  קריית 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  23.12.2010ביו� �

 26בוצע עקול על זכויות המבקש בבנק פועלי אגודת ישראל, בבנק מזרחי  14.12.2011ביו�   �

 27�, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק יהב, בנק דיסקונט, טפחות, בנק ערבי ישראלי, בנק ירושלי

 28  בנק לאומי, בנק הפועלי�, הבנק הבינלאומי.

 29  י�. קריית 9שלח המשיב דרישת תשלו� למבקש לכתובת סביו�  12.1.2012ביו� �
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 1 5הנחיית היוע+ המשפטי (נספח  6405פורסמה בילקוט הפרסומי�  25.4.2012ביו� �

 2  ). 1לת/

 3עיקול על זכויות המבקש בבנק דיסקונט, בנק  הפועלי�, בנק  בוצע 12.8.2014ביו�  �

 4הבינלאומי הראשו�, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק ערבי ישראלי, בנק ירושלי�, בנק פועלי 

 5 אגודת ישראל, בנק אגוד ובנק יהב.

 6הודיע ב"כ המבקש למשיב כי אינו רשאי לבצע הליכי גבייה בגי� שומות  7.9.2014ביו� �

 7 ).1לת/ 3ת שנות התשעי� (נספח שהוצאו בתחיל

 8לפקודה,  5�ו 4שלח המשיב למבקש דרישת תשלו� בהתא� לסעיפי�  29.1.2015ביו� �

 9, 1996, 1993חיפה, החובות ה� בגי� השני�  119הדרישה נשלחה לכתובת אבא הלל סילבר 

 10 ).1לת/ 1. (נספח 2002, 2001, 2000, 1999

 11תיקי משפחה (נספח ג  3�י המשפט בקשר להוצא צו עיקול להנהלת בת 25.2.2015ביו� �

 12), באותו יו� בוצע עיקול זכויות המבקש אצל בא כוחו, אצל עו"ד גרייב בבנק 3ות/ 2לנ/

 13יובנק, בבנק הדואר, בבנק מזרחי טפחות, בנק מסד, בנק אוצר החייל והבנק הבינלאומי 

 14 הראשו�. 

 15 4אי� בידי צד ג' (נספח התקבל אצל ב"כ המבקש, צו עקול נכסי� הנמצ 26.2.2015ביו� �

 16  ).1לת/

 17בוצע עיקול זכויות המבקש אצל עו"ד ב� ארי, אצל גרושתו של המבקש  1.3.2015ביו� 

 18  שושנה, בבנק לאומי.

 19  בוצע עיקול זכויות המבקש בלשכת ההוצאה לפועל. 4.3.2015ביו� 

 20  בוצע עקול בבנק לאומי. 8.3.2015ביו� �

 21  הוגשה המרצת הפתיחה. 16.3.2015ביו� �

  22 

 23  בהתנהגות המשיב שיהויהיה הא� החוב התייש�, הא� 

 24בשלב זה אתעל� מטענות המבקש בקשר לכתובת משלוח דרישות התשלו� וידיעתו על 

 25  הליכי הגבייה. 

  26 

 27ברצ% הזמני� יש שני מועדי� חשובי� הקובעי� את קצות התחו� העומד לבדיקה, הקצה  .6

 28בו קיבל מועד   29.1.2015�מועד בו הפ) החוב לחלוט והקצה העליו�  4.3.2002 �התחתו�

 29 המבקש את דרישת התשלו�, והשאלה מה נעשה והא� נעשה בי� שני מועדי� אלו.
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 1שני�, אול� ככל שמדובר  7חית עומדת על אי� מחלוקת כי התיישנות אזר �התיישנות .7

 2בהליכי גבייה מנהלי� כגו� הליכי גביה מכוח הפקודה, אשר לא מתבטאי� בהגשת כתב 

 3מכתב דרישה לפי סעי%  �בהלי) מנהלי, הכלל הוא כי פתיחה בהלי) גביה כגו� תביעה אלא 

 4שפטי ביחד ית היוע+ המילהנח 3ישנות (ראו סעי% ימביאה לעצירת מרו+ ההתלפקודה,  4

 5עירית  8832/12שופטי�, עע"מ  7), בית המשפט העליו� בהרכב מורחב של 24ע� ה"ש 

 6), קבע כי בעת שנוקטת הרשות הליכי גבייה 15.4.2015( חיפה נגד יצחק סלומו� בע"מ

 7(לשאלת ידיעת מאותו מועד  ישנותי� המובאי� לידיעת החייב, מתאפס מרו+ ההתימנהלי

 8  .החייב אתייחס בפרק הבא)

  9 

 10משמעות הדבר כי כל הלי) מנהלי שננקט בתיק זה ויש עשרות כאלו הביא לאיפוס מרו+ 

 11ההתיישנות, וא� אתייחס למשל רק לעיקולי�, כשלושה חודשי� לאחר שהפ) החוב לחלוט 

 12,  ביו� 5.5.2009שהתחיל מרו+ התיישנות חדש, דהיינו עד  5.5.2002בוצע עיקול ביו� 

 13, כ) שנית� 11.12.2015שהביא לתחילת מרו+ התיישנות עד בוצע עיקול נוס%  11.12.07

 14  החוב לא התייש�. 29.1.2015לקבוע כי נכו� למועד 

  15 

 16שני�, במאמר מוסגר אציי� כי ביו�  3סגרת הזמני� היא פעולה תו) מ �אשר לשיהוי .8

 17) (סייג לתחולת החוק על 6תזכיר חוק "חוק ההתיישנות (תיקו� מס' פורס�  15.5.2015

 18י�, ישלפיו בנושאי� אלו של הליכי גבייה מנהל "2016�התשע"ו מנהלי), הלי  גביה

 19בהתא� לניתוח שנעשה בעע"� , הכללי� יהיו על פי דיני השיהוי ולא דיני התיישנות

 20 . קור�) אליו הפנה המשיב�עניי��) (להל�31.5.2016( אתא נגד קור� קרייתעיריית  8329/14

 21 

 22, הרי שתקופת ככלל קשיח ומחייב בחיקוק הנקבעעוד אוסי% כי בעוד שתקופת ההתיישנות 

 23והמועד של שלוש שני�, ג� לפי הנחיית , מדובר במושג גמיש שיהוי היא תלוית נסיבות

 24ה היא בבחינת הנחייה מסייעת יוההנחי היוע+ המשפטי אינו מועד מדויק אלא מועד מומל+

 25 :כ) למשל נקבע בעניי� קור� הנ"לולא מחייבת, 

 26 בגביית השתהתה הרשות כי יאמר מתי. איזו� אפוא נדרש"

 27 את לגבות יכולתה תחת הקרקע את שומט אשר באופ� חובותיה

 28 ובה, טכני או אריתמטי במבח� מדובר אי� הדברי� מטבע? החוב

 29 עמדנו שעליו השני במוב� לשיהוי ייחשב מה השאלה ג� במידה

 30 שבו משפטי בהלי) הרשות נגד הפרט שמעלה כטענה שיהוי –
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 1 מושג הוא – בעניינו החלטתה מפני להתגונ� מבקש הוא

 2כאמור, נית� להסתייע בהנחיית היוע+ ...מורכב פונקציונלי

 3כתשתית להכרעה בשאלת השיהוי. בצד האמור יש לזכור את 

 4.אול�, בעוד שהסדר ההתיישנות ..אופיה הגמיש של דוקטרינה זו

 5שחל במשפט האזרחי קובע כלל קשיח המחייב את בית המשפט 

 6תביעה שהתיישנה ("הסדר סגור"), השיהוי במשפט לדחות 

 7  ".הציבורי הוא מושג גמיש, הנתו� לבחינה על פי נסיבות העניי�

  8 

 9אזכיר כי על פי הנחיית היוע+ המשפטי לגבי חובות קיימי� נקבע לוח זמני� של תחילת 

 10שלא להשתהות מעבר לשלוש על הרשות , ולאחר מכ� 23.8.2012פעולה תו) שנתיי� מיו�  

 11מראה כי לא נפל כל  23.8.2014ני�. בחינת פעולות הגבייה שביצע המשיב החל מיו� ש

 12  שיהוי בהתנהגותו. 

  13 

 14, 18.12.2008, 20.12.2007, 21.12.2006, 17.11.2005, 23.12.2004בתאריכי� 

 15לפקודה,  5�ו 4נשלחו דרישות תשלו� לפי סעיפי�  12.1.2012, 23.12.2010, 24.12.2009

 16, 11.12.2007, 13.11.2007, 15.8.2007במקביל בוצעו עיקולי� אצל צדדי ג' בתאריכי� 

 17  .29.1.2015לחה דרישת תשלו� ביו� נש ולבסו%  12.8.2014, 14.12.2011

  18 

 19 8.1ת היוע+ המשפטי, ונית� לקבוע כי מתקיימי� תנאי סעי% יקצב הפעולות תוא� את הנחי

 20, לרבות משלוח הודעות כל ה, המשיב פעל בשקידה סבירה ובמרווחי זמ� סבירי�ילהנחי

 21  .שנה

  22 

 23פעל  1998כי משנת מראה ה לתוק% יבחינת התנהגות המשיב ג� עובר לכניסת ההנחי

 24  בצורה עקבית וסבירה ולכ� לא נית� לטעו� כי חל שיהוי במקרה זה.המשיב 

  25 

 26כל המבקש חולק על אמינות צווי העיקול למשל משו� שלא צורפה תשובה של מחזיק  .9

 27בנק אצל ה 15.8.2007לסיכומי המבקש) ולתמיכה הפנה לעיקול מיו�  48(סעי% שהוא 

 28 . )2לפי ד% חשבו� ספציפי שהציג (נספח לת/הבינלאומי שאי� לו ביטוי בחשבו� הבנק 

  29 

 30עיקולי� בבנקי� שוני�, העובדה  30אמנ� למשיב אי� תשובה לתהייה זו, א) המשיב הציג 

 31כי המבקש בחר לסתור רק עיקול אחד בדר) של הצגת ד% חשבו�, תו) שהוא נמנע במכוו� 
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 1המבקש ולפיה, העיקולי� האחרי� יוצרת חזקה לחובת  29להמציא דפי חשבו� לגבי כל 

 2י� זה רע"א יהוא בדק לכאורה את חשבונות הבנק ומצא כי בוצע עיקול בה�, ראו לענ

 3 ). 13.12.2015( פישר נגד תמיר 7933/13

  4 

 5מה הציג רק ד% חשבו� אחד, ובהמש) שאלה להמבקש התחמק בתחילה להשיב לבעדותו 

 6דה זו מהווה כ) שעוב ,)4לפרוטוקול שורה  9כי לא פנה כלל לבקש דפי� נוספי� (עמוד טע� 

 7ואני קובע כי הסתרת דפי החשבו� הרלבנטיי� מביאה למסקנה כי  ראיה נסיבתית לחובתו

 8המבקש ידע על העיקולי� במועד הטלת� ומכא� שג� ידע על הליכי הגבייה במהל)  כל 

 9מבקש אני מניח כי מסיבותיו שלו, כנראה משו� שהעיקולי� לא פגעו בו כלכלית, ה. השני�

 10שנדו�  5255/11רע"א ת את הבסיס להסתמכותו על טלהחריש, ידיעה זו שומהעדי% 

 11, בו עניי� כר�)�) (להל�11.6.2013( עיריית הרצליה נגד כר� 5431/11רע"א במאוחד ע� 

 12  דובר על נקיטת הליכי גבייה נגד מי שקיבל דו"ח חניה ולא ידע על כ).

  13 

 14ניכר מהודעות התשלו� נשלחו זה השלב לבחו� את טענתו המרכזית של המבקש לפיה חלק  .10

 15לכתובת בה לא התגורר המבקש, ג� לא לפי רישומי מרש� אוכלוסי� ולכ� לא נית� לייחס 

 16  מה חזקת ההמצאה.ילו ידיעה או לקבוע כי התקי

  17 

 18לתשובה,  6בטר� אנתח שאלה זו חשוב להדגיש עובדה אחת שאינה במחלוקת, על פי סעי% 

 19 קריית 9ש לשלוח לו דברי דואר לרחוב הסביו� המבקש הודיע לפקיד השומה כי הוא מבק

 20י�, בשו� שלב לאחר מכ� הוא לא הודיע על שינוי הכתובת, טענה עובדתית זו לא נסתרה, 

 21  ג� לא בעדות המבקש.  

  22 

 23  ב לפקודה שקובע כ):12המבקש מבסס טיעוניו על סעי% 

 24יראו הודעה, דרישה, צו או כל מסמ) אחר שיש להמציא� לפי פקודה זו, "

 25אות� כאילו הומצאו כדי� א� נמסרו למי שנועדו, או הונחו במקו� מגוריו 

 26או במקו� עסקיו הרגיל או נשלחו לש� על שמו בדואר, ובלבד שצו עיקול 

 27לצד שלישי שהוא בנק וכ� הודעה על מכירת מיטלטלי� יישלחו בדואר 

 28  רשו�.

  29 

  30 
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 1תובת מגוריו כפי שרשומה כצריכה להיות ה פקודהלטענתו הכתובת למשלוח הודעות על פי 

 2י� לאחר  קרייתב 6נשלחו לרחוב הסביו� שכל מכתבי הדרישה כשבמרש� האוכלוסי� ולכ� 

 3  מועד בו שינה המבקש את כתובתו לכתובות אחרות, אינה המצאה כדי�. 4.10.1998

  4 

 5עניי� בי� זה עמדת המשיב מקובלת עליי במלואה, לא מדובר בדו"ח חניה כפי שמוזכר יבענ

 6ככל שמדובר בשומה שמקורה בעסק שניהל החייב, כמו המבקש במקרה זה, יצירת  כר�, 

 7למקו� עסקיו הרגיל או לכל יכולה להיות הקשר אינה חייבת להיות לפי כתובת מגורי� אלא 

 8בגי� חוב עסקי, יכול לשלוח ע� חייב פקיד השומה שיוצר קשר . כתובת בה יבחר החייב

 9לא נית� לברר במרש� של מקו� עסק כתובת תר לציי� כי מיוהודעות למקו� עסקו של חייב, ו

 10מכא�  פקיד השומה יכול להסתפק בכתובת שמוסר לו החייב, כמו במקרה זה.. האוכלוסי�

 11, או חוק עדכו� כתובת 1965!להוראות חוק מרש� אוכלוסי�, התשכ"השהפניית המבקש 

 12דובר בחוב מס הכנסה ת מאינה במקומה, הוראות חוק אלו אינ� רלבנטיות ע 2005�התשס"ה

 13  בקשר לעסק שהמבקש ביקש משלוח לכתובת מסוימת.

  14 

 15מפנה "לכתובת המגורי�  לסיכומיו, הפקודה אינה  32בניגוד לנטע� על ידי המבקש בסעי% [

 16  . ]הרשומה" אלא לכתובת מגורי� שאינה בהכרח הכתובת המופיעה במרש� האוכלוסי�

  17 

 18מצד אחד וחובת הסודיות החלה על פקיד השומה על  בהתחשב בזכותו של נישו� לפרטיות

 19הודעות לבקש כי משלוח הנישו� יכול מצד שני,   לפקודת מס הכנסהואיל)  231פי סעי% 

 20יהיה לכל כתובת בה יבחר על מנת שלא לחשו% למשל בבית מגוריו או במקו� עסקו הרגיל 

 21  . � מסוימי�את הקשר שיש לו ע� פקיד שומה בקשר לעסקי

 22י�,  קריית 9וקת כי המבקש/החייב ביקש לשלוח לו הודעות לכתובת הסביו� אי� מחל

 23ודיע על כתובת אחרת, הוא מנוע מלטעו� כי היה מבקש לשלוח לו את ההודעות הומשלא 

 24ששלח פקיד גורי� אי� כל משמעות, ההודעה לעובדה כי שינה כתובת מ. בת אחרתלכתו

 25מגוריו והוא רשאי להתגורר במקו� אחד ולבקש לקבל הודעות לאינה קשורה השומה 

 26  לכתובת אחרת. בקשר לעסקו תשלו� מס 

 27את � א� ידע המשיב כי המבקש מתגורר בכתובת אחרת, הוא פעל נכו� כאשר שלח ג

 28  דרישות התשלו� לכתובת אותה ביקש המבקש.
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 1תי, באותו ולמעשה ג� ההלכה שנפסקה בעניי� כר� אליו מפנה המבקש תומכת במסקנ

 2  מקרה נקבע כ):

 3לפקודה זו  ב12סעי% "דא עקא שתנאי לכ) שמרו+ ההתיישנות ייעצר לפי 

 4  הוא שדרישת התשלו� תישלח בדואר לכתובתו הנכונה של החייב".

  5 

 6במרש� אוכלוסי�, כתובת נכונה קבע  בית המשפט העליו� ולאו דווקא הכתובת הרשומה 

 7  � תנאי הפקודה היא כתובת נכונה. ושו� היא תמיד לצור) קייכתובת עליה מודיע הנ

  8 

 9 למעט האחרונה 2נספח ב לנ/ לסיכומי התובע, כל ההודעות לפי 39[בניגוד לנטע� בסעי% 

 10אותה מסר המבקש ככתובת למשלוח הודעות, למעט דרישת  9נשלחו לכתובת סביו� 

 11חיפה, ואי� מחלוקת כי ג�  119התשלו� האחרונה שנשלחה לכתובת אבא הלל סילבר 

 12  הכתובת האחרונה היא כתובת נכונה שכ� המבקש קיבל את דרישת התשלו�].

  13 

 14מאוד למס הכנסה וזו היתממות לאור) כל הדר) ידע המבקש כי הוא חייב סכומי� גבוהי�  .11

 15לטעו� כי משלא קיבל מכתבי דרישה לאחר שעבר כתובת מגורי�, הוא חשב שחובו למס 

 16 . הכנסה התאיי�

 17 1998�1993בו נדחה ערעורו של המבקש על שומות המס לשני� מועד  24.3.2002מיו� 

 18ל  המשיב. ), הוא ידע היטב כי עליו להסדיר את חובו מו1לת/ 2והחוב הפ) חלוט (נספח 

 19המשיב ולפיה ראיות שהוצגו, הנתמכת במקובלת עליי עמדת המשיב כי זה השלב להזכיר 

 20יני יעל פי הודאתו במסגרת תביעה שהגיש לבית משפט לענ. ניסה להתחמק מתשלו� מס

 21הוא פתח חשבונות בנק בשווי+ לש� העביר כספי� בסכומי�  2.10.1996משפחה, כבר ביו� 

 22 30שורה  34עמוד  1בשל המחלוקות שהיו לו ע� מס הכנסה (נ/ גבוהי� מאוד, בי� השאר

 23י הוא ניסה ומעדותו בפניי התרשמתי כ 1נ/�) ומעדותו המתועדת ב24שורה  35ועמוד 

 24לשאלה זו יש משמעות בעת בחינת נושא השיהוי והא� הומצאו , להתחמק מתשלו� המיסי�

 25  ההודעות לפי הפקודה כדי�.

  26 

 27ת ומבלי שביקש והמבקש בנושא מסירת כתובת למשלוח הודעאני מפרש את התנהגותו של 

 28חלק בלתי נפרד כ לשנותה למרות שעבר לכתובת מגורי� אחרת, כהמש) ישיר לדרכו 

http://www.nevo.co.il/law/72762/12b
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 1משבחר במודע שלא לעדכ� את הכתובת למשלוח . להתחמק מרשויות המסנו ניסיומ

 2  . נפגע מכ) לפרוטוקול), אי� לו אלא להלי� נגד עצמו א� 18שורה  8הודעות (ראו עמוד 

  3 

 4פי התרשמותי, המבקש לא טעה ו"שכח" לעדכ� כתובת, הוא עשה ככל יכולתו להתחמק על 

 5מהמשיב, מיותר לציי� כי לא לחייבי� שכאלו נועדה הנחיית היוע+ המשפטי ואזכיר כי 

 6  השיהוי לא נוצרו באותה הנחייה.דיני להבדיל מהמועדי� המדויקי� שנקבעו בהנחיה, 

 7דיני השיהוי, מקור� בדיני היושר וה� נועדו למנוע שימוש לא הול� בזכות תביעה בחלו% 

 8שידיו נקיות ושינה מצבו לרעה  בשל הזמ� חייב זמ� ניכר, באות� מקרי� הוש� הדגש על 

 9שחל%, ידיו של המבקש אינ� נקיות והוא לא טוע� כי שינה מצבו לרעה או אפילו חשב כי 

 10וזה השלב לחזור להלכה שנקבעה  נמחק, ר של מיליוני שקלי�ה, בשיעוחובו למס הכנס

 11קור� באשר לאיזו� שבי� התנהגות הרשות לבי� התנהגות החייב ככל שמדובר בעניי� 

 12  בשיהוי:

 13 או, השני� במהל) גביה מאמצי הרשות עשתה א� לבחו� יש"

 14 למול...אכיפה מניסיונות כליל ונמנעה החוב את הזניחה שמא

 15 החובה בדבר ההנחה בהינת� ג�. הפרט התנהלות תיבח� זאת

 16 לב תו� חסרת התנהגות כי סבור אני, עליו המוטלת הפחותה

 17 תשלומי מתשלו� לחמוק ניסיונות בבירור המבטאת, מצדו

 18   ."נגדו תשקול – החובה

  19 

 20המבקש במקרה זה ידע כי הוא חייב חוב שהפ) חלוט, הוא הבריח כספי� לחו"ל, ביקש 

 21לשלוח הודעות לכתובת אחת ובמודע לא עדכ� כתובת אחרת. בהתנהגותו ניסה מזה שני� 

 22לחמוק מתשלו� חובותיו למס הכנסה ובאיזו� הכולל איני סבור כי  יש הצדקה למנוע 

 23  בהתא� לפקודה. מהמשיב להמשי) ולפעול לגביית החוב 

  24 

 25בתו� ליבו של המשיב, כנטע� על ידי כל שהוא בטר� סיו� אבהיר כי לא מצאתי פג� 

 26יני משפחה בי� המבקש לבי� יהמבקש תו) שהוא מפנה להלי) המתנהל בבית המשפט לענ

 27לסיכומי המשיב לפיו המשיב לא התחייב שלא לגבות סכומי מס  22בניו, ואפנה לסעי% 

 28  ס חוקי לגביית חובות מס מבני משפחה הוא יפעל לגבות�.מאחרי� וא� יהיה בסי

  29 

  30 
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  1 

 2  סיכו�

 3המשיב רשאי  1ככל שמדובר במבקש , לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התובענה

 4  להמשי) ולנקוט הליכי גבייה ג� בהתא� לפקודת המיסי� (גבייה).

  5 

 6להוצאות  מאחר והמשיב הגיש סיכומי� נעדרי פרטי� מהותיי�, איני סבור כי הוא זכאי

 7  משפט.

  8 

  9 

 10  , בהעדר הצדדי�.2016אוגוסט  08, ד' אב תשע"ונית� היו�,  

                11 

 12 

  13 

  14 

  15 




