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 פסק די�

  

 על וזאת 2007�2004 המס שנות בגי� למערערת המשיב שהוציא לצווי� המתייחס ערעור לפני

 העולה העיקרית השאלה). ””””הפקודההפקודההפקודההפקודה"""": להל�] (חדש נוסח[ הכנסה מס לפקודת) ב(152 סעי� פי

 חוב ממחילת הכנסה על לדווח המערערת צריכה הייתה בו המועד מהו היא זה בערעור

 את המסדיר ההסכ� על הצדדי� חתימת במועד, 2006 בשנת המשיב כטענת הא� .בספריה

 הקבועי� התנאי� כל לטענתה נתקיימו בה בשנה המערערת כטענת שמא או, החוב מחילת

  .2007 שנת היא – בהסכ�

  

   לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    הרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיות    העובדותהעובדותהעובדותהעובדות    להל�להל�להל�להל�  .א

 פרטית חברה היא) החברההחברההחברההחברה    אואואואו    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת: להל�( חלפי� תעשיית כרמל, המערערת  .1

 בשנת נוסדה המערערת. ))))""""רוטשטיי�רוטשטיי�רוטשטיי�רוטשטיי�"""": להל�( רוטשטיי� יצחק מר של בניהולו הפועלת

  .ל"חוב חברותל ממכירות ה� הכנסותיה עיקר. רכב לכלי כבלי� בייצור ועוסקת 1965

 ביו�, נחת�) הפועלי�הפועלי�הפועלי�הפועלי�    בנקבנקבנקבנק: להל�( מ"בע הפועלי� בנק לבי� המערערת בי�  .2

: להל�, 1/מע סומ�( הפועלי� בנק כלפי המערערת חובות להסדרת הסכ�, 26.11.2006

  ).  """"ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�""""

    בנקבנקבנקבנק) 24606/06 א"בש( 2243/06 ר"בפש הצדדי� לבקשת נית� 2006 בנובמבר 27 ביו�  .3

 די� פסק של תוק�), פורס� לא( ממממ""""בעבעבעבע    חלפי�חלפי�חלפי�חלפי�    תעשיותתעשיותתעשיותתעשיות    כרמלכרמלכרמלכרמל' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    הפועלי�הפועלי�הפועלי�הפועלי�

 ע� בקשר הצדדי� בי� שהושג ))))""""הפשרההפשרההפשרההפשרה    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�""""    אואואואו" " " " ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�"""": להל�( פשרה להסדר

 ולמת� מ"בע הפועלי� לבנק � יהלחובות שערב ורוטשטיי� החברה של חוב� סילוק

  . קבועה נכסי� כונסת ולמינוי שעבודי� לאכיפת מותלה צו

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/39510-11-10.pdf
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 בנק כלפי המערערת חובות, ההסכ� על החתימה ביו�, להסכ� 5 סעי� לפי   .4

 תעמוד המערערת א� כי, נאמר בהסכ�. 2222 מיליו� �16.3כ של ס1 על עמדו הפועלי�

, ב"ארה דולרי� מיליו� 2.5 �ב הסתכמו ואשר בחוזה נקבעו אשר במועדי� בתשלומי�

 בנק כי וכ� ומוחלט סופי באופ� יסולקו הפועלי� בנק כלפי המערערת חובות יתרת

  .המערערת על שהוטלו ומשכוני� ערבויות, שעבודי� על יוותר הפועלי�

 2,500,000 של ס1, לבנק לשל� ורוטשטיי� החברה התחייבו הפשרה להסכ� 14 בסעי�  .5

 בתשלומי� לבנק החברה של חובה חשבו� על) """"ההסדרההסדרההסדרההסדר    סכו�סכו�סכו�סכו�"""": להל�( ב"ארה$ 

; 6.12.06 מיו� יאוחר לא עד$ 60,000; 28.11.06 מיו� יאוחר לא עד$  50,000: כדלקמ�

; 25.12.06 מיו� יאוחר לא עד$  70,000; 14.12.06 מיו� יאוחר לא עד$  70,000

 25.1.2006 מיו� יאוחר לא עד$  140,000; 11.1.2007 מיו� יאוחר לא עד$  1,860,000

 בסכו� הפועלי� בנק ידי על שניתנו ערבות כתבי שלושה השבת ידי על או במזומ�(

, חודשיי� תשלומי� בעשרה ישולמו$  250,000 של נוס� וס1); ח"ש 600,000 של כולל

 שלאחר קלנדרי חודש לכל 11 – מה יאוחר ולא 11.2.2007 מיו� החל ושווי� רצופי�

  . מכ�

  :כי וקובע מוסי� הפשרה בהסכ� 18 סעי�  .6

    בסעיפי�בסעיפי�בסעיפי�בסעיפי�    הנקובי�הנקובי�הנקובי�הנקובי�    התשלומי�התשלומי�התשלומי�התשלומי�    אתאתאתאת    רוטשטיי�רוטשטיי�רוטשטיי�רוטשטיי�    אואואואו////וווו    החברההחברההחברההחברה    פרעופרעופרעופרעו    לאלאלאלא""""              

    לאלאלאלא    אואואואו////וווו, , , , במדוייקבמדוייקבמדוייקבמדוייק, , , , ובמועד�ובמועד�ובמועד�ובמועד�    במלוא�במלוא�במלוא�במלוא�, , , , מה�מה�מה�מה�    איזהאיזהאיזהאיזה    אואואואו////וווו    לעיללעיללעיללעיל    זזזז� � � � אאאא14141414

, , , , לעיללעיללעיללעיל    זהזהזהזה    שבהסכ�שבהסכ�שבהסכ�שבהסכ�    מהתחייבויותיה�מהתחייבויותיה�מהתחייבויותיה�מהתחייבויותיה�    איזהאיזהאיזהאיזה    אחראחראחראחר    ובמועדובמועדובמועדובמועד    במדויקבמדויקבמדויקבמדויק    מילאומילאומילאומילאו

    נכסינכסינכסינכסי    מימושמימושמימושמימוש    לש�לש�לש�לש�    וזאתוזאתוזאתוזאת    הכינוסהכינוסהכינוסהכינוס    צוצוצוצו    מיידימיידימיידימיידי    באופ�באופ�באופ�באופ�    לתוקפולתוקפולתוקפולתוקפו    ייכנסייכנסייכנסייכנס    אזאזאזאז    כיכיכיכי

, , , , בגינובגינובגינובגינו    הנצברתהנצברתהנצברתהנצברת    הריביתהריביתהריביתהריבית    בצירו�בצירו�בצירו�בצירו�((((    החובהחובהחובהחוב    סכו�סכו�סכו�סכו�    מלואמלואמלואמלוא    וגבייתוגבייתוגבייתוגביית    החברההחברההחברההחברה

        ...". ...". ...". ...". הבנקהבנקהבנקהבנק    ידיידיידיידי    עלעלעלעל) ) ) ) אחרותאחרותאחרותאחרות    והוצאותוהוצאותוהוצאותוהוצאות    עמלותעמלותעמלותעמלות

 ההסכ� יבוצע א� כי, למעשה הסכי� הפועלי� בנק כי ,הצדדי� בי� מחלוקת אי�  .7

 �) החובהחובהחובהחוב    מחילתמחילתמחילתמחילת: להל�( ח"ש 5,067,000 של ס1 על למחול מוכ� הוא וכלשונו כרוחו

  . המערערת לטובת

 17532/06 א"בש במסגרת בחיפה המחוזי המשפט בית קיבל, 2007 בינואר 10 ביו�  .8

 ביו� נית�, בנבו ורס�פ( המסי�המסי�המסי�המסי�    רשותרשותרשותרשות    � � � �     ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    חלפי�חלפי�חלפי�חלפי�    תעשיותתעשיותתעשיותתעשיות    כרמלכרמלכרמלכרמל

 שנרשמו הקבועי� ובשעבודי� הצ� בשעבוד שינוי על יורה לפיו הסדר) 10.01.2007

 שהשעבודי� כ1. לחברה בקשר) המכסהמכסהמכסהמכס: להל�( המכס אג��ישראל מדינת לטובת

 של זכותו לה� תקד� אשר, שנייה בדרגה לשעבודי� יהפכו המדינה לטובת הקיימי�

, ב"ארה דולר מיליו� 1.8 של בסכו� הלוואה או אשראי לפי מ"בע לישראל לאומי בנק

  . הפועלי� לבנק ההסדר סכו� פירעו� לצור1 המיועדי�

) ד"חח( דביטורי חוזר חשבו� לפתיחת בקשה על החברה חתמה, 2007 בינואר 11 ביו�  .9

   .ההסדר סכו� תשלומי יתרת לפירעו� המימו� מת� לצור1, לאומי בבנק 800 בסני�
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 בנק של בקשתו את אביב בתל המחוזי המשפט בית אישר 2007 בינואר 22 ביו�  .10

 כתב והשבת המותלה הכינוס צו ביטול על והורה, לכ� קוד� יו� שהוגשה הפועלי�

 ידי על הפשרה הסכ� קיו� לאור המשפט בית במזכירות שהופקד ההתחייבות

  . החברה

 לשני� השגות הגישה המערערת. 2007�2004 לשני� צווי� למערערת הוציא המשיב  .11

 את דחה המשיב. נכוני� אינ� המשיב שקבע והמס החייבת ההכנסה כי וטענה האל

  . הערעור מכא� .ההשגות

  

            הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    טענותטענותטענותטענות

  המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    טענותטענותטענותטענות  ב

 בס1 הפועלי� בנק י"ע החובות מחילת עניי� עומד המערערת של טענותיה במרכז  .1 

 .2007 בשנת ולא 2006 בשנת לדווחה יש כי, המשיב טע� שלגביה, ח"ש 5,067,000

 על בהסתמ1 בעיקר וזאת 2007 בשנת הוא לדיווח הנכו� המועד כי ,טוענת המערערת

  . המערערת עבור קצ� רונ� ד"עו שער1 המשפטית הדעת בחוות האמור

 המשפט בית י"ע אושר הפשרה שהסדר למרות כי, וטוענת המערערת ממשיכה עוד  .2

 את לקיי� יכולת הייתה לא למערערת עוד כל, תוק� כל חסר היה הוא, 2006 בשנת

 הפועלי� לבנק תשלומי� העברת לצור1 כי ,הסבירה המערערת. הפשרה הסדר

 מיליו� 2.5 של בס1 הלוואה ולהשיג לאומי לבנק לפנות נאלצה היא, ההסדר במסגרת

 כל על ראשונה מדרגה שיעבוד בקבלת המימו� את התנה מצידו לאומי בנק. דולר

 המכס לטובת שיעבוד ההלוואה בקשת בעת רב6 המערערת על שכ� .החברה נכסי

 לבנק השעבוד שחרור. הפועלי� בנק לאחר מיד היה הנושי� בסדר שמיקומו

 הנושי� בסדר הראשו� להיות המכס את מעלה היה הפשרה הסדר במסגרת הפועלי�

 בנק לטובת ראשו� שיעבוד לרשו� לה שיאפשר, מהמכס ביקשה המערערת, כ� ועל

 לבית פנתה המערערת ומשכ1 התנגדו המכס רשויות. הפועלי� בנק במקו� לאומי

 לאומי בנק לטובת ראשו� שיעבוד לרשו� לה יאפשרו לפיו, סעד ודרשה המשפט

 אישר 10.1.2007 ביו�. כלל התאפשר לא ההסדר כ� לא שא�. המכס לטובת במקו�

 ורק לאומי בנק לטובת ראשו� שיעבוד לרשו�), 4/מע ראו( גינת' ג השופט כבוד

  . הפשרה הסדר קיו� התאפשר זאת שיפוטית החלטה בזכות

 ההכנסה את כי ,הסביר) יונגריונגריונגריונגר: להל�( יונגר אריה מר המערערת של החשבו� רואה  .3

 הכללי� לפי. בישראל מקובלי� חשבונאות כללי י"עפ לרשו� יש החוב ממחילת

 37 בינלאומי תק� י"עפ לפעול יש, החוב ממחילת הכנסה על לדיווח הנוגע בכל האלה

 החשבו� רואי לשכת ידי על העניי� לצור1 שאומ6) 6/מע ראו( IAS 37 �כ ג� הידוע
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 לרשו� יש זו שיטה לפי. בעניי� ישראלי תק� קיי� היה לא שנה באותה שכ� ,בישראל

  . וודאית היא ההכנסה כאשר רק הכנסות

 כי, ציינה), אהרוניאהרוניאהרוניאהרוני: להל�( אהרוני סנדרה' גב חשבו� רואת המשיב נציגת, ועוד זאת  .4

 מס שעניינה פסיקה על בהסתמ1 2006 לשנת החוב ממחילת ההכנסה את קבעה

 לעניי� בהכרח רלוונטית איננה אהרוני נעזרה בה הפסיקה, המערערת לטענת. שבח

 פי על להתנהל היה צרי1 בענייננו ההכנסה על הדיווח הדי� פי על שכ�, הכנסה מס

   .הכנסה מס בפקודת במפורש אחרת נקבע כ� א� אלא, מקובלי� חשבונאות כללי

 החובות ממחילת ההכנסה את להקדי� יוחלט א� א� כי, המערערת טוענת, לחילופי�  .5

 אותה בגי� הוצאות ג� להקדי� הראוי שמ� הרי, המשיב שטוע� כפי 2006 לשנת

 וקדימה 2007 בשני� שנתבעו נוספות הוצאות או 2006 לשנת 2007 משנת מחילה

  . ואחורה 2006 בשני� להיתבע היה ודינ�

 2007 לשנת הכספיי� חות"בדו החומרי� צריכת אחוז כי המשיב של קביעתו לעניי�  .6

 48% לעומת 2007 בשנת 68% המשיב לטענת( קודמות לשני� ביחס גבוה הינו

 ירידה חלה בה שנה הייתה 2007 שנת כי טוענת המערערת), קודמות בשני� בממוצע

 זה משבר, העולמי הכלכלי המשבר של תחילתו לאור ל"בחו בפעילות משמעותית

 בשנה שנמכר המלאי כאשר מהרגיל נמוכי�) בדולרי�( מכירה מחירי לרמת ג� הוביל

 בחקירתה אהרוני. גבוהי� היו היורו ושער הדולר שער בה� בתקופות בעיקרו נרכש זו

 ההכנסות לעומת ממכירות בהכנסות קיטו� נמצא 2007 בשנת כי, העידה הנגדית

  ). 15�17 ושורות 7�9 שורות לפרוטוקול 44 עמוד ראה( 2006 בשנת ממכירות

 איתו העיקרי השער שהיה הדולר בשער קשות פגע א� המשבר, המערערת לטענת  .7

 13 עמוד ראה( ב"לארה היה החברה של היצוא עיקר שכ�, המערערת סחרה

 השומה בעריכת הדולר בשחיקת התחשב שהמשיב למרות). 5�8 שורות לפרוטוקול

 שכ�, המשיב משהכיר יותר הרבה גבוהה השחיקה כי, סבורה המערערת, הצו י"עפ

 מביאה שאינה כיוו� ,מדויק ואינ הדולר שחיקת השפעת את המשיב חישב בו האופ�

  . זו השפעה לחישוב הנדרשי� הפרמטרי� כל את ביטוי לידי

 ששילמה הוצאות, המכר עלות בסעי� המערערת כללה 2007 לשנת הכספי ח"בדו  .8

 בהוצאה מדובר שכ�, בטעות נעשה זה רישו�, קודמות משני� חובות בגי� למכס

 גרמה זו טעות. שנה לאותה המכר בעלות להירש� האמורה בהוצאה ולא אחרת

 בדיקתו י"עפ. הגל� חומרי צריכת שיעור חישוב או/ו הגולמי הרווח בחישוב לעיוות

 הגל� חומרי בסעי� שנרשמו קודמות שני� בגי� המכס הוצאות כ"סה, יונגר של

  . 2 769,916 ה� 2007 לשנת והפסד רווח ח"בדו

  לשני� קבילי� הינ� וספריה חוק י"עפ כנדרש ספריה את ניהלה המערערת  .9

 לפרוטוקול 39 עמוד ראה( הנגדית בעדותה אהרוני העידה א� כ1 ועל שבערעור
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 הכנסה לתוספת טענותיו את המשיב מבסס מה על ברור לא לפיכ1) . 22�28 שורות

 הכנסות היו למערערת אכ� כי, בטיעוניו הוכיח לא המשיב מקרה ובכל למערערת

  . 2007 לשנת ח"בדו משדיווחה גבוהות

 מדובר כי, טוענת המערערת,  2 76,618 בס1 2004 המס בשנת הקנס תשלו� לעניי�  .10

 של הנגדית בחקירתה כי, זה בעניי� פהוסימ המערערת. הכנסה בייצור בהוצאה

 מדובר ולא יתכ� כי, אמרה א� והיא מדובר קנס באיזה ציי�ל ידעה לא היא אהרוני

 המשיב כי, נראה, זה בעניי� אהרוני של תשובתה לאור .פיגורי� בריבית אאל בקנס

 להתיר יש ולכ� מוכרת הוצאה היא פיגורי� ריבית שכ�, בקנס שמדובר הוכיח לא

  .זו הוצאה למערערת

 המערערת וחיוב לשנה 4% של בשיעור ריאלית ריבית הוצאות התרת אי לעניי�  .11

 חוב חובב מדובר, כי המערערת י"ע נטע�, לפקודה )י(3 סעי� לפי רעיונית בריבית

 חברה של בחוב מדובר, לטענתה. לגבותו סיכוי כל היה לאש ,רב זמ� מזה אבוד

 ,אבוד חובכ רושמול יכלה לא המערערת ולכ� פורקה לא טכניות מסיבותש קשורה

 יש ,הצדק ומ� הדי� מ�, לפיכ1. אבוד בחוב שמדובר היה ברור מהותית מבחינה כי א�

  . )י(3 עי�ס לפי הכנסה לרשו� שלא המערערת החלטת את לכבד

   המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    טענותטענותטענותטענות   .ג

 המשיב שומת את להפרי1 הנטל, הכנסה מס בערעורי כי ,המשיב מציי� דבריו בפתח  .1

' ' ' ' ננננ    ושירותי�ושירותי�ושירותי�ושירותי�    השקעותהשקעותהשקעותהשקעות    לניהוללניהוללניהוללניהול    חברהחברהחברהחברה    ארדארדארדארד    גיוראגיוראגיוראגיורא 1436/90 א"רע( המערערת על מוטל

 המערערת טענות מרבית, בענייננו). �11ה) 1992 דצמבר( 6/ו מיסי�, ממממ""""מעמעמעמע    מנהלמנהלמנהלמנהל

 בעדויות או במסמכי� מגובות ואינ�, הערעור הלי1 במסגרת לראשונה הועלו

  . דחייה –טענותיה ודי� בנטל המערערת עמדה לא כ1 משו�. דיי� מהימנות

 כלפי החברה חובות גובה שבי� כהפרש, 2 5,056,000 בס1 להכיר יש, המשיב לגישת  .2

 כהכנסה, חובה להסדר המערערת בה� נשאה אשר התשלומי� לבי� הפועלי� בנק

 הצדדי� במהלכה ואשר ההסכ� נחת� בה השנה היא .2006 המס בשנת חוב ממחילת

 גובה לגבי חולק אי� כי מצדו מבהיר המשיב. זה סכו� על למחול כוונת� הביעו

 כי, לטענתו חולק א� אי�. חוב ממחילת המערערת בידי הכנסה היותו ולגבי הסכו�

  . 2006 בשנת עוד הסכ� הקבועי� התשלומי� את לשל� החלה המערערת

. התשלומי� את המערערת סיימה מתי לשאלה רלבנטיות כל אי�, המשיב לגישת  .3

 ולכ�, כריתתו מרגע של� חוזה הינו מתלה תנאי ע� חוזה כי הוא ידוע כלל, לדבריו

 המתלה התנאי נתקיי� א� קשר וללא, כריתתו מיו� מחייב משפטי תוק� בעל הינו

  .  לאו וא�

 כגו�( המערערת הפנתה שאליה� הדי� פסקי כי ,המערערת טוענת, סיכומיה במסגרת  .4

 מס חוק במסגרת ניתנו ) 366) 3(מו מ"פ, מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שבחשבחשבחשבח' ' ' ' ננננ    שרו�שרו�שרו�שרו�    אלדראלדראלדראלדר 489/89 א"ע
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 יש כי, טוע� המשיב. הכנסה מס לעניי� להשלי1 כדי בהכרח בה� אי� ולכ� שבח

  .השוני� הדיני� בי� להרמוניה לשאו�

 חוב ממחילת המערערת של בהכנסתה להכיר יש כי המשיב קבע לפיו נוס� טע�  .5

 מצטבר בסיס על מס לצרכי דוחותיה את עורכת המערערת כי הוא, 2006 בשנת

 בסיס על הדיווח שיטת לפי). 20�18, 33' עמ פרוטוקול המשיב מטע� אהרוני עדות(

 לגישת. ההכנסה יצירת למועד א� כי, התשלומי� למועד נפקות כל אי�, מצטבר

 11.01.07 הינו חשבו� למערערת לפתוח לאומי בנק נאות בו המועד, המערערת

 משיטת לסטות המערערת מבקשת, זו בטענתה. הקובע המועד זהו ולכ�), 5/מע(

 ההכנסה לצרכי וזאת, מזומ� בסיס על הדיווח לשיטת, מצטבר בסיס על הדיווח

 חשבונאי תק� על להישע� מנסה המערערת. לכ1 להסכי� ואי� בלבד החוב ממחילת

 של הכספיי� מהדוחות נלמדת ואינה, בערעור לראשונה הועלתה זו טענה א1), 6/מע(

 ממחילת ההכנסה כי כשקבע המשיב צדק, לכ�). 5/מש, 4/מש, 3/מש( המערערת

   .2006 בשנת כבר נוצרה החוב

 ההכנסה את להקדי� יוחלט א� לפיה המערערת של החלופית לטענה באשר  .6

 נדרשו אשר ההוצאות את ג� להקדי� יש, 2006 לשנת 2007 משנת החוב ממחילת

 הסכמתו נת� המשיב. חוב ממחילת ההכנסה להשגת תרמו ואשר, 2007 בשנת

' פ, אהרוני ח"רו( מאמתות אסמכתאות המערערת תציג עוד כל, זו לסוגיה העקרונית

 שנמצאו הרי, אסמכתאות הציגה לא שהמערערת רק לא, זאת ע�). 6�4, 36' עמ

   .המשפט בית בפני המערערת שמציגה השוני� המצגי� בי� מוסברות לא סתירות

 המשפט בבית לראשונה כאשר, עשות הגדילה מערערתש וטוע� ממשי1 המשיב  .7

 למכס ששילמה תשלומי� בגי� הוצאותיה את להקדי� יש לפיה טענה השמיעה

 לשני� המערערת של הכספיי� בדוחותיה נדרשו ואשר, 1997�1994 שני� בעבור

  . 2006 לשנת, יותר מאוחרות

 מחוות הרי, ממנו להבנות ניסתה שהמערערת IAS 37 הבינלאומי לתק� בהתייחס  .8

, 4/מש; 3/מש( המערערת של הכספיי� הדוחות לגבי המבקר החשבו� רואה דעת

 מדובר כ� כמו. בינלאומיי� לתקני� בהתא� אות� מבקר אינו הוא כי למדי�) 5/מש

 תקפי� הבינלאומיי� התקני�, מכ1 יתרה. המשפט בבית לראשונה שהועלתה בטענה

 סעי� מופעל למס הדווח ולצור1 בענייננו כ1 הדבר ואי� ישראלי� תקני� אי� א� רק

  ).למטה 33' עמ( החוב מחילת סוגיית את המסדיר ספציפי סעי� שהינו לפקודה) ב(3

 2008 ולשנת 2006�2004 לשני� בספריה המערערת מציגה אותו הגולמי הרווח שיעור  .9

 לגישת. בלבד 32% על עומד 2007 לשנת הגולמי הרווח שיעור, זאת לעומת. 48% הינו

 המשמעותי לשינוי הגורמי� על המצביעי� הסברי� סיפקה לא המערערת, המשיב
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 שיעור את קבע כאשר המשיב צדק כ� ועל, 2007 בשנת הנמו1 הגולמי הרווח ולשיעור

 ובהתחשב, האחרות בשני� שהיה כפי, 48% על המערערת של הגולמי הרווח

  . החליפי� שער בשחיקת

 אשר, ל"בחו בפעילות משמעותית ירידה בדבר טענותיה הוכיחה לא המערערת  .10

. גבוה במחיר נרכש המלאי כי, גיסא ומאיד1, גיסא מחד נמוכה מחירי� לרמת הובילה

 הרי, מזאת יתרה). 30�22, 34' עמ' פ, אהרוני ח"רו( המשיב ידי על נסתרה א� זו טענה

 יש, 2007 לשנת 2006 משנת החומר בצריכת הגידול מול אל ל"לחו במכירות שהקיטו�

 מחסור על, מכ1 וגרוע המערערת בהתנהלות סבירות חוסר על להצביע כדי בה�

  ). 20�14, 44' עמ' פ, אהרוני ח"רו( ההכנסות ברישו�

 בשיעור המשמעותי לשינוי שגרמו ה� החליפי� בשער השינויי� כי טענה המערערת  .11

 לקח המשיב שכ�, להידחות זו טענה). 11�8, 6' עמ' פ, רוטשטיי� מר( הגולמי הרווח

 �500,000כ של סכו� והפחית החליפי� שער שחיקת את השומה קביעת בעת בחשבו�

 לא שהמערערת והרי) 20�19, 34' עמ' פ, אהרוני ח"רו( הגולמי הרווח גילו� בעת 2

  . מטעמה אחר חישוב על הצביעה לא וכ� המשיב חישובי את סתרה

 בגי� הוצאות מרישו� הושפע הגולמי הרווח שיעור כי המערערת תטענל באשר  .12

 לראשונה להעלות בוחרת המערערת. המכר עלות במסגרת, טעות מחמת, המכס

 זה מטע� ורק), 2�1, 35' עמ' פ, אהרוני ח"רו( המשפט בבית הדיוני� בשלב רק טענות

 כחלק נרשמו ומתמיד מאז המכס הוצאות, עניי� של לגופו. להידחות זו טענה די�

 גר� אכ� הרישו� א� רב ספק ולכ�) 29�21, 28' עמ' פ, יונגר ח"רו( המכר מעלות

  . זו בשנה דווקא לעיוות

, 2004 בשנת למכס המערערת ששילמה קנסות בגי� הוצאות בניכוי התיר לא המשיב  .13

 אי�. לפקודה) 2(32 סעי� הוראות לפי הכנסה בייצור בהוצאה המדובר ואי� מאחר

        .לפקודה 17 סעי� מכח בניכוי להתיר� אי�, בקנסות המדובר כאשר כי חולק

 יתרת קיימת המערערת בספרי כי נטע�, לפקודה) י(3 סעי� לפי בריבית חיוב בעניי�  .14

 בי� בהלוואה שהמדובר מאחר. תנועה וללא, רבות שני� מזה, קשורה חברה של חוב

 המשיב הוסי�, בריבית חיוב וללא מועדפי� בתנאי� ניתנה אשר, קשורי� צדדי�

 והתקנות לפקודה) י(3 סעי� מכח מריבית הכנסות המערערת של החייבת להכנסתה

  . 4% בשיעור ריבית ובתוספת למדד ההצמדה בגובה, מכוחו
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   שבמחלוקתשבמחלוקתשבמחלוקתשבמחלוקת    הסוגיותהסוגיותהסוגיותהסוגיות  .ד

  :ערעורשבמחלוקת שיש לדו� בה� במסגרת ה הסוגיות פירוט להל�  . 1

  . הנטל מוטל מהצדדי� מי על  .א

? בספריה חוב ממחילת הכנסה על לדווח המערערת צריכה הייתה בו המועד מהו  . ב

 את המסדיר ההסכ� על הצדדי� חתימת במועד, 2006 בשנת המשיב כטענת הא�

 התנאי� כל לטענתה נתקיימו בה בשנה המערערת כטענת או, החוב מחילת

  ?בהסכ� הקבועי�

 לשנת החובות ממחילת ההכנסה את להקדי� יוחלט א� א� כי, טענה המערערת  .ג

 מחילה אותה בגי� הוצאות חישוב להקדי� היה הראוי מ�, המשיב שטוע� כפי 2006

 2006 המס לשנת הוצאות להקדי� המערערת דרשה כ"בסה. 2006 לשנת 2007 משנת

  . 2 4,507,249 של בס1

 הכנסה תתווס� 2007 בשנת המערערת להכנסת כי, קבע כאשר המשיב צדק הא�  .ד

 שנות לבי� זו בשנה המערערת בספרי הגולמי הרווח בשיעור מוסבר בלתי שינוי בגי�

  ?אחרות מס

  ?הכנסתה כנגד בניכוי מותרי�, קנסות בגי� המערערת שילמה אשר סכומי� הא�   .ה

) י(3 סעי� לפי, הצמדה והפרשי מריבית בהכנסה המערערת את לחייב יש הא�  .ו

 מועדפי� בתנאי� קשורה חברה לטובת המערערת שהעמידה הלוואה בגי� לפקודה

  ?  המשיב כעמדת, הצמדה והפרשי ריבית חיוב ללא

  

   והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�  .ה

 בערעור השכנוע נטל מוטל מי על, הינה הכרעה המצריכה הראשונה השאלה  .1

 על המוטלי� הנטלי� בחלוקת דיו� כל של בבסיסו המונח, יסוד כלל. שלפנינו

 התובע: לאמור. """"הראייההראייההראייההראייה    עליועליועליועליו, , , , מחברומחברומחברומחברו    המוציאהמוציאהמוציאהמוציא"""" כי קובע, אזרחי במשפט הצדדי�

 מוטל ועליו, לדיו� העומדות הטענות את המעורר הוא שכ� ",",",",מחברומחברומחברומחברו    להוציאלהוציאלהוציאלהוציא"""" מבקש

 שפותח הוא התובע, ברגיל, ג� לכ�. טוע� הוא לה� העובדות את להוכיח הנטל

  . בדי� חריגי� בהיעדר, המס בדיני ג� כ1, האזרחי במשפט כ1. במשפט ראיות בהבאת

, , , , ארדארדארדארד    גיוראגיוראגיוראגיורא 1436/90 א"ברע נדו� המס לדיני הנוגעות בתובענות הנטלי� חלוקת אופ�  .2

 ש�, 101) 5' (מו ד"פ, מוס�מוס�מוס�מוס�    ער1ער1ער1ער1    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    ושרותי�ושרותי�ושרותי�ושרותי�    השקעותהשקעותהשקעותהשקעות    לניהוללניהוללניהוללניהול    חברהחברהחברהחברה

 השכנוע נטלכ כמוהו רגיל תובע על הרוב6 השכנוע נטל כי ,לוי�' ד השופט' כב קבע

  : ובניסוחו, מס בתובענת המערער של כתפיו על המונח

, , , , כדי�כדי�כדי�כדי�    שנעשתהשנעשתהשנעשתהשנעשתה    כפעולהכפעולהכפעולהכפעולה    מוחזקתמוחזקתמוחזקתמוחזקת, , , , בחוקבחוקבחוקבחוק    המעוגנתהמעוגנתהמעוגנתהמעוגנת, , , , מסמסמסמס    רשותרשותרשותרשות    שלשלשלשל    פעולתהפעולתהפעולתהפעולתה""""                                        

. . . . עליועליועליועליו    המערערהמערערהמערערהמערער    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    הואהואהואהוא    הרשותהרשותהרשותהרשות    שהוציאהשהוציאהשהוציאהשהוציאה    הצוהצוהצוהצו    שלשלשלשל    בביטולובביטולובביטולובביטולו    והמעוניי�והמעוניי�והמעוניי�והמעוניי�

    הצוהצוהצוהצו    אתאתאתאת    לבטללבטללבטללבטל    ישישישיש    כיכיכיכי    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    אתאתאתאת    לשכנעלשכנעלשכנעלשכנע    הנטלהנטלהנטלהנטל    רוב6רוב6רוב6רוב6    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    עלעלעלעל, , , , לכ�לכ�לכ�לכ�
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    מבקשמבקשמבקשמבקש    שינויושינויושינויושינויו    שאתשאתשאתשאת, , , , מסוי�מסוי�מסוי�מסוי�    מצבמצבמצבמצב    נוצרנוצרנוצרנוצר    הצוהצוהצוהצו    הוצאתהוצאתהוצאתהוצאת    ע�ע�ע�ע�. . . . לשנותולשנותולשנותולשנותו    אואואואו

    א�א�א�א�    זולתזולתזולתזולת    זאתזאתזאתזאת, , , , השכנועהשכנועהשכנועהשכנוע    נטלנטלנטלנטל    עליועליועליועליו    ––––    השינויהשינויהשינויהשינוי    אתאתאתאת    שמבקששמבקששמבקששמבקש    ומיומיומיומי, , , , המערערהמערערהמערערהמערער

    הראיותהראיותהראיותהראיות    הבאתהבאתהבאתהבאת    נטלנטלנטלנטל    אואואואו////וווו    השכנועהשכנועהשכנועהשכנוע    נטלנטלנטלנטל    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    בחוקבחוקבחוקבחוק    מיוחדתמיוחדתמיוחדתמיוחדת    הוראההוראההוראההוראה    קיימתקיימתקיימתקיימת

          )".)".)".)".108108108108' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , לללל""""הנהנהנהנ    ארדארדארדארד    עניי�עניי�עניי�עניי�((((

  : הבא הסייג את הקובע לפקודה 155 סעי� מלבד זאת  .3

    א�א�א�א�    אול�אול�אול�אול�; ; ; ; המערערהמערערהמערערהמערער    עלעלעלעל    תהיהתהיהתהיהתהיה    מופרזתמופרזתמופרזתמופרזת    היאהיאהיאהיא    השומההשומההשומההשומה    כיכיכיכי    הראיההראיההראיההראיה    חובתחובתחובתחובת""""                                                                            

    פנקסיפנקסיפנקסיפנקסי    כאשרכאשרכאשרכאשר) ) ) ) חחחח((((130130130130    סעי�סעי�סעי�סעי�    פיפיפיפי    עלעלעלעל    ובערעורובערעורובערעורובערעור, , , , קבילי�קבילי�קבילי�קבילי�    פנקסי�פנקסי�פנקסי�פנקסי�    ניהלניהלניהלניהל    המערערהמערערהמערערהמערער

    הכספיי�הכספיי�הכספיי�הכספיי�    חותחותחותחות""""הדוהדוהדוהדו    עלעלעלעל    דעתודעתודעתודעתו    וחוותוחוותוחוותוחוות    חשבו�חשבו�חשבו�חשבו�    רואהרואהרואהרואה    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    בוקרובוקרובוקרובוקרו    החשבונותהחשבונותהחשבונותהחשבונות

    אי�אי�אי�אי�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    שלדעתשלדעתשלדעתשלדעת    בהסתייגותבהסתייגותבהסתייגותבהסתייגות    אואואואו    הסתייגותהסתייגותהסתייגותהסתייגות    ללאללאללאללא    היתההיתההיתההיתה    פיה�פיה�פיה�פיה�    עלעלעלעל

    לפילפילפילפי, , , , המנהלהמנהלהמנהלהמנהל    אואואואו    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    חייבי�חייבי�חייבי�חייבי�, , , , הפנקסי�הפנקסי�הפנקסי�הפנקסי�    קבילותקבילותקבילותקבילות    לעני�לעני�לעני�לעני�    נפקותנפקותנפקותנפקות    להלהלהלה

        ."."."."החלטת�החלטת�החלטת�החלטת�    אתאתאתאת    להצדיקלהצדיקלהצדיקלהצדיק, , , , העני�העני�העני�העני�

 עובר הראיות הבאת נטל, נפסלו שלא כדי� פנקסי� ניהל הנישו� אשרכ, כ� כי הנה  .4

 המחלוקת כאשר, ואול� .פנקסית היא שבמחלוקת השאלה כאשר וזאת המנהל אל

 שניהל בי� הנישו� על הראיות הבאת ונטל השכנוע נטל עובר פנקסית�לבר היא

 ה� במחלוקת השנויות העובדות �" פנקסיות שאלות" בתיבה. שלאו בי� כדי� פנקסי�

 כאשר, זאת לעומת. כדי� המנוהלי� בפנקסי� ביטוי� את המוצאות העובדות מסוג

�לבר בשאלות מדובר אז כי, בפנקסי� ביטוי� את מוצאות שאינ� בעובדות מדובר

 היא הצדדי� בי� במחלוקת השנויה השאלה שכאשר הוא לכ1 הרציונל. פנקסיות

, לפיכ1. השאלה לבירור אסמכתא לשמש יכולי� שהפנקסי� הרי, פנקסית שאלה

 לניכוי זכאותו להוכיח הראשונית חובתו ידי העוסק יצא, נפסלו לא העוסק משפנקסי

 לפתוח המנהל את מחייב זה נטל. המנהל אל' הראיות הבאת נטל' עובר ומשכ1 המס

    נתמ1נתמ1נתמ1נתמ1    אינואינואינואינו    אואואואו    נכו�נכו�נכו�נכו�    איננואיננואיננואיננו    אואואואו    מלאמלאמלאמלא    איננואיננואיננואיננו    חחחח""""הדוהדוהדוהדו""""ש לכאורה ולהוכיח ראיותיו בהבאת

 שאלה היא פנקסית – לבר שאלה זאת לעומת. """"שנקבעשנקבעשנקבעשנקבע    כפיכפיכפיכפי    חשבונותחשבונותחשבונותחשבונות    בפנקסיבפנקסיבפנקסיבפנקסי

 זאת? לפנקסי� מחו6 שאלה נמצאת אימתי. לפנקסי� מחו6 מצויה לגביה שהתשובה

  . לאשורו המצב את להוכיח בו יהיה לא בפנקסי� שעיו� השאל העול כאשר

    רוב�רוב�רוב�רוב�    שהמחלוקותשהמחלוקותשהמחלוקותשהמחלוקות    מעלהמעלהמעלהמעלה    דנאדנאדנאדנא    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    המחלוקותהמחלוקותהמחלוקותהמחלוקות    ברשימתברשימתברשימתברשימת    עיו�עיו�עיו�עיו�;  הפרטהפרטהפרטהפרט    אלאלאלאל    מהכללמהכללמהכללמהכלל.      5

    אלאאלאאלאאלא, , , , בפנקסי�בפנקסי�בפנקסי�בפנקסי�    יימצאויימצאויימצאויימצאו    לאלאלאלא    לה�לה�לה�לה�    שהתשובותשהתשובותשהתשובותשהתשובות    עובדתיותעובדתיותעובדתיותעובדתיות� � � � משפטיותמשפטיותמשפטיותמשפטיות    מחלוקותמחלוקותמחלוקותמחלוקות    ה�ה�ה�ה�    ככול�ככול�ככול�ככול�

        . . . . המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    עלעלעלעל    מוטלמוטלמוטלמוטל    שלפנישלפנישלפנישלפני    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    השכנועהשכנועהשכנועהשכנוע    נטלנטלנטלנטל    כיכיכיכי    בריבריבריברי, , , , משכ1משכ1משכ1משכ1. . . . לה�לה�לה�לה�    מחוצהמחוצהמחוצהמחוצה

 יש הא� לפיה במחלוקת עניינה � אדו� שבה הראשונה השאלה: דברי�דברי�דברי�דברי�    שלשלשלשל    לגופ�לגופ�לגופ�לגופ� .      6

 הפועלי� בנק כלפי החברה חובות גובה שבי� כהפרש, ח"ש 5,056,000 בס1 להכיר

 חוב ממחילת כהכנסה, חובה להסדר המערערת בה� נשאה אשר התשלומי� לבי�

 כטענת 2007 שנת או המשיב כטענת ההסכ� נחת� בה השנה היא 2006 המס בשנת

   . המערערת
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 לשונו למרות, לטעמי. החוק של המילולית לפרשנות מבטנו נפנה חכמה ראשית  .7

    מסמסמסמס    בשנתבשנתבשנתבשנת נמחל החוב א� כי מלשונו עולה, הרלוונטי הסעי� של קמעא המסורבלת

 נקבע לפקודה) 1)(ב(3 בסעי�.  שנהשנהשנהשנה    באותהבאותהבאותהבאותה    מהכנסתומהכנסתומהכנסתומהכנסתו    כחלקכחלקכחלקכחלק    החובהחובהחובהחוב    אתאתאתאת    יראויראויראויראו פלוניתפלוניתפלוניתפלונית

  :לאמור

    והחובוהחובוהחובוהחוב, , , , ממנוממנוממנוממנו    חלקחלקחלקחלק    אואואואו    חובחובחובחוב    לולולולו    נמחלנמחלנמחלנמחל    פלוניתפלוניתפלוניתפלונית    מסמסמסמס    שבשנתשבשנתשבשנתשבשנת    אד�אד�אד�אד�)  )  )  )  1111)()()()(בבבב. (. (. (. (3333""""          

    החובהחובהחובהחוב    אתאתאתאת    יראויראויראויראו, , , , החייבתהחייבתהחייבתהחייבת    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    בבירורבבירורבבירורבבירור    הותרהותרהותרהותר    שניכויהשניכויהשניכויהשניכויה    מהוצאהמהוצאהמהוצאהמהוצאה    נובענובענובענובע

        ".".".".שנהשנהשנהשנה    באותהבאותהבאותהבאותה    מהכנסתומהכנסתומהכנסתומהכנסתו    כחלקכחלקכחלקכחלק

, החדש המילו�, שוש� אב� מילו�( "וויתור"כ" מחילה" המונח מוגדר שוש� אב� במילו�           

 היא" חוב מחילת, "בהתאמה. )1993 ,מ"בע ספר קריית:  ירושלי� ,664' עמ', ב כר1

 בידי תישאר שתמורתו הסכי� כ1 ואגב מוחלט ויתור גבייתו על ויתר שנושהו חוב

  . החייב

    הורובי6הורובי6הורובי6הורובי6    אביהואביהואביהואביהו    9715/03 א"עב. העליו� המשפט בית של הפרשנית גישתו א� שזו דומה.     8

 פרש), """"הורובי6הורובי6הורובי6הורובי6    עניי�עניי�עניי�עניי�"""": להל� ,24/01/2005 ביו� בנבו פורס�(, , , , 4444    אאאא""""תתתת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ

 נמחל בו במצב כי קובע הסעי� כי, באומרו) 3)(ב(3 סעי� את העליו� המשפט בית

  : נמחלנמחלנמחלנמחל    בהבהבהבה    בשנהבשנהבשנהבשנה    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה החוב את יראו חוב לנישו�

    הנובעהנובעהנובעהנובע    חובחובחובחוב    לנישו�לנישו�לנישו�לנישו�    נמחלנמחלנמחלנמחל    בובובובו    במצבבמצבבמצבבמצב    כיכיכיכי    קובעקובעקובעקובע) ) ) ) 3333)()()()(בבבב((((3333    סעי�סעי�סעי�סעי�    כיכיכיכי, , , , נמצאנמצאנמצאנמצא""""                                            

    החובהחובהחובהחוב    אתאתאתאת    יראויראויראויראו, , , , ידידידיד    משלחמשלחמשלחמשלח    אואואואו    מעסקמעסקמעסקמעסק    הכנסההכנסההכנסההכנסה    ייצורייצורייצורייצור    לצור1לצור1לצור1לצור1    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל    מסכומי�מסכומי�מסכומי�מסכומי�

    מסכומי�מסכומי�מסכומי�מסכומי�    הנובעהנובעהנובעהנובע    בחובבחובבחובבחוב    שמדוברשמדוברשמדוברשמדובר, , , , ובלבדובלבדובלבדובלבד. ... . ... . ... . ... נמחלנמחלנמחלנמחל    שבהשבהשבהשבה    בשנהבשנהבשנהבשנה    שלושלושלושלו    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה

        . . . . )הורובי6הורובי6הורובי6הורובי6    עניי�עניי�עניי�עניי�((((    ."."."."ידידידיד    ממשלחממשלחממשלחממשלח    אואואואו    מעסקמעסקמעסקמעסק    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    ייצורייצורייצורייצור    לצור1לצור1לצור1לצור1    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל

    מסמסמסמס    ומנהלומנהלומנהלומנהל    חיפהחיפהחיפהחיפה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    אריזותאריזותאריזותאריזות    להבלהבלהבלהב    ) ) ) ) חיפהחיפהחיפהחיפה    מחוזימחוזימחוזימחוזי((((    8203820382038203����12121212����08080808    ממממ""""עעעעב  .9

    להבלהבלהבלהב"""": להל� 16/12/2010  ביו� נית�, בפדאור פורס�((((    ),),),),חיפהחיפהחיפהחיפה((((    חיפהחיפהחיפהחיפה    מוס�מוס�מוס�מוס�    ער1ער1ער1ער1

    לסוגיתלסוגיתלסוגיתלסוגית"""" כי ,חיפה המחוזי המשפט מבית סוקול השופט' כב י"ע נאמר). """"אריזותאריזותאריזותאריזות

    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה    שנמחלשנמחלשנמחלשנמחל    בחובבחובבחובבחוב    יראויראויראויראו    הפקודההפקודההפקודההפקודה    הוראותהוראותהוראותהוראות    פיפיפיפי    עלעלעלעל    שכ�שכ�שכ�שכ�    רבהרבהרבהרבה    חשיבותחשיבותחשיבותחשיבות    המחילההמחילההמחילההמחילה    עיתויעיתויעיתויעיתוי

    ".".".".המחילההמחילההמחילההמחילה    במועדבמועדבמועדבמועד

    בחובבחובבחובבחוב    לראותלראותלראותלראות    ישישישיש    כיכיכיכי    מראהמראהמראהמראה    חוקחוקחוקחוקבבבב    הרלוונטיהרלוונטיהרלוונטיהרלוונטי    הסעי�הסעי�הסעי�הסעי�    שלשלשלשל    מילוליתמילוליתמילוליתמילולית    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות, , , , כ�כ�כ�כ�    כיכיכיכי    הנההנההנההנה.      10

    ישישישיש    אזיאזיאזיאזי    פלוניתפלוניתפלוניתפלונית    מסמסמסמס    בשנתבשנתבשנתבשנת    נמחלנמחלנמחלנמחל    החובהחובהחובהחוב    א�א�א�א�    וכיוכיוכיוכי    המחילההמחילההמחילההמחילה    במועדבמועדבמועדבמועד    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה    שנמחלשנמחלשנמחלשנמחל

   ....בפסיקהבפסיקהבפסיקהבפסיקה    אומ6אומ6אומ6אומ6    א�א�א�א�    זהזהזהזה    כללכללכללכלל ....שנהשנהשנהשנה    באותהבאותהבאותהבאותה    מהכנסתומהכנסתומהכנסתומהכנסתו    כחלקכחלקכחלקכחלק    החובהחובהחובהחוב    אתאתאתאת    לראותלראותלראותלראות

 בנק מחל הפשרה הסדר במסגרת, כאמור. המחילה מועד מהו אפוא היא השאלה  .11

 חובות גובה שבי� ההפרש הינו זה סכו�. ח"ש 5,056,000 בס1 חוב על הפועלי�

 להסדר המערערת בה� נשאה אשר התשלומי� לבי� הפועלי� בנק כלפי החברה

 הסדר כי ושוב שוב המערערת טוענת. 2006 המס בשנת חוב ממחילת כהכנסה, חובה

    הסדרהסדרהסדרהסדר    אתאתאתאת    לקיי�לקיי�לקיי�לקיי�    יכולתיכולתיכולתיכולת"""" הייתה לא עצמה שלה מקו�, תוק� כל חסר היה הפשרה

  ; להל� ואנמק זו בסוגיה המערערת של עמדתה את מקבל אינני". ". ". ". הפשרההפשרההפשרההפשרה
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 אחד מצד. הצדדי� דעת לאומד מובהק ביטוי היה הפשרה הסכ� כי, ייאמר ראשית.    12 

 על ויתור של במחיר וזאת חובות תשלו� להסדר להגיע שרצה הפועלי� בנק ניצב

 ,מההסכ� העולה פי על. שני מצד ניצבה אשר  – למערערת ח"ש מיליו� �5כ ב� סכו�

 הסכ� על לחתימה 27.11.06 ביו� כבר הגיעו הצדדי� כי ,מחלוקת להיות יכולה לא

 הצדדי� ואשר ההסכ� נחת� בה השנה � כלומר. המחילה את המאפשר הפשרה

 בית ידי על אושר א� זה הסכ�. 2006 היא האמור סכו�ה על למחול כוונת� הביעו

         ).3/מע( 27.11.06 ביו� די� פסק של תוק� לו שנת� המשפט

 כ1. 2006 בשנת כבר להתקיי� יכול ההסכ� כי האמינוהאמינוהאמינוהאמינו    שהצדדי� דומה; זאת א� זו לא   . 13

 לעמוד יכולה המערערת כי ,האמי�ש טע� אשר רוטשטיי� של מדבריו עולה לדוגמה

 כיצד ידעו לא ההסכ� על חתמו כאשר אכ� כי, באומרו) 20�18, 19' עמ( בתשלומי�

). 19' עמ' פרו( """"בהסכ�בהסכ�בהסכ�בהסכ�    לעמודלעמודלעמודלעמוד    שנוכלשנוכלשנוכלשנוכל    אמונהאמונהאמונהאמונה"""" לה� הייתה א1 בתשלומי� יעמדו

 ההסכ� בגדר הצהירה המערערת, דנא בהלי1 המערערת של לטענותיה מוחלט בניגוד

    לאחרלאחרלאחרלאחר, , , , בהסכמהבהסכמהבהסכמהבהסכמה    נקבענקבענקבענקבע    וסכומיה�וסכומיה�וסכומיה�וסכומיה�    זהזהזהזה    בהסכ�בהסכ�בהסכ�בהסכ�    המפורטי�המפורטי�המפורטי�המפורטי�    התשלומי�התשלומי�התשלומי�התשלומי�    מועדימועדימועדימועדי"""" כי

    ובסכומיובסכומיובסכומיובסכומי    במועדיבמועדיבמועדיבמועדי    לעמודלעמודלעמודלעמוד    ביכולת�ביכולת�ביכולת�ביכולת�    ישישישיש    כיכיכיכי    ומצאוומצאוומצאוומצאו    היטבהיטבהיטבהיטב    בדקובדקובדקובדקו    ורוטשטיי�ורוטשטיי�ורוטשטיי�ורוטשטיי�    שהחברהשהחברהשהחברהשהחברה

 זכות כי, לומר נית� אכ�). להסכ�' ט 14 סעי�( """"לעיללעיללעיללעיל    המפורטי�המפורטי�המפורטי�המפורטי�    התשלומי�התשלומי�התשלומי�התשלומי�

 מפגש התקיי� כאשר, ההסכ� חתימת ע� נוצרה החוב ממחילת להכנסה המערערת

 בו שהוסכמו ובדברי� ההסכ� בחתימת ביטוי לידי בא ואשר הצדדי� של הרצונות

  .הצדדי� שני דעת על

 סעי� לעניי� כי, וקובע" חוב מחילת" המונח של גדרו את מרחיב לפקודה) 5)(ב(3 סעי�          . 14

 ואכ�". ". ". ". חובוחובוחובוחובו    ששומטששומטששומטששומט    אואואואו    נמחלנמחלנמחלנמחל    כאילוכאילוכאילוכאילו    שנהגשנהגשנהגשנהג    מימימימי    לרבותלרבותלרבותלרבות    � � � �     חובחובחובחוב    לולולולו    שנמחלשנמחלשנמחלשנמחל    מימימימי"""": ל"הנ) ב(3

, להסביר יש למשל כ1. ההסכ� לביצוע פניה� כי בהתנהגות� הראו הצדדי� כי שני

' עמ' פרו( חובותיה לכיסוי כספי� למערערת להעביר לישראל לאומי בנק הסכמת את

 בשנת התשלומי� מ� בחלק המערערת עמידת את א� כ�ו), 29�18, 8' עמ; 20�18, 6

 גדולי� כה כס� סכומי ללקוח יזרי� לא בנק כי ,הדבר ברי). 19,10�8' עמ' פרו( 2006

 א� זו לא. 2006 בשנת התחיל דנ� שבמקרה ומורכב ארו1 מ"מו לאחר אלא, לילה בי�

, הפועלי� בנק ע� ההסכ� על 2006 בשנת חותמת הייתה לא שהמערערת ברור, זו

, ההסכ� לחתימת עובר, ודאות של גבוהה ברמה לה מובטח שהיה לאחר אלא

  .הפועלי� בבנק החוב לכיסוי לאומי מבנק הלוואה שתקבל

 חוב ממחילת המערערת של בהכנסתה להכיר יש כי המשיב קבע לפיו נוס� טע�  .15

 ראו( מצטבר בסיס על מס לצרכי דוחותיה את ערכה המערערת כי הוא, 2006 בשנת

 נפקות כל אי�, מצטבר בסיס על הדיווח שיטת לפי). 20�18, 33' עמ 'פרו אהרוני עדות

 טענת את לקבל בידי אי�. ההכנסה יצירת למועד א� כי, התשלומי� למועד

 רק כהכנסה ייחשב המחילה סכו� מקובלי� חשבונאות כללי פי על לפיה המערערת
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 לפיה המשיב טענת את מקבל אני כי ייאמר זה לעניי�. בפועל התשלו� במועד

 תק� לפי ערוכי� אינ�) 5 ש/מ; 4 ש/מ; 3 ש/מ( המערערת של הכספיי� הדוחות

 חוק לפי ההנחיה לפיו), 33' עמ' פרו( המשיב של הטיעו� הוא מכ1 חזק. בינלאומי

  . אחר או זה חשבונאי תק� לפי פעולה על גוברת) לפקודה) ב(3 סעי�(

    לאלאלאלא    עודעודעודעוד    וכלוכלוכלוכל    מותלהמותלהמותלהמותלה    בהסכ�בהסכ�בהסכ�בהסכ�    מדוברמדוברמדוברמדובר    כיכיכיכי, , , , היאהיאהיאהיא    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    אוחזתאוחזתאוחזתאוחזת    שבהשבהשבהשבה    נוספתנוספתנוספתנוספת    טענהטענהטענהטענה   .16

        . . . . תוק�תוק�תוק�תוק�    ברברברבר    כהסכ�כהסכ�כהסכ�כהסכ�    לראותולראותולראותולראותו    אי�אי�אי�אי�, , , , ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    שלשלשלשל    תנאיותנאיותנאיותנאיו    התקיימוהתקיימוהתקיימוהתקיימו

, כריתתו מרגע של� חוזה הינו מתלה תנאי ע� חוזה, שכ� זו טענה א� לקבל בידי אי�

 התנאי נתקיי� א� קשר ללא, כריתתו מיו� מחייב משפטי תוק� בעל הינו ולכ�

    .לאו א� המתלה

  :כדלקמ� שלו גבריאלה' פרופ המלומדת ידי על נאמר תנאי על לחוזה באשר  .17

    כברכברכברכבר    לולולולו    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    אתאתאתאת    מחייבמחייבמחייבמחייב................כריתתוכריתתוכריתתוכריתתו    מרגעמרגעמרגעמרגע    של�של�של�של�    חוזהחוזהחוזהחוזה    הואהואהואהוא    תנאיתנאיתנאיתנאי    עלעלעלעל    חוזהחוזהחוזהחוזה""""                                                            

    ––––    האחתהאחתהאחתהאחת. . . . תנאיתנאיתנאיתנאי    עלעלעלעל    חוזהחוזהחוזהחוזה    שלשלשלשל    בחייובחייובחייובחייו    עיקריותעיקריותעיקריותעיקריות    נקודותנקודותנקודותנקודות    שתישתישתישתי............כריתתוכריתתוכריתתוכריתתו    מעתמעתמעתמעת

    שלשלשלשל    כריתתוכריתתוכריתתוכריתתו    מרגעמרגעמרגעמרגע. . . . התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    התקיימותהתקיימותהתקיימותהתקיימות    רגערגערגערגע    ––––    האחרתהאחרתהאחרתהאחרת; ; ; ; החוזההחוזההחוזההחוזה    כריתתכריתתכריתתכריתת    רגערגערגערגע

    אול�אול�אול�אול�, , , , מלאהמלאהמלאהמלאה    נפקותנפקותנפקותנפקות    לחוזהלחוזהלחוזהלחוזה    ישישישיש    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    התרחשותהתרחשותהתרחשותהתרחשות    ועדועדועדועד    מתלהמתלהמתלהמתלה    תנאיתנאיתנאיתנאי    עלעלעלעל    חוזהחוזהחוזהחוזה

    א�א�א�א�... ... ... ... פעולהפעולהפעולהפעולה    לכלללכלללכלללכלל    נכנסונכנסונכנסונכנסו    טר�טר�טר�טר�    ממנוממנוממנוממנו    הנובעותהנובעותהנובעותהנובעות    המעשיותהמעשיותהמעשיותהמעשיות    ההתחייבויותההתחייבויותההתחייבויותההתחייבויות

    א�א�א�א�; ; ; ; וחובותוחובותוחובותוחובות    זכויותזכויותזכויותזכויות    ומחוללומחוללומחוללומחולל    מלאהמלאהמלאהמלאה    לפעולהלפעולהלפעולהלפעולה    נכנסנכנסנכנסנכנס    החוזההחוזההחוזההחוזה    ����    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    מתקיי�מתקיי�מתקיי�מתקיי�

    גבריאלהגבריאלהגבריאלהגבריאלה." [." [." [." [לולולולו    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    אתאתאתאת    מחייבמחייבמחייבמחייב    ואינוואינוואינוואינו    חדלחדלחדלחדל    החוזההחוזההחוזההחוזה    � � � �     מתקיי�מתקיי�מתקיי�מתקיי�    לאלאלאלא    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי

    האזרחיהאזרחיהאזרחיהאזרחי    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    שלשלשלשל    קודיפיקציהקודיפיקציהקודיפיקציהקודיפיקציה    לקראתלקראתלקראתלקראת    הכלליהכלליהכלליהכללי    החלקהחלקהחלקהחלק    � � � �     חוזי�חוזי�חוזי�חוזי�    דינידינידינידיני    שלושלושלושלו

472472472472 , , , ,474474474474    ))))2005200520052005 .[( .[( .[( .[(        

    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    התרחשותהתרחשותהתרחשותהתרחשות    ובי�ובי�ובי�ובי�    תנאיתנאיתנאיתנאי    עלעלעלעל    החוזההחוזההחוזההחוזה    כריתתכריתתכריתתכריתת    בי�בי�בי�בי�    � � � �     הביניי�הביניי�הביניי�הביניי�    בתקופתבתקופתבתקופתבתקופת""""

    שתוצאותיושתוצאותיושתוצאותיושתוצאותיו    חוזהחוזהחוזהחוזה    כיכיכיכי    א�א�א�א�, , , , של�של�של�של�    חוזהחוזהחוזהחוזה    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    בי�בי�בי�בי�    קיי�קיי�קיי�קיי�    � � � �     המתלההמתלההמתלההמתלה

    תנאיתנאיתנאיתנאי    עלעלעלעל    לחוזהלחוזהלחוזהלחוזה    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�. . . . התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    להתקיימותלהתקיימותלהתקיימותלהתקיימות    עדעדעדעד    מושעותמושעותמושעותמושעות    האופרטיביותהאופרטיביותהאופרטיביותהאופרטיביות

    חר�חר�חר�חר�    אול�אול�אול�אול�. . . . לרעהולרעהולרעהולרעהו    אישאישאישאיש    הדדיתהדדיתהדדיתהדדית    נאמנותנאמנותנאמנותנאמנות    וחייבי�וחייבי�וחייבי�וחייבי�    בחוזהבחוזהבחוזהבחוזה    קשורי�קשורי�קשורי�קשורי�    מתלהמתלהמתלהמתלה

    בתקופהבתקופהבתקופהבתקופה    אפשראפשראפשראפשר    איאיאיאי, , , , הביניי�הביניי�הביניי�הביניי�    בתקופתבתקופתבתקופתבתקופת    בחוזהבחוזהבחוזהבחוזה    קשורי�קשורי�קשורי�קשורי�    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    שלשלשלשל    היות�היות�היות�היות�

    ע�ע�ע�ע�    רקרקרקרק............קיומהקיומהקיומהקיומה� � � � איאיאיאי    בגי�בגי�בגי�בגי�    פיצויי�פיצויי�פיצויי�פיצויי�    לתבועלתבועלתבועלתבוע    אואואואו    העסקההעסקההעסקההעסקה    אתאתאתאת    לאכו�לאכו�לאכו�לאכו�    זוזוזוזו

    תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות    לולולולו    ישישישיש, , , , מלאמלאמלאמלא    כוחכוחכוחכוח    החוזההחוזההחוזההחוזה    מקבלמקבלמקבלמקבל    המתלההמתלההמתלההמתלה    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    התרחשותהתרחשותהתרחשותהתרחשות

        ).).).).481481481481����482482482482' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , ש�ש�ש�ש�" (" (" (" (לקיומולקיומולקיומולקיומו    וחובהוחובהוחובהוחובה    זכותזכותזכותזכות    לחולללחולללחולללחולל""""    יכוליכוליכוליכול    והואוהואוהואוהוא, , , , משפטיותמשפטיותמשפטיותמשפטיות

    עלעלעלעל    המובטחהמובטחהמובטחהמובטח    הנכסהנכסהנכסהנכס    אתאתאתאת    לאחרלאחרלאחרלאחר    להעבירלהעבירלהעבירלהעביר    שלאשלאשלאשלא    תנאיתנאיתנאיתנאי    עלעלעלעל    החייבהחייבהחייבהחייב    עלעלעלעל    מוטלמוטלמוטלמוטל"..."..."..."...           

    קשורי�קשורי�קשורי�קשורי�    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�............הביניי�הביניי�הביניי�הביניי�    בתקופתבתקופתבתקופתבתקופת... ... ... ... עליועליועליועליו    ולשמורולשמורולשמורולשמור    לולולולו    להזיקלהזיקלהזיקלהזיק    לאלאלאלא, , , , תנאיתנאיתנאיתנאי

    למנועלמנועלמנועלמנוע    רשאירשאירשאירשאי    צדצדצדצד    א�א�א�א�    אי�אי�אי�אי�    לכ�לכ�לכ�לכ�. . . . לרעהולרעהולרעהולרעהו    אישאישאישאיש    הדדיתהדדיתהדדיתהדדית    נאמנותנאמנותנאמנותנאמנות    וחייבי�וחייבי�וחייבי�וחייבי�    בחוזהבחוזהבחוזהבחוזה

    גר�גר�גר�גר�    ובכ1ובכ1ובכ1ובכ1, , , , המתלההמתלההמתלההמתלה    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    קיו�קיו�קיו�קיו�����לאילאילאילאי    שגר�שגר�שגר�שגר�    צדצדצדצד............המתלההמתלההמתלההמתלה    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    קיו�קיו�קיו�קיו�    אתאתאתאת

    להסתמ1להסתמ1להסתמ1להסתמ1    זכאיזכאיזכאיזכאי    אינואינואינואינו, , , , האופרטיביי�האופרטיביי�האופרטיביי�האופרטיביי�    החוזההחוזההחוזההחוזה    חיוביחיוביחיוביחיובי    שלשלשלשל    לתוק�לתוק�לתוק�לתוק�    כניסת�כניסת�כניסת�כניסת�� � � � לאילאילאילאי

    יוכליוכליוכליוכל    לאלאלאלא    החוזההחוזההחוזההחוזה    פיפיפיפי� � � � עלעלעלעל    נגדונגדונגדונגדו    שתוגששתוגששתוגששתוגש    בתביעהבתביעהבתביעהבתביעה    ולכ�ולכ�ולכ�ולכ�; ; ; ; התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    קיו�קיו�קיו�קיו�����איאיאיאי    עלעלעלעל
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, , , , ש�ש�ש�ש�." (." (." (." (התקיי�התקיי�התקיי�התקיי�    לאלאלאלא, , , , החוזההחוזההחוזההחוזה    תלויתלויתלויתלוי    שבושבושבושבו, , , , המתלההמתלההמתלההמתלה    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    כיכיכיכי    בטענהבטענהבטענהבטענה    להתגונ�להתגונ�להתגונ�להתגונ�

        ).).).).487487487487����489489489489' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ

 א1, דנא למקרה דומה בעניי� עסקו ששניה� די� פסקי בשני יתדותיו תמ1 המשיב  .18

    צוקרמ�צוקרמ�צוקרמ�צוקרמ�    אזולאיאזולאיאזולאיאזולאי    ינאיינאיינאיינאי 316/08) ��י( ע"ו ג�ו שרו�שרו�שרו�שרו�    אלדראלדראלדראלדר    דדדד""""פספספספס( מקרקעי� שבח מס בחוק

 להל� אתמקד ).צוקרמ�צוקרמ�צוקרמ�צוקרמ� ד"פס: להל�, בנבו פורס�( ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ

    יו�יו�יו�יו�"""" מהו השאלה עמדה שרו� אלדר בעניי� הערעור במוקד. שרו� אלדר ד"בפס

 זאת. )שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס    חוקחוקחוקחוק: להל�( �1963ג"התשכ, מקרקעי� שבח מס חוק לעניי� """"המכירההמכירההמכירההמכירה

    חוקחוקחוקחוקל 27 בסעי� כאמור, מתלה בתנאי המותנה מקרקעי� מכר בחוזה מדובר בו מקו�

 התקשר עניי� באותו). החוזי�החוזי�החוזי�החוזי�    חוקחוקחוקחוק: להל�( �1973ג"התשל), ), ), ), כלליכלליכלליכללי    חלקחלקחלקחלק((((    החוזי�החוזי�החוזי�החוזי�

 לטענת. קומבינציה בעסקת במקרקעי� מזכויותיו מחצית למכירת בהסכ� המערער

 ע� שרק הרי), בניה היתר קבלת( מתלה תנאי ע� מכר בחוזה ומדובר היות, המערער

 החבות מועד כי המשיב גרס לעומתו. המס בתשלו� החבות קמה התנאי התקיימות

 ריבית, בקנסות המערער את חייב, כ� ועל, החוזה כריתת יו� פי על נקבע במס

 תנאי ע� חוזה כי ,פסק העליו� המשפט בית. שבח מס בחוק האמור על והצמדה

 בעת תוקפו לעניי� רטרואקטיבית השלכה ואי�, כריתתו מרגע של� חוזה הינו מתלה

 התקיי� לא א�, ככלל, אכ�. לאו וא� נתקיי� המתלה התנאי א� לעובדה כריתתו

 י"פד, ממממ""""בעבעבעבע    נמדענמדענמדענמדע' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    הגנההגנההגנההגנה, 650/86 ע"ר( בדיעבד החוזה מתבטל, במועדו התנאי

, 187/87 א"ע( מועד לאותו עד ושלמותו חיותו על להשלי1 כדי בכ1 אי� א1), 369), 4(מ

  ). 316, 311), 3(ג"מ י"פד, דויטשדויטשדויטשדויטש' ' ' ' ננננ    לוילוילוילוי

 להרמוניה לשאו� יש כי, היה העליו� המשפט בית זה לעניי� שנת� מהנימוקי� אחד  .19

 מההיבט של� כחוזה יחשב חוזה כי רצוי זה אי� זו גישה לפי. השוני� החוקי� בי�

 המשפט בית. מחייב ולא של� בלתי חוזהכ יתפרש שבח מס חוק לצור1 ואילו החוזי

    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    כדוריכדוריכדוריכדורי    נגרנגרנגרנגר( 665/85 א"בע גולדברג השופט דברי על זה לעניי� הסתמ1 העליו�

  : כדלקמ�), 27, 25), 3( ב"מ י"פד, רחובותרחובותרחובותרחובות    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס

    נוגעתנוגעתנוגעתנוגעת    המכירההמכירההמכירההמכירה    יו�יו�יו�יו�    שלשלשלשל    משמעותומשמעותומשמעותומשמעותו    בדברבדברבדברבדבר    הפרשניתהפרשניתהפרשניתהפרשנית    השאלההשאלההשאלההשאלה""""                                        

    במילי�במילי�במילי�במילי�. . . . הציבוריהציבוריהציבוריהציבורי    והמשפטוהמשפטוהמשפטוהמשפט    חוזי�חוזי�חוזי�חוזי�    דינידינידינידיני    שבי�שבי�שבי�שבי�    הגומלי�הגומלי�הגומלי�הגומלי�    ליחסיליחסיליחסיליחסי

    החוזההחוזההחוזההחוזה    כריתתכריתתכריתתכריתת    עלעלעלעל    החלי�החלי�החלי�החלי�, , , , הפרטיהפרטיהפרטיהפרטי    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    כלליכלליכלליכללי    א�א�א�א�, , , , אחרותאחרותאחרותאחרות

    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    ג�ג�ג�ג�    ה�ה�ה�ה�    יפי�יפי�יפי�יפי�, , , , לחוזהלחוזהלחוזהלחוזה    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    שבי�שבי�שבי�שבי�    היחסי�היחסי�היחסי�היחסי�    ומערכתומערכתומערכתומערכת

            """"....במסבמסבמסבמס    החיובהחיובהחיובהחיוב

    ע�ע�ע�ע�    חוזהחוזהחוזהחוזה"""": כדלקמ� קבע שרו� אלדד בעניי� הדי� פסק את שכתב שמגר השופט' כב                                     

    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    רטרואקטיביתרטרואקטיביתרטרואקטיביתרטרואקטיבית    השלכההשלכההשלכההשלכה    ואי�ואי�ואי�ואי�, , , , כריתתוכריתתוכריתתוכריתתו    מרגעמרגעמרגעמרגע    של�של�של�של�    חוזהחוזהחוזהחוזה    הינוהינוהינוהינו    מתלהמתלהמתלהמתלה    תנאיתנאיתנאיתנאי

 כי התבטא וכ� ."."."."לאולאולאולאו    וא�וא�וא�וא�    נתקיי�נתקיי�נתקיי�נתקיי�    המתלההמתלההמתלההמתלה    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    א�א�א�א�    לעובדהלעובדהלעובדהלעובדה    כריתתוכריתתוכריתתוכריתתו    בעתבעתבעתבעת    תוקפותוקפותוקפותוקפו

. . . . השוני�השוני�השוני�השוני�    החוקי�החוקי�החוקי�החוקי�    בי�בי�בי�בי�    להרמוניהלהרמוניהלהרמוניהלהרמוניה    לשאו�לשאו�לשאו�לשאו�    ישישישיש    כיכיכיכי    היאהיאהיאהיא    מסקנתימסקנתימסקנתימסקנתי, , , , בדברבדברבדברבדבר    ששקלתיששקלתיששקלתיששקלתי    לאחרלאחרלאחרלאחר""""
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    שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס    חוקחוקחוקחוק    לצור1לצור1לצור1לצור1    ואילוואילוואילוואילו    החוזיהחוזיהחוזיהחוזי    מההיבטמההיבטמההיבטמההיבט    של�של�של�של�    כחוזהכחוזהכחוזהכחוזה    ייחשבייחשבייחשבייחשב    חוזהחוזהחוזהחוזה    כיכיכיכי    רצוירצוירצוירצוי    זהזהזהזה    אי�אי�אי�אי�

        ".".".".מחייבמחייבמחייבמחייב    ולאולאולאולא    של�של�של�של�    בלתיבלתיבלתיבלתי    חוזהחוזהחוזהחוזה    בובובובו    נראהנראהנראהנראה

' ' ' ' ננננ    בילניקסבילניקסבילניקסבילניקס 1301/08 מ"ע במסגרת אלטוביה השופט כבוד דברי א� זה לעניי� יפי�           

    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    חוקחוקחוקחוק"""" כי) 26.5.13 ביו� נית�, בנבו פורס�( 1    אביבאביבאביבאביב    תלתלתלתל    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד

    יוצרי�יוצרי�יוצרי�יוצרי�    ה�ה�ה�ה�    אול�אול�אול�אול�    נפרדי�נפרדי�נפרדי�נפרדי�    חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה    מעשימעשימעשימעשי    בשניבשניבשניבשני    מוסדרמוסדרמוסדרמוסדר    אשראשראשראשר    אחדאחדאחדאחד    מארגמארגמארגמארג    ה�ה�ה�ה�    והפקודהוהפקודהוהפקודהוהפקודה

        ".".".".אחדאחדאחדאחד    פיסקליפיסקליפיסקליפיסקלי    גו�גו�גו�גו�    יחדיויחדיויחדיויחדיו

        ::::ביניי�ביניי�ביניי�ביניי�    סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�.      20

    יראויראויראויראו    פלוניתפלוניתפלוניתפלונית    מסמסמסמס    בשנתבשנתבשנתבשנת    נמחלנמחלנמחלנמחל    החובהחובהחובהחוב    בא�בא�בא�בא�    כיכיכיכי, , , , מעלהמעלהמעלהמעלה    החוקהחוקהחוקהחוק    שלשלשלשל    מילוליתמילוליתמילוליתמילולית    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות    ניתוחניתוחניתוחניתוח

    כיכיכיכי, , , , מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקת    להיותלהיותלהיותלהיות    יכולהיכולהיכולהיכולה    לאלאלאלא    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    פיפיפיפי    עלעלעלעל ....שנהשנהשנהשנה    באותהבאותהבאותהבאותה    מהכנסתומהכנסתומהכנסתומהכנסתו    כחלקכחלקכחלקכחלק    החובהחובהחובהחוב    אתאתאתאת

    המחילההמחילההמחילההמחילה    אתאתאתאת    המאפשרהמאפשרהמאפשרהמאפשר    הפשרההפשרההפשרההפשרה    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�    עלעלעלעל    לחתימהלחתימהלחתימהלחתימה    27.11.0627.11.0627.11.0627.11.06    ביו�ביו�ביו�ביו�    כברכברכברכבר    הגיעוהגיעוהגיעוהגיעו    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�

    ביצועביצועביצועביצוע. . . . האמורהאמורהאמורהאמור    הסכו�הסכו�הסכו�הסכו�    עלעלעלעל    למחוללמחוללמחוללמחול    הפועלי�הפועלי�הפועלי�הפועלי�    בנקבנקבנקבנק    הסכי�הסכי�הסכי�הסכי�    בהבהבהבה    השנההשנההשנההשנה    היאהיאהיאהיא    2006200620062006    ושנתושנתושנתושנת

    2006200620062006    בשנתבשנתבשנתבשנת    כברכברכברכבר    ליישמוליישמוליישמוליישמו    נית�נית�נית�נית�    כיכיכיכי    והתחייבווהתחייבווהתחייבווהתחייבו    האמינוהאמינוהאמינוהאמינו    שהצדדי�שהצדדי�שהצדדי�שהצדדי�    כיוו�כיוו�כיוו�כיוו�    מומשמומשמומשמומש    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�

    לפיהלפיהלפיהלפיה    טענהטענהטענהטענה, , , , הנוכחיהנוכחיהנוכחיהנוכחי    הערעורהערעורהערעורהערעור    בגדרבגדרבגדרבגדר    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    שנטע�שנטע�שנטע�שנטע�    ממהממהממהממה    בשונהבשונהבשונהבשונה    וזאתוזאתוזאתוזאת

    2007200720072007    בשנתבשנתבשנתבשנת    אלאאלאאלאאלא    2006200620062006    בשנתבשנתבשנתבשנת    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    אתאתאתאת    לקיי�לקיי�לקיי�לקיי�    כללכללכללכלל    יכולתיכולתיכולתיכולת    הייתההייתההייתההייתה    לאלאלאלא    למערערתלמערערתלמערערתלמערערת

    נית�נית�נית�נית�    לאלאלאלא    כיכיכיכי    ידיעהידיעהידיעהידיעה    מתו1מתו1מתו1מתו1    נחת�נחת�נחת�נחת�    שכזהשכזהשכזהשכזה    כספיכספיכספיכספי    בהיק�בהיק�בהיק�בהיק�    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�    כיכיכיכי    סבירסבירסבירסביר    זהזהזהזה    אי�אי�אי�אי�. . . . בלבדבלבדבלבדבלבד

    לקיימולקיימולקיימולקיימו    נית�נית�נית�נית�    כיכיכיכי    ידיעהידיעהידיעהידיעה    מתו1מתו1מתו1מתו1    לדר1לדר1לדר1לדר1    יצאיצאיצאיצא    וההסכ�וההסכ�וההסכ�וההסכ�    הנכו�הנכו�הנכו�הנכו�    הואהואהואהוא    ההיפ1ההיפ1ההיפ1ההיפ1    כיכיכיכי    זאתזאתזאתזאת    אי�אי�אי�אי�. . . . לקיימולקיימולקיימולקיימו

    לעמודלעמודלעמודלעמוד    מטרהמטרהמטרהמטרה    מתו1מתו1מתו1מתו1    כספיכספיכספיכספי    סכו�סכו�סכו�סכו�    להזרי�להזרי�להזרי�להזרי�    שיסכי�שיסכי�שיסכי�שיסכי�    לאומילאומילאומילאומי    בנקבנקבנקבנק    ע�ע�ע�ע�    הסכמההסכמההסכמההסכמה    ומתו1ומתו1ומתו1ומתו1

        .    .    .    .    בהסכ�בהסכ�בהסכ�בהסכ�

    אתאתאתאת    להקדי�להקדי�להקדי�להקדי�    יוחלטיוחלטיוחלטיוחלט    א�א�א�א�    כיכיכיכי    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    לבקשתלבקשתלבקשתלבקשת    בחלקהבחלקהבחלקהבחלקה    להיענותלהיענותלהיענותלהיענות    החלטתיהחלטתיהחלטתיהחלטתי, , , , מנגדמנגדמנגדמנגד.     21

    אשראשראשראשר    ההוצאותההוצאותההוצאותההוצאות    אתאתאתאת    ג�ג�ג�ג�    להקדי�להקדי�להקדי�להקדי�    ישישישיש, , , , 2006200620062006    לשנתלשנתלשנתלשנת    2007200720072007    משנתמשנתמשנתמשנת    החובהחובהחובהחוב    ממחילתממחילתממחילתממחילת    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה

   ....חובחובחובחוב    ממחילתממחילתממחילתממחילת    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    להשגתלהשגתלהשגתלהשגת    תרמותרמותרמותרמו    ואשרואשרואשרואשר, , , , 2007200720072007    בשנתבשנתבשנתבשנת    נדרשונדרשונדרשונדרשו

 אהרוני' גב באמצעות זו לסוגיה העקרונית הסכמתו נת� המשיב כי, ייאמר ראשית.     22

 כ1 שכ�. מאמתות אסמכתאות המערערת תציג לפיו בתנאי הסכמתה את סייגה אשר

  : אמרה

    כמוכמוכמוכמו    החובהחובהחובהחוב    מחילתמחילתמחילתמחילת    לנושאלנושאלנושאלנושא    ישירותישירותישירותישירות    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות    ה�ה�ה�ה�    א�א�א�א�, , , , אחרותאחרותאחרותאחרות    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות""""           

    לחברהלחברהלחברהלחברה    מתייחסותמתייחסותמתייחסותמתייחסות    שה�שה�שה�שה�    שגיאשגיאשגיאשגיא    חברתחברתחברתחברת    טרחתטרחתטרחתטרחת    ושכרושכרושכרושכר    דדדד""""עועועועו    טרחתטרחתטרחתטרחת    שכרשכרשכרשכר

" " " " �2007200720072007 � � � בבבב    בפועלבפועלבפועלבפועל    נדרשונדרשונדרשונדרשו    שה�שה�שה�שה�    למרותלמרותלמרותלמרות    בה�בה�בה�בה�    להכירלהכירלהכירלהכיר    יהיהיהיהיהיהיהיה    אפשראפשראפשראפשר............בלבדבלבדבלבדבלבד

            ). ). ). ). 6666����4444, , , , 36363636' ' ' ' עמעמעמעמ    פרוטוקולפרוטוקולפרוטוקולפרוטוקול, , , , אהרוניאהרוניאהרוניאהרוני    חחחח""""רורורורו((((

 סכומי�ב להכיר יש לפיה ,המערערת טענת את לקבל בידי אי� שגיא לחברת באשר  .     23

' חב של שירותיה בגי� 2006 לשנת להקדי� יש אות� 2 1,088,516 של בס1 מצטברי�

 בי� שנקבע הטרחה שכר, 1/מש לפי כי, מסכי� המשיב א�, זאת לעומת. שגיא

' עמ 'רופ, אהרוני עדות ראו( בלבד ח"ש אל� 600 לכדי מגיע שגיא' לחב המערערת

 טענה ואשר המערערת של המשתנה לגרסתה הפנתה אהרוני' גב). 25�18, 35
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 ס1 על עומד ,2006 לשנת להקדי� שיש שגיא' חב בגי� ההוצאות סכו� כי בסיכומיה

 של עקרונות מסמ1 טענתה להוכחת הציגה המערערת � עקא דא. בלבד 2 654,935

. העסקה תשלו� בגי� הקבלה את להציג הייתה שיכולה בעוד, הטרחה שכר חישוב

 כהוצאה להכיר נית�, הדי� משורת לפני�, המשיב עמדת ונוכח זה מחדלה למרות

  . 2 600,000 של  בס1 שגיא חברת של טרחה שכר 2006 בשנת

 במחילת טיפול בגי� קוטלר שאול ד"לעו ט"שכ בגי� בהוצאה להכיר ראיתי, כ� כמו          

 2 408,918 של ס1 טרחה כשכר קוטלר ד"לעו שול� כ"סה. הפועלי� בנק מול החוב

  .  )22 שורה לפרוטוקול 25' עמ ראה(

 ד"עו, ליועצי� הוצאות ג� איל1ו 2007 בשנת שילמה המערערתש בכ1 מכיר אני כ�           

, 2 62,713 כ"ובסה בהתאמה 2 51,134 �ו 2 11,579 יונגר ח"ורו מרגלית ליפשי6

 אלה נתוני� ).23�24 שורות לפרוטוקול 25' עמ ראה( החוב מחילת בעניי� שטיפלו

 משורת לפני� כא� ג� לקבל� והחלטתי יונגר חשבו� רואה י"ע בפרוטוקול נמסרו

  . הדי�

 של הכספיי� בדוחותיה נדרשו אלו הוצאות בא� כי חולק אי�ש כיוו�, ויובהר           

 ליצור שלא מנת על וזאת 2007 בשנת אלו הוצאות לתא� יש, 2007 לשנת המערערת

  .המערערת בידי הטבה כפל

 מכס הוצאות איל1ו 2007 בשני� שילמה לפיה המערערת טענת את לקבל בידי אי�  .24

 של כולל בס1 המכס בעניי� שטיפלו יועצי� עבור והוצאות קודמות שני� בגי�

 הטע� מ� רק ולו ,זו טענה מקבל אינני .זה בעניי� להתחשב יש וכי 2 2,662,274

 עלה המשיב כי לב יוש�( .השומה דיוני בשלב המשיב בפני הועלתה לא זו שטענה

    תגובתתגובתתגובתתגובת"""" בגדר לכ1 להתייחס לנכו� מצאה לא המערערת א1, בסיכומיו זו טענה

  ). """"המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    לסיכומילסיכומילסיכומילסיכומי    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת

, 514/01 ה"בעמ נידונה ההשגה בשלב נטענו שלא חדשות טענות להעלות האפשרות       .25

 נסב ש� הדיו�. �18ה 6/יז מיסי�, ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ועקני�ועקני�ועקני�ועקני�    מרדכימרדכימרדכימרדכי 516/01, 515/01

 החלטות על בהסתמכו( המשפט בית. השומה פקיד ידי על לראשונה שהועלו טענות על

 ה"ועמ �30ה' עמ 1/יא מיסי�, נתניהנתניהנתניהנתניה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    בנאסוליבנאסוליבנאסוליבנאסולי 94/96 ה"בעמ שניתנו

 הניח]) תו� – אופיר השופטת' כב[ �9ה' עמ 2/י מיסי� ,,,,שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    מיקרוקולמיקרוקולמיקרוקולמיקרוקול 68/93

 בהתחשב מוכרעת להיות צריכה הערעור בשלב חדשות טענות העלאת סוגיית כי

 בבית הערעור כי אלה בענייני� נפסק. המס בערעור הדיו� של ובתכליתו באופיו

 המשכו הוא אלא, הנישו� בטענות) de novo( מחודש דיו� מהווה אינו המחוזי המשפט

 כערכאה יושב אינו המשפט בית. השומה פקיד בפני ההשגה בשלב שהתקיי� הדיו� של
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 והטענות הראיות פי�על שהוצאה השומה לבחינת מצטמצ� תפקידו אלא, ראשונה

  . החלטתו ניתנה עת השומה פקיד בפני שהיו

  :נאמר נתניהנתניהנתניהנתניה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    בנאסוליבנאסוליבנאסוליבנאסולי 94/96 ה"בעמ

    בשלבבשלבבשלבבשלב    רקרקרקרק    המועליתהמועליתהמועליתהמועלית    חדשהחדשהחדשהחדשה    לטענהלטענהלטענהלטענה    להתייחסלהתייחסלהתייחסלהתייחס    ישישישיש    בעיקרו�בעיקרו�בעיקרו�בעיקרו�    כיכיכיכי, , , , ספקספקספקספק    אי�אי�אי�אי�""""    

    המבטלהמבטלהמבטלהמבטל    נוקשהנוקשהנוקשהנוקשה    בכללבכללבכללבכלל    כא�כא�כא�כא�    המדוברהמדוברהמדוברהמדובר    אי�אי�אי�אי�    כיכיכיכי, , , , דומהדומהדומהדומה    ואול�ואול�ואול�ואול�, , , , בזהירותבזהירותבזהירותבזהירות, , , , מאוחרמאוחרמאוחרמאוחר

. . . . אחראחראחראחר    אואואואו    זהזהזהזה    צדצדצדצד    ידיידיידיידי    עלעלעלעל, , , , לדיו�לדיו�לדיו�לדיו�    מלכתחילהמלכתחילהמלכתחילהמלכתחילה    הובאהובאהובאהובא    שלאשלאשלאשלא    נימוקנימוקנימוקנימוק    כלכלכלכל    אוטומטיתאוטומטיתאוטומטיתאוטומטית

    בכתביבכתביבכתביבכתבי    המועליתהמועליתהמועליתהמועלית    חדשהחדשהחדשהחדשה    עובדתיתעובדתיתעובדתיתעובדתית    טענהטענהטענהטענה    הריהריהריהרי    לאלאלאלא    כיכיכיכי, , , , לילילילי    נראהנראהנראהנראה    היתרהיתרהיתרהיתר    בי�בי�בי�בי�

. . . . משפטיתמשפטיתמשפטיתמשפטית    שאלהשאלהשאלהשאלה    במהותהבמהותהבמהותהבמהותה    שהיאשהיאשהיאשהיא    טענהטענהטענהטענה, , , , כהריכהריכהריכהרי, , , , קוד�קוד�קוד�קוד�    שנדונהשנדונהשנדונהשנדונה    בלאבלאבלאבלא    הטענותהטענותהטענותהטענות

    הוצאתהוצאתהוצאתהוצאת    טר�טר�טר�טר�    שלשלשלשל    בשלבבשלבבשלבבשלב    כברכברכברכבר    ובדיקהובדיקהובדיקהובדיקה    בחינהבחינהבחינהבחינה, , , , הדעותהדעותהדעותהדעות    לכללכללכללכל    מחייבתמחייבתמחייבתמחייבת    הראשונההראשונההראשונההראשונה

    החוקהחוקהחוקהחוק    רקערקערקערקע    עלעלעלעל, , , , עתעתעתעת    בכלבכלבכלבכל    עקרוניתעקרוניתעקרוניתעקרונית    להיבח�להיבח�להיבח�להיבח�    יכולהיכולהיכולהיכולה    שהשניהשהשניהשהשניהשהשניה    שעהשעהשעהשעה, , , , הצוהצוהצוהצו

, , , , קוד�קוד�קוד�קוד�    הוזכרההוזכרההוזכרההוזכרה    שכברשכברשכברשכבר    חדשהחדשהחדשהחדשה    עובדתיתעובדתיתעובדתיתעובדתית    טענהטענהטענהטענה    לגבילגבילגבילגבי, , , , הדברהדברהדברהדבר    כ�כ�כ�כ�[...] [...] [...] [...]     והפסיקהוהפסיקהוהפסיקהוהפסיקה

, , , , יותריותריותריותר    טובטובטובטוב    ונומקהונומקהונומקהונומקה, , , , ומפורטומפורטומפורטומפורט    מפורשמפורשמפורשמפורש    באופ�באופ�באופ�באופ�    לאלאלאלא    א�א�א�א�    ג�ג�ג�ג�, , , , ההשגהההשגהההשגהההשגה    בשלבבשלבבשלבבשלב

    לפילפילפילפי, , , , הערעורהערעורהערעורהערעור    נימוקינימוקינימוקינימוקי    אתאתאתאת    אואואואו, , , , השומההשומההשומההשומה    נימוקינימוקינימוקינימוקי    אתאתאתאת    המפרשתהמפרשתהמפרשתהמפרשת    בהודעהבהודעהבהודעהבהודעה, , , , בהמש1בהמש1בהמש1בהמש1

    גמישותגמישותגמישותגמישות    קיימתקיימתקיימתקיימת    כיכיכיכי, , , , הינההינההינההינה, , , , כא�כא�כא�כא�    עדעדעדעד    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    מהמהמהמה    מכלמכלמכלמכל    כלליתכלליתכלליתכללית    מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה[...] [...] [...] [...]     העני�העני�העני�העני�

    כאשרכאשרכאשרכאשר, , , , חדשהחדשהחדשהחדשה    טענהטענהטענהטענה    שלשלשלשל    התרתההתרתההתרתההתרתה    בסוגייתבסוגייתבסוגייתבסוגיית    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    בתיבתיבתיבתי    שלשלשלשל    בגישת�בגישת�בגישת�בגישת�    ברורהברורהברורהברורה

    לגרו�לגרו�לגרו�לגרו�    כדיכדיכדיכדי    בכ1בכ1בכ1בכ1    שאי�שאי�שאי�שאי�    הואהואהואהוא    ברורברורברורברור    כאשרכאשרכאשרכאשר, , , , אואואואו, , , , חדשהחדשהחדשהחדשה    חזיתחזיתחזיתחזית    לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח    כדיכדיכדיכדי    בכ1בכ1בכ1בכ1    אי�אי�אי�אי�

        ".".".".האחרהאחרהאחרהאחר    לצדלצדלצדלצד    נזקנזקנזקנזק

    בערעוריבערעוריבערעוריבערעורי    ערעורערעורערעורערעור    כערכאתכערכאתכערכאתכערכאת    ביושבוביושבוביושבוביושבו    המחוזיהמחוזיהמחוזיהמחוזי    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    כיכיכיכי    היאהיאהיאהיא    עמדתיעמדתיעמדתיעמדתי, , , , המקוב6המקוב6המקוב6המקוב6    מכלמכלמכלמכל                    .26

    סבורסבורסבורסבור    אניאניאניאני. . . . ההשגהההשגהההשגהההשגה    בשלבבשלבבשלבבשלב    שהוצגושהוצגושהוצגושהוצגו    הראיותהראיותהראיותהראיות    סמ1סמ1סמ1סמ1    עלעלעלעל    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שלשלשלשל    דעתודעתודעתודעתו    שיקולשיקולשיקולשיקול    בוח�בוח�בוח�בוח�    , , , , מסמסמסמס

    ככלככלככלככל    להימנעלהימנעלהימנעלהימנע    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    עלעלעלעל    כיכיכיכי    ,,,,בסיסיתבסיסיתבסיסיתבסיסית    משפטיתמשפטיתמשפטיתמשפטית    והגינותוהגינותוהגינותוהגינות    נאותנאותנאותנאות    די�די�די�די�    סדרסדרסדרסדר    שלשלשלשל    מטעמי�מטעמי�מטעמי�מטעמי�

    ביתביתביתבית    כיכיכיכי    נאמרנאמרנאמרנאמר    כברכברכברכבר, , , , שכ�שכ�שכ�שכ�. . . . הערעורהערעורהערעורהערעור    בשלבבשלבבשלבבשלב    חדשותחדשותחדשותחדשות    עובדתיותעובדתיותעובדתיותעובדתיות    טענותטענותטענותטענות    מהעלאתמהעלאתמהעלאתמהעלאת    האפשרהאפשרהאפשרהאפשר

    עמדהעמדהעמדהעמדה    שלאשלאשלאשלא    ראייתיתראייתיתראייתיתראייתית    תשתיתתשתיתתשתיתתשתית    בסיסבסיסבסיסבסיס    עלעלעלעל    DeNovo    שומותשומותשומותשומות    עור1עור1עור1עור1    אינואינואינואינו    המחוזיהמחוזיהמחוזיהמחוזי    משפטמשפטמשפטמשפטהההה

    לשלבלשלבלשלבלשלב    עדעדעדעד    אואואואו    השומתיהשומתיהשומתיהשומתי    ההלי1ההלי1ההלי1ההלי1    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    לולולולו    מוצגתמוצגתמוצגתמוצגת    להיותלהיותלהיותלהיות    צריכהצריכהצריכהצריכה    ושהייתהושהייתהושהייתהושהייתה    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    בפניבפניבפניבפני

    תלתלתלתל    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ' ' ' ' ואחואחואחואח    צביצביצביצבי    גלגלגלגל    בלינקיסבלינקיסבלינקיסבלינקיס    � � � �     1301/081301/081301/081301/08) ) ) ) יפויפויפויפו� � � � אביבאביבאביבאביב� � � � תלתלתלתל((((    ממממ""""עעעע ההוכחותההוכחותההוכחותההוכחות

    ביתביתביתבית    שלשלשלשל    בגישתובגישתובגישתובגישתו    ברורהברורהברורהברורה    גמישותגמישותגמישותגמישות    קיימתקיימתקיימתקיימת    אכ�אכ�אכ�אכ�. . . .     ))))26.5.1326.5.1326.5.1326.5.13    ביו�ביו�ביו�ביו�    נית�נית�נית�נית�, , , , בנבובנבובנבובנבו    פרס�פרס�פרס�פרס�, , , , אביבאביבאביבאביב

    מהעלאתמהעלאתמהעלאתמהעלאת    האפשרהאפשרהאפשרהאפשר    ככלככלככלככל    להימנעלהימנעלהימנעלהימנע    עליועליועליועליו    א1א1א1א1    חדשהחדשהחדשהחדשה    טענהטענהטענהטענה    שלשלשלשל    התרתההתרתההתרתההתרתה    בסוגייתבסוגייתבסוגייתבסוגיית    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט

    דנ�דנ�דנ�דנ�    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה. . . . האחרהאחרהאחרהאחר    לצדלצדלצדלצד    נזקנזקנזקנזק    נגר�נגר�נגר�נגר�    כאשרכאשרכאשרכאשר, , , , אואואואו, , , , חדשהחדשהחדשהחדשה    חזיתחזיתחזיתחזית    לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח    כדיכדיכדיכדי    בה�בה�בה�בה�    שיששיששיששיש    טענותטענותטענותטענות

    התשתיתהתשתיתהתשתיתהתשתית    שכ�שכ�שכ�שכ�    ההשגהההשגהההשגהההשגה    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    להעלותהלהעלותהלהעלותהלהעלותה    היההיההיההיה    שנית�שנית�שנית�שנית�    טענהטענהטענהטענה    בהעלאתבהעלאתבהעלאתבהעלאת    מדוברמדוברמדוברמדובר

    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    הטענההטענההטענההטענה    הועלתההועלתההועלתההועלתה    משלאמשלאמשלאמשלא. . . . שלבשלבשלבשלב    באותובאותובאותובאותו    כברכברכברכבר    ידועהידועהידועהידועה    הההההייתהייתהייתהיית    להלהלהלה    הראייתיתהראייתיתהראייתיתהראייתית

. . . . ראויהראויהראויהראויה    הצדקההצדקההצדקההצדקה    כלכלכלכל    ללאללאללאללא    � � � �     למשיבלמשיבלמשיבלמשיב    נזקנזקנזקנזק    וגרימתוגרימתוגרימתוגרימת    חדשהחדשהחדשהחדשה    חזיתחזיתחזיתחזית    פתיחתפתיחתפתיחתפתיחת    כדיכדיכדיכדי    בהבהבהבה    ישישישיש    ההשגהההשגהההשגהההשגה

  . .. .. .. .להידחותלהידחותלהידחותלהידחות    דינהדינהדינהדינה    משכ1משכ1משכ1משכ1
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, , , , שכ�שכ�שכ�שכ�    זאתזאתזאתזאת. . . . זהזהזהזה    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    שכנעהשכנעהשכנעהשכנעה    לאלאלאלא    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    עניי�עניי�עניי�עניי�    שלשלשלשל    לגופולגופולגופולגופו    א�א�א�א�    כיכיכיכי    אומראומראומראומר    לצור1לצור1לצור1לצור1    מעלמעלמעלמעל                          

    רשמהרשמהרשמהרשמה    לאלאלאלא, , , , המכסהמכסהמכסהמכס    בגי�בגי�בגי�בגי�    להוצאהלהוצאהלהוצאהלהוצאה    הכספיי�הכספיי�הכספיי�הכספיי�    בדוחותיהבדוחותיהבדוחותיהבדוחותיה    כלשהוכלשהוכלשהוכלשהו    ביטויביטויביטויביטוי    נתנהנתנהנתנהנתנה    לאלאלאלא    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת

    ההוצאהההוצאהההוצאהההוצאה    לגובהלגובהלגובהלגובה    בכתבבכתבבכתבבכתב    ביאורביאורביאורביאור    נתנהנתנהנתנהנתנה    לאלאלאלא    וא�וא�וא�וא�    2006200620062006    בשנתבשנתבשנתבשנת    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    בספריבספריבספריבספרי    הפרשההפרשההפרשההפרשה

    יתרהיתרהיתרהיתרה). ). ). ). 2222����1111, , , , 36363636' ' ' ' עמעמעמעמ' ' ' ' פרופרופרופרו, , , , אהרוניאהרוניאהרוניאהרוני    חחחח""""רורורורו    וג�וג�וג�וג�    18181818, , , , 20202020' ' ' ' עמעמעמעמ' ' ' ' פרופרופרופרו, , , , רוטשטיי�רוטשטיי�רוטשטיי�רוטשטיי�((((    העתידיתהעתידיתהעתידיתהעתידית

    שבה�שבה�שבה�שבה�    בשני�בשני�בשני�בשני�    נרשמונרשמונרשמונרשמו    המכסהמכסהמכסהמכס    בגי�בגי�בגי�בגי�    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות    כיכיכיכי    העידהעידהעידהעיד    החברההחברההחברההחברה    מטע�מטע�מטע�מטע�    יונגריונגריונגריונגר    חחחח""""רורורורו, , , , מזאתמזאתמזאתמזאת

    ידועידועידועידוע    היההיההיההיה    לאלאלאלא    ההוצאהההוצאהההוצאהההוצאה    סכו�סכו�סכו�סכו�    שכ�שכ�שכ�שכ�, , , , אחרתאחרתאחרתאחרת    בדר1בדר1בדר1בדר1    לפעוללפעוללפעוללפעול    היההיההיההיה    נית�נית�נית�נית�    שלאשלאשלאשלא    משו�משו�משו�משו�, , , , הוצאוהוצאוהוצאוהוצאו

        ....להידחותלהידחותלהידחותלהידחות    הטענההטענההטענההטענה    די�די�די�די�    זהזהזהזה    מטע�מטע�מטע�מטע�    ג�ג�ג�ג�). ). ). ). 8888����7777, , , , 28282828' ' ' ' עמעמעמעמ' ' ' ' פרופרופרופרו((((    מראשמראשמראשמראש

    ,,,,2007200720072007    בשנתבשנתבשנתבשנת    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    להכנסתלהכנסתלהכנסתלהכנסת    להתווס�להתווס�להתווס�להתווס�    צריכהצריכהצריכהצריכה    הא�הא�הא�הא�    שעניינהשעניינהשעניינהשעניינה    לסוגיהלסוגיהלסוגיהלסוגיה    באשרבאשרבאשרבאשר    ג�ג�ג�ג�   .27

    ,,,,זוזוזוזו    בשנהבשנהבשנהבשנה    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    בספריבספריבספריבספרי    הגולמיהגולמיהגולמיהגולמי    הרווחהרווחהרווחהרווח    בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור    מוסברמוסברמוסברמוסבר    בלתיבלתיבלתיבלתי    שינוישינוישינוישינוי    בגי�בגי�בגי�בגי�    הכנסההכנסההכנסההכנסה

   ....המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    ע�ע�ע�ע�    דעתידעתידעתידעתי    ––––    אחרותאחרותאחרותאחרות    מסמסמסמס    שנותשנותשנותשנות    לבי�לבי�לבי�לבי�

 משמעותית ירידה חלה בה שנה הייתה 2007 שנת כי טענה המערערת, כאמור           

 ג� הוביל אשר משבר. העולמי הכלכלי המשבר של תחילתו לאור ל"בחו בפעילות

 נרכש זו בשנה שנמכר המלאי כאשר, מהרגיל נמוכי� בדולרי� מכירה מחירי לרמת

 כי סבר המשיב בעוד זאת. גבוהי� היו היורו ושער הדולר שער בה� בתקופות בעיקרו

  .לה שקדמה אחרת שנה מכל שונה הייתה 2007 ששנת הוכח לא

 טיעוניה את לראשונה הציגה המערערתש מקו� זו טענה לקבל אי� ובראשונה בראש  .28

 בשלב ולא המשפט בבית הדיוני�, 2007 בשנת הנמו1 הגולמי הרווח שיעור בדבר

 מקו� אי� ההשגה בשלב נטענה שלא בטענה שמדובר כיוו�, לעיל כאמור. השומה

   ).25 סעי� לעיל הסברי ראו( הערעור בשלב אליה להתייחס

�2006 לשני� בספריה המערערת מציגה אותו הגולמי הרווח שיעור, עניי� של לגופו            

 על עומד 2007 לשנת הגולמי הרווח שיעור, זאת לעומת. 48% הינו 2008 ולשנת 2004

 הגורמי� על תצבענה אשר מספקות ראיות למשיב סיפקה לא המערערת. בלבד 32%

 המשיב צדק כ� ועל, 2007 בשנת הנמו1 הגולמי הרווח ולשיעור המשמעותי לשינוי

 בשני� שהיה כפי, 48% על המערערת של הגולמי הרווח שיעור את העמיד כאשר

  . החליפי� שער בשחיקת זהירה ותתחשבה תו1, האחרות

 משמעותית ירידה הייתה אכ� כי להוכיח הצליחה לא המערערת, זאת א� זו לא  

 חדלה, גיסא ומאיד1, גיסא מחד נמוכה מחירי� לרמת הובילה אשר, ל"חוב בפעילות

 יתרה). 30�22, 34' עמ' פ, אהרוני עדות ראו. (גבוה במחיר נרכש המלאי כי מלהוכיח

 2006 משנת הגל� חומר בצריכת הגידול את להסביר הצליחה לא המערערת, מזאת

 א� יש זה בנתו�. שנה באותה קט� הגולמי הרווח כי הטענה לאור וזאת 2007 לשנת

�20, 44' עמ' רופ, אהרוני ראו( המערערת בהתנהלות סבירות חוסר על להצביע כדי

14 .(  
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 בשיעור המשמעותי לשינוי שגרמו ה� החליפי� בשער השינויי� כי טענה המערערת  .29

 המשיב שכ�, להידחות דינה זו טענה). 11�8, 6' עמ' פ, רוטשטיי� מר( הגולמי הרווח

� כ של סכו� והפחית החליפי� שער שחיקת את השומה קביעת בעת בחשבו� לקח

  ).20�19, 34' עמ' פ, אהרוני ח"רו( הגולמי הרווח גילו� בעת 2 500,000

    בניכויבניכויבניכויבניכוי    מותרי�מותרי�מותרי�מותרי�    קנסותקנסותקנסותקנסות    בגי�בגי�בגי�בגי�    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    שילמהשילמהשילמהשילמה    אשראשראשראשר    סכומי�סכומי�סכומי�סכומי�    הא�הא�הא�הא�    לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה    באשרבאשרבאשרבאשר    ג�ג�ג�ג�        ....30303030

. . . . בניכויבניכויבניכויבניכוי    מותרי�מותרי�מותרי�מותרי�    אינ�אינ�אינ�אינ�    קנסותקנסותקנסותקנסות    לפיהלפיהלפיהלפיה    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שלשלשלשל    בעמדתובעמדתובעמדתובעמדתו    מצדדמצדדמצדדמצדד    אניאניאניאני    � � � �     הכנסתההכנסתההכנסתההכנסתה    כנגדכנגדכנגדכנגד

 שמדובר בכ1 הכירה), יונגר( מטעמה החשבו� רואה באמצעות, המערערת זה בעניי�

 נימוקי את המפרשת ההודעה במסגרת 5 בסעי� המערערת כ"ב ניסוח ראו" (קנסות"ב

  : תואמו שלא)  הערעור

  : כדלקמ� נשאל יונגר ח"רו          

    אתאתאתאת    דרשהדרשהדרשהדרשה    היאהיאהיאהיא. . . . 2222    618618618618,,,,76767676    שלשלשלשל    ממממ""""מעמעמעמע    שומתשומתשומתשומת    בגי�בגי�בגי�בגי�    קנסקנסקנסקנס    2004200420042004    בשנתבשנתבשנתבשנת    שילמהשילמהשילמהשילמה    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת""""          

        ????" " " " תוא�תוא�תוא�תוא�    שלאשלאשלאשלא    קנסקנסקנסקנס, , , , כניכויכניכויכניכויכניכוי    בספריהבספריהבספריהבספריה    זהזהזהזה

  ). 10�11' שור, 28' פרו( ".".".".טעוטעוטעוטעו    אזאזאזאז    תוא�תוא�תוא�תוא�    לאלאלאלא    א�א�א�א�"""": השיב כ1 ועל          

 מכח בניכוי להתיר� אי�, בקנסות מדובר כאשר כי חולק אי� כי, אעיר זו טענה לעניי�.     31

. עונשי בגוו� בהוצאה אלא, שוטפת בהוצאה המדובר אי� שכ�, לפקודה 17 סעי�

 בו, 129 ב"י א"פד, ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    אברה�אברה�אברה�אברה�    וינפלדוינפלדוינפלדוינפלד 60/80 ה"עמ :ראו זה בעניי�

  :כדלקמ� נאמר

    17171717    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי    בהוצאהבהוצאהבהוצאהבהוצאה    בניכויבניכויבניכויבניכוי    מותרי�מותרי�מותרי�מותרי�    אינ�אינ�אינ�אינ�    קנסותקנסותקנסותקנסות""""           

    לאלאלאלא    והמערערוהמערערוהמערערוהמערער    מאחרמאחרמאחרמאחר). ). ). ). חדשחדשחדשחדש    נוסחנוסחנוסחנוסח((((    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    לפקודתלפקודתלפקודתלפקודת

    לללל""""הנהנהנהנ    בחיובבחיובבחיובבחיוב    הקנסותהקנסותהקנסותהקנסות    שלשלשלשל    חלק�חלק�חלק�חלק�    מהמהמהמה    ראיהראיהראיהראיה    שו�שו�שו�שו�    הביאהביאהביאהביא

    אתאתאתאת    הרי�הרי�הרי�הרי�    לאלאלאלא) ) ) ) והצמדהוהצמדהוהצמדהוהצמדה    ריביתריביתריביתריבית    חשבו�חשבו�חשבו�חשבו�    עלעלעלעל    מהחיובמהחיובמהחיובמהחיוב    להבדיללהבדיללהבדיללהבדיל((((

    דוחהדוחהדוחהדוחה    ואניואניואניואני    דחותדחותדחותדחותיייילהלהלהלה    הדרישההדרישההדרישההדרישה    ודי�ודי�ודי�ודי�    עליועליועליועליו    המוטלהמוטלהמוטלהמוטל    הנטלהנטלהנטלהנטל

        ."."."."אותהאותהאותהאותה

 ....מסמסמסמס    לצרכילצרכילצרכילצרכי    ההתאמהההתאמהההתאמהההתאמה    חחחח""""דודודודו    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    אלואלואלואלו    סכומי�סכומי�סכומי�סכומי�    תיאמהתיאמהתיאמהתיאמה    לאלאלאלא    כאשרכאשרכאשרכאשר    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    טעתהטעתהטעתהטעתה, , , , לכ�לכ�לכ�לכ� 

  

 ההלוואה מקור. שני� 15 �מ יותר לפני נוצרש חובב מדובר כי טענה מערערתה, כאמור.    32

 שולמו שבגינו זר מהו� ולא המערערת של העצמיי� ממקורותיה לחברה שניתנה

 רב זמ� הוזר� שבערעור בשני� המערערת של בדוחותיה המופיע הזר ההו�. ריביות

 ריבית בגי� הוצאות לתיאו� מקו� אי� ולכ� הקשורה לחברה ההלוואה מת� לאחר

  . למערערת ריאלית

 המשיב החלטת לבטל יש לפיה המערערת טענת את דוחה הנני), י(3 סעי� לעניי�.   33

. לפקודה) י(3 סעי� מכוח מריבית הכנסות המערערת של החייבת להכנסתה להוסי�

 סיכוי כל היה לאש � רב זמ� מזה אבוד בחוב מדובר כי, למעשה טענה המערערת
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 פורקה לא טכניות מסיבותש קשורה חברה של בחוב המדובר הנטע� פי על. לגבותו

 היה ברור ,מהותית מבחינה כי א� .אבוד חובכ מולרש יכלה לא המערערת ולכ�

 בידי אי� לעיל אחרי� לענייני� בדומה אציי� ובראשונה בראש .אבוד בחוב שמדובר

 ויש הערעור הליכי במסגרת לראשונה נטענו שכ�, המערערת של טענתה את לקבל

 לנכו� מצאה לא המערערת בנוס�. )25 סעי� לעיל ראה( זה מטע� רק ולו לדחות�

 לסיכומי המערערת תגובת" במסגרת המשיב בסיכומי שהופיעה זו לטענה להתייחס

  :      כדלקמ� הינ�) י(3 סעי� הוראות: כ1 אבהיר לצור1 מעל. ")המשיב

         

    הכנסההכנסההכנסההכנסה    לגבילגבילגבילגבי    שנוהלושנוהלושנוהלושנוהלו    חשבונותחשבונותחשבונותחשבונות    בפנקסיבפנקסיבפנקסיבפנקסי    שנרשמהשנרשמהשנרשמהשנרשמה    הלוואההלוואההלוואההלוואה    שנת�שנת�שנת�שנת�    אד�אד�אד�אד�""""          

    החשבונאותהחשבונאותהחשבונאותהחשבונאות    שיטתשיטתשיטתשיטת    לפילפילפילפי    פנקסי�פנקסי�פנקסי�פנקסי�    לנהללנהללנהללנהל    חייבי�חייבי�חייבי�חייבי�    היוהיוהיוהיו    שלגביהשלגביהשלגביהשלגביה

    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    שקבעשקבעשקבעשקבע    משיעורמשיעורמשיעורמשיעור    נמוכהנמוכהנמוכהנמוכה    בריביתבריביתבריביתבריבית    אואואואו    ריביתריביתריביתריבית    בלאבלאבלאבלא    היאהיאהיאהיא    וההלוואהוההלוואהוההלוואהוההלוואה................

    בידיבידיבידיבידי) ) ) ) 4444((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה    הריביתהריביתהריביתהריבית    הפרשהפרשהפרשהפרש    אתאתאתאת    יראויראויראויראו....................האוצרהאוצרהאוצרהאוצר    שרשרשרשר    זהזהזהזה

    ההלוואהההלוואהההלוואהההלוואה    נות�נות�נות�נות�    בי�בי�בי�בי�    מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�    יחסי�יחסי�יחסי�יחסי�    שמתקיימי�שמתקיימי�שמתקיימי�שמתקיימי�    ובלבדובלבדובלבדובלבד    ההלוואהההלוואהההלוואהההלוואה    נות�נות�נות�נות�

        """"ההלוואהההלוואהההלוואהההלוואה    מקבלמקבלמקבלמקבל    לבי�לבי�לבי�לבי�

        

 ניתנה ההלוואה לפיו מצב בי� מבחינות ואינ� ברורות פקודהב זה בעניי� ההוראות           

 חובות או רגילי� בחובות המדובר א� בי�, זרי� ממקורות או עצמיי� ממקורות

 החוב כי המערערת של בעלמא בהצהרה להסתפק די שלא הרי, מכ1 יתרה. אבודי�

 אבוד חוב הינו החוב כי ,ממש של בהוכחות להוכיח כ1 הטוע� על אלא, אבוד הינו

  . מקובלי� באמצעי� לגבותו נית� שלא גבוהה סבירות דרגת קיימת וכי

 בה� שיש ראיות על להצביע יש" אבוד חוב" של לקיומו לטעו� יהיה שנית� כדי כי          

 כי ,הוכיחה לא כ� ועל זה במבח� עמדה לא שהמערערת אלא. תמורה כישלו� להוכיח

 על להצביע היה יכול לא המערערת מטע� יונגר ח"רו א�. אבוד בחוב מדובר אכ�

' ורש, 28' עמ' פרו( לפקודה) י(3 סעי� להוראות בהתא� החברה פעל לא מדוע טע�

 המשפטי במאגר פורס�, (חיפהחיפהחיפהחיפה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ענברענברענברענבר 377/02') חי( ה"עמ ג� ראו[ 12�20

   . ])נבו
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        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

    ה�ה�ה�ה�    ככול�ככול�ככול�ככול�    רוב�רוב�רוב�רוב�    שהמחלוקותשהמחלוקותשהמחלוקותשהמחלוקות    כ1כ1כ1כ1    עלעלעלעל    מצביעמצביעמצביעמצביע    דנאדנאדנאדנא    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    המחלוקותהמחלוקותהמחלוקותהמחלוקות    ברשימתברשימתברשימתברשימת    עיו�עיו�עיו�עיו�         

    מחוצהמחוצהמחוצהמחוצה    אלאאלאאלאאלא, , , , בפנקסי�בפנקסי�בפנקסי�בפנקסי�    יימצאויימצאויימצאויימצאו    לאלאלאלא    לה�לה�לה�לה�    שהתשובותשהתשובותשהתשובותשהתשובות    עובדתיותעובדתיותעובדתיותעובדתיות����משפטיותמשפטיותמשפטיותמשפטיות    מחלוקותמחלוקותמחלוקותמחלוקות

    בא�בא�בא�בא�    כיכיכיכי, , , , מעלהמעלהמעלהמעלה    החוקהחוקהחוקהחוק    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות    ניתוחניתוחניתוחניתוח. . . . המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    עלעלעלעל    מוטלמוטלמוטלמוטל    השכנועהשכנועהשכנועהשכנוע    נטלנטלנטלנטל, , , , משכ1משכ1משכ1משכ1. . . . לה�לה�לה�לה�

    פיפיפיפי    עלעלעלעל. . . . שנהשנהשנהשנה    באותהבאותהבאותהבאותה    מהכנסתומהכנסתומהכנסתומהכנסתו    כחלקכחלקכחלקכחלק    החובהחובהחובהחוב    אתאתאתאת    יראויראויראויראו    פלוניתפלוניתפלוניתפלונית    מסמסמסמס    בשנתבשנתבשנתבשנת    נמחלנמחלנמחלנמחל    החובהחובהחובהחוב

    2006200620062006    בשנתבשנתבשנתבשנת    נמחלנמחלנמחלנמחל    שהסכו�שהסכו�שהסכו�שהסכו�    וכיוו�וכיוו�וכיוו�וכיוו�    2006200620062006    בשנתבשנתבשנתבשנת    נחת�נחת�נחת�נחת�    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    כיכיכיכי    בריבריבריברי    מההסכ�מההסכ�מההסכ�מההסכ�    העולההעולההעולההעולה

    לפיהלפיהלפיהלפיה    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    טענתטענתטענתטענת    קיבלתיקיבלתיקיבלתיקיבלתי    לאלאלאלא. . . . 2006200620062006    בשנתבשנתבשנתבשנת    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    מהכנסתמהכנסתמהכנסתמהכנסת    כחלקכחלקכחלקכחלק    לראותולראותולראותולראותו    ישישישיש

    שהובהרשהובהרשהובהרשהובהר    כפיכפיכפיכפי. . . . התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    להתקיימותלהתקיימותלהתקיימותלהתקיימות    עדעדעדעד    תוק�תוק�תוק�תוק�    לולולולו    אי�אי�אי�אי�    תנאיתנאיתנאיתנאי    עלעלעלעל    בהסכ�בהסכ�בהסכ�בהסכ�    שמדוברשמדוברשמדוברשמדובר    מאחרמאחרמאחרמאחר

    אתאתאתאת    מחייבמחייבמחייבמחייבוווו    כריתתוכריתתוכריתתוכריתתו    מרגעמרגעמרגעמרגע    של�של�של�של�    חוזהחוזהחוזהחוזה    הואהואהואהוא    תנאיתנאיתנאיתנאי    עלעלעלעל    חוזהחוזהחוזהחוזה    כיכיכיכי    היאהיאהיאהיא    ההלכהההלכהההלכהההלכה    לעיללעיללעיללעיל

    לפיהלפיהלפיהלפיה    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    עמדתעמדתעמדתעמדת    אתאתאתאת    לקבללקבללקבללקבל    אי�אי�אי�אי�    כיכיכיכי    קבעתיקבעתיקבעתיקבעתי    כ�כ�כ�כ�    כמוכמוכמוכמו. . . . כריתתוכריתתוכריתתוכריתתו    מעתמעתמעתמעת    כברכברכברכבר    לולולולו    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�

. . . . קודמותקודמותקודמותקודמות    כבשני�כבשני�כבשני�כבשני�    48484848%%%%    ולאולאולאולא    בלבדבלבדבלבדבלבד    32323232%%%%    עלעלעלעל    עומדעומדעומדעומד    2007200720072007    לשנתלשנתלשנתלשנת    הגולמיהגולמיהגולמיהגולמי    הרווחהרווחהרווחהרווח    שיעורשיעורשיעורשיעור

    עלעלעלעל    המצביעי�המצביעי�המצביעי�המצביעי�    הסברי�הסברי�הסברי�הסברי�    סיפקהסיפקהסיפקהסיפקה    לאלאלאלא    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    כיכיכיכי    קבעקבעקבעקבע    כאשרכאשרכאשרכאשר    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    ע�ע�ע�ע�    הצדקהצדקהצדקהצדק

    באשרבאשרבאשרבאשר    ג�ג�ג�ג�. . . . 2007200720072007    בשנתבשנתבשנתבשנת    הנמו1הנמו1הנמו1הנמו1    הגולמיהגולמיהגולמיהגולמי    הרווחהרווחהרווחהרווח    ולשיעורולשיעורולשיעורולשיעור    המשמעותיהמשמעותיהמשמעותיהמשמעותי    לשינוילשינוילשינוילשינוי    הגורמי�הגורמי�הגורמי�הגורמי�

    כנגדכנגדכנגדכנגד    בניכויבניכויבניכויבניכוי    מותרי�מותרי�מותרי�מותרי�    קנסותקנסותקנסותקנסות    בגי�בגי�בגי�בגי�    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    שילמהשילמהשילמהשילמה    אשראשראשראשר    סכומי�סכומי�סכומי�סכומי�    הא�הא�הא�הא�    לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה

 ....בניכויבניכויבניכויבניכוי    מותרי�מותרי�מותרי�מותרי�    אינ�אינ�אינ�אינ�    קנסותקנסותקנסותקנסות    לפיהלפיהלפיהלפיה    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שלשלשלשל    בעמדתובעמדתובעמדתובעמדתו    צדדצדדצדדצדדלללל    ראיתיראיתיראיתיראיתי    � � � �     הכנסתההכנסתההכנסתההכנסתה

    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות    בניכויבניכויבניכויבניכוי    ירירירירככככלהלהלהלה    נית�נית�נית�נית�    לפיהלפיהלפיהלפיה    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    בטענתבטענתבטענתבטענת    צדקצדקצדקצדק    שיששיששיששיש    סברתיסברתיסברתיסברתי    אלהאלהאלהאלה    כלכלכלכל    לעומתלעומתלעומתלעומת

        . . . . לעיללעיללעיללעיל    23232323    בסעי�בסעי�בסעי�בסעי�    כאמורכאמורכאמורכאמור    מסוימותמסוימותמסוימותמסוימות

    כמובהרכמובהרכמובהרכמובהר    בהוצאותבהוצאותבהוצאותבהוצאות    חלקיתחלקיתחלקיתחלקית    הכרההכרההכרההכרה    למעטלמעטלמעטלמעט    נדחהנדחהנדחהנדחה    הערעורהערעורהערעורהערעור    שלשלשלשל    האריהאריהאריהארי    שחלקושחלקושחלקושחלקו    היאהיאהיאהיא    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה            
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