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החלטה

כינקבעבה22.1.2017מיוםהמשפטביתהחלטתלביטולהמערערמטעםבקשהבפניי

) יוםלאותוקבועשהיה(הוכחותלדיוןהמערערהתייצבותאיבשליימחקשבכותרתהערעור

ח"ש15,000שלבסכוםההוצאותפסיקתאתלבטלמבוקשכןכמו. מטעמועדותמתןלצורך

.המערערלחובת

המשיב הגיש תגובה במסגרתה ביקש לדחות את הבקשה ולהותיר את החלטת בית המשפט 

במעמד צד אחד על כנה.

.להידחות-ת המערער בקשדין

אחיקםד"עו, כוחובאוהןהמערערהןנכחובהמשפטקדםישיבתנערכה26.9.2016ביום

הן, היינו, 22.1.2017יתקייםההוכחותמועדכיהמשפטביתקבעהדיוןבתום. גריידי

. בנוכחותם, כאמור, שנקבעההוכחותדיוןלמועדמודעיםהיוכוחובאוהןהמערער

11.12.2016ביום, פקסבאמצעות, המשפטמביתזימוןנשלחהמערערכ"לב, כךמיתירה

.22.1.2017ליוםהקבועההוכחותמועדעללוהודעשובבמסגרתו

במסגרת(דנןהדיוןמועדלפניכשעתייםהמשפטבביתנכח, גריידיד"עו, המשיבכ"בלדברי

ראו(ההוכחותקיוםברבדאישיתאותולתזכרלנכוןמצאהוהפרקליטה) אחרתיק

).22.1.2017מיוםדיוןפרוטוקול

.ההוכחותלדיוןהתייצבוכוחובאולאהמערערשלאעקאדא

השופטת  ירדנה סרוסיכב' פני ל

עזרא אילן הניה.1מערער

נגד

מנהל מע"מ תל אביב. 1משיב
ע"י עו"ד ניצן זגרינסקי 

פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)
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להלן(1984-ד"התשמ, האזרחיהדיןסדרלתקנות) 3(157תקנהעלובהסתמך, זאתלאור

איבשלהערעורמחיקתעלוהורההמשיבכ"בבקשתאתבלקיהמשפטבית), התקנות

.ח"ש15,000שלבסכוםהמערערלחובתהוצאותנפסקוכןכמו. לדיוןהמערערבותהתייצ

וזו. שלפנינוהענייןעובדותעלהחלתהודרךלתקנות) 3(157תקנההוראתעלנסובענייננו

הודעהלושנמסרהלאחרהתייצבלאהתובעואילו, הנתבעהתייצב"התקנהשללשונה

...".לדחותהאוהתובענהאתלמחוק, הנתבעשתבקלפי, המשפטביתרשאי, כראוי

אתלדחות, התביעהאתלמחוק: המשפטביתבפניפתוחותדרכיםשלושכיעולהזומתקנה

ביתלויבורשלפניוהדרכיםמשלושאיזה. המשפטשמיעתמועדאתלדחותאוהתביעה

?דעתושיקולגדרייהיוומההמשפט

, לדיוןצדהתייצבותאיבשלאחדצדבמעמדשניתנה,החלטהלביטולבקשהלשקולבבואנו

נסיבותמכלולרקעעלזאתולעשותהרלוונטייםהאינטרסיםכללביןלאזןעלינושומה

. בפניויינעלולאהצדקושעריהמשפטבביתיומויהיהלמערערכילהבטיחיש, מחד. המקרה

אימחמתהערעורמחיקתשלהקשהמהתוצאהמנוסאיןאםלשקולעלינויהיהכךבתוך

עלהמחדלאתלרפאשניתןאו, מיסיםבדיניהערעורלדחייתהשקולה, המערערהתייצבות

השיפוטיההליךבניהולהמערערשללהתנהגותומשקללתתיש, מאידך. הוצאותהשתתידי

אף או, השיפוטיבהליךמזלזלהמערערכיתהאשהמסקנהככל. הדיןלסדריוהתייחסותו

גםהערעורדחייתאומחיקתלטובתהכףתיטהאזכי, רבתיברשלנותלוקהתנהגותוהאם

והעדיםהמערערכאשרתוקףמשנהמקבליםאלודברים. התייצבותאישללבדומהטעם

, המשיבשלמיוחדתהיערכותטיבומעצםהמחייבדיון, הוכחותלדיוןהתייצבולאמטעמו

.ב"ווכילדיוןהכנתם, מטעמועדיםהבאת

זלזולמשדר, לדברראויטעםבאמתחתוכשאין, לדיוןמתייצבשאינוצדכיבדעהזהבתמו

.דברואתלומריהיהמחויבהמשפטוביתהכללבאינטרספוגע, המשפטבבית

עלוניאורי' נגולןחיים32/89א"עבענייןשנאמרוהעינייםמאיריהדבריםלכאןיפים

)15.6.1992 :(

כיעליומעלים-למחדלוראויטעםשנתןובלא–שנקבעלדיוןמתייצבאינואשרתובע... "

מעונייןהואאיןכיבעלילהוכיחלמשפטהתייצבותובאיוהרי, תביעתועלהואמוותר

, הליכיםאותםכלפיאדישותובהפגינו, ההליכיםאתשיזםהואהתובע; התקיןבהמשכה

מאינטרסבועיקריבחלקנגזרהנתבעאינטרס.מהםנתפנתהדעתוכיהיאנדרשתמסקנה
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, לראוימעבריטריחוהושלא, המשפטבביתלצורךשלאיטלטלוהושלאהואזכאי: התובע

אינטרסאתמייצגהמשפטבית: המשפטלביתאשר. לצורךמעבריימשךלאמשפטווכי

הכללנטרסאי. נתבעשלהןתובעשלהןראוייםאינטרסיםעלהואומגןומוסיף, הכלל

משפטיםשללסיומםיכולתוכמיטביעשהוכי, לריקזמנויבטללאהמשפטשבית, הוא

, המשפטביתשעריעלומתדפקיםעומדיםלבקריםחדשיםתובעים. בשמיעתםשהוחל

באינטרספוגע–לדברראויטעםובאין–לדיוןמתייצבשאינותובע. נוציאחדשמפניוישן

התייצבותאימחמתתביעהשדחיית, זאתאףדומה. דברואתריאמהמשפטובית, הכלל

הבלתיבהתנהגותומשפט- ביתכלפימפגיןשתובעזלזולעלתגובהמשוםבהישלדיון

)).22.5.2012(כהןיוסף' נחלהזהרה1957/12א"רעגםוראו(). 5פסקה" (ראויה

עלידיעההעדר"משוםדיוןלהתייצבלאכיצייןובולבקשתובתמיכהתצהירצרףהמערער

). המערערלתצהיר7סעיף" (הדיוןמועד

כראויזימוןנמסרואףכוחוובאהמערערבנוכחותנקבעההוכחותדיוןמועד, שהוסברכפי

היהמוטבואףההתייצבותלאיההסבראתהסףעללדחותישזאתלאור. המערערכוחלבא

.המשפטמביתנחסךלו

.ההוכחותלדיוןהמערערהתייצבותלאיהצדקההייתהלאכיקובעתאני, כןעלאשר

ובסדריהמשפטביתבהוראותזלזולמשדרתההליךלאורךהמערערהתנהגות, מכךיתירה

. הדין

ראשיתעדותתצהירלהגישהתבקשהמערער, 26.9.2016מיוםהמשפטביתהחלטתבמסגרת

מטעםתצהירהוגשלא, 8.12.2016ליוםועד, זאתלמרות. 1.12.2016ליוםעדמטעמו

הקרב, ההוכחותמועדאתלדחותשלאמנתעל. למחדלכלשהוהסברניתןלאואףהמערער

בנסיבותכיקבעהמשפטבית, עבודתווסדריהמשפטביתשליומנושיבושלמנועוכדי, ובא

דיוןאתךלהאריבכךשיהיההגם, פהבעלתהאמטעם המערערעדויותהשמיעת, שנוצרו

.ההוכחות

המשפטביתבהחלטתנמחקו, בכותרתהדיוןעםאוחדבהםשהדיון, נוספיםערעוריםשני

ביתשלדעתואתהניחשהמערערומבליניכרבאיחורשהוגשומשום28.11.2016מיום

עללחזורצורךאין. לכךלושניתנו(!) הזדמנויותששלמרות, האיחורפשרבדברהמשפט

המערערשלרוחוהלךעלללמדכדיבהבעיוןישאךל"הנבהחלטהנאמרושהדברים

.המשפטולניהולהדיןלסדריבהתייחסותו
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בביתיומואתממנולמנועואין" סדוםמיטת"אינםהדיןסדריכיהמערערלטענתבאשר

שההגילזכות. המערערשלזובזכותראשלהקלאיןאכןכי, נציין) לתצהיר6סעיף(המשפט

. האפשרילמינימוםבההפגיעהאתלצמצמםישמוסכם על הכל כיוחוקתימעמדלערכאות

עולאתעליולקבלהמערערשלהבסיסיתחובתועומדתזוזכותכנגדכי, מנגד, לזכורישאך

. והוגןתקיןשיפוטיהליךלקייםניתןלאשבלעדיהםהדיןסדריועולהמשפטביתהחלטות

עדייןכךואחר, השיפוטיההליךניצולתוך, נפשוכאוותהדיןבסדרילנהוגיכולאינוהמערער

.המשפטבביתיומולוויינתןלימינויעמודהשיפוטיההליךכילצפות

הערעורסיכוייאתלבחוןמקוםיש, לערכאותהגישהשבזכותהחשיבותמשוםודווקא

עלההחלטהאתלבטלתהיהיההנטי, גבוהיםהינםאלוסיכוייםכישיימצאככל. להתקבל

ויתכן, לטובתוהוצאותפסיקתבאמצעותלמשיבשנגרםהנזקריפויתוך, הערעורמחיקת

לדחייתשקולהבענייננוהערעורמחיקת, שכן. דנןבנסיבות, המדינהאוצרקופתלטובתשאף

רקיהעלנורהולכן, קשהסנקציהשהיא), מיסיםבערעוריההתיישנותדינילאור(הערעור

.לכךראוייםשמאודחריגיםבמקרים

כימלמדת, המשיבותצהירהצדדיםטענותמכתביהעולהלפי, הערעורסיכויישבחינת, אלא

. המעטהבלשון, גבוהיםאינםהם

מ"מערשויותשלחשבונותוביקורתחקירהבעקבות. הסעותשירותיבמתןעוסקהמערער

בפניהציגלאהמערער. זהערעורנשוא, תשומותשומתלמערערתהוצאה2011-2014לשנים

היקף. הרלוונטיותבשניםבניכויידועלשנדרשומהחשבוניותאחתחשבוניתולוהמשיב

- כשלמבוטללאבסכוםמסבתוכוומגלםשקליםמיליונישלסכוםעלעומדהחשבוניות

החשבוניתאתרלשחזוההזדמנותהשהותניתנהלמערער). קרןבמונחי(ח"ש370,000

נשואהחשבוניותאתהכוללים(ספריוכיבטענהכןמלעשותנמנעהואאךספריואתולהציג

חוקהוראותלפיכדיןלושהוצאומסחשבוניותהמערערבידימשאין. ברשותואינם) הערעור

.התשומותמסניכויאתלמערערלהתירמשסרבהמשיבצדק, מ"מע

המשיבבחר, בניכוישנדרשהתשומותמסכלאתלפסולהמשיבבידישהיהאףעל, ועודזאת

קבלני"לביחסתשומותמסבגיןרקאותווחייב, הדיןמשורתלפנים, המערערעםלהקל

בגינהלזומקבילהחשבוניתאצלםנמצאהלאאשר, לכאורההחשבוניותמנפיקי", משנה

.תשומותמסניכוינדרש

אתהמציאלאהמערער. ממשבהםאיןהערעורימוקימנעולותשהןכפיהמערערטענות

טענותיוגם. גרסתולהוכחת, המשיבשלדעתולהנחתאחריםמסמכיםלאואף, החשבוניות
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שעה לסמוךמהעלןלהאיןכדיןהוצאוהחשבוניותכילוודאסביריםאמצעיםנקטכי

הפיץשהמערער) וןהשרפרחיחברתשםעל(בחשבוניותמדוברכיהיאהמשיבשלטענתוש

כנגדנוספיםערעוריםשניכי, הדבריםברקע, נזכיר. עצמועבוראותןוהנפיקיןדכשלא

שהם), 7766-03-16מ"ע(מסכפלובגין) 19532-03-16מ"ע(וקנסספריםפסילתבגיןהמערער

. נמחקו,  עובדתיתמסכתאותהשלתולדה

מיוםהמשפטביתהחלטתלביטולהמערערבקשתמדחייתמנוסאין, לעילהאמורכללאור

22.1.2017.

המערערלחובתההוצאותהתוצאה, אפוא, שההחלטה על מחיקת הערעור בעינה עומדת.

. כנםעליוותרוח"ש15,000שלבסכום

המזכירות תיידע את המערער בדבר ההחלטה.

, בהעדר הצדדים.2017מרץ 08היום,  י' אדר תשע"ז, נהנית


