
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
ע"א  8058/19

כבוד השופט י' עמית לפני:
כבוד השופטת ד' ברק-ארז

כבוד השופט ד' מינץ

1. מועצה מקומית מעלה יוסף המערערים:
2. ביה"ס תיכון מערבי מעלה יוסף

נ  ג  ד

פקיד שומה עכו ו/או רשות המיסים המשיב:

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי חיפה בתיק 
עמ  040026-12-16 שניתן ביום 03.11.2019 על ידי כבוד 

השופטת א' וינשטיין

כ"ג בטבת התשפ"א        (07.01.2021) תאריך הישיבה:

עו"ד אברהם בגים בשם המערערים:
עו"ד יורם הירשברג בשם המשיב:

ן פסק-די

בית המשפט המחוזי דן בשני ערעורי מס מאוחדים שעניינם מחלוקת בנוגע  .1

לדרישת תשלום מס שכר שהוצא על ידי המשיב למערערים, שהם מלכ"רים.

בית המשפט קמא דחה את ערעורי המס ומכאן הערעור שלפנינו. 

נאמר בקצרה כי לא מצאנו ממש בערעור, ואנו מאמצים את פסק דינו של בית  .2

המשפט קמא מכוח סמכותנו לפי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-

 .1984

למעלה מן הצורך נציין כי לא הונחה תשתית ראייתית-עובדתית לטענות שונות  .3

שהועלו על ידי המערערים, וטענותיהם נותרו במישור התיאורטי. כך, לדוגמה, נטען לגבי 

הרכיב של דמי חבר ששולמו לאגודות מקצועיות, מבלי לפרט למי ועבור מי שולמו 

ולאיזו אגודה מקצועית. 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/8058-19.pdf



זאת ועוד. טענות דומות לאלה שהועלו על ידי המערערים, הועלו בהליכים 

דומים ונדחו (ע"מ (מרכז) 61866-11-15 מועצה מקומית גדרה נ' פקיד שומה רחובות 

(11.3.2018), ערעור על פסק הדין נמשך בהמלצת בית משפט זה – ע"א  3479/18 מועצה 

מקומית גדרה נ' פקיד שומה רחובות (2.2.2020); ע"מ (מרכז) 41014-02-16 עיריית רמלה 

נ' פקיד שומה רמלה (1.3.2020)). 

אשר על כן, הערעור נדחה. המערערים ישאו בהוצאות המשיב בסך 20,000 ₪. .4

בשולי הדברים. לא ראינו להיעתר לבקשת חברת טריניטי (באמצעות מנהלה מר  .5

אלקובי) להצטרף כצד לערעור, ולו מן הטעם שהבקשה הוגשה ביום הדיון.  

ניתן היום, כ"ג בטבת התשמ"א (7.1.2021).
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