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1
אבי גורמןשופטכב' הפניל

פרדס מוצרי הדר בע'מתמערערה

אהוד ברזילי וקארין צוקרמןע"י ב"כ עו"ד

נגד

פקיד שומה למפעלים גדוליםמשיבה

סופר-קרן יזדיע"י ב"כ עו"ד
פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)

2
3

פסק דין
4

5עסקייםהפסדיםעםונותרה, המקוריתיתהעסקפעילותהאתהמערערתהפסיקהשנה20- כלפני
6המקרקעיןאתלהשכירהמערערתהחלה, המקוריתהפעילותהפסקתמאז. לשנהמשנההמועברים

7מדמיהקבועהההכנסהלצד. ניכרבהיקףשכירותמדמיהכנסהמהםולהפיקשברשותההידייםרחבי
8. שערימהפרשהכנסהאף, שבמחלוקתהמסבשנתלמערערתנוצרה, השכירות

9השערומהפרשיהשכירותמדמימההכנסותלקזזניתןהאם, בשאלהעוסקתהצדדיםשביןהמחלוקת
10? למערערתשישהמועברהעסקיההפסדאת, 2012בשנתהמערערתשהפיקה

11העסקיההפסדאתלקזזיהיהניתן), '' הפקודה '' : להלן] (חדשנוסח[הכנסהמספקודתלהוראותבהתאם
12רק, השערומהפרשיהשכירותמדמיהנוכחיתהמסבשנתשהופקומההכנסות, ודמותקמשניםהמועבר

13. לפקודה) 1(2סעיףלפימעסקכהכנסהיסווגואלההכנסותאם

14) השערומהפרשיהשכירותמדמי(מההכנסותאחתכללסווגישכיצד, הןהכרעההדורשותהשאלות
15כהכנסותשמאאו, ההפסדיםאתמהןלקזזהיהיניתןשאז–מעסקכהכנסותהאם: המערערתשהפיקה
16.   המועבריםההפסדיםאתכנגדןלקזזניתןלאשאז–פסיביות

17

18העובדות עיקרי 

19להתעוררעשויההייתהבהן, קודמותשניםשכן(בלבד2012שנתהיא, שבמחלוקתהמסשנת.1
20, לערעורלוונטיתהרהפעילות). המשיבשלביקורתלגביהןשנערכהמבליהתיישנו, דומהמחלוקת

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/70250-11-17.pdf
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1ואתהרקעאתלהכיריש, התמונהמלואאתלהביןשבכדיאלא. המערערתשלפעילותההיא
2.הדבריםהשתלשלות

3ופעלה1962בשנתשהוקמהפרטיתחברההיא") המערערת: "להלן(מ"בעהדרמוצריפרדס' חב.2
4פרדס' לחב, ערתהמערמניותהועברו1989בשנת. ובייצואםהדרפירותמוצריבייצורבעיקר

5, ציבוריתחברההאם- חברתהייתה2004–1982השניםבין). '' האם - חברת '' : להלן(מ"בעתעשיות
6כוללתהאם- חברתשלהעיקריתפעילותה, לכךבסמוךאו1990מאז. בבורסהנסחרומניותיהאשר

7. בלבדהמערערתפעילותאת
8:להלן(חקלאיתתוצרתלשיווקשיתופימרכזלתנובההאם-חברתממניות1/3הוקצו1992בשנת.3

9כתוצאה). ''אייזנברג מר '': להלן(אייזנברגשלמהלמרהוקצהמהמניותנוסף1/3-ו) '' תנובה '' 
10. במערערתמשותפתשליטההייתה, האםולחברתאייזנברגלמר, לתנובה, זומהקצאה

11אשר–מ"בערטיביתקואופאגודהלפרדסחלק, האם- חברתמניותאתתנובהמכרה1998בשנת
12.אייזנברגלמרוחלק, האם-בחברתהחזיקה

13למצבהמערערתנקלעה, מישראלהדרפירותבייצואהדרמטיתהירידהעקב, 90-השנותבסוף.4
113,500,000₪14-כשלבסךהמערערתשלהצבוריםהפסדיההיו1999לשנתנכון. קשהכלכלי

120,000,00015- כ, יותרגבוהיםמעטבסכומיםאףהיוהמועבריםההפסדים, יותרמאוחרותבשנים[
16")].  מועבריםהפסדים : "להלן(₪

17) 1)(א(233סעיףלפי, הליכיםלהקפאתהמשפטלביתבקשההמערערתהגישה3.1.1999ביום
18המשפטביתביטל3.11.1999ביום. הקפאהצוניתןולבקשתה, 1983-ג"התשמ, החברותלפקודת

19הועמדלהסדרהמימון. עובדיהועםהמערערתנושיעםהסדרששהתגבלאחר, ההקפאהצואת
20וערבויותהמערערתנכסישלשעבודכללואשרערבויותכנגד, הפועליםמבנקהלוואהבמסגרת
21). " ההלוואה ": להלן(אייזנברגמרשלאישיות

22בניובאמצעותישירבאופן, במערערתזכויותשלרכישהאייזנברגהשלים2000שנתבראשית
23באחזקותהשינוייםשלמפורטתיאור(המניותמהון65%-כשלבשיעור, ראשונהמדרגהמשפחה
24לצורךנדרשאינוזהפירוט; 3/משוסומנוהוגשואשר, האם- חברתבדוחותמצוי, השניםבמרוצת
25).  הערעור

26סמוךבהמצוידונם95-כשלבהיקףמקרקעיןבמתחםלדורותחכירהזכויותבעלתהיאהמערערת.5
27או'' המקרקעין '' :להלן(3782בגוש25וחלקה3508בגוש153, 140, 139חלקות, גאליהלמושב

28אתשימשואשר, ר''מ30,000-כשלבהיקףמבניםמצוייםהמקרקעיןגבי-על). " המתחם " 
"להלן(הארוכותפעילותהשנותבמשךהמערערת 29, קירורביתהואהמבניםאחד"). המבנים: 
30, הקירורביתובהם, מבנים29במתחם").  הקירורבית: "להלן(ר"מ5,700-כשלטחשעלהמשתרע

31וסומנהשהוגשהלשמאות7-6' בעממצויפירוט(נוספיםומבניםמשרדים, סככות, מחסנים
32).2/מש
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1הכנסותיהאתמפיקההמערערת, ההדרפירותמוצריבתחוםהמערערתפעילותשהופסקהמאז
2. המבניםמהשכרת

3עםשכירותבהסכםהמערערתהתקשרה, המקוריתהעסקיתפעילותההפסקתלאחר, 1999בשנת.6
4.  טי . יו : "להלן; מ"בעלוגיסטיקספורפסמולטי. אל.פי.אםלשעבר(מ"בעאל.פי,אם,אי.טי.יוחברת

5אי.טי.ליושהושכרהמבניםהיקף. לעתמעתהוארךוהוא, שניםלשלושהיההשכירותהסכם"). אי
6, ר"מ23,000-כעלאי.טי.ליושהושכרהשטחהיקףעמד2008שבשנתעד, השניםעםוגדלהלך

7השטחבהיקףבלבדקליםשינוייםחלו, 2012שנתועדמאז. המבניםשטחימסך76%-כשהם
8קלגידולחל2010בשנתכימלמדהכספייםבדוחותעיון, לדוגמהכך(אי.טי.ליושהושכר
9).ר"מ23,380-כהושכרו2011ובשנת, ר"מ23,453-כאי.טי.ליווהושכרו

10- כהמהווהסכום, ₪מיליון9-כהיואי.ט.ליוהמבניםמהשכרתהמערערתהכנסות, 2012בשנת
11. שכירותמדמיהמערערתמהכנסות67%

12בוצע2013בשנת. המבניםהשכרתאתלהפסיקבכוונתהכיאי.טי.יוהודיעה2013שנתבמהלך
13אי.טי.יופינתה2014שנתבראשית. חדשיםשוכרים8- להושכרווהמבנים, מהשטחחלקשלפינוי

14.  נוספיםרביםלשוכריםהושכרוואלה, המבניםכללאת
"להלן(מ"בע) 1992(גניר' לחבהמערערתהשכירה2002בשנת.7 15גניר. הקירורביתאת") גניר: 

16לשימוש, הנראהככל, דומההקירורבביתעושהשהיאוהשימוש, ותרכיזיםמיציםבייצורעוסקת
17חודשוהוא, שניםלשלושהנוגנירמולהשכירותהסכם. המערערתשניםעשרותלפניבושעשתה

18. לעתמעת
19והן₪מיליון4.3-כשלסךעללגנירהקירורביתמהשכרתהמערערתהכנסותעמדו2012בשנת

20. משכירותהמערערתמהכנסות32%-כהיוו
21עםובהתעסקותיקרבציודבטיפולכרוכההפעלתואשר, ומורכבגדולמבנההואהקירורבית.8

22לשם, שנהמידי. המערערתשםעליוצאהקירורביתלהפעלתהעסקרישיון. אמוניה-מסוכןחומר
23כגון(שוניםפיקוחגורמישלבדרישותלעמודהמערערתעל, הקירורלביתהעסקרישיוןהשגת

24). ועודאותהכברשות, הסביבהלהגנתהמשרד
25ביתהפעלתעלבפיקוחהמערערתשלמבוטלתלאמעורבותנדרשת, לעיללאמורלבבשים

26למערערתגנירמשלמתהשכירותלדמיבנוסף, הצדדיםביןלהסכםובהתאםזאתלאור. הקירור
27.מידשיפורטכפי–המערערתעובדישנישלשכרםמעלותחלק

28. שכיריםעובדיםושניהמערערתל''מנכ: המערערתניבעניישוטףבאופןעוסקיםאנשיםשלושה.9
"להלן(י'אזאציהושעמרהואהמערערתל"מנכ 29שלכשכירמועסקאינואשר"), י' אזאצ מר: 

30שלהשכיריםעובדיה. מוציאשהואחשבוניותכנגדהניהולדמיאתמקבלאלאהמערערת
"להלן(המתחםכמנהלהמשמש, דגןאברהםמר: שנייםהםהמערערת 31דינה' והגב"), דגן מר : 

32.המערערתשלהחשבונותוכמנהלתל"המנככעוזרתהמשמשת") חננוביץ'  גב : "להלן(חננוביץ
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1, בתמורהוהשנייםחננוביץ' גבושלדגןמרשלשכרםמעלותבחלקנושאתגניר, לעילכאמור
2עובדאשרמנוסהעובדשהנו, דגןמר. מסוימיםשירותיםלגנירנותנים, המערערתשלבשמה

3בחברההעובדת, חננוביץ' גב. הקירורביתהפעלתעלבפיקוחלגנירמסייע, 1963מאזבמערערת
4, המערערתידי-עלמשולםהעובדיםשנישלשכרם. גנירשלהמלאיבניהולעוזרת, 2000שנתמאז

5מעלויותבחלקנושאתגנירובמסגרתהלגנירהמערערתביןהתחשבנותנערכתזמןלכמהואחת
6משכרהובכשלישדגןמרשלמשכרובכחמישיתנושאתגנירכיעלההמערערתעדימדברי(השכר

7). חננוביץ' גבשל
8בחלקנושאתגניר, הצדדיםביןלהסכםבהתאם. ניכרותבעלויותכרוכההקירורביתאחזקת.10

9, וביתרה),לחודש10,000₪-לכ8000-כבין, השניםבמרוצת, הנע(מסויםלסכוםעד, מהעלויות
10, מים, חשמלחשבונות. המערערתנושאת, האחזקההוצאותמרביתאתהמערערתלדבריהמהווה
11נערכתתקופהובסוףהמערערתידי-עלמשולמים, טלפוןחשבונותאףכינטעןגנירולגביארנונה

12).וגניראי.טי.יו(השוכרותלביןבינההתחשבנות
13המערערתכאשר, אי.טי.יוידי- עלשנשכרהחברהידי-עלסופקובמתחםהשמירהשירותי

14.במימונההשתתפה
15הסתייםאשרפינוי, ששכרההמבניםאתלפנותאי.טי.יוהחלה2013משנתהחל, לעילכאמור.11

16ותמונתומגווניםרביםלשוכריםהמבניםאתמשכירההמערערת, זהמועדמאז. 2014בשנת
17שנתהיאזהערעורבמוקדהניצבתהמסשנת, שכאמוראלא. כהעדשתוארהמזושונההדברים

18.לעילכמתוארהייתההדבריםתמונתובה, 2012
19עלעמדה), השונותההוצאותניכוילאחר(2012בשנתהשכירותמדמיהחייבתההכנסה

5,065,519₪   .20
21הכנסהגםשבמחלוקתהמסבשנתהמערערתהפיקההשכירותמדמיההכנסהלצד, לעילכאמור.12

22הפועליםמבנקשנלקחוההלוואותאלנחזור, זוהכנסהשלמקורהאתלהביןכדי. שערמהפרשי
23. ונושיהלעובדיההמערערתשלחובותיהלהסדרת, 2000בשנת

24. לעתמעתהשניםבמרוצתומוחזרושניםשלוששללטווחהיווהן, חוץבמטבענלקחוההלוואות
25הנמוכההריביתבשלהמערערתלטענתאתוז, היפניהייןהיהההלוואותנלקחובוהעיקריהמטבע

26.העתבאותהשקליותלהלוואותבהשוואה
327המערערתנטלה,  2012דצמברבחודש, לעילהנזכרותהמקוריותההלוואותמחזורבמסגרת.13

28הלוואותגם(שנים3שללתקופה,₪מיליון47שלכוללבסךהפועליםמבנקחדשותהלוואות
29). אייזנברגמרשלאישיותבערבויותהשארביןגובו, המקוריותאלהכמו, אלה

30מהפרשיהכנסותלמערערתהניבהאשר, לשקלבהשוואההיפניהייןבשערירידהחלה2012בשנת
31. 6,162,339₪שלבסךשער
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1) השערמהפרשיוכןהמקרקעיןמהשכרות(2012בשנתהכנסותיהכלעללמשיבדיווחההמערערת.14
2מעסקכהכנסותההכנסותשלזהסיווגלאור. לפקודה) 1(2סעיףבמקורןאשרמעסקכהכנסות
3מהפסדיהחלקהאמורותמההכנסותקיזזההמערערת, לפקודה) ב(28סעיףלהוראותובהתאם

4. שבמחלוקתהמסבשנתמסחבתהכנסהלמערערתהייתהלא, מהקיזוזכתוצאה. המועברים
5הכנסותיהכיקבעבה, 2012לשנתבצושומהלהוהוציאהמערערתשלדיווחיהאתדחההמשיב.15

6סיווגהשכירותדמימקוראת. שערוהפרשישכירותמדמיפסיביותהכנסותהןהמערערתשל
7. לפקודה) 4(2סעיףלפיהמשיבסיווגהשערהפרשימקורואת, לפקודה) 6(2לסעיףהמשיב
8. הצבוריםההפסדיםתאכנגדןלקזזאיןולכן, מעסקהכנסותאינן, המשיבלטענת, אלההכנסות

9גםישההכנסותסיווגאופןלשאלת, כאןעדשתוארהכפיהצדדיםביןהעיקריתהמחלוקתבשולי.16
10בגיןמקדמותכנגדמההכנסותהנגזרהמסאתלקזזניתןהאם–והיא, נוספתלשאלהנפקות

11השערשיומהפרמהשכירותההכנסותסיווגלאורכיקבעהמשיב. בעברששולמו, עודפותהוצאות
12בשלמקדמותלקזזניתןלא, לפקודהג181סעיףלהוראותשבהתאםהרי, פסיביותכהכנסות
13. פסיביותהכנסותכנגדעודפותהוצאות

14עובדי, אייזנברגמרהעידוהמערערתמטעם. הצדדיםסיכומיוהוגשוהוכחותדיוןהתקיים.17
15שימרהעידהמשיבמטעם. י'צאזאמרהמערערתל''מנכוכןחננוביץ' וגבדגןמר-המערערת

16. המשיבבמשרדיבכירמסמפקח, גולדשמואל
17

18הצדדים טענות עיקרי 

19המערערתטענות

20ויש, מעסקכהכנסותהשערומהפרשיהשכירותמדמיהכנסותיהאתלסווגישכיטוענתהמערערת.18
21כללגביתהמערערטענותעיקריאתאפרטלהלן. המועבריםההפסדיםאתמהןלקזזלהתירכןעל

22.מההכנסותאחת
23:הבאיםהחלופייםמהטעמיםוזאת, לפקודה) 1(2סעיףלפי, מעסקהכנסההןהשכירותדמי.19

24שהייתההשניםרבתהעסקיתהפעילותשלהמשךהיאההשכרהפעילות: ההמשכיותטענת.א
25נעשההקירורשבביתבכךביטוילידיבאהזוהמשכיות. ומוצריהםהפירותבענף-בעבר
26מר. מקרקעיןבאותםמתבצעתכולהוהפעילות, בעברשנעשהכפיעצמושימושאותוהלמעש

27, דגןומרי'אזאצמרוכן, הקודמתהפעילותבשנותעודבמערערתשליטהבעלהיהאייזנברג
28ההשכרהשרווחיהעובדה, בנוסף. שניםשלרבותעשרותבמשךהמערערתאצלעבדו

29ביןברורבאופןהיאאףקושרת, בעברהעסקיתותמהפעילהחובותלהחזרורקאךמשמשים
30לסיווגלהביאכדיבהדי, הנוכחיתהפעילותלביןהקודמתהפעילותביןזורציפות. הפעילויות

31.עסקיתכפעילותההשכרה
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1לרציפותקשרללאשאףהרי, הקודמתהטענהתדחהאםגם: עסקיתפעילותהיאההשכרה. ב
2, ענקבמתחםמדובר. עסקיתכפעילותכשלעצמההההשכרבפעילותלראותיש, הפעילות
3השארביןובו, כזהבגודלמתחםתפעול. מבנים29- כוהכוללדונם95-כפניעלהמשתרע

4בהכרחמחייבים, המערערתשמפיקהכפיגבוהותהכנסותוהפקת, ומורכבגדולקירורבית
5פסיביתכהתנהלותלאועסקיתכפעילותלסווגנכוןאותה, מיומנתפעילותשלרבהמידה
6.גרידא

7:טענותשלשורההמערערתטוענת, עסקכדיעולהההשכרהכיטענתהאתלאששכדי
8החל. במלואההתמונהאתלראותישאלא, בודדתכשנה2012בשנתלהתבונןנכוןזהאין

9אזהפעילותסיווגכיספקלהיותיכוללאולכןשוכריםשלרבמספריש, ואילך2013משנת
10.מלאכותיהוא2013- ל2012שנתביןהניתוק. עסקינוה

11, ואחזקתוכזהבהיקףידייםרחבמתחםניהול, בלבדשוכריםשניבמקרקעיןהיוכאשרגם
12מהתנהלותהחורגתמיומנתפעילותמחייב, ניכרבהיקףכלכליתפעילותמתבצעתבומתחם
13המערערתנדרשת, הפעולותשארוביןלדוגמהכך. מקרקעיןנכסשלפסיבימשכירשלרגילה

14אתהפוקדיםאליהםהקשוריםוגורמים(השוניםהשוכריםביןהיחסיםמארגעללהקפיד
15כאשרהנדרשתמההתנהלותכאמורהחורגתפעילותשלמידהמחייבכשלעצמווזה), המתחם
16.פסיביתבהשכרהמדובר

17שלרבמספרכללהההשכרה. בודדתהשכרהכעסקתאי.טי.ליובהשכרהלהתבונןנכוןזהאין
18הסכםנחתםמבנהלכלכמעט. השתנהמעטולעיתיםהשניםעםוגדלהלךהיקפםאשר, מבנים
19ההסכמים. אחרבזמןוהסתיימושהתחילוהשכרהומועדישוניםשכירותדמיכללאשר, נפרד
20קשעס, כזהנספחלכלאולם, 1999משנתהראשילהסכםכנספחתוספתשלבדרךנערכואמנם

21משוםנספחבכללראותויש, ממששלומתןמשאקדם, נכבדיםבסכומיםבעסקאותלעיתים
22.  נפרדשכירותהסכם

23מסוכןחומרעםבהתעסקותהכרוכה–הפעלתואשר, מורכבנכסהואהידייםרחבהקירורבית
24מרידי- עלבעיקר(הפסקהללאנעשההקירורביתעלהפיקוח. מומחיותדורשת, אמוניהמסוג

25). י'אזאצמרשלבביתולמחשבהמחוברתממוחשבתמערכתבאמצעותוגם, דגן
26ושניל"המנכ–בענייניהשוטףבאופןהמטפליםגורמיםשלושה, קבועבאופןישלמערערת

27לחבריובנוסףחברהמזכירשירותילהשנותןלמיבנוסףוזאת(השכיריםעובדיה
28.עסקיתפעילותעלמצביעוהוא, ובשיטתיותביותבעקהפועלבמנגנוןמדובר). הדירקטוריון

29וביובאשפהפינוי, המתחםניקיון, שמירה(שירותיםשלשורהלשוכריםמספקתהמערערת
30המתחםלגודללבבשים). ועודארנונה, מים, חשמלתשלומי, נדרשיםתיקונים, סנטיארי

31.גרידאפסיביתמפעילותחורגהנדרשתהפעילותהיקף, ואופיו
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1לצרכיםהשכרה–בפועלבהםשנעשהשהשימושכך, תעשייתיחקלאיהואהמקרקעיןודייע
2צורך. החורגלשימושחדשאישורתקופהמידילקבלצורךיש. חורגשימושהנו, לוגיסטיים

3הטיפולאף. בלבדשנים3שללתקופההם, למערערתניתנושההלוואותלכךשהביאהואזה
4. עסקיסממןמהווה, לעתמעתמתחדשותה) הניכרבהיקפן(בהלוואות

5הנדרשיםהרביםהאישוריםוהןבמתחםהחורגלשימושהן, הנדרשיםהאישוריםמכלולהשגת
6.ממששלבהתעסקותכרוכה, הקירורביתלהפעלת

7. לוגיסטילמתחםמחקלאות, המקרקעיןייעודלשינוימתמשךבאופןפועלתהמערערת
8להשבחתממששלמאמציםהמערערתעושה, רותאחנוספותובפעולותזובפעילות

9.המקרקעין
10ישולכן, רגילהפסיביתמהשכרההחורגתפעילותעלמלמדת, הדבריםממכלולהעולההתמונה

11. מעסקכהכנסההשכירותדמיאתלסווג

12לסווגמהססאינוהמשיב, יותרגבוההבמסלחבותמובילהדברכאשר, המערערתלטענת
13.בהאףדומהבאופןלנהוגיש. עסקיתעילותכפדומותפעילויות

14:הבאיםהחלופייםמהטעמיםוזאת, לפקודה) 1(2סעיףלפי, מעסקהכנסההםהשערהפרשי.20
15המערערתנקלעהאליהןמהחובותכתוצאהשנלקחומההלוואותנובעיםהשערהפרשי.א

16כשם. תקםלהשסיכוילמערערתהייתהלא, ההלוואותלקיחתללא. בעברהיצרניתבפעילותה
17אתאףלראותישכך, עסקיתפעילותהייתההעתבאותההמערערתשלפעילותהכיספקשאין

18.מעסקכהכנסה, דאזפעילותאותההמשךלמעשהשהן, מההלוואותהנובעתההכנסה
19כפעילות, והיוםאז, המערערתשלפעילותהמכלולאתלראותיש: האינטגראליותמבחן. ב

20. עסקיתכפעילותלסווגישאותה, בהשכרהביטוילידיכיוםבאהזועסקיתפעילות. עסקית
21אתאףלסווגישולכן, המערערתשלהעסקיתהפעילותלמכלולאינטגראליתהיאההלוואה
22. מעסקכהכנסההשערמהפרשיההכנסה

23, הקודמותבשניםשערמהפרשישנבעההפסדחלקאתלקזזישכיהמערערתטוענתלחילופין.ג
24שלנתוניםלצידהשהוצגומבלינטענהזוטענה. 2012בשנתהשערמהפרשיההכנסהכנגד
25.ממש

26תכליתעםאחדבקנהעולהאינהאשר, ראויהלאלתוצאהמוביל, ההפסדיםקיזוזהתרתאי.21
27. נקלעאליהםמהפסדיםלהשתקםהמבקשלעסקסיוע–החקיקה

28הפסדיםעלגםכמו(השכירותמדמיהכנסותיהעלהמערערתדיווחה, הארוכותהשניםבמרוצת.22
29ומניעותהשתקטענתשיוצרמה, זהדיווחקיבלהמשיב. מעסקכהכנסות-) שערמהפרשילהשהיו
30. המשיבשלהנוכחיותטענותיוכנגד
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1המחלוקתאתייתראשרדבר, עסקיתכפעילותלסווגישהמערערתשלפעילותהמכלולאת.23
2לאורהעודפותההוצאותבשלהמקדמותקיזוזבשאלתוהיא, הצדדיםשביןהנוספתהצדדית
3שלשגישתוהצדקחוסראתמשקפת, זובסוגיההמשיבעמדת. לפקודה' ג181סעיףהוראות
4. אליהמובילההמשיב

5
6המשיבטענות

7ולפיכך, מעסקכהכנסותולאפסיביותכהכנסות2012בשנתהמערערתהכנסותאתלסווגיש.24
8בעניןהמשיבטענותעיקריאתבקצרהאסקור. ההפסדיםקיזוזתאלאפשראין, לפקודהובהתאם

9:ההכנסותמשתיאחתכללגבי, זה
10:טעמיםמכמהוזאת, עסקיתולאפסיביתהכנסההןהשכירותדמי.25

11נותנתשהיאהשירותיםהיקףכאשר, בלבדשוכרותשתילמערערתהיוארוכותשניםבמשך
12יש, לעתמעתהמתחדשים, שניםלמספרשכירותובהסכמישוכריםבשנימדוברכאשר. מצומצם

13. כפסיביתההכנסהאתלסווג
14פעילותשלמלאפירוטהכוללים, המערערתשלהאם- חברתשהגישההכספייםבדוחותעיון

15) להשקדמוובשנים(שבמחלוקתהמסבשנתאין. משכירשלפסיביתפעילותעלמלמד, המערערת
16עסקיהןהפעלתעלהאחראיותוהןלהןהדרושאתמןלעצמספקותהשוכרות, שיווקפעולות
17. ששכרובנכסים
18דמיאולם, וחשמלמים, ארנונהתשלומיבגיןהתחשבנותהשכירותלהסכמיהצדדיםביןנערכת

19. לשוכרותמהמערערתהניתניםאחריםשירותיםעבורתשלוםכולליםאינםהשכירות
20עולההמערערתשהציגהממסמכים. קבועיםיםשוכרמיעוטעםטווחארוכישכירותבחוזימדובר

21תוקףהארכותנחתמושניםמספרומדי, לשכירותהבסיסאתהיווהראשונייםהשכירותהסכמיכי
22.בלבד

23מישיעשהלצפותשישכפי, להשכרהולהעמידםנוספיםנכסיםלרכושניסתהלאהמערערת
24. עסקיתפעילותאצלוהיאההשכרהשפעילות

25תפעולכיוכן, מסויםלסכוםעדגנירעליחולוהתחזוקהעלויותכיהוסכםגנירעםהשכירותבהסכם
26, המקרקעיןכבעלת, ולפקחלוודאאמורההמערערת. גנירבאחריותיהיוואחזקתוהקירורבית

27שברשותומנכסהכנסותלהפיקהמבקש, נכסבעלשלרגילהבהתנהלותמדובר. תקינהשהתחזוקה
28. תיקוןהדרושאתקןלתלעתמעתוהמחויב

29חלקהעלאיתההתחשבנהוהמערערתהשמירהשירותיאתשכרהאי.טי.יו, 2012שנתלתוםעד
30. שמירהשירותישסיפקהכמיהמערערתאתלראותנכוןזהאין, זהדבריםבמצב. אלהבשירותים
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1מעבידיםתחבו, רכושנזקילכיסויהביטוחבעלויותנשאואיי.טי.יוחברתוהןגנירחברתהן
2נכסשבעלרגיליםשירותיםאלאהיולאלחברותהמערערתשסיפקההשירותים, משכך. ותאונות

3.לשוכריומעניק
4שלעסקשללקיומוייחודייםובקיאותידעשלסממניםמתקיימיםכיהוכיחהלאהמערערת

5המערערתבדיעו. העסקשללתפעולוייעודיאומשמעותיידעבעליעובדיהכיאו, נכסיםהשכרת
6. העסקתםבגיןלתשלוםבתמורהוזאת, גנירלטובתהועמדו

7ביוםמעטותשעותבשטחנמצאי'אזאצמרכינראהבמקרקעיןהמשיבשערךמביקור, בנוסף
8. גרידאפסיביתפעילותעםאחדבקנהשעולהמה, בלבד
9כהכנסההשכירותידמאתלסווגישכילמסקנהמוביל, בפסיקהשנקבעוהמבחניםמכלוליישום

10. לפקודה) 6(2בסעיףשמקורהפסיבית
11למתןעסקאיןלמערערת: טעמיםמכמהוזאת, עסקיתולאפסיביתהכנסההםהשערהפרשי.26

12. אחרכספימוסדאובנקאילתאגידבניגודוזאת, הלוואות
13שלושמדישמתחדשותבהלוואותמדובר. הבנקמאותוהלוואותהמערערתנטלהשניםבמשך
14עסקיתבפעילותכמקובל(קצרולאארוךלטווחהלוואותעלהמשיבלדעתשמצביעמה, שנים

15מעסיקהאינהאףהיא. המימוןבתחוםבקיאותאוידעכלאיןלמערערת, כןכמו). המימוןבתחום
16מביא, השערמהפרשיההכנסותעלהפסיקהמבחנייישום. זהבתחוםשירותנותניאומקצועאנשי

17. לפקודה) 4(2בסעיףההכנסהומקורפסיביהואהשערמהפרשיההכנסהסיווגיכלמסקנה
18עסקיתלפעילותאינטגראליותהשערמהפרשיההכנסותלפיההמערערתטענתאתשוללהמשיב
19בהכרחולכן, עסקיתפעילותכלשניםמזהלמערערתאין, המשיבלטענת. המערערתשלאחרת
20מבחןמתקייםאם. מעסקכהכנסההשערהפרשילסיווגמובילאינוהאינטגראליותמבחן

21ולכןהשכירותמדמיכחלקהשערמהפרשיההכנסהלסיווגיובילשהואהרי, האינטגראליות
22.מעסקכהכנסהולאלפקודה) 6(2בסעיףשמקורהכהכנסה

23להסיקישמכך. התפעולימהרווחבנפרד, השערמהפרשיהכנסותיהאתרושמתהמערערת, בנוסף
24. השכירותמדמיחלקלאואףעסקיתמפעילותהכנסותאלהבהכנסותרואהאינההמערערתכי

25כנגד, בעברששולמועודפותהוצאותבשלמקדמותלקזזניתןלא, לפקודהג181לסעיףבהתאם.27
26אלההכנסותשכן, לפקודה) 4(2), 6(2בסעיפיםשמקורןשערומהפרשימשכירותמהכנסותהמס
27.עסקלכדיעולותאינן

28

29והכרעה דיון 

30
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1מסווגתהיאאלא, אחתכמקשהאדםשלהכנסותיולכללמתייחסתאינההכנסהמספקודת, כידוע.28
2הדברכך. שוניםממקורותלהכנסותשונותהוראותלעיתיםוקובעתשוניםלמקורותההכנסותאת

3. בפקודהשנקבעוכפי, הפסדיםקיזוזדינילעניין
4הפסדהוא, קיזוזברהפסד, ככלל. פירותיתמהכנסההפסדיםזבקיזועוסק, לפקודה28סעיף.29

5). במשמע" אקראיעסקת"אף, לפסיקהבהתאם", עסק"ובכלל(ידבמשלחאובעסקשמקורו
6במהלך, המערערתשלהקודמתהעסקיתבפעילותההפסדמקורכיחולקאין, כאןהנדוןבמקרה

7בהתאםאשר, עסקיבהפסדמדובר–תבמחלוקואפואשנויאינוההפסדסיווג. 90-השנות
8.קיזוזברהנו, לפקודה28סעיףלהוראות

9הוראותשלפיהרי, ההפסדנוצרבהבשנהעסקיהפסדבקיזוזמדוברהיהאם. דיאיןשבכךאלא
10הנדוןשבמקרהאלא. שהואסוגמכלהכנסהכנגדשכזההפסדלקזזהיהניתן, לפקודה) א(28סעיף

11כנגדמועברעסקיהפסדבקיזוזאלא, ההפסדנוצרבהבשנהההפסדיזוזבקהמדובראין, כאן
12הקובעות), ב(28סעיףהוראותחולשותזהכגוןמקרהעל. יותרמאוחרותבשניםשנוצרוהכנסות
13קובעלפקודה) ב(28סעיף. המועברהעסקיההפסדאתלקזזניתןממנהההכנסהסוגלגבימגבלות

14:כדלקמן–
15קוזז שלא ההפסד סכום יועבר , כאמור מס בשנת ההפסד כל את קזז ל ניתן שלא מקום 

16השנים באותן אדם אותו של החייבתהכנסתו כל סך כנגד ויקוזז זו אחרבזו הבאות לשנים 
17הכנסתו כל סךכנגד שיקוזז או , יד משלחאו בעסקהון ריווח לרבות , יד משלח אומעסק

18המפורטים התנאים כלבהתקיים ) 2( 2סעיףלפי, השנים באותן , אדם אותו שלהחייבת 
19בשנה לקזזו יותר לא , השנים באחת ההפסד את לקזז ניתן שאם ובלבד והכל , להלן 

20: שלאחריה 

21; הקיזוז בשנת יד ממשלח או מעסק הכנסה היתה לא אדם לאותו ) 1( 

22מבקש הוא בו לו שהיה ההפסד שאת היד במשלח או בעסק לעסוק חדל אדם אותו ) 2( 
23; לקזז 

24מחברה , 64בסעיף כמשמעותה בית מחברת אינו אדם לאותו שהיה ההפסד של מקורו) 3( 
25). א ( 1א 64בסעיףכהגדרתה שקופה מחברה או א 64בסעיףכמשמעותה משפחתית 

26כנגדורקאך, מועברעסקיהפסדלקזזמתירהסעיףכיאציין, נדרשיםשאינםלפרטיםלהיכנסמבלי
27: סוגיםמשלושההכנסות

28אקראיעסקתאףלפסיקהובהתאםידמשלח, עסק-לפקודה) 1(2בסעיףהשמקורהכנסה.א
29;מסחריאופיבעלת

30;בעסקהוןריווח. ב
31.בסעיףהמפורטיםלתנאיםבכפוףוזאת, לפקודה) 2(2בסעיףשמקורהעבודההכנסת.ג
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1ביןבמחלוקתהשנויאך–הרלוונטיהסיווג, בסעיףהנקובותההכנסותמבין, זהבערעורלעניינינו
2, מעסקכהכנסהתסווגהמערערתהכנסתאם. מעסקכהכנסההמערערתהכנסתסיווגהוא, הצדדים
3המערערתהכנסתסיווגאם, מנגד. זוהכנסהכנגדיקוזז, לזכותההשמורהמועברהעסקיההפסד

4לאהמועברהעסקיההפסד, לפקודה) 1(2סעיףשאינםמקורלסעיפיבהתאם, פסיביכסיווגייקבע
5הכנסהאומעסקהכנסהלהשתהיהעדוזאת(המערערתשלהכנסותיהכנגדלקיזוזהיהיניתן

6).לפקודה) ב(28בסעיףהמנויהאחרת

7משכירותהמערערתהכנסותאתלסווגישכיצד, אפואהןהכרעההדורשותהעיקריותהשאלות.30
8כנסותכהלסווגןיששמאאו, לפקודה) 1(2סעיףלפימעסקכהכנסותהאם–שערומהפרשי
9שמקורהכהכנסההשערוהפרשילפקודה) 6(2בסעיףשמקורהכהכנסההשכירותדמי–פסיביות

10, המערערתשהפיקהשונותהכנסותלשתיכאמורמתייחסותאלהשאלות. לפקודה) 4(2בסעיף
11. בהמשךשיתבררכפי–מזהזהשונים, מההכנסותאחתלכלהרלוונטייםוהמבחניםוהשאלות

12עליהמענהולשם, המסדיניביישוםרבותפעמיםהמתעוררתשאלההיא, כנסותהסיווגשאלת.31
13להציבאףראוי, אלהמבחניםשלוהבחינההיישוםשלצדאלא. מבחניםשלשורהבפסיקהנקבעו

14לנוהרלוונטיבהקשר. השלכותיוומההסיווגנדרשמהלשםוהיא, יותררחבההמעטהשאלהאת
15שיובהרכפי. ההפסדיםקיזוזהיתכנותבשאלתהכרעהלצורךכאמורנדרשההכנסותסיווג, כאן

16- משמעותלהיותעשויה–הראויויישומםפרשנותם, הפסדיםקיזוזדיני–זהלהקשר, בהמשך
17. בהמשךאתייחסאליה

18:  הבאהבמתכונתיהיה, הדיןוהכרעתהדיוןהמשךמבנה, האמורלאור.32
19;השכירותדמיההכנסהסיווג.א
20;השערמהפרשיכנסהההסיווג. ב
21. הפסדיםקיזוזדיני–עסקינןבההסוגיההשלכות.ג

22

23השכירותדמיסיווג

24) 6(2בסעיףשמקורה, פסיביתפירותיתכהכנסהכללדרךמסווגתמקרקעיןמהשכרתהכנסה.33
25) 1(2בסעיףמצוישמקורהמעסקכהכנסהמסווגיםלהיותעשוייםשכירותדמי, זאתלצד. לפקודה
26: הבאיםיםבמקר, לפקודה

27.עסקיתפעילותמהווההשכירותכאשר.א
28הנווהתשלום, מוגבלתלתקופהפעילעסקמושכר–" חיעסק"שלהשכרהמתקיימתכאשר. ב

29.גרידאבנכסיוולאעצמובעסקהשימושעבור
30שומה פקיד , 8236/16, 7204/15א"בע, מינץ' דהשופט' כבדבריראו, אלואפשרויותשתיאודות[

31)]47' פס") (לשם ענין : "להלן) (2.1.2018('ואח לשם דפנה המנוחה עיזבון '  נ 4אביב תל 
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1:מעסקכהכנסההשכירותדמיאתלסווגלדעתהישמדועחלופיותטענותשתיהעלתההמערערת.34
2שלהעסקיתהפעילותהמשךהיאהמקרקעיןהשכרתכיטענההמערערת: ההמשכיותטענת.א

3: להלן(מעסקכהנסההשכירותמדמיהכנסתהאתלסווגישולכן, 90- המשנותהמערערת
4השומה פקיד128/75א"בעהדיןלפסקהמערערתהפנתהטענתהלחיזוק"). ההמשכיות טענת "

5"). מרקהאחים עניין: "להלן) (24.12.1975(מרקהאחים '  נ תקווה פתח 
6.עסקיתפעילותמהווההמבניםהשכרת. ב

7.השניבטיעוןבפירוטאדוןמכןולאחר, תההמשכיוטענת–הראשוןהטיעוןלדחייתאפנה

8דיכאילו, עצמהבפניהעומדתכטענה, ההמשכיותטענתאתהציבההמערערת: ההמשכיותטענת.35
9, מסויםמערפולסבלהמערערתשלזהטיעון. מעסקכהכנסההשכירותדמילסיווגלהביאכדיבה

10כוונתההאם: האמורהטיעוןרתבמסגהמערערתכיוונהלמהתוםעדברורלא. במקרהשלאויתכן
11האחיםבענייןשנדוןהמקרהכעיןשלהבמקרהלראותישולכן" חיעסק"השכירהכילטעוןהייתה

12ההמשכיותבטענתדיכיסבורההיא" חיעסק"השכירהשלאאףעלכילומרכיוונהשמאאו, מרק
13?מעסקכהכנסהמשכירותהכנסותיהלסיווגלהביאכדי

14:להידחותדינןכיסבוראנימדועואסבירהטענותלשתיבקצרהלהלןאתייחסהזהירותלמען
15שלהפעילותהועברהמרקהאחיםבעניין: מרקהאחיםלענייןוההשוואה" חיעסק"השכרת.א

16, אחרגורםידי- עלזמניתלהפעלה, עימםשהיווההסכמיםהלקוחות–קרי, מרקהאחים
17שלכהשכרהיותרמאוחרתבפסיקהתוארהזוולהפע. זומפעילותמהרווחיםלחלקבתמורה

18אילת ברשף , 10251/05א"בעארבל' עהשופטת' כבשלזהבענייןקביעותיהראו" [חיעסק"
19שהבהירכפי)]. 11' פס") (אילת ברשףעניין: "להלן) (19.12.2007(אילתשומה פקיד' נ מ " בע
20לשם דפנה המנוחה עיזבון ' נ 4אביב תל שומה פקיד , 7204/15א"בעמינץ' דהשופט' כב

21השימושעבורמשולמת, זהמסוגבמקריםהתמורה), 47' פס") (לשם ענין: "להלן) (2.1.2018(
22. בנכסיםהשימושעבורולא" החיעסק"בהזמני

23שהיה" החיעסק"ההשכרתבבחינתאינה, המבניםהשכרת. זהערעורבנסיבותהמקרהזהלא
24הושכרובוהמצטברהזמןפרק. ותוצריהםהדרפירותוייצואלייצור90- הבשנותלמערערת

25בדמיהיאוהתמורהמרקהאחיםבענייןשנדוןלזהבהשוואה, ניכרבאופןארוךהנוהמבנים
26עסק"בשימושעבורמשולמתאינההיא–ובעיקרושוב, ברווחיםכחלקולאקבועיםשכירות

27בנכסיהשימושבגיןאלא, 90-השנותףבסומלפעולחדלואשרלמערערתבשעתושהיה" החי
28. המערערת

29" חיעסק"הושכרכילטעוןהייתהההמשכיותבטענתהמערערתכוונתאם, האמורלאור
30. להידחותזוטענהשדיןהרי–) ברורבאופןמלטעוןנמנעההמערערתאףאשרטענה(
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1לסווגניתןהמכוחשנותרהשהאפשרותהרי", חיעסק"השכרתבדברהטענהאתמשדחיתי. ב
2כדיעולהכשלעצמהההשכרהפעילותכייקבעאםהיא, מעסקכהכנסההשכירותדמיאת

3כטענה–כשלעצמהההמשכיותבטענתדישאיןהרי, זואפשרותלבחינתהנוגעבכל. עסק
4כדי. מעסקכהכנסהכיוםהשכירותדמילסיווגמכוחהרקלהביאכדי, לבדההניצבתנפרדת
5כיוםהפעילותאתלבחוןבעיקריש, לאואםעסקיתפעילותכדיעולהלותפעיהאםלקבוע

6בטענתדיואין, מבחניםשלשורהידי-עלנעשיתזובחינה. בעברולא) במחלוקתבשנים, קרי(
7. העסקילסיווגלהביאכדי, לבדהההמשכיות

8ופסקהשההעסקיתהפעילותממועדשחלףהזמןשפרקככלכי, אוסיףהצורךמןלמעלה
9שטענתהרי–בעברשהייתהלזופחותדומההנוכחיתשהפעילותוככל, יותרגדולבעבר

10המשכיותשלסממניםאמנםיש, זהבערעורהנדוןבמקרה. מעוצמתהמאבדתההמשכיות
11הפעילותמאזשחלףהזמןפרקאולם), בהמשךלכךאתייחסועוד(המערערתבפעילות
12פרקהוא), 2012(שבמחלוקתהמסלשנתועד) 90- השנותסוף(ההדרפירותבענףהיצרנית

13באופןאךקייםאמנם, ובהווהבעבר, המערערתשלהפעילויותביןהדמיוןכןכמו. ניכרזמן
14.  בלבדמוגבל

15כדי, ההמשכיותבטענתדיכאילוהמערערתטענתאתדוחהאני, לעילוכאמוראחרתאוכך
16. מעסקכהכנסההשכירותמדמיהכנסתהלסיווגלהביא

17כאשר, הדבריםבהמשךשיתבררכפי, עצמאיתכטענהההמשכיותטענתאתשדחיתיאףעל
18, בפסיקהשנקבעוהעזרממבחניכחלק–המערערתפעילותאתהאופפותהנסיבותאתאבחן

19שצריכההכלליתמהתמונהכחלק, בחשבוןתילקחהמערערתבפעילותשההמשכיותהרי
20.   להיבחן

21ההשכרהפעילותלפיההטענהלדיוןנותרה, עצמאיתכטענהההמשכיותטענתדחייתלאחר, כעת.36
22להשכרתפעילותהכיטוענתהמערערת. עסקיתפעילותלכדיכשלעצמהעולההמערערתשל

23בסעיףשמקורהמעסקכהכנסההשכירותדמיאתלסווגישולכןעסקיתפעילותמהוההמבנים
24) 6(2סעיףהואלההמקורשסעיףפסיביתבהשכרהמדובריכטועןהמשיבואילו, לפקודה) 1(2

25. לפקודה
26צדדיםשלפנייהענייןבנסיבותיש, המשפטביתשללפתחוהמגיעיםזהמסוגמקריםשלכדרכם

27–בלבדשוכריםלשניהמקרקעיןהושכרו) שבמחלוקתהמסשנת(2012בשנת, מחד. ולכאןלכאן
28גדולשטחעלהמשתרעיםבמקרקעיןמדובר, מאידךאך, כפסיביתההכנסהבסיווגהתומךדבר

29בתמורה, השכרתםאשר, ומורכבגדולקירורביתביניהם, מבניםשלרבמספרוהכולליםבמיוחד
30המאפיינתמההתנהלותהחורגות, ומומחיותפעילותשלמידהבהכרחכללה, נכבדיםלסכומים

31שכירותדמיהפקתלשםעובדיםסקתהעמחייבתאינהכללבדרךאשר(קלאסיתפסיביתהכנסה
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1בחינההדורשמקרהלפנינוכיללמדכדי, התמונהשלאלהרכיביםשניעלבהצבעהדי). פסיביים
2. בפסיקהכךלשםשנקבעוהמבחניםיישוםתוך, ובדיקה

3:כדלקמן- ) 31' פס(לשםבעניןמינץ' דהשופט' כבקבע, מעסקכהכנסההכנסהלסיווגהנוגעבכל.37
4כימעלהבפקודהעיון. למענהפשוטהאינהזושאלה? עסקיתהכנסה, אפוא, מהי
5וממצהמנחהסטטוטוריתהגדרהשלזהחסר". עסק"שללקיומוהגדרהבנמצאאין

6לעטותיכולהעסקיתפעילותכיהעובדהלנוכח, זאת. מקריאינו, עסקשללקיומו
7בנקלניתןבהםמובהקיםמקריםקיימיםאמנם. ומגוונותשונותצורותעצמהעל

8אולם. עסקימלאיהמהוויםטוביןממכירתהכנסהלמשל, כעסקיתהכנסהלסווג
9פשוטכהאינוכעסקיתהכנסהסיווגבהםהמקריםהםרביםכימלמדהחייםניסיון

10ליצוקנדרשהמשפטשביתגמישמושגאפואמבטא" עסק"המונח. ... משמעי- וחד
11. לפניוהמונחתהפרטניתהעובדתיתלתשתיתםבהתאלמקרהממקרהתוכןבו

12בתי", עסק"המונחהגדרתאתתאפייןכיראויאשרהגמישותאודותהקביעהלצד
13נקבע, לשםבעניין, כך. כעסקיתתסווגאשרהפעילותסוגשלכלליתיאורהציבוהמשפט

14):  32' פס(

15,  ממשית מפעילות ת נובע היא כאשר מס לצורכי כעסקית מסוימת הכנסה לראות יש ... 
16ואקטיביותאישית יגיעה נדרשת ולהפקתה מוגדרת מטרתה אשר , ושיטתית מחזורית , נמשכת 

17). ברשף עניין ;  מגיד עניין ( מטעמו מי או שלוחיו,  העסק בעל מצד 

18אלהמבחנים. עזרמבחנישלשורה, שניםארוכתבפסיקהנקבעו, הסיווגבפעולתלסייעכדי.38
19הכנסהביןההבחנהלצורךוהן, פירותיתלהכנסההוניתהכנסהביןההבחנהלצורךהןמשמשים
20. פסיביתפירותיתהכנסהלביןמעסקאקטיביתפירותית

21' פס()12.8.2012(דן גוש שומה פקיד ' נ קרן 1834/07א"עבדנציגר' יהשופט' כב
22:םהבאיהמבחניםאתמנה)35

23האם השאלה תבחן באמצעותם רבים משנה מבחני אוזכרו זה משפט בית של בפסיקתו "
24טיב : וביניהם ), בהתאמה ', הונית ' או ' פירותית ' או ( לאו אם ' מסחרית - עסקית ' הינה הכנסה 

25אופן; עסקי סיכון של קיומו; בו המבוצעות הפעולות או העסקאות תדירות ; ואופיו הנכס 
26ההחזקה תקופת ; ושיווק יזמות , טיפוח , פיתוח –כלכלי נגנון מ של קיומו ; העסקה מימון 
27קבועה פעילות ; העסקה מתבצעת בואשרבתחום הנישום שלובקיאות ידענותו ; בנכס 

28...). שם ..." ( העסקה את האופפות הנסיבות ומבחן ;  נרחב כספי היקף ;  ומתמשכת 
29מעטבמונחיםשימושךתובפסיקההוזכרוהםאחתולא, סגורהרשימהאינההמבחניםרשימת
30). לשםלעניין33' פסראו, והסברםהמבחניםשלרחבלפירוט(שונים

31חנניה 4377/17א"בעעמית' יהשופט' כבידי- עלנקבע, העזרמבחנישלחשיבותםהדגשתלצד
32:  כדלקמן–) 21' פס) (2.6.2019(רחובות מ " מע '  נ '  ואח גיבשטיין 
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1תוך , לנסיבות ובהתאם בגמישות ליישמם שיש " עזר מבחני " אלא אינם אלה מבחנים "... 
2". בכללותה התמונה בחינת 

3. המבחניםממירבהמתקבלתהכלליתהתמונהאלא, הסיווגאופןאתשיקבעהואבודדמבחןלא
4או, גרידאלהוןתשואהשהיאהכנסהלפנינוהאםהוא, לאתרהמבחניםנועדואותוהעיקריהדבר
5שהופקהכפיההכנסהאתלהפיקהיהניתןלאבלעדיהממששלפעילותלהפקתהנדרשהשמא

6).  52-49' פס, לשםעניין(
7מנת-על, שלפנייהמקרהנסיבותעלהעזרמבחניאתליישםאפנה, כהעדהאמורלכללבבשים
8אועסקיתכהכנסה–המערערתשהפיקההשכירותמדמיההכנסהאתלסווגישכיצדלבחון

9עסקאות–לבחינהכאןהניצבותלעסקאותהתאמתםתוךייעשהםהמבחנייישום? פסיבית
10.השכרה

11משמשתההבחנה, מכרעסקאותשלבהקשרזהמבחןמיושםכאשר: ואופיו הנכס טיב מבחן .39
12כמלאישמאאו, ארוךלטווחהשקעהלצרכיכללבדרךמוחזקאשרבנכסמדוברהאםלבדיקה
13נובעהרווחבהם, שכירותמדמילהכנסהתרלוונטיאינהזוהבחנה. עסקיתלמכירההעומד

14. ממכירתוולאבנכסהשימושזכותמהענקת
15דורששטיבםנכסיםיש. שכירותמדמיבהכנסהמדוברכאשרגםלבחינהראויהנכסשטיבאלא

16דורשהנכסשלשאופיוככל. יותרמרובהעבודהדורששטיבםויש, מעטהעבודהמבעליהם
17כהכנסהההכנסהלסיווג, זהמבחןשלהמבטמנקודת, תהיההנטיה, מבעליויותררבהפעילות
18.עסקית

19יחידההמהווההמתחםבתוךהמצויים, המערערתשמשכירההמבניםהינםעסקינןבהםהנכסים
20הגישאותו, השמאיבדוחעיון. מבניםשלניכרתבכמותמדובר. ולתפעללשמרשישכוללת

21להשכרהשעמדוויחידותמבנים24-בכמדוברכימדמל), 21' בעמ, 2/משסומןואשר(המשיב
22מבנים29כ"סהמפורטים7-6' בעמ(הקירורלביתבנוסףזאת), סככות10-כמתוכם(אי.טי.ליו

23בנוסףוזאת), מבניםשלר"מ30,000- כ(ניכרבהיקףבנכסיםמדובר). המקרקעיןגביעלהמצויים
24בהיקףטיפולדורשיםבהכרח, כזהבהיקףנכסים. םדונ95-כפניעלמשתרעכולושהמתחםלכך

25.מבוטלשאינו
26הבנוי, ידייםרחבקירורבביתמדובר. הקירורביתשללאופיוהדעתאתלתתמקוםיש, בנוסף

27אתלהפעילכדי). בהםהנשמרותבטמפרטורות, השארבין, מזהזההשונים(קירורחדריממספר
28ומרדגןמרבפנייהעידו. ניכרבהיקף, אמוניהמסוגןמסוכבחומרשימושנעשה, הקירורבית

29בו", רגיל"בנכסהמדובראין. דורשתזהמסוגנכסשהפעלתוהאחריותהזהירותאודות, י'אזאצ
30, בודדותפעמיםרקבנכסבתקלותבטיפולמעורביםולהיותשכירותהסכםעללחתוםפשוטניתן
31. כךעלשאמוןמקצועאישבידישוטףטיפולהדורשבנכסמדובראלא
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1ביתשלהבעליםשםעלהיוצא, עסקברישיוןצורךיש, הקירורביתאתלהפעיליהיהשניתןכדי
2המערערתאתמחייבת, המושכרהנכסשלמאופיוחלקהמהווה, זועובדה. המערערת- הקירור

3.   הקירורביתבהפעלתממששלבמעורבות
4:כדלקמן, הקירורביתבענייןי'אזאצמרהעידבחקירתו
5, ...  החוק מבחינת הקירור בית על אחראי פרדס ל " כמנכ אני הרשויות מבחינת האחראי אני... 

6משרד את הסביבה איכות את הכבאות אישורי את לרשויות להביא צריך אני לכן סליחה , לכן 
7מיש עלהוא העסקרישיון.  עסק רישיון קבלת כךואחר שליהאישית באחריותהכול הבריאות 

8מכאנית מבחינה הקירורבית תפעול על דברשל בסופו האחריות ולכן . גניר שם על לא הוא 
9ביתשל התפעול אבל הסחורה העברתאו העמסה על לוגיסטית מבחינה עלמדבר לא אני 

10עשרות של בשווי חביות אלך 40שמכיל קירור בית אמוניה עם מורכב מאוד עסק שזה קירור 
11.שלי באחריות דבר שלבסופו , סחורה דולרים מיליוני 

12צויןאםאלא, לפרוטוקוליהיולהלןההפניותכל; 24-14' ש, לפרוטוקול21' עמ(
13)אחרת

14אמוניהדליפתשלאירועי'אזאצמרמתאר) 10' ש23' עמ–30' ש22' עמ(הדבריםבהמשך
15המסתבשנהתרחשלאזהאירועאמנם(זהבאירועכרוךשהיהאדםבחיילפגיעהוהחשש

16י'אזאצמתארכןכמו). שהנכסבאופיוהכרוכותהסכנותעלללמדכדיבוישאולם, שבמחלוקת
17קורהמהבוקרכלרואההואבאמצעותה, בביתוהקיימתמחשובמערכת) 29-26' ש23'  בעמ(

18במחשבוזומערכתהותקנהמתילקבועיודעאיני, ושוב(תקינותהמערכותכלוכיהקירורבבית
19בכךיש–אחרתאושכךאלא, זושנהאחריאולפני, שבמחלוקותהמסבשנתהאם, י'אזאצרמשל
20).מיוחדפיקוחהמחייב, מדוברבוהנכסשלאופיועלללמדכדי

21דורשהואאיןאםגם, הקירורבביתהטיפוללפיה, דגןמרשלמעדותוגםעלתהדומהתמונה
22) אמוניה(המסוכניםהחומריםעםשהעיסוקהרי, )9' ש49' עמ(מזמנו20%-כאלאלהערכתו

23):6-10' ש, 48' עמ(דגןמרשלובלשונו. ממששלומעורבותפיקוחממנודורשת, לכךוהאחריות
24שעהלא זה ,  שעות 24זהאת חי.  זה את וחי.  בזה נמצא אניהיתר ביןאז אחריות זה ,  זה כלאז 

25יש, וגמרנו הביתה הולך 4- ב העט את יל מפלא אני . בעבודה נמצא שאתה שעות 8או אחת 
26הוא אם סתובב שמ סייר יש לשומרים גם . אליהם פתוח שלי הטלפון , שעות 24התקשרות 

27. מגיע שאני או שלי הטכנאי את שולח שאני או אז משהו מריח 
28): 34' ש22' עמ(י'אזאצמרשאמרבמשפטהדבריםאתלסכםניתן, הקירורלביתהנוגעבכל

29."  סליחה ,  להשכיר חדר לא זה ירור ק בית "...  
30מהרגילגדולהמעורבותהמחייבכזההנוהמושכריםהנכסיםשלשאופייםבכךזונקודהאסכם

31ביתשלאופיומפאתוהןהגדולהנכסיםהיקףמפאתהןזאת, פסיביתהשכרהשלבפעילות
32.הקירור
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1. וגניראי.טי.יו, שוכריםלשניהושכרוהנכסיםשבמחלוקתהמסבשנת:העסקאות תדירות מבחן.40
2. כפסיביתההכנסהסיווגעםהמתיישבתעובדה, נמוך–ומספרןהעסקאותתדירות, זומבחינה

3בהסכםמדוברשאיןהרי, אי.טי.יומוללעסקאותהנוגעבכל. יותרמעטמורכבת, שהתמונהאלא
4, שוניםדיםבמוענחתמואלההסכמים. השוניםלמבניםנפרדיםבהסכמיםאלא, אחדשכירות
5שהוגשלמסמך21' שבעממהנתוניםכךעלללמודניתן(ר"למשוניםשכירותדמיבהםונקבעו
6).2/משוסומן

7שנחתםהראשוןלהסכםהפניהבהםשנעשיתתוך, בודדים' עמגבי-עלנערכואלההסכמים, אכן
8הסכמיםיכתערכיהדבראפואאמת'). עמעשרותעלהמשתרע(1999בשנתכבראי.טי.יומול

9שבענייןאלא. אחרלשוכרמושכרהיהמבנהכלאםנדרשתשהייתהמזויותרקלה, כזובמתכונת
10אינושחשובמה, עסקיתמבחינהלפיהם, בעדותואייזנברגמרשאמרהדבריםעלימקובליםזה

11- עלשסוכמותנאיםבוונקבעוומתןמשאקדםהסכםלכל. הכלכליתמשמעותואלאההסכםאורך
12. הצדדיםדיי

13שנימולהתנהלותכיספקאין, מחד: בינייםמקרההנושלפנינוהמקרהכיהיאהדברמשמעות
14להתבונןנכוןזהאין, מנגדאך, רביםשוכריםמולמתנהליםכאשרהנדרשתמזויותרקלהשוכרים

15ושהושכרהמבניםריבוי. גרידאהשכרהעסקאותשתיכוללותאלהכאילוהעסקאותבתדירות
16מעטתמונהיוצר, מהמבניםחלקלגבילפחותשנערכוהשוניםוההסכמים) במספר24- כ(אי.טי.ליו

17, אי.טי.יומולנחתמוהסכמיםכמההוכיחהלאהמערערתכיאצייןהזהירותלמען(יותרמורכבת
18).     כלשהןהנחותזהבענייןמלהניחאמנעולכן

19בהודעהלהפסקהניתניםוהםשניםשלוששלפהלתקוהםהשכירותהסכמי: העסקאות משך מבחן .41
20ההסכם; 1סעיף, י'אזאצמרשללתצהיראנספח–אי.טי.יועםההסכם[חודשיםשישהשלמראש

21בסעיףמצויהשכירותמשךאודותזההתיאור(1סעיף, י'אזאצמרשללתצהירגנספח-גנירעם
22)]. המשיבלתצהיראכנספחשצורף, 2012לשנתח"לדו9.3
23לאאף, הנכסיםשלהמסחרילאופייםלבובשיםזאתעםאך, קצרלטווחבהשכרותהמדובראין

24.  במיוחדארוכותבהשכרותמדובר
25בסיכוןמתאפיינתאינהשהפעילותכך, יחסיתבטוחההכנסההיאשכירותדמי: העסקי הסיכון מבחן .42

26. ניכר
27, המקרקעיןלייעודבניגודנעשה, לוגיסטיאחסוןלצרכיבמקרקעיןהשימושכילצייןישזאתעם

28טענההמערערת. שניםשלושמידילהניתןהמערערתלדבריאשר, חורגשימושהיתרנדרשולכן
29אופיעלהשפיעהדברוכי, יינתןחורגלשימושההיתרכיבוודאותמראשלדעתניתןלאכי

30הבנק. בדיוקהזההטעםמןוזאת, שניםלשלושרקניתנומהבנקההלוואות, לדבריה, כך. פעילותה
31. הכנסהללאתיוותרוהמערערת, יחודשלאחורגלשימושההיתרשמאסיכוןלקחתמוכןהיהלא

32להוותכדיבכךשישהרי, המערערתחבהבהןמיליוניםעשרותשלבהיקףלהלוואותלבבשים
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1היא, במקרקעיןגחורלשימושההיתרמןשנבעההמגבלה, המערערתלדברי. מבוטללאסיכון
2. השכירותמשךאתגםשהכתיבה

3ונדרשבמקרקעיןשנעשההשימושאתהתירהלאע"התבעודכלכילקבלאנימוכן, אחרתאוכך
4עסקתהמאפיינתמזוסיכוןשליותררבהלמידהלגרוםכדיבכךהיה, חורגלשימושהיתרכךלשם

5. יותרסולידיתשכירות
6הערבויותאתלהזכיראנימוצא, המערערתבהפעלתהכרוכההסיכוןמידתשליותרהרחבבהקשר

7, אכן). ₪מיליוניעשרותשלבהיקף(המערערתשלקחהלהלוואותאייזנברגמרשנתןהאישיות
8, עצמהלמערערתולאהמניותלבעלנוגעאףוהואמשכירותלהכנסהישירותנוגעאינוזהסיכון
9, המערערתבהפעלתשישהסיכוןמידתשלבהקשרללותהבכהתמונהבחינתבעתכידומהאולם

10.  זהענייןאףלהזכירמקוםיש
11ניכריםבסכומיםבהלוואתכרוכההמערערתפעילות, לעילשנזכרכפי:העסקה מימון אופן מבחן .43

12להניחסבירלקיחתןללאאולם, המקרקעיןרכישתאתמימנולאאמנםאלההלוואות. לקחהשהיא
13.בידיההמקרקעיןאתלשמרהמערערתכולהיהייתהלאכי

14יין-חוץבמטבענלקחווהןשניםשלוששללתקופההן, 2000–1999בשניםנלקחוההלוואות
15מיליון50.7-כשלכוללבסך, הפועליםמבנקהלוואות2המערערתנטלה, 2009בשנת, כך. היפני

16לפרק: דומהבמתכונתהןאף(עליםהפומבנקחדשותהלוואות3המערערתנטלה2012בשנת. ₪
17. ₪מיליון47שלכוללבסך), היפנילייןהצמדתןותוךשניםשלוששלזמן

18מהסוגסולידיותהלוואותאינןאףהןאך, טווחקצרותהלוואותאינןשניםלשלושהלוואות
19ארוכיםזמןלפרקיהנלקחות, משכנתאותמגובותהלוואותכגון(ן"נדלבעסקאותאחתלאהמקובל

20).יותרהרבה
21מהפרשיהמערערתאצלניכרתלהכנסהשהובילמה, הייןבשערפיחותחל2012בשנת, כזכור
22מהדברהמשתמעכלעל, ההפוךלכיווןאףלהיותעלולההייתהתנודתיותכילומרצריךאין. שער

23). שערמהפרשיהפסדיםלהנוצרובהןשניםהיואכן, המערערתולטענת(
24אדם, לדוגמהכך. להפקתהמנגנוןשלקיומודורשתאינה, קלאסיתפסיביתהשכרה: גנון המנ מבחן .44

25. השכירותדמיהפקתלשםממששללמנגנוןנדרשאינו, להשכרההעומדותדירותשתישברשותו
26דמיאתלהפיקיכולההייתהלאכינראהבלעדיו, היקףרחבלאאםגם, מנגנוןיש, מנגדלמערערת
(הכנסה'13,000,000₪- כ[מפיקהשהיאהניכרקףבהיהשכירות 27') חייבתהכנסה'-מלהבדיל' 

28).שבמחלוקתהמסבשנת
29' וגבדגןמר–השכיריםהעובדיםשניואת, י'אזאצמר, ל"המנכאתכוללהמערערתשלהמנגנון
30מאפשרתיחדיופעילותםואשר, שונהתפקידמהםאחדלכלאשרבגורמיםמדובר. חננוביץ
31החתימהלפנימ"מו: ניהולבתפקידיעוסקי'אזאצמר. הגבוהותהכנסותיהאתלהפיקרתלמערע

32ומולוהבנייההתכנוןועדותמולפעילות, המערערתשלהדיןעורכימולעבודה, החוזיםעל
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1הגבוהותבהלוואותהבנקמולטיפול, המתחםלהפעלתנדרששאישורםאחריםמוסמכיםגורמים
2שלהטכניהניהולאישהנודגןמר. ועוד, משמעותיבאופןהחובקטנתה, למערערתהנדרשות

3ל"המנכעוזרת, חננוביץ' גב. הקירורביתבענייניוהןכולוהמתחםבענייניהןהמטפל, המערערת
4. המערערתשלהאדמיניסטרטיבייםבענייניםמטפלת, החשבונותומנהלת

5עתלמערערתהיהכילהניחשסבירזוכמויביתאינטנסאינהופעילותוידייםרחבאינוזהמנגנון
6. הואמנגנון, ומצומצםממוקדמנגנוןגםאולם. עובדיםבמאותשהחזיקה

7, מבניםבעשרות, בנויר"מ30,000-כ(המערערתשמנהלתהגודלבסדרשטחבניהולמדוברכאשר
8, המערערתשמפיקההגבוההההכנסהובהינתן) דונם95-כפני-עלהמשתרעיםמקרקעיןגביועל
9כדבעיינוהלוהמערערתשלוענייניהתופקשההכנסהכדימיומניםאנשיםשלמנגנוןשנדרשהרי

10).  הגבוהיםחובותיהצמצוםזהובכלל(
11לעבודהבתמורהוזאת, גנירידי-עלמשולםהמערערתעובדישלמשכרםחלקכילכךאניער

12דבר, זהבנתוןרואהאיני, למשיבשבניגודאלא.גנירעבורהשארבין, ידם-עלשנעשיתמסוימת
13אמוןנותןאני, המדוברהשכרהיקףלגביראשית. הדבריםתמונתאתמשמעותיבאופןהמשנה

14ממנה, חננוביץ' וגב) 50-49' עמ(דגןמר), 35-34-ו26, 20' עמ(י'אזאצמרשלהנחרצתבעדותם
15וכשלישדגןמרשלמשכרוכחמישיתרקתלמערערמשלמתגניר, המקורילהסכםבניגודכיעלה

16וכאןשנית. מלכתחילהשנקבעכפימהשכרמחציתולא, חננוביץ' גבשלמשכרה) היותרלכל(
17להםומוציאהשכרםאתלהםהמשלמת, המערערתשלעובדיםהםהשנייםכיחולקאין, העיקר
18. המערערתלענייניוקדשמזמנםשלהמכריעהרובלפיהבעדותםאמוןנותןאףואני, שכרתלוש

19, גנירכתפיעלהשכרמעלותמסויםחלקלגלגלדרךהמערערתמצאהכלכליתמבחינהכיהעובדה
20המערערתמצאואותההכלכליתבדרךפגםכלאין, ובנוסף. הדבריםתמונתאתלשנותכדיבהאין

21, המערערתעובדימהנדרשהפעילותהיקףכיחולקאין. ולצרכיהםהדבריםלמצבכמתאימהוגניר
22לצדדיםטובהזודרך. גנירלרשותלהעמידהמערערתידי-עלהתבקשואותו, מהזמןבידםהותיר
23בפיקוחמעורבלהיותהכיבלאוצריךהמערערתמטעםהמתחםשמנהלזהבמובןיעילהאףוהיא

24. הקירורביתהפעלתעל
25להפיקמצליחההיאבעזרתו, עיליוכנראהממוקדאך–קטן, מנגנוןישלמערערת, אחרתאוכך
26שעה, בדיעבדאףהתבררהזהמנגנוןשליעילותוכיאצייןהדבריםבשולי. הגבוהותהכנסותיהאת
27אתלהשכירקצרזמןפרקתוךהצליחהוהמערערתהשכירותהסכמיאתהפסיקהאי.טי.שיו

28שלפינויו, ידייםהרחביהמקרקעיןשלשיטתיתפעולאלמלא. אחריםרביםלשוכריםהבניינים
29.   ממששלשברנקודתלהוותעלולההייתההראשיהשוכר

30, המתחםבניהול, ומתמשכתקבועהפעילותישלמערערת:והמתמשכת הקבועה הפעילות מבחן.45
31שישאינטנסיביותשלמידהבאותהאינהזופעילות, נאמרשכברוכפיאכן. והשכרתותפעולו
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1כיהעובדהאתלשנותכדיבכךשאיןאלא. רביםעובדיםולהםעסקימלאיהמנהליםלעסקים
2. פסיביבאופןנכסמהשכרתהכנסהשמפיקממיהנדרשתמזוגבוההלפעילותנדרשתהמערערת

3הדרושאתולתקןהשכירותהסכמיעללחתוםנדרשהוא, פסיביבאופןנכסמשכיראדםכאשר
4, זהבעניין[מעסקכהכנסההפסיביתהכנסתולסיווגלהביאכדיזומינוריתבפעילותואין, תיקון

5,חיפה שומה פקיד ' נ מרדכידן143/91') חימחוזי(ה"עמ, ביין' דהשופט' כבשלדינופסקראו
6כיעד, גדולכההואהנכסיםוסוגההכנסותוהיקףשישאלא)]. מרדכידןעניין : להלן) (19.2.1995(

7לבחוןישאלא, הבודדהנכסוברמתעצמהבפניהיאניצבתכאילופעילותכללבחוןנכוןזהאין
8מ"עקירש' ההשופט' כבשלדינופסקראו, זהבעניין[המערכתיברובד, בכללותההתמונהאת

9כןכמו"). יהלעניין : "להלן) (14.7.2016(4אביב תל שומה פקיד ' נ יהל 49967-01-14) א"תמחוזי(
10בענייןשקבעבהלכהמינץ' דהשופט' כבשקבעהדברים, הנדרשותבהתאמות, זהלענייןיפים
11):53' פס(לשם

12שיטתי, ממשילעיסוק תהפוך בכך שההתעסקות מבלי דירות של רב במספר לטפל ניתן לא ... 
13להכריעכדי , כלל בדרך , כשלעצמו בו ואין הכול חזות אינו הכמותי המבחן , זאת עם . ותדיר 

14המשקל את לתת יש ההכנסה סיווג בעת , כן פי על אף . שכירות מדמי ההכנסה של מינּה את 
15בהיקפיםמדוברכאשר בוודאי, מהם המופקת ולהכנסה המושכרים הנכסים להיקףהראוי

16. כבענייננו במיוחד גבוהים 
17בשנתאין, שלפנייבמקרה. רבותמגוריםדירותשהשכירבמידובר), יהלבענייןמוכ(לשםבעניין

18השכלבמבחן-מלמדים, ואופיוהנכסשלהגדולהיקפואולם, רביםשוכריםאכןשבמחלוקתהמס
19ללא, שברשותהמהמקרקעיןהמערערתשהפיקהכפיגבוהההכנסהלהפיקניתןלאכי-הישר

20. וקבועהסדורהפעילות
21, מתמידטיפולושדרשושניםעשרותלפנישנבנומבנים–להשכרהשהועמדוהמבניםשלאופיים
22מסוכןבחומרבטיפולכרוכההפעלתואשרהקירורביתשלומורכבותו) מבנים29- כ(ריבויים

23בענייןהעדיםשתיארומהדבריםחלקלהלןאפרט. ומתמשכתקבועהפעילותחייבו, אמוניהמסוג
24: זה

25
26מידיהשונותמהרשויותהנדרשיםהרישיונותלהשגתהנדרשתהפעילותתיאורלצד, י'אזאצמר

27והחומרהקירורביתשלתקיןתפעולעלהשמירה), 41' ועמ, 24' עמ(הקירורביתלהפעלתשנה
28אי.טי.ויוגנירמולמהרגילהמורכבתההתחשבנותעריכת), 22-10' עמ(בהפעלתוהכרוךהמסוכן

29מורכבות; מהשוכריםאותםגובהמכןולאחרוהחשמלהארנונהתשלומיאתשלמתמהמערערת[
30עםהתחשבנות)], 33-32, 28' עמ(נמוךלמתחגבוהממתחהחשמלמעברבשל, גנירמולהחישוב

31), 28' ועמ26' עמ(המערערתבעיקרנושאתבהן, הקירורביתאחזקתלהוצאותהנוגעבכלגניר
32):20-14' ש42' עמ(ואמרסיכם–) 42' עמ(מהןניכרחלקשלקביתעובהשבהבהלוואותטיפול
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1לא , עבד שהמפעל שם כשעבדתי ממה הרבה שונה לא הוא שלי הניהול , לי תאמין , הניהול ... 
2דאגתי אני העקרונית מהבחינה אבל , פחות היא הפעילות כי שעות פחות אולי רק . משנה 
3לנומחדשים הבנקים . רבה בהצלחה חושב ני א , שלו לכלכליות שלו לרווחיות דאגתי לעסק

4. טהור עסקי ניהול זה ...  ההלוואות את 
5

6הואתפקידוכי, ל"המנכעושהבכךהכרוךמ"והמוהשכירותהסכמיחידושאתכיהעידדגןמר
7). לתצהירו21סעיף(שוכריםעשרותבמתחםישכיוםוכי, המורכבהמתחםשלהטכניהתפעול

8'): ש48' עמ(לתחזוקהאחראיהוא
9כלבעיה לנו יש אז טובשבנויהתשתית לא זההייצור אולמות של התשתית ... 

10. ... . תנועה כדי תוך .  המקום את לשפר הזמן 
11? נכון נתת אתה שבעצם התחזוקה זה : ש 
12. כן היתר בין ,  כן : ת 
13. המקרקעין של תחזוקה : ש 
14. מקרקעין רקלא .  המבנים את גם מקרקעין גם .  כן : ת 

15ההכשרהאתתיאר, שבוהאמוניהומכליהקירורביתבניהולשישהרבההאחריותאתארתידגןמר
16והטיפולאמוניהדליפתשלאירועתיאר), 49-48' עמ(זהבענייןגנירלעובדילהעבירשבאחריותו

17והכרוכהגנירמולהנערכתהמורכבתההתחשבנותאת), 53' עמ(העתבאותהממנושנדרש
18מולהעבודהאת) 54-53' עמ(שלוואישוריםפיקוחכןעלוהדורשת₪לפיאמאותשלבתשלומים

7-19' ש53' עמ(לפיהם, לדבריואפנהולסיכום–) 54' עמ(הרישיונותקבלתלשםהשונותהרשויות
6:(20

21.  עניינים המון יששוכרים ישמבנים שלמרובע מטר אלף 30יש, דונם 95זה , יש הזה באתר 
22. הכול וזה במשרד יושב אתה בבוקר לבוא לא זה 

23
24:הבאיםבדבריםי'אזאצמרתיארחננוביץ' גבשלעבודתהאת

25היא הכספים על לשלוט אוכל שאני כדי יתרות לראות הבנק דף יום כל מקבלת היא כל קודם 
26חודשית חשבונית זה אם , ללקוחות ואישור לבדיקה אליי להגיש החשבוניות כל את מפיקה 

27את מעבירה , השירות נותנישל , הספקים של החשבונות כל את מקבלת היא . חודשית תלת או 
28כל את מכינה היא קים ' הצ את מכינה כך ואחר הזאת הפעילות את יאשר שהוא דגן למר זה 
29מיילכל , האדמיניסטרטיבית הפעילות כל הבנקים מצב על יום יום איתי יושבת . קים ' הצ 

30היא , שדרוש מה כל המכתבים כל על עונים ואנחנו לי מביאה היא זה כל דרישה כל שמתקבל 
31כלאותי מעדכנת היא , ... חשבונות הנהלת בכול מתעסקת אבל גם שלימזכירה והיא ימינייד

32. מאוד רבה היא שלה שהפעילות ככה אז ,  הזמן 
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1הפעולותאתהיאתיארהזהלצד. לעילשתוארהלזודומהתמונההציגהבעדותהחננוביץ' גב
2), 59-58' עמ(ארנונה, מים, חשמלתשלומיאודותהשוכריםמולהתחשבנותלצורךהנדרשות

3, משרדיציוד, מיםשאיבת, מהתחםאשפהפינוי, חשמלשירותיכגון(שוניםספקיםמולעבודה
614' עמ" (אינסופית היא תחזוקה " -וה) 24' ש60' עמ" (ספקיםמלא יש "לדבריה), מקצועייםויועצים

5).  21' ש
6

7גםכךאך, גבוהותהמערערתשלההכנסות. מאודגבוההכלכלישערכהבפעילותעסקינןכיאזכיר
8פעילותהיקףכימחייבהישרהשכל. למדיגבוהותהקירורביתובעיקרהמתחםבתפעולהוצאותיה

9שכברכפי. הנדרשהיעילבאופןלעשותהמבקשיםאם, מתמידפיקוחדורשתאכן, שכזוכלכלית
10היולא, מצומצםכלכליובהיקףבודדלמבנהביחסנעשותהיואם, להאפעולותכייתכן, אמרתי
11וזאת(עסקיגווןאלהפעולותלובשות, עסקינןבוההיקףנוכחאולם, עסקיתפעילותכדיעולות

12). דומות- הפעילותנפחמבחינתאולםשונותבנסיבותאמנם, לשםבענייןשנקבעהלהלכהבדומה
13אתמלאבאופןלבודדהעדיםביכולתהיההשניםבחלוףהאםספק,טבעיבאופןכילכךאניער

14, יותרהמאוחרותבשניםובעיקר(אחרותבשניםבמתחםמהנעשהולהבדילהשבמחלוקתהמסשנת
15מעטהעדיםמדבריבחלקשהיהשייתכןלכךאניערכןכמו). ניכרבאופןעלההשוכריםהיקףבהן

16הדבריםשללעיקרםבנוגעשעלתההתמונהאתתלשנוכדיבכךשאיןאלא. ההגזמהמשום
17שהמסקנההרי, הזהירותבמידתאנקוטאםגם. אלהבעדויותלתתמוצאשאניהאמוןוממידת
18כדי, ושיטתיקבועבאופןפעלוהמערערתועובדיל"המנככיהיאמהעדויותברורבאופןהעולה

19כדי: הישרהשכלמבחןאתאףתואמת, מהעדויותהעולהזומסקנה. ההכנסההפקתאתלאפשר
20צורךיש–יעילבאופןשכירותדמיממנולהפיקוכדילמערערתשישמהסוגענקמתחםלתפעל

21.להסיפקהמערערתלרשותהעומדשהמנגנוןמהסוג, ומתמשכתמקצועיתקבועהבפעילות
22שיוכשרוךכ, המקרקעיןשלהייעודלשינויפעילותהאתתיארההמערערת: והיזמות הפיתוח מבחן .46

23. משפטבבתיהליכיםניהלהואףייעודלשינויבקשההגישהכךלשם. לוגיסטיכמתחםלשמש
24בפעילותאשרהזרעיםנזרעוכינראהאולם, המערערתשלבידיהיפהעלהטרםאמנםזהניסיון

25בשל, המערערתמאתבונוסקיבלהמערערתל"מנכ(פריולשאתלנבוטאףעשוייםמתמשכת
26כבישסלילתלשםעברובשניםפעילותואתהמערערתל"מנכתיארכןכמו). זהבענייןפעילותו

27) והבטיחותית(הכלכליתוהתועלת, רכבתפסיחוצהאינושוב-לעברבניגודאשר, למערערתגישה
28, מסוימותפיתוחבפעולותאכןמדובר). 32-31' עמ(מכךלהפיקעשויהועודהפיקהשהמערערת

29נכסבעלשלרגילהמהתנהלותחורגהואאםוספקרבאינובהןהכרוכהילותהפעהיקףכיאף
30.  נכסיוערךאתלהשביחהמבקש
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1ההכנסהסיווגעםאחדבקנהעולה, הפעילותבתחוםובקיאותמומחיות: והבקיאות המומחיות מבחן .47
2כישיקבעכדי, במינהומיוחדתחריגהבמומחיותצורךאין, בפסיקהשהודגשכפי. כעסקית
3.התקיימוזהמבחןדרישות

4ובקיאותמומחיותבעליאכןהם, עובדיהושניל"המנכ, המערערתאתשמפעילהצוותכיסבוראני
5ואתהמתחםאתהיטבמכירים, רבותשניםכברהמערערתאצלעובדיםהם. עבודתםבתחום
6אתותצמצםבוהותהגהכנסותיהאתשתפיקכףהמערערתאתלנווטמצליחיםיעילובאופן, צרכיו

7. לבנקהגדוליםחובותיה
8באופן, הכנסותיהבהפקתתלויהאינההמערערתלפיו, הכספייםבדוחותהדיווחאתהדגישהמשיב

9עשויאדם. הדבריםתמונתאתלשנותכדיזהמסוגבדיווחמוצאאיני. ל"המנכשלבעבודתוחיוני
10המערערתכיהעובדה. תחליףלוימצאלא, לכולנוכמוכיאומרזהואין, ומסורבקילהיות

11גםוכך, עצמהבעדזהבענייןמדברת, ל"למנכהניהולשירותיעבורומשלמתעובדיהאתמעסיקה
12מהמשברלהשתקם, בעקביותאךאטאטמצליחהאשרהמערערתשלהישגיהזהבענייןמלמדים

90.13- השנותבסוףנקלעהאליוהקשה
14השכלכידומהבהםמקריםישאך, נמוךזהמבחןשלמשקלוהםבמקריםיש: הכספי ההיקף מבחן.48

15בנייןבבעלותולהחזיקיכולאדם: דברייאתאבאר. ממששלמשקלזהלמבחןלתתמצדיקהישר
16לשםדברכמעטלעשותנדרשלאהמשכיראם. ניכריםשכירותלדמיבתמורה, לאחרולהשכירו

17וסיווגן, השכירותדמישלהכספילהיקףממשלשמשקליינתןשלאייתכן, השכירותדמיקבלת
18בענייןשנדונובמקריםלדוגמהשהיהכפי(רביםבנכסיםמדוברכאשר, זאתלעומת. פסיבייוותר
19, המשכירשליותררביםומעורבותטיפולהדורשיםיותרמורכביםבנכסיםמדוברכאשראו) לשם
20הנדרשתהפעילותמידתעל, טבעיבאופן, להשפיעעשויהעסקאותשלהכספישההיקףהרי

21אתהמחייבבאופןפעילותהמבצעמנגנוןשלקיומועםאחדבקנהלעלותעשויהוהיאמהמשכיר
22. כעסקיתהפעילותסיווג

23.  שלפנינובמקרההדברכךכיסבוראני, לעילכתבתישכברכפי
24החובותלהחזרובעיקרהמקרקעיןלאחזקתמשמשיםהתמורהכספיכל: התמורה כספי ייעוד מבחן .49

25.דיבידנדיםמהמערערתקיבלולאהמניותבעלי. לבנק
26ולא(הקודמתהעסקיתמהפעילותנבעואשרהחובותלהחזרמשמשיםהתמורהכספיכיהעובדה
27. עסקיתכפעילותהפעילותסיווגאת, מהבמידת, מחזקת), דיבידנדיםלתשלום

28אליוהמשברהוא, המערערתשלהנוכחיותהלפעילהרקע: העסקה את האופפות הנסיבות מבחן .50
29אליוהגבוהיםוהחובותזהמשברנוכח. 90-הבשנותהקודמתהעסקיתפעילותהבמהלךנקלעה
30ברשותהשהיוהייצורמכונותממכירתרווחיםולהפיקלנסותאלאהמערערתבידיהיהלא, נקלעה

31ככלמשמשהקירורבית. תהשברשוהמבניםומהשכרת) 2000-השנותבראשיתשנעשומכירות(
32שעבדומיובאמצעותהמתחםבאותו, המערערתפעילות. בעברשימשבהמטרהלאותההנראה
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1ביןמסוימתהמשכיותיוצרת), דגןומרי'אזאצמר(המשברלפנישניםעשרותכברהמערערתאצל
2להביאכדיכשלעצמהזובהמשכיותדיאין, כתבתישכברכפי. בעברלפעילותהכיוםפעילותה

3על(להיזכרהיאאףראויה, הנסיבותמכלולבחינתבעתאולם, כעסקיתהנוכחיתהפעילותלסיווג
4). מוגבלמשקלה, שכאמוראף

5, ככלל, המבניםאתהמערערתהשכירה, שבמחלוקתהמסלשנתקודםשניםמספרבמשך, אכן
6חיזוקכמובןמהווה, יללענאמרשכברכפי, הכוללותבנסיבותזהרכיב. בלבדשוכרותלשתי

7. המערערתשללזוולאהמשיבלעמדת
8המסלשנתהמאוחרותהשניםעלאףלהתבונןמקוםיש, מהעברחשובפחותשלאאלא

89למערערתהיו2013בשנתכבר, גנירשלההדרגתיתהעזיבהעקב. אליהוהסמכותשבמחלוקת
10אשרי'אזאצמרשלעדותואתזהנייןבעאעדיףאולם, 9' המסצויןמסוימיםבמקומות(שוכרים

11נבדקתמסשנת. לעשרותוהגיעהשוכריםמספרהמערערתלדבריעלהיותרומאוחר) 8' במסנקב
12עלינומוטלתלא, המערערתפעילותאתשוקליםשכאשראומרזהאיןאולם, עצמהבפניונבחנת
13המערערתשליכולתהכיסבוראני, לעילהזכרתישכברכפי. יותררחבבמבטלהתבונןאףהחובה
14רציףתפעולעםמתיישבת), השטחמרביתאתששכרה(אי.טי.ליוחלופייםשוכריםלמצוא

15. הקודמותבשניםהמתחםשלומקצועי
16כהכנסה, השכירותמדמיהכנסותיהעלהמערערתדיווחההשניםכלבמשך: השתק טענת דחיית .51

17מלהעלותמושתקהמשיבכיהמערערתטוענתולכן, זודיווחדרךכנגדפעללאהמשיב. מעסק
18. זהבענייןטענותכיום

19טענתכלפיוקמהכיסבוראיניולכן, ביקורתלמערערתערךלאהמשיב. זוטענהלקבלבידיאין
20בנקללא, השניםבאחתביקורתעריכתאף, עצמהבפניניצבתמסשנתשכללכךלבבשים. השתק
21, כאמור, שכן, בכךלהכריעצורךמוצאשאיניאלא. אחרותמסלשנותבייחסהשתקטענתתיצור

22ברורבאופןהביעבמסגרתהביקורתובהעדר, למערערתביקורתערךלאכאןבמקרההמשיב
23. התיישנושטרםמסלשנותביקורתעריכתמהמשיבלמנועמקוםאין, עמדתואתהמשיב

24התמונהכילמסקנהבאתי, בפסיקהכךלשםשנקבעוהעזרמבחניבחינתלאחר: והכרעה סיכום .52
25לצד. מעסקכהכנסההשכירותמדמיהמערערתהכנסתלסיווגמביאההמבחניםממירבהעולה
26שעיקרהרי, העסקילסיווגחיזוקוהמהווים) ומפרטםשבאיניולכן(לעילשנזכרומסוימיםעניינים

27שיטתיתקבועהילותבפענקטאשרמנגנוןלמערערתקייםכיששוכנעתימכךנובעתההחלטה
28. המערערתשהפיקההגבוהותהכנסותאתלהפיקהיהניתןלאבלעדיה, ומיומנת

29שמיעתלאחרשוכנעתיכך, זאתעושההיא. ל"המנכואתהעובדיםאתהמערערתמעסיקהבכדילא
30ביתואתהידייםרחבבמתחםהמבניםהשכרתאתלתפעלהיהניתןלאשכן- המערערתעדי

31מנוסיםמקצועאנשישלמיומנתפעילותללא), המסוכניםחומריועל, והמורכב(ולהגדהקירור
32עובדיםידי- עללביצועהניתנתבכזואלא, חריגבהיקףבפעילותהמדובראין, אכן. במלאכתם
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1בהתנהלותהמדובראיןכיללמדכדי, זוומתמשכתמאורגנתבפעילותדיאולם. בודדיםמיומנים
2.גרידאפסיביתהכנסההמאפיינתהמינורית

3הקלהזועובדהכילהניחמאודוסביר, שוכריםשנירקבמתחםהיושבמחלוקתהמסבשנת, אכן
4השכירותדמיסיווגעםמתיישבת, בלבדבודדיםלשוכריםהשכרה, רגילבמקרה. הפעלתועל

5, הרחביקפםוההמבניםסוג, כאןהנדוןהמיוחדבמקרה. כךהדברתמידלאאולם, פסיביתכהכנסה
6מהסוג, ושיטתיתקבועהפעילותחייבו, מהשכרתםשהופקההגבוההההכנסההיקףגםכמו

7. עסקיתפעילותהמאפיין
8. מעסקכהכנסהיסווגוהמערערתשהפיקההשכירותדמי, לעילהאמורכללאור

9
10השערמהפרשיההכנסהסיווג

11על[ שערמהפרשיהכנסההמערערתאצלנוצרה, לשקלבייחסהיפניהייןבשערמירידהכתוצאה.53
12העליוןהמשפטבביתשנקבעהההלכהראו, הכנסההנו, שערמהפרשילווהאצלנוצרשרווחכך
13מגדניית ין עני: "להלן) (2.6.2015(, ירושליםשומה פקיד ' נ מ " בעהדר מגדניית חברת 2810/13א"בע

14ישכיייקבעאםאלא, קודהלפ) 4(2סעיףמכוחכללדרךממוסהשערמהפרשיהכנסה"). הדר
15. לפקודה) 1(2סעיףלפימעסקכהכנסהלסווגה

16:הבאיםהמקריםמשניבאחדלהתבצעיכול), 1(2סעיףלפיכהכנסהשערמהפרשיהכנסהסיווג
17אובבנקמדוברכאשרכגון, הלוואותלמתןושיטתיתמתמשכתפעילותישלנישוםכאשר.א

18;ביטוחבחברת
19חלקהיאאולם, פעילותכדיעולהאינהאמנםכשלעצמהמימוןהבתחוםהפעילותכאשר. ב

20.לנישוםשישאחרתעסקיתמפעילותאינטגראלי
21שהיאכפעילותהפיננסיבתחוםהמערערתפעילותסיווג, הראשונההאפשרות, שלפנינובמקרה
22לקחתשניםשלושמידיושובשובנדרשהאמנםהמערערת. סבירהאינה, עסקכדיעולהעצמה

23סממניםהנושאתושיטתיתעקביתבפעילותהמדובראיןאולם, העברחובותלמימוןוואותהל
24. עסקיים

25כינקבעאםרקאפשרי, מעסקכהכנסהשערמהפרשיהמערערתשהפיקהההכנסהסיווג, משכך
26שהפיקההעסקיתלהכנסהאינטגראליתזוהכנסה–לעילשצוינההשנייההאפשרותחלה

27הכנסתאתלסווגישכימסקנהלכללבאתיהדיןפסקשלהקודםלקשבחמכוון. המערערת
28) פירותיהאףוממילא(ההלוואההאםלבחוןשישהרי, מעסקכהכנסההשכירותמדמיהמערערת

29.   זומפעילותמנותקתהיאשמאאוהמערערתשלהעסקיתמהפעילותאינטגראליחלקהם

30בעברשניתנוהדיןפסקישניביןהיחסעלהנדל' נהשופט' כבעמד) 9' פס(הדרמגדנייתבעניין.54
31פקיד' נ מ " בעערים בוני קבוצת . ע .בי . קי 159/79א"ע-האינטגראליותבשאלתהעליוןהמשפטבבית
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1למפעליםשומה קיד פ638/85א"עו") ע . בי . קי עניין: "להלן) (18.6.1981(,גדולים למפעלים השומה 
2"). פלאזה מלון עניין : "להלן) (5.8.1990(, מ" בעאביב תל פלאזה מלון '  נ גדולים 
3מנוסחהראשון, המטבעאותושלהצדדיםשנישהם, מבחניםשניהמשפטביתקבעע.בי.קיבעניין
4: שליליוהשניחיוביבאופן

5אינטגראליחלקהואדוברתהמההכנסהאתשהניבהמקורהאםהבוחן–האינטגראליותמבחן.א
6;הנישוםשלהעסקיתמהפעילות

7.הנישוםשלהעסקיתמהפעילותנותקהמדוברתההכנסהשהניבהמקורהאם–הניתוקמבחן. ב
8הנעים, מצטבריםמבחניםשלושהפלאזהמלוןבענייןנוסחו, זהכלליגווןבעלימבחניםלעומת

9:הבאיםהתנאיםבהםהתקיימואם, עסקיתכהכנסהבהכנסהיראוולפיהם, הזמןצירעל

10;הנישוםשלהרגילההעסקיתבפעילותמקורוההכנסהאתשהניבההון.א
11;הנישוםשללהתחייבויותיוהמותאמתבדרךמושקעההון. ב
12.הנישוםשלהעסקיתבפעילותומושקעיםחוזריםההשקעהורווחי, קצרההשקעהמשך.ג

13הדיןפסקישבשניהמבחניםביןהיחסעלהנדלטהשופ' כבעמד) 13' פססוף(הדרמגדנייתבעניין
14:הבאבאופן–) פלאזהמלוןוענייןע.בי.קיעניין(

15ראו ( האינטגראליות לעניין זו הלכה במסגרת שהותוו המבחנים ... –פלאזה הלכת לעניין "... 
16גם , ואולם . מלווה או משקיעשללנסיבות יותרומתאימים , שם העובדות רקעעלהותוו ...) 

17יש , בכך להכריע שאדרש ומבלי , בנסיבותינו פלאזה מבחני בהחלת מסוים קושי קיים ם א 
18יותר" כללי " ה האינטגראליות מבחן ועל ע . בי . קי הלכת על התבססה פלאזה הלכת כילזכור 

19חלקמהווה ההכנסה את שהניבה הפעילות האם לבחוןיש , כאמור , זה מבחןלפי. בה שנקבע
20מנותקת שמא או , והשיטתית הנמשכת ומפעילותה החברה של ים הרגיל מעיסוקיה אינטגראלי 

21... ." ללכת ישלאורו המנחה העיקרון זהו .  מהם 

22, ע.בי.קיבענייןשנוסחיותרהכלליהמבחןמתווהאפואהואללכתישלאורוהמנחההעיקרון
23הנמשכתהעסקיתהפעילותלביןהנבחנתההכנסהביןהניתוקאוהקשרמידתאתהבוחן

24. הנישוםשליטתיתוהש

25אינטגראליחלקהיאהשערהפרשיאתשהניבהההלוואההאם, לשאולאפואיששלפנינובהקשר
26.זומפעילותמנותקתהיאשמאאוהמערערתשלוהשיטתיתהנמשכתמפעילותה

27להמשיךלמערערתלאפשרוכדיהמערערתנושיעםההסדראתלממןכדיבשעתונלקחוההלוואות.55
28כדינדרשוההלוואות, המערערתשלהקודמתהעסקיתבפעילותהחובותשלרןמקו. ולפעול
29להשיבההכרח, המערערתשטענהוכפירבהובמידההמערערתשלהפעילותהמשךאתלאפשר

30דומה כי לא ניתן לספר . כיוםגםהתנהלותהדרךעלהמשפיעצווארהעלעולמהווההלוואותאת
31הדוקבקשראפואקשורותההלוואותללא הלוואות. את סיפור התנהלותה של המערערת, 
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1ולאבבעלותהנותרו–משכירההיאאותםשנכסיהולכך, בעברהמערערתשלהעסקיתלפעילותה
2לרכישתשנלקחההלוואהביןהבדלרואהאיני, הזומהבחינה(לנושיםהחובותלתשלוםשמשו

3). ימומשולאאלהשנכסיםכדישנלקחההלוואהלבין, הדרבענייןשנדונובמקריםשהיהכפי, נכס
4המערערתשלהתפעולהוצאותלמימוןורקאךמשמשתהמבניםמהשכרתהעסקיתההכנסה
5עצמןמטרותלאותןהיאאףשימשההשערמהפרשיההכנסהגם, דומהבאופן. ההלוואותולהשבת

6.  המערערתשלהשוטפתהפעילותולמימוןההלוואותלהחזר–
7יהיהנכוןלאכיסבוראני), הדרמגדנייתבענייןשנדונולמקריםהשוואהותוך(הזדבריםבמצב
8בנסיבותשכן, המערערתשלוהמתמשכתהשיטתיתמפעילותההמנותקכענייןבהלוואותלראות

9חלקהםשנבעו מההלוואות,השערהפרשיגםוממילאוההחזריםהלוואות, זהלערעורהמיוחדות
10.מעסקהכנסהבהאףלראותיהיהנכוןולכן–המערערתשלנמשכתהמפעילותהאינטגראלי

11לפיה, המשיבשהעלהלטענהממששלמשקללתתמוצאאיני, הגעתיאליההמסקנהלאור.56
12כימלמדת, התפעולימהרווחבנפרדהשערמהפרשיהכנסותיהאתרשמההמערערתכיהעובדה

13תמונהלתתנועדזהחשבונאירישום.מהכנסתהאינטגראליחלקהשערבהפרשיראתהלאהיא
14, העיקרוכאן–בנוסף. ממששלבעייתיותבורואהאיניולכן, ההכנסההפקתאופןשלמדויקת
15לטעוןלויתאפשרולאהמסלרשויותשהציגדיווחעלנתפסנישוםכינקבעבהםלמקריםבניגוד
16הפרשיעלהמערערתדיווחהםהשניכללאורךכימחלוקתאין, כאןבמקרה, זהלדיווחבניגוד
17, העסקיותמהכנסותיהכחלק) הפסדיםלההניבוכשאלהוהןהכנסותלההניבוכשאלההן(השער

18. כאןבמקרהרלוונטיתאינה–בעברשהציגדיווחעלנתפסנישוםלפיההנכונהשהקביעהכך
19באופןההכנסותותלאינטגראלימצגלתתהחשבונאייםבדוחותכברהיהניתןאםוגםהאמורלאור
20יש, לעילשתוארובנסיבותכיסבוראיני), בכךלהכריענדרשואיני(המערערתמשעשתהיותרטוב

21. מכריעמשקלזהלעניין
22

23הפסדיםקיזוזדיני–עסקינןבההסוגיהשלההשלכות

24כפעילותהמבניםלהשכרתהמערערתפעילותאתלסווגישלפיהלמסקנההגעתי, לעילכאמור.57
25כאינטגראליתלראותישהשערמהפרשיההכנסהאתוכי, מעסקכהכנסההשכירותדמיואתקיתעס

26.מעסקהכנסההיאאףולכןהמתמשכתהעסקיתלפעילות
27להוראותשבהתאםהרי, לשנהמשנההמועבריםצבוריםעסקייםהפסדיםהמערערתולרשותהואיל
28אתלקזזהמערערתהייתהרשאית, הכנסותיהשלהעסקיהסיווגולאורלפקודה) ב(28סעיף

29.  הכנסותיהכנגדהפסדיה
30לאאםלהשייגרםהצדקחוסרבענייןהמערערתשהעלתהבטענותלדוןנדרשאיני, זותוצאהלאור.58

31ביחסהפקודהשקובעתהמצמצמתהגישהכנגדבטענותיהלאוכן, הפסדיהאתלקזזלהיתאפשר
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1מסעליושמוטללמי–הפרטיבמישורהן(מכךהכתוצאהנגרמיםוהעיוותיםהפסדיםלקיזוז
2יעילותאשרכולולמשק–הציבוריבמישורוהן, האמתיהכלכליבמצבומתחשבשאינובאופן

3). המצמצמתמהגישהכתוצאהנפגעתהכלכליתפעילותו
4שומה פקיד , 2895/08א"בעעמית' יהשופט' כבשקבעלדבריםזהבהקשרבהפניהאסתפק

(21.2.2010(מ" בע בתעשייה השקעות בטוןמודול חברת ' נ ולים גד למפעלים "להלן)  5") מודול עניין : 
6שישמגבלותלצד, הפסדיםלקזזהאפשרויותלהרחבתשישההצדקותאתשסקרלאחר, 16' בפס

7:כדלקמן–להציבמקום
8היקף בדבר בהירות - חוסר קיים כאשרכי היא המוצא נקודת , דלעיל השיקולים רקעעל 

9פני על התחולה להרחבת המביאה גישה , כלל בדרך , לבכר יש , ההפסדים קיזוז דיני ת תחול 
10קיזוז, גליקסברג; 193, 191-190' בעמ, מסאירועי, אדרעי: ראו (לצמצומה המביאה גישה 

11למגמות העיוניתהתשתית"אדרעי' מיוסף; 557-556, 548, 544-539' בעמ, הפסדים
12וקיזוזבודדתעסקה; ריביתהוצאותוניכויהקבלהכללי; הכנסה הגדרת: בפסיקהחדשות

13:  להלן(306-311, 283) 1996(כמשפטעיוני" השכירהנישוםשלמעמדועל; הפסדים
14)). תהעיוניהתשתית, אדרעי

15):37' פס(שםהדיןפסקבהמשךושוב
16במציאת והצורך , לפקודה ) ב ( 28בסעיף הפסדים קיזוז הוראות לתכלית חוזרים אנו זו בנקודה 

17הצורך לבין הנישום של האמיתיתהכלכלית ליכולת בהתאם מיסוי לאפשרהרצון ביןאיזון 
18בהירות - חוסר של במצב כי כך על עמדנו , הראשונה בפלוגתא בדוננו . המס שחיקת ת במניע 

19, אדרעי: ראו(מרחיבהגישה , כלל בדרך, לבכר יש, הפסדים קיזוזדיניתחולת היקףלגבי
20; 557-556, 548, 539-544' בעמ, הפסדיםקיזוז, גליקסברג; 193, 190-191' בעמ, מסאירועי
21מיצוי לאחר אם אף , לעיל שציינתי כפי, בנוסף ). 311-306' בעמ, העיוניתהתשתית, אדרעי
22לטובת המס דין את לפרשיש עדיין אז כי , הכרעה לכלל להגיע ניתן לא , פרשני ניתוח 

23. הנישום 
24לתכנוןחשדכלאיןכיובתנאיותמעויינהמאזנייםכפותבהןבנסיבותכייתכן, אלהדבריםלאור

25קיזוזלנישוםהמאפשרבאופןההכנסותסיווג, ספקשלבמקרהלהעדיףראוי, נאותשאינומס
26הערעורבנסיבותשכן, הצורךמןלמעלהנאמריםאלהשדבריםאלא. לושנוצרואמתייםהפסדים

27.  זהמסוגכלליםעלהישענותהמצריךספקקייםכיסבוראיני, כאן
28סיווגכילמסקנהכאמורבאתי, לגביהןהפסיקהמבחניויישוםהנסיבותמכלולבחינתלאחר.59

29באופןהקיימיםהשוניםהצדדיםאףעל, למעשהוכימעסקהכנסההנוהמערערתשלההכנסה
30במקרההמדוברשאיןהרי, המשפטביתשללפתחווהמובאיםבמחלוקתהשנוייםבמקריםטבעי

31היקף. עמיתהשופט' כבבדברישנזכרהבדרךלהכרעהאנוונדרשיםולותשקהמאזנייםכפותבו
32המערערתשהפעילההמנגנוןאודותלהתרחשיכלו, מהןשהופקהההכנסהוהיקףשהושכרהנכסים

33נכסיםשלפסיביתמהשכרהשונהפעילותםובכך, במלאכתםהבקיאיםומנהלהעובדיהבאמצעות
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1שלוהמתמשכתהשיטתיתמפעילותהאינטגראליחלקהיאהההלווא. עסקיתכפעילותלסווגהויש
2אתגםולכן, המערערתשלבנסיבותיההמשתקפתלמציאותלדעתיחוטאניתוקה, המערערת

3סעיףשלבדרישותיואפואעומדתהמערערת. מעסקכהכנסהלסווגישכיקבעתיהשערהפרשי
4. להתקבלשהגישההערעורודיןלפקודה) ב(28

5
6לקיזוזבנוגעאףמחלוקתהצדדיםביןהתעוררה, הצדדיםשביןהעיקריותוקותהמחלבשולי.60

7אתסיווגשהמשיבמכךנבעהזומחלוקת. עודפותהוצאותבשלהמערערתששילמהמקדמות
8רקהקיזוזאתהמייחדלפקודהג181סעיףומהוראות, פסיביתכהכנסההמערערתשלהכנסתה
9. קיתעסכהכנסהמסווגתההכנסהבולמקרה

10. מתייתרתזושמחלוקתהרי, מעסקכהכנסההמערערתהכנסותאתלסווגישכישקבעתיכיוון
11

12דבר סוף 

13.מתקבלהערעור.61
4514תוךלמערערתישולםזהסכום. 25,000₪שלבסך, המערערתשלבהוצאותיהיישאהמשיב.62

15.כחוקוריביתהצמדההפרשילויתווספוכןלאשאם, ימים
16

17.לצדדיםהדיןפסקאתתשלחהמזכירות

18. הדיןפסקאתלפרסםניתן

19
20, בהעדר הצדדים.2020אפריל 02ניתן היום,  ח' ניסן תש"פ, 

21

22
23
24


