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שמואל בורנשטיןשופטהכבודפני ב

אשרף בדירמערער

נגד

מנהל מס ערך מוסף פתח תקווהמשיב

החלטה

בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין ולעיכוב פרסומו
1

2דברפתח

3: להלן(2.10.2017ביוםזהבתיקידיעלשניתןהדיןפסקביצועלעיכובבקשהלפניי.1
4המשפטלביתלהגישבכוונתוהמבקששלדברי,בערעורלהכרעהעד) "הדיןפסק"

5. בערעורלהכרעהעדהדיןפסקשלפרסומולעיכובהמבקשעתרכן. העליון

6בתמציתהמבקשטענות

7שלסך, אישיבאופןהמבקשחויבבוהגבוההמסוסכוםהדיןפסקתוצאתלנוכח.2
8שלמוחלטתלקריסהלהובילעלולהכלפיוגביההליכיהפעלת, ₪מיליון3.3-מלמעלה

9.  עסקו

10כלפיוגבייההליכיוהפעלת, כרגעלממשניתןאותםממשייםנכסיםכלאיןלמבקש
11אם, עליולכפריהיהניתןשלאדבר, לחיסולורקאלא, ממשיתלתועלתעמהתביאלא

12.הדיןפסקיתהפךוכאשר

13לא, ההליכיםשנוהלוהארוכההתקופהבמשךשהרי, נכסיםהברחתמפניחששכלאין.3
14. הדיןפסקביצועאתלסכלהמבקששלמצדוניסיוןכלנעשה

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/49755-11-12-2.pdf
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1שבוטרםאפרילבחודשמהארץיצאהמבקשלפיהלבקשהבתגובתוהמשיבטענת.4
2כאשר, ימיםמספרכעבורחזראך, מהארץיצאאכןהמבקש. כשגויההתבררה, אליה
3. היוםגםפעילוהוא, לעבודהמשיךעסקו

4משפטיותומסקנותהנחותעלמבוססככולורובוהדיןפסק, הערעורלסיכוייאשר.5
5אותןכלאתבהרחבהפירטהמבקש. בהןלהתעמקתתקשהלאהערעורערכאתאשר

6.להתערבותבעיניוראויותאשרקביעות

7עלעיקוללרשום, הדיןבפסקשנפסקוההוצאותסךאתלשלםלמשיבהציעהמבקש.6
8, עליהםבבעלותחלקלושישהמקרקעיןאתלשעבד, 250,000₪-כששוויוהפרטירכבו

9. בערעורדיןפסקלמתןעדחודשמדי10,000₪שלסךהמשיבבקופתולהפקיד

10הפרסוםעםכיחששקיים, המבקששלבעניינוהדיןפסקפרסוםלעיכובלבקשהאשר.7
11ולקייםלהמשיךיוכלשלאעדיגבילוהבנקואףעמומלעבודמידיבאופןספקיויחדלו

12, הדיןפסקפרסוםעליחליטהמשפטשביתככלכיעם זאת, המבקש מסכים . עסקואת
13.חסוייישארהמבקששלששמוכךהדברייעשה

14בתמציתהמשיבטענות

15סיכויי-והם, כספידיןפסקביצועלעיכובהתנאיםשלקיומםאתהוכיחלאהמבקש.8
16, בערעוריתהפךהדיןשפסקככללקדמותוהמצבלהשבתאפשרותוהעדרטוביםערעור

17.הענייןבנסיבותהזוכההיאשהמדינהבכךבהתחשב

18תפגעגבייההליכיהפעלתלפיהןבטענותיולתמיכהראייהכלהביאלאהמבקש.9
19אתמלחשוףנמנעהמבקש. לקריסתוותביאעסקובמסגרתפעילותלקייםביכולתו

20הכנסותיונעלמולאןלשאלההסברכלסיפקלאלמשלכך; לאשורוהכלכלימצבו
21. סתירותמספרהתגלותצהירועלהנגדיתובחקירתומהעסק

22שביקשהמקרקעיןולנכסהפרטילרכבהנוגעבכלראייהכלצירףלאאףהמבקש
23ניתןוהאםמצבםמה, שוויםמהלדעתשאיןכך, המסלתשלוםכבטוחהלהעמידם

24עלכיהתברראףדנןהבקשהעםבקשרתצהירועלחקירתובמהלך. מהםלהיפרע
25. שעבודרובץהרכב
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1קיים, זהדבריםבמצב. החובתשלוםלהבטחתנאותותבטוחותהציעלאהמבקש
2לושהרי, הפיךבלתינזקלמשיביגרוםהדיןפסקביצועעיכובשמאממששלחשש
3לא תהא אפשרות משיבול,פעילותואתלהפסיקעלולהמבקש, ביצועעיכוביינתן

4אם יידחה הערעור. לגבות את חוב המס

5, עובדתייםאדניםעלמתבססהדיןשפסקהטעםמןהן, טוביםאינםהערעורסיכויי.10
6שבפסקהמשפטיותשבקביעותמאחרוהן, להתערבשלאתטההערעורערכאתבהם
7. טעותנפלהלאהדין

8יצאהמבקש, שבידוהנתוניםפיעלכיהמשיבטעןלבקשהבתגובתוכילצייןיש.11
9המשיבליכולתבנוגעחששלעוררכדיבהשישעובדה, שבוטרםאפרילבחודשמישראל

10לדיוןהתייצבשהמבקשמאחר. המבקשבקשתשתתקבלככל, החובסכוםאתלגבות
11.  מעודכניםאינםשבידוהנתוניםכיהמשיבמטעםהעדאישר, תצהירועלונחקר

12במההוכיחלאהמבקש, בערעורלהכרעהעדהדיןפסקפרסוםלעיכובלבקשהאשר.12
13הוכיחלאהמבקש. מפורסםלגביוהדיןשפסקעוסקכלשלמעניינושלועניינושונה

14. מסוימתנעימותלאימעבר, מהפרסוםכתוצאהלולהיגרםעלולאשרהחמורהנזקמה
15. בראיותגובולא, אותויגבילווהבנקיםעמומלעבודיחדלוספקיוכיהמבקשטענותיו
16. המבקשפרטיחיסויתוךהדיןפסקאתלפרסםמקוםאיןאףממילא

17והכרעהדיון

18ביצועוועיכוב, זכייתופריאתלממשזכאיבדיןשזכהמי, ככלל, כיהיאפסוקההלכה.13
19. החריגבבחינתהואדיןפסקשל

20תנאיםשנישללהתקיימותםבכפוףרקיינתןדיןפסקביצועעיכובשלהסעד
21להתקבלהערעורסיכויי-האחד: המבקשעלמוטללהוכחתםהנטלאשר, מצטברים

22מןגדוללבקשההיענותמאילמבקששייגרםהיחסיהנזק-והשני; יסודמשולליאינם
952/1523א"ע: ראו(יידחהיוםשלבסופווהערעורהביצועיעוכבאםלמשיבהצפויהנזק

24ישראלמדינת' נמלולחיהד"עו2194/11א"ע); 9.2.2015(דינרלורנס' נמקסרון
25))."מלולעניין: "להלן) (20.3.2011(
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1פסקביצועאתלעכבשלאהיאהנטייה, המבקשעלכספיחיובמטילהדיןפסקכאשר
2. בערעוריזכהאםכספואתבחזרה לגבותיוכללאשהמבקשיוכחכןאםאלא, הדין

3: ראו(הפיךבלתיבמצבמדובראיןלרוב, כספיחיובהקובעדיןשבפסקהואלכךהטעם
4סובחי4779/09א"ע); 21.1.2016(אלול) אליהו(אלירן' נתםאבי9130/15א"רע

5' נ' ואחטהוליאןישי8317/06א"רע); 29.7.2009(רמלהשומהפקיד' נשעבאן
6)).21.1.2007(מ"בע1992ניהלבחברהל.ח.מ.ג

7חויבשבוהתשלוםבובמצבכיהעליוןהמשפטביתקבעמלולבעניין, כןעליתר
8יוכללאשהמבקשחששכלמתעוררלא, המדינהלאוצרלהשתלםאמורהמבקש
9הבקשהאתלדחותמנתעלבכךוהסתפק, יתקבלשהערעורבמידהזהסכוםלהיפרע
10.הערעורלסיכויילהידרשמבליאף, ביצועלעיכוב

11, הדיןפסקאתשנתנה, הדיוניתשהערכאהבכךטבעיקושיכמובןקייםבענייננו.14
12משהד"עו6297/16א"רע: זהבענייןראו(שלהדינהפסקעלהערעורלסיכוייתתייחס

13אין, הערעורלסיכויילהידרשמבליגם, ואולם)). 28.8.2016(רוזנבלטבנימין' נהלד
14אתלדחותכדיבכךודי, המבקשלטובתנוטההנוחותמאזןדנןשבנסיבותלומר

15. הבקשה

16אחריםמקורותאונכסיםלואיןלפיהטענתואתהוכיחלאהמבקש, ובראשונהבראש.15
17לוייגרםכיהוכיחלאוממילא, המסאתלשלםבאפשרותואיןוכילהיפרעניתןמהם

18. הכספיהדיןפסקביצועיעוכבלאבאם, הפיךבלתינזק

19המבקש. בעלמאנטענו, יקרוסעסקו, גבייההבהליכיפתיחהעםלפיהןהמבקשטענות
20הבנקכי, עמולעבודיחדלוספקיוהגבייהמהליכיכתוצאהלפיהראייהכלהציגלא

21הדיוןפרוטוקול: ראו(סחורהממנולקנותיחדלולקוחותיואופעילותואתיגביל
22' עמוכן, 24-31' ש31' עמ") הפרוטוקול: "להלן(13.11.2017מיוםהבקשותשלבעניינן

23).זהבענייןאסמכתאכלבידיואיןכיהמבקשמצייןשם, 10-14' ש34

24למכריםאומשפחתולבניעזרהבבקשתפנהלאכיבעדותואישרהמבקש, ועודזאת
25).19-20' ש33' עמפרוטוקול(בענייןלבנקפנהלאואף), 14-15' ש33' עמפרוטוקול(
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1חשבוןשלבלבדיומיתנועותתדפיסבצירוףהמבקשהסתפק, הפיננסילמצבואשר.16
2), המבקשלתשובת' וב' אנספחים(ספציפימיוםיתרותשערוךתדפיסלצד, שלוהבנק

3נאמנהבצורהלשקףכדיבהןשהיה, יותרארוךזמןפרקבמשךתנועותלהציגבמקום
4. לאשורוהכלכלימצבואתיותר

5' גנספח(2016לשנתוהמתייחסשהציגוההפסדהרווחדוחאודותהמבקשכשנשאל
6כעולהבעסקושהתקבלובכספיםעשהמהלהשיבהתבקשוכאשר), המבקשלתשובת

7פרוטוקול(בענייןראייהבדלהציגלאואף, מפורטהסברמלספקנמנע, ח"דומאותו
8). 1' ש33' עמ–28' ש32' עמ

9הוצאותלויששכן, בריווחיואלא, עסקובמחזורלהתחשבאיןכיוהדגישחזרהמבקש
10כבמקרהבשנהשקליםמיליון20-כשלמחזור, העסקמחזורכיברי, זאתעם. רבות

11.המסתשלוםלטובתאשראילגייסהמבקששליכולתועלללמד, הפחותלכל, יכול, דנן
12ובעניין, מ"בעזולסול, בבעלותוחברהאודותכלשהומידעמלהציגנמנעאףהמבקש

13).   24' ש, 33' עמפרוטוקול" (לתיקקשורהלא"זוחברהכיטעןזה

14נימוקכשלעצמהמהווההכלכלימצבואודותברורהסברסיפקלאשהמבקשהעובדה.17
15ככל, למשיבדווקאלפיוהחששנוכחוזאת, ביצועלעיכובהבקשהבדחייתהתומך
16לגבותיוכללאבאשר, הפיךבלתינזקייגרם, הערעורבערכאתאףבדיןשיזכה

17, לדבריו, נכסיםמהברחתכהעדנמנעשמבקשהעובדה. זכייתופירותאתמהמבקש
18שבוביוםעסקומצביהיהמהלדעתואיןלבואהעתידלגביערובהכלמהווהאינה
19. יידחהשהערעורוככלאם, בערעורדיןפסקיינתן

20שהציענכסיםשניאותםכיהתבררהנגדיתחקירתושבמהלךהרי, בכךדיאיןאם.18
21. זומטרהלצורךלשמשיכוליםאינם, החובתשלוםלשםכבטוחההמבקש

22לתמוךנמנעאך, 250,000₪הנטעןששוויושבבעלותוהרכבאתכבטוחההציעהמבקש
23עלכילראשונהסיפרהנגדיתחקירתובמהלך, ועיקרכןעליתר. דעתבחוותהשוויאת

24' ש34' עמפרוטוקול(300,000₪שלבסכום, הפועליםבנקלטובתשעבודרובץהרכב
25.  ערךחסרתשהיא הלכה למעשה בטוחההציעהמבקשכימשמע). 19-23
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1מסמךשצירףמבלי, בבעלותוחלקלוישכיהמבקשטעןשלגביו, המקרקעיןנכסואילו
2למגוריכיוםומשמש, אביוידיעל25,600₪תמורתשנרכשהתברר, כךעלהמעיד
3). 24-27' ש34' עמפרוטוקול(ואחיוהוריו

4לשםנכסיואתלשעבדלבנקיציעלאמדועהמבקשנשאלכאשרכילצייןלמותרלא
5: כךהשיב, המסחובאתלשלםלושתאפשרהלוואהקבלת

6" לייתנולא? ישעבדאנימה, משועבדהאוטו. משועבדיםהנכסים"

7). 28-30' ש34' עמפרוטוקול(

8לואושרהישכיהשיבבתחילהלמשלכך, סתירותהתגלואףהמבקששלבעדותו.19
9אשראימסגרתצייןובהמשך), 29' ש31' עמפרוטוקול(700,000₪שלאשראימסגרת

10). 10-13' ש33' עמפרוטוקול(100,000₪של

11סירבבצדק, החובתשלוםלהבטחתממששלבטוחהשוםהציעלאשהמבקשמאחר.20
12; חודשבכל 10,000₪שלסךשישולםבאופןהחובאתלפרוסהצעתואתלקבלהמשיב

13שעה, בטוחהכלללאלמבקשמימוןלהעמידלהסכיםמהמשיבלצפותאיןכידומני
14.בעצמוהמבקשידיעלשנטעןכפי, כןלעשותנאותאינושהבנק

15המשיבלפנישעמדומעודכניםהלאלנתוניםבאשרהמבקשטענתמעיניינעלמהלא.21
16כדיזהבענייןישכימצאתישלאאלא, חזרתוולמועדמהארץליציאתוהנוגעבכל

17.עסקינןבההסוגיהעלמהותיתמבחינהלהשפיע

18הרי, המבקשעליכבידאכןהחובתשלוםכיספקשאיןאףעל, האמורבכלבהתחשב.22
19דיןפסקלקייםישלפיומהכלללסטותמנתעלמספיקהאיננהכשלעצמהזושעובדה

20יתקבלאםהכספיםאתישיבלאשהמשיבחששאיןבובמצב, בפרטזאת. כספי
21עיכובבהינתןשמא, המשיבשללחששוממששלבסיסקייםמנגדכאשר, הערעור

22במרוצתכאשר, שבורהשוקתבפניעומדעצמולמצואהואעלול, הדיןפסקביצוע
23. ותופחהולךאףהחובסכום, הזמן

24.נדחיתהביצועלעיכובהבקשה, האמורכללאור.23
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1.בערעורלהכרעהעדהדיןפסקפרסוםאישעניינהלבקשהאשר.24

2להשליךכדיבכךשאיןאלא, סגורותבדלתייםנדוןהמבקששלבעניינוההליךאומנם
3א"ע: ראו(זהבענייןדעתשיקולנתוןהמשפטולביתהדיןפסקפרסוםשאלתעל

4)). 1999(714) 3(נגד"פגהל' נליפסון2800/97

5המצדיקיםהתנאיםשלקיומםאתהוכיחלאהמבקשלפיהבטענתוהמשיבצודק
6פגיעהאו, מסחריסודשלקיומודהיינו, הפרסוםמניעתשעניינהלבקשההיענות
7אמירהעלזובקשתוביססאלא, לקיומםטעןלאוממילא, הפרטבצנעתחמורה
8נומקהלא, הצורךדיפורטהשלאאמירה–בעסקולפגיעהיביאהפרסוםלפיהבעלמא
9.  תימוכיןכללההובאוולאכדבעי

10חסוי בע"מ נ' מנהל מס ערך 56242-05-12בע"מ (מחוזי נצרת) שלעובדהדעתינתתי
11אחיושםזאתובכלל, שוניםפרטיםנחסו") חסויעניין: "להלן()6.3.14(טבריהמוסף

12חסויעניין. הבקשהנשואהדיןבפסק, היתרבין, נדונהשהתנהלותו, המערערשל
13נדונותלהיותעתידותאף, המבקששלעניינועלשםהמשפטביתשלקביעותיווהשפעת
14לסיכוייהנוגעבכלבפנייהמבקשמטיעוניכנלמדזאת, שיוגשככל, הערעורבמסגרת
15אשרשםהמשפטביתבפנישעמדוהנימוקיםמהכללהובהרלא, זאתעם. הערעור
16. דנןבהליךגםיפיםאלהנימוקיםוהאם, האמורבאופןהדיןפסקאתלפרסםהחליט

17פסקאתלפרסםאו, בערעורלהכרעהעדהדיןפסקפרסוםלעיכובהבקשהגם, לפיכך
18.נדחית–המבקשפרטיחיסויתוךהדין

19, יום30בתוךשישולמו, 7,500₪בסךהבקשותבגיןהמשיבבהוצאותיישאהמבקש.25
20.בפועלתשלומםלמועדועדמהיוםהחלוריביתהצמדההפרשייישאוכןלאשאם

21.מהיוםימיםשבעהבתוך–זוהחלטהוכן, הדיןפסקאתלפרסםיהיהניתן

22.הפקסבאמצעותגםלצדדיםזוהחלטהתעבירהמזכירות

23
24
25
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1
2

3, בהעדר הצדדים.2017נובמבר 14, כ"ה חשוון תשע"חהיום, נהנית
4

5
6


