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  ר אחיקם סטולר"השופט  ד' כב בפני 

 
 

 מערערים
 

 יוסף ברנע
  או משה כדר /ד אמנון סמרה ו"י עוה"                                                         ע

  

  נגד
 
  

 משיבים
  

  פקיד שומה כפר סבא
 ד מורן סילס "עו) אזרחי(א "באמצעות פרקליטות מחוז ת                                                             

 
 פסק דין

  1 

 2            כלליכלליכלליכללי

 3 מחברת פרישתו עם ברנע יוסף מר, המערער קיבל אותו התקבול בסיווג שעניינו ערעור לפני

 4 היא השאלה: בחברה העסקתו בהסכם תחרות-אי תניית מכוח מ"בע וארגון חמצן מפעלי

 5 המצטרף פירותי בתקבול המדובר שמא, קבוע בשיעור במס החייב הוני בתקבול מדובר האם

 6  .אישית מיגיעה להכנסה

 7 דירת בגין לפטור המערער לזכאות הנוגעת, נוספת סוגיה דנן בערעור התעוררה, בנוסף

 8    . מוגן דיור בבית משכיר הוא אותה מגורים

  9 

 10            לענייןלענייןלענייןלעניין    הרלוונטייםהרלוונטייםהרלוונטייםהרלוונטיים    הפרטיםהפרטיםהפרטיםהפרטים    להלןלהלןלהלןלהלן        ....אאאא

 11 תושב, 1936 יליד הינו) המערערהמערערהמערערהמערער    אואואואו    ברנעברנעברנעברנע: ולהלן לעיל (ברנע יוסף מר המערער  .1

 12  .ישראל

 13 בחברות ניהול בתפקידי והשתלב משנה אלוף בדרגת ל"מצה ברנע פרש, 1979 בשנת  .2

 14  .האקדמית והשכלתו הכשרתו, הצבאי שירותו סמך על וטלכור, כאלסינט ידע עתירות
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 1 וארגון חמצן מפעלי כמנהל 1987 באפריל ברנע מונה, ניהולי ניסיון שצבר לאחר  .3

 2). """"החברההחברההחברההחברה " " " "אואואואו" " " " חמצןחמצןחמצןחמצן    מפעלימפעלימפעלימפעלי"""": להלן (בישראל בתחומה ביותר הגדולה לחברה הנחשבת מ"בע

 3 ולמערכת הביטחון למערכת, לתעשייה וארגון חנקן, חמצן מסוג גזים בייצור עוסקת החברה

 4.                                                                                               דומה בתחום העוסקת נוספת אחת חברה בישראל קיימת, החברה מלבד. הבריאות

 5 תוך עסקית להצלחה החברה את ברנע הצעיד, חמצן מפעלי ל"כמנכ תפקידו במסגרת  .4 

 6  .המניות לבעלי רווחים והשאת, המכירות היקפי של משמעותית הגדלה

 7 בהתאם מהחברה המערער של ופרישתו העסקתו המשך תנאי נקבעו 11.11.96 ביום  .5

 8, שנים 5 -ל נקבע זה הסכם של תוקפו). """"ההסכםההסכםההסכםההסכם"""": להלן (הצדדים בין שנחתם אישי לחוזה

 9  .  שנה  כל מידי, שנה של נוספת לתקופה סיומו עם להתחדש היה עתיד והוא

 10  תנאי נקבעו שבה) """"להסכםלהסכםלהסכםלהסכם    התוספתהתוספתהתוספתהתוספת"""": להלן (להסכם תוספת נחתמה 18.10.04 ביום  .6

 11 1.1.05  מיום החל, להסכם לתוספת' ג לפרק בהתאם  . המערער של ופרישתו העסקתו המשך

 12. לחודש ₪ 118,500 של לסך נקבעה בחברה המערער של העסקתו  עלות, 31.8.06 ליום עד

 13 המערער של העסקתו בגין החברה של והעקיפות הישירות הוצאותיה את כלל זה סכום

 14  .ועוד הוצאות החזר, הגמל לקופות הפרשות, סוציאליות הפרשות, שכרו לרבות

 15 כי, להסכם לתוספת' ה בפרק והן להסכם 15 בסעיף הן, נקבע לעיל לאמור בנוסף   .7

 16. מס לאחר שלה השנתי המאוחד הנקי מהרווח 1.5% -ל השווה סכום למערער תשלם החברה

 17 העסקתו סיום שלאחר השנים חמש בגין גם למערער ישולם זה סכום כי נקבע בהסכם

 18 מרווחי 1.5% של הסכום תשלום כי יצוין. 31.12.2009 ליום עד קרי, )1.1.2005 ביום (בחברה

 19 תקופת במהלך שהיא דרך בכל בחברה יתחרה לא שהמערער בכך הותנה למערער החברה

 20 לתוספת' ו לפרק 2.12 סעיף לפי וזאת בחברה העסקתו סיום שלאחר הנוספות השנים חמש

 21  .  להסכם

 22 תחרות לאי התחייבותו את לקיים שלא האופציה למערער ניתנה להסכם' ב18 בסעיף  .8

 23 נאמר. בחברה העסקתו סיום ממועד) השנים חמש חלף (שנים שלוש כעבור החברה בעסקי

 24 המפורטים לתשלומים עוד זכאי יהיה לא הוא, זו באפשרות המערער ובחר היה כי בהסכם

 25   . דלעיל' ח בסעיף
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 1 לקבל המערער יוכל לא כלשהי מסיבה אם כי, להסכם לתוספת 10 בסעיף נקבע עוד  .9

 2 זאת אך, האמורים הסכומים את לקבל יורשיו זכאים יהיו לעיל' ח בסעיף כאמור חלקו את

 3        ". ". ". ". השנייםהשנייםהשנייםהשניים    מביןמביןמביןמבין    המאוחרהמאוחרהמאוחרהמאוחר    לפילפילפילפי, , , , המניעההמניעההמניעההמניעה    תיווצרתיווצרתיווצרתיווצר    שבושבושבושבו    למועדלמועדלמועדלמועד    עדעדעדעד"""" או, 31.12.07 ליום  עד

 4 בשנים כיהן עת, בעולם הגזים בתעשיית ייחודי למעמד עצמו ברנע הגיע במקביל  .10

 5 עם לשיא והגיע, )יומהיומהיומהיומה: להלן (העולמי החמצן יצרני ארגון - IOMA בדירקטוריון 1996-2004

 2003-6 בשנים (מכן שלאחר לשנתיים יומה דירקטוריון ר"וכיו יומה כנשיא 2002 בשנת מינויו

2004.(  7 

 8 ההכרה לשיא שהגיע ולאחר, חמצן מפעלי ל"כמנכ שנים 17 לאחר, 2004 שנת במהלך  .11

 9  .בחברה עבודתו את לסיים ברנע החליט, הגזים ושיווק ייצור בתחום בעולם

 10 פרויקט השלמת לצורך ל"למנכ חיצוני כיועץ לשמש ברנע נתבקש, עזיבתו עם  .12

 11  .לקיסריה מהרצליה המפעל העברת

 12 שלו הפרישה פיצויי את לברנע חמצן מפעלי שילמה, העסקתו לחוזה בהתאם  .13

 13 חמש למשך בחברה להתחרות שלא להתחייבותו בתמורה ובנוסף, )מחלוקת אין לגביהם(

 14 שנה מדי, הערעור נשוא התקבולים את לברנע חמצן מפעלי שילמה, עזיבתו מיום שנים

 15  .בשנה

 16 על המעיד 106 טופס, היתר בין, ברנע צירף 2006 המס לשנת המערער שהגיש בדוח.      14

 17 של סכום לנכות המערער ביקש זה מסכום. ₪ 1,088,891 בסך מהחברה משכורת קבלת

 18 הונית כהכנסה דיווח עליו ואשר" תחרות אי"ל התחייבותו בשל לטענתו קיבל אותו 151,054

 19: להלן (1961-א"התשכ, )חדש נוסח (הכנסה מס לפקודת) 1)(ב(91 סעיף לפי במס החייבת

 20  "). הפקודה"

 21 שקיבל הכנסות על, היתר בין ברנע דיווח 2007 המס לשנת המערער שהגיש בדוח   .15

 22 לפי במס החייבת הונית כהכנסה ₪ 165,976 של בסך" תחרות אי"ל התחייבותו בגין מהחברה

 23  . לפקודה) 1)(ב(91 בסעיף הקבוע השיעור
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 1 בכך זאת והסביר 2007-ו, 2006 המס לשנות המערער של השגותיו את דחה המשיב  .16

 2 שהועבר הסכום, לטענתו. תחרות אי הסכם בגין שולמו אלה תשלומים כי השתכנע שלא

 3 121 סעיף לפי פירותית כהכנסה במס חייב ולכן הפרישה ממענק חלק הינו למערער מהחברה

 4  . לפקודה

 5 החל, ואולם. 1.12.04 ליום עד החברה ל"כמנכ שימש המערער כי לציין הראוי מן  .17

 6 מבני בהעתקת בעיקר בחברה לעבוד המערער המשיך, 2006 אוגוסט לסוף ועד 2005 מינואר

 7 ימי 14 -מ פחות לא בחברה לעבוד המערער התחייב זו במסגרת. לקיסריה מהרצליה החברה

 8  .בחודש עבודה

 9 של בבעלותו דירה בעניין מחלוקת התעוררה תחרות אי בעניין למחלוקת בנוסף  .18

 10 של בסך) 6(2 סעיף לפי דירה משכר הכנסתו על דיווח המערער). הדירההדירההדירההדירה: להלן (המערער

 11 כהכנסה ₪ 25,742 של בסך הכנסה על 2007 בשנת דיווח וכן ממס פטורה כהכנסה 26,938

 12 אינה ד"משכ הכנסה כי בטענה הדירה בעניין המערער השגת את דחה המשיב. ממס הפטורה

 13 - א"התשמ, )חוק ותיקוני שעה הוראות (דירות להשכרת עידוד (הכנסה מס חוק בתנאי עומדת

 14 מושכרת המערער של דירתו, המשיב לטענת). דירותדירותדירותדירות    השכרתהשכרתהשכרתהשכרת    לעידודלעידודלעידודלעידוד    החוקהחוקהחוקהחוק: להלן (1981

 15 הדירה שכירות, משכך. פרטיים לשוכרים המגורים דירת את שמשכירה זו והיא ניהול לחברת

 16 אדם ולא אותה המשכירה זו היא שחברה כיוון, בתשלום חייבת והיא מפטור נהנית אינה

 17  .פרטי

 18 פז גיל בית: הנקרא מגורים מפרויקט חלק הינה המערער של בבעלותו המגורים דירת  . 19

 19 דירת לעצמם ולהכין להקדים ביקשו אשר, צבא יוצאי של חבורה י"ע בזמנו הוקם אשר

 20 עמותת, כעמותה החבורה התאגדה כך לצורך. לכך יצטרכו עת, לרשותם שתעמוד, מגורים

 21  . הבניין את במשותף ובנו, )""""העמותההעמותההעמותההעמותה"""" – להלן (פז גיל

 22 חברת עם בבניין להתגורר עברו שלא הדירות בעלי כל התקשרו הבניה השלמת עם  .20

 23 מאגר להקמת בהסכם, ייחודי בהסכם, המוגן הדיור בית תפעול לצורך שהוקמה הניהול

 24) 5/מע וסומן הוגש לדוגמה הסכם (המאגר הסכם במסגרת). """"מאגרמאגרמאגרמאגר    הסכםהסכםהסכםהסכם " " " "–––– להלן (דירות
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 1 לצורך הן, )כוחם כבאת (הדירות בעלי של הארוכה כידם לפעול הניהול חברת התחייבה

 2  . השוטפת תחזוקתן לצורך והן, הדירות השכרת

 3        שבמחלוקתשבמחלוקתשבמחלוקתשבמחלוקת    השאלותהשאלותהשאלותהשאלות        ....בבבב

 4 בעבור – עובדתית, הראשונה: שאלות שתי מתעוררות חמצן ממפעלי לתקבול בנוגע  .1

 5 להתחרות שלא התחייבותו עבור בתמורה מדובר האם, לברנע חמצן מפעלי שילמה מה

 6 בחברה עבודתו בעבור שכר והשלמות בהפרשים מדובר, המשיב כטענת שמא או, בחברה

 7 מדובר האם, התחרות אי בעבור הינו שהתקבול ככל – משפטית והשנייה; לעזיבתו טרם

 8).העץ שמניב המחזורי" הפרי מכירת ("פירותי בתקבול או, ")העץ מכירת ("הוני בתקבול

    9 

 10 דירות להשכרת עידוד (הכנסה מס חוק בתנאי עומדת הדירה משכר ההכנסה האם  .2

 11  .    1981 -א"התשמ, )חוק ותיקוני שעה הוראות(

  12 

  13 

  14 

  15 

 16            המערערהמערערהמערערהמערער    טענותטענותטענותטענות        ....גגגג

 17 על וויתורו בעבור לו שילמה חמצן שמפעלי, ספק לכל מעבר הוכח, ברנע לטענת  .1

 18 שיובאו לראיות לב בשים וזאת, הוני תקבול מהווה התשלום ולכן, בה להתחרות הזכות

 19  . להלן

 20, יחסי יתרון לו שהעניקו, ויכולות, קשרים, כישורים בעל ברנע היה פרישתו בעת  .2

 21 לפגוע עלולה אף שהייתה תחרות, אפקטיבית בצורה חמצן במפעלי להתחרות לו ואפשרו

 22 ומיכולתו מברנע חששה חמצן שמפעלי כיוון, זאת; משמעותית בצורה חמצן במפעלי
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 28 מתוך 6

 1 כדי, העסקתו בהסכם מראש לכך שהתחייבה כפי, לו לשלם מוכנה הייתה, בה להתחרות

 2  . מצידו תחרות של החשש את להסיר

 3 לאופי לב בשים, )התחרות אי תקופת בתום (עזיבתו מיום השנים חמש בחלוף  .3

 4, ובעולם בארץ ברנע בזמנו שטווה הקשרים וסוג, ההתחייבות משך, החברה של הפעילות

 5 במפעלי אפקטיבית בצורה להתחרות יכולתו ואת, בתחום היחסי יתרונו את ברנע איבד

 6  .חמצן

 7 יתרונו על וויתור, למעשה הלכה, היוותה חמצן במפעלי להתחרות לא ברנע הסכמת  .4

 8.  הון נכס מכירת בענייננו המהווה וויתור חמצן במפעלי להתחרות האישית זכותו על, היחסי

 9  . הוני תקבול מהווה, הערעור נשוא שהתקבול, מכאן

 10 שלושה למעשה נחתמו, חמצן מפעלי לבין ברנע בין, הערעור בנימוקי כמפורט  .5

 11 בבחינת הם, אלו הסכמים. קודמו על מוסיף או מתקן הסכם כל כאשר, העסקה הסכמי

 12 ואומד רוחה הלך על המעידה –" אמת זמן"ב שנערכה בכתב ראיה – ביותר הטובה הראיה

 13.הערעור נשוא התקבולים את לברנע לשלם להחלטתה הנוגע בכל, חמצן מפעלי של דעתה

    14 

 15 טענת את המערערים הפריכו הערעור שבמסגרת הרי, הדירה לשכר הנוגע בכל  .6

 16, פרטיים לשוכרים מושכרת המגורים דירת כי והוכיחו, לחברה מושכרת דירתו כאילו המשיב

 17 את ומשכירה, במקום הבעלים מטעם" הבית ועד"כ המתפקדת, הניהול חברת באמצעות

 18 ייפוי מכוח בעליה בשם דירה להשכרת הדואג ד"לעו זהה באופן – המערערים בשם הדירה

 19  .כוח

    20 

 21            המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    טענותטענותטענותטענות        ....דדדד

 22' א15 סעיף מכוח שקיבל חמצן מפעלי מרווחי 1.5% בסך התקבול, המשיב לטענת  .1

 23 בתקבול מדובר לא כלל, לטענתו. תחרות אי בגין תקבול הינו 1996 בשנת שנחתם להסכם

 24 מדובר. המערער בעבודת שמקורו בתקבול מדובר אלא, התחרות על באיסור שמקורו
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 28 מתוך 7

 1 אי לתניית קשר כל וללא, עבודתו בגין החברה ידי על לו להשתלם האמורים בסכומים

 2  .תחרות

 3 בגדר הם ומעביד עובד יחסי במסגרת המתקבלים תשלומים כי, הוא בסיסי כלל  .2

 4 הוא הכלל כי הבהיר העליון המשפט בית. הכנסה מס לפקודת) 2(2 סעיף לפי עבודה הכנסת

 5  .זו מערכת תחת חוסה ומעביד עובד יחסי במסגרת ניתן אשר תשלום שכל

 6 היותו מעצם לו המשולמות זכויות בתשלום הוא המערער שקיבל הפיצוי של מקורו  .3

 7 היא עובדה. אחרת לזכות ולא המערער של שכרו לרכיבי הדוק קשר קשור והתשלום" עובד"

 8 בהיותו גם המערער של שכרו תנאי את המסדיר – להסכם 15 בסעיף נקבעו אלו שתשלומים

 9 ללא - 18 בסעיף המופיעה, התחרות אי תנית את ברמז ולו מזכיר זה שסעיף ומבלי, עובד

 10  .הצדדים בין השוררים העבודה יחסי ממערכת אינטגרלי חלק הוא זה תשלום. בצידה שכר

 11 5 וגם שנה בכל 1.5% לקבלת הזכות כי לראות ניתן 96 להסכם 15 סעיף מלשון כבר  .4

 12 ופעילותו בעבודתו נמצא לתשלום הזכות ומקור - הושלמה כבר - העבודה סיום לאחר שנים

 13 ד15 סעיף של בניסוחו למצוא ניתן זו לטענה חיזוק. עבודתו שנות במהלך המערער של

 14    שנתשנתשנתשנת    סוףסוףסוףסוף    לפנילפנילפנילפני    הסתיימההסתיימההסתיימההסתיימה    ברנעברנעברנעברנע    עםעםעםעם    ההתקשרותההתקשרותההתקשרותההתקשרות    שהיאשהיאשהיאשהיא    סיבהסיבהסיבהסיבה    ומכלומכלומכלומכל    היההיההיההיה"""" כי הקובע להסכם

 15 המקור, כן כי הנה ".".".".ההתקשרותההתקשרותההתקשרותההתקשרות    סיוםסיוםסיוםסיום    ליוםליוםליוםליום    עדעדעדעד    יחסייחסייחסייחסי    כחלקכחלקכחלקכחלק    לללל""""הנהנהנהנ    הסכוםהסכוםהסכוםהסכום    לולולולו    ישולםישולםישולםישולם, , , , המאזןהמאזןהמאזןהמאזן

 16 את לקרוא די, למעשה. החברה לפעילות ותרומתו המערער של עבודתו חודשי היא לזכות

 17  . המשיב כעמדת זה בתיק להכריע מנת על החוזים לשון

 18 אופי על מעיד" ברווחים שותפות: "2004 להסכם בתוספת' ה פרק כותרת ניסוח אופן  .5

 19 של כהונתו בתקופת ערכה שהחברה טווח ארוכי חוזים בגין תקבול לקבלת כזכות התשלום

 20 מחזור את הגדיל שהוא בעדותו העיד המערער גם. מהם לחלק זכאי המערער ולכן, המערער

 21 מדובר, כן כי הנה). 29' ש 31' ע (30 פי הרווחי המחזור ואת עשר פי המעביד של הפעילות

 22  .רווחים באותם וחלקו המעביד לרווחי תרומתו לאור החברה מרווחי לו שניתן בתשלום

 23 מאז המערער של שכרו מתנאי חלק שהיה – עבודה על בתקבול מדובר כי לב יושם  .6

 24 תקבול אותו את לצבוע המערער מנסה, הפרישה מרגע, לפתע. ל"כמנכ עובד ובעודו 96 שנת

 25 שגובה העובדה עצם. אחר במקור קשור כאילו – להסכם 15 בסעיף שכרו בתנאי שמקורו –
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 28 מתוך 8

 1 בתנאי ומקורו ששורשו בתקבול מדובר כי מעיד, השתנה לא חישובו ואופן, התשלום

 2  .השוטפים העבודה

 3    כלכלכלכל; ; ; ; מעבודהמעבודהמעבודהמעבודה    רווחרווחרווחרווח    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות"""": הינה עבודה הכנסת כי מורה לפקודה) 2(2 סעיף  .7

 4... ... ... ... , , , , כסףכסףכסףכסף    בשווהבשווהבשווהבשווה    וביןוביןוביןובין    בכסףבכסףבכסףבכסף    שניתנושניתנושניתנושניתנו    ביןביןביןבין    והכלוהכלוהכלוהכל... ... ... ... ממעבידוממעבידוממעבידוממעבידו    לעובדלעובדלעובדלעובד    שניתנושניתנושניתנושניתנו    קצובהקצובהקצובהקצובה    אואואואו    הנאההנאההנאההנאה    טובתטובתטובתטובת

 5 בספרו רפאל' א המלומד של ובלשונו מרחיב באופן פורשה זו הוראה ".".".".בעקיפיןבעקיפיןבעקיפיןבעקיפין    אואואואו    במישריןבמישריןבמישריןבמישרין

 6    עובדעובדעובדעובד    יחסייחסייחסייחסי    שלשלשלשל    מקיומםמקיומםמקיומםמקיומם    כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה    לנישוםלנישוםלנישוםלנישום    הנובעתהנובעתהנובעתהנובעת    הכנסההכנסההכנסההכנסה"""": 69' עמ, )1995 (הכנסה מס

 7    היאהיאהיאהיא    ––––    מעבידומעבידומעבידומעבידו    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    רוברוברוברוב    פיפיפיפי    עלעלעלעל    ––––    אלהאלהאלהאלה    יחסיםיחסיםיחסיםיחסים    שלשלשלשל    קיומםקיומםקיומםקיומם    משוםמשוםמשוםמשום    לולולולו    משתלמתמשתלמתמשתלמתמשתלמת    ואשרואשרואשרואשר, , , , ומעבידומעבידומעבידומעביד

 8 הם ומעביד עובד יחסי במסגרת המתקבלים תשלומים כי, הוא בסיסי כלל". ". ". ". עבודהעבודהעבודהעבודה    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת

 9  . רבות פעמים העליון המשפט בית בפסיקת הובהר כך). 2(2 סעיף לפי עבודה הכנסת בגדר

 10 אי בגין הינה לתשלום שהזכות הטענה את מתוכן מעקר ליורשים הפיצוי מתן  .8

 11 מרווחי 1.5% בסך התקבול את לקבל יוכלו המערער של שיורשיו העובדה משמעות. תחרות

 12 לאי ההגבלה את מתוכן מעקרת, המערער של להתחרותו קשר וללא מקרה בכל החברה

 13 אי תניית, מהותה מעצם, בנוסף. לתחרות איום מהווים לא ממילא היורשים שהרי. תחרות

 14, אחר בנכס ולא, עצמו המערער של בנכס ומדובר – להעברה ניתנת ולא אישית היא תחרות

 15 שניסה כפי, שלו הנכס בעזרת לכאורה להקים המערער היה שיכול, מפעל כגון, תיאורטי

 16  . בערעור לראשונה לטעון המערער

 17 המערער. כיועץ בתחום כישוריו את להפעיל המשיך המערער – נגדע אינו העץ  .9

 18 כבר טענתו פי שעל בעוד, 31.6.06 יום עד לחברה שירותיו את לתת והמשיך כיועץ שימש

 19. להתחרות שלא והתחייבותו העץ גדיעת בגין תקבול לקבל זכאי והיה פרש 31.12.04 ביום

 20 1.5% לו שולם 2006 בשנת החברה עם עבודתו לסיום ועד 2004 דצמבר מחודש, זאת בכל

 21  . תחרות כאי המערער ידי על סווג והתשלום החברה מרווחי

 22            והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיוןדיוןדיוןדיון        

 23            תחרותתחרותתחרותתחרות    איאיאיאי    מיסוימיסוימיסוימיסוי    סוגיתסוגיתסוגיתסוגית        ....הההה
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 28 מתוך 9

 1 שטרם סוגיה הינה תחרות אי מיסוי סוגית כי כך על חלוקים אינם המשיב והן המערער הן. 1

 2, תחרות אי בגין לתשלום הנוגע בכל המערער לטענת, שכן זאת. בפסיקה להתייחסות זכתה

 3    בדיניבדיניבדיניבדיני    העוסקתהעוסקתהעוסקתהעוסקת    בפסיקהבפסיקהבפסיקהבפסיקה    אלואלואלואלו    מאיןמאיןמאיןמאין    לתשלומיםלתשלומיםלתשלומיםלתשלומים    ספציפיתספציפיתספציפיתספציפית    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות"""" אין ידיעתו למיטב הרי

 4 של עזיבתו עם תחרות אי בגין פיצוי יסווג כיצד שהשאלה הבהיר המשיב, בעוד, זאת". ". ". ". מסמסמסמס

 5 בית להפנות לנכון מצא אף המשיב. """"בפסיקהבפסיקהבפסיקהבפסיקה    פתוחהפתוחהפתוחהפתוחה    נותרהנותרהנותרהנותרה] ] ] ] זוזוזוזו    שאלהשאלהשאלהשאלה"["["["[ העבודה את עובד

 6) א"ת – מחוזי (מ"ע (אלטוביה מגן השופט' כב ידי על שניתן דין בפסק לעיון זה משפט

 7 ניסח ובגדרו) טנזרטנזרטנזרטנזר    ענייןענייןענייןעניין: להלן, 6.9.12 ביום ניתן (רמלהרמלהרמלהרמלה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    מיילןמיילןמיילןמיילן    טנזרטנזרטנזרטנזר 1172/07

 8    אואואואו' ' ' ' גדיעהגדיעהגדיעהגדיעה ' ' ' 'האםהאםהאםהאם    השאלההשאלההשאלההשאלה"""" כי שציין תוך, בה להכריע מבלי, דלעיל השאלה את המשפט בית

 9  ".".".".אחרתאחרתאחרתאחרת    בהזדמנותבהזדמנותבהזדמנותבהזדמנות    להכרעהלהכרעהלהכרעהלהכרעה    להמתיןלהמתיןלהמתיןלהמתין    תאלץתאלץתאלץתאלץ, , , , אנושיאנושיאנושיאנושי    בהוןבהוןבהוןבהון    מדוברמדוברמדוברמדובר    כאשרכאשרכאשרכאשר    כללכללכללכלל    אפשרייםאפשרייםאפשרייםאפשריים' ' ' ' מכירהמכירהמכירהמכירה''''

 10 התבססה עליה, "המקור גישת"ב מקורה, פירותית והכנסה הונית הכנסה בין ההבחנה  .2

 11 שניתן מחזורית הכנסה ורק אך למסות לנכון ראתה אשר, הכנסה מס פקודת גם בזמנו

 12, )הון נכס ממכירת הכנסה דוגמת (פעמית-חד מהכנסה להבדיל זאת. קבוע למקור ליחסה

 13 רווחי במיסוי העוסק החלק לה והוסף, הפקודה תוקנה השנים עם. במס כלל חויבה לא אשר

 14 פגה ולכן, הונית להכנסה והן פירותית להכנסה הן זהה מס שיעור נקבע, בהמשך. הון

 15 132 תיקון במסגרת, 2003 בשנת. והונית פירותית הכנסה בין להבחנה שיוחסה החשיבות

 16 ונמוך אחיד מס שיעור ונקבע, ההונית ההכנסה על המס שיעורי תוקנו, הכנסה מס לפקודת

 17 בין אבחנה אותה וצפה שבה, 1.1.03 ביום, לתוקף התיקון כניסת עם. זו להכנסה יותר

 18  .תיותפירו והכנסות הוניות הכנסות

 19  :כדלקמן הרלבנטיים המונחים את מגדיר, לפקודה' ה בחלק ההגדרות סעיף, 88 סעיף   .3

 20    מרצוןמרצוןמרצוןמרצון    מוכרמוכרמוכרמוכר    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    נכסנכסנכסנכס    ממכירתממכירתממכירתממכירת    לולולולו    לצפותלצפותלצפותלצפות    שיששיששיששיש    המחירהמחירהמחירהמחיר  ---- ''''תמורהתמורהתמורהתמורה''''" " " " 

 21        ..."..."..."..."מרצוןמרצוןמרצוןמרצון    לקונהלקונהלקונהלקונה

 22    אואואואו    זכותזכותזכותזכות    כלכלכלכל    וכןוכןוכןוכן, , , , מיטלטליןמיטלטליןמיטלטליןמיטלטלין    וביןוביןוביןובין    מקרקעיןמקרקעיןמקרקעיןמקרקעין    ביןביןביןבין, , , , רכושרכושרכושרכוש    כלכלכלכל     - - - - ' ' ' ' נכסנכסנכסנכס''''" " " " 

 23    שהםשהםשהםשהם    וביןוביןוביןובין    בישראלבישראלבישראלבישראל    שהםשהםשהםשהם    ביןביןביןבין    והכלוהכלוהכלוהכל, , , , מוחזקותמוחזקותמוחזקותמוחזקות    אואואואו    ראויותראויותראויותראויות    הנאההנאההנאההנאה    טובתטובתטובתטובת

 24        ..." ..." ..." ..." למעטלמעטלמעטלמעט, , , , לישראללישראללישראללישראל    מחוץמחוץמחוץמחוץ
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 28 מתוך 10

 1    אירועאירועאירועאירוע    אואואואו    פעולהפעולהפעולהפעולה    כלכלכלכל    וכןוכןוכןוכן............הסבההסבההסבההסבה, , , , ויתורויתורויתורויתור, , , , חליפיןחליפיןחליפיןחליפין    לרבותלרבותלרבותלרבות    - - - - ' ' ' ' מכירהמכירהמכירהמכירה''''" " " " 

 2        ..."..."..."..."אדםאדםאדםאדם    שלשלשלשל    מרשותומרשותומרשותומרשותו    שהיאשהיאשהיאשהיא    כלכלכלכל    בדרךבדרךבדרךבדרך    נכסנכסנכסנכס    יצאיצאיצאיצא    שבעקבותםשבעקבותםשבעקבותםשבעקבותם    אחריםאחריםאחריםאחרים

 3, מטלטלים ובין מקרקעין בין, רכוש כל הינו נכס כי, נאמר העליון המשפט בית בפסיקת

 4 נכס יצא במסגרתה פעולה כל הינה שמכירה בעוד, מוחשיות ושאינן מוחשיות זכויות לרבות

 5 - ליין-און מיסים(' וכו וויתור, מתנה, העברה, חליפין של במקרה לרבות, אדם של מרשותו

 6 יולי (4/ג מיסים 4-ה' עמ) 1989 יולי (4/ג מיסים המכסהמכסהמכסהמכס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    רוזיןרוזיןרוזיןרוזין. . . . שששש, 418/86 א"ע, עליון

1989.((    7 

 8, תשלום בעבור, לו הקנויה זכות על אדם של בויתורו לראות נוטה הפסיקה, ככלל  .4

 9 לפרשנותו בקשר התעוררה שלנו לנושא הקרובה שאלה. הוני נכס של מכירה זו הייתה כאילו

 10    תלתלתלתל    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד. . . . ננננ    אברךאברךאברךאברך    צביצביצביצבי, 182/72 א"בע. הכנסה מס לפקודת 88 בסעיף" נכס "המונח של

 11 למערער ששולם, הפיצויים בסכום לראות יש אם, השאלה נבחנה 477, )2(ז"כ י"פד, 3333    אביבאביבאביבאביב

 12, "הון רווח "משום, כמנהל ושימש מניות בעל היה בה אשר, חברה לפירוק תביעה ביטול בגין

 13 השופט' כב העניין את הסביר כך. הכנסה מס לפקודת 88 סעיף פי על נכס ממכירת שהופק

 14  : מני

 15    החברההחברההחברההחברה    נגדנגדנגדנגד    הגישהגישהגישהגיש    שהואשהואשהואשהוא    הפירוקהפירוקהפירוקהפירוק    תביעתתביעתתביעתתביעת    עלעלעלעל    ויתורוויתורוויתורוויתורו    כיכיכיכי    טועןטועןטועןטוען    המערערהמערערהמערערהמערער""""

 16    להיותלהיותלהיותלהיות    צריכהצריכהצריכהצריכה    ראויהראויהראויהראויה    זכותזכותזכותזכות"""", , , , לדבריולדבריולדבריולדבריו". ". ". ". ראויהראויהראויהראויה    זכותזכותזכותזכות " " " "עלעלעלעל    ויתורויתורויתורויתור    בגדובגדובגדובגדו    באבאבאבא    אינואינואינואינו

 17    לפרקלפרקלפרקלפרק    הזכותהזכותהזכותהזכות""""שששש    בעודבעודבעודבעוד" " " " בלבדבלבדבלבדבלבד    תביעהתביעהתביעהתביעה    ידיידיידיידי- - - - עלעלעלעל    להשיגולהשיגולהשיגולהשיגו    שאפשרשאפשרשאפשרשאפשר    לנכסלנכסלנכסלנכס    זכותזכותזכותזכות

 18    בעקבותיובעקבותיובעקבותיובעקבותיו    מביאמביאמביאמביא    אינואינואינואינו    עליהעליהעליהעליה    הוויתורהוויתורהוויתורהוויתור    ולכןולכןולכןולכן    לנכסלנכסלנכסלנכס    זכותזכותזכותזכות    איננהאיננהאיננהאיננה    החברההחברההחברההחברה    אתאתאתאת

 19        ".".".".הוניהוניהוניהוני    ריווחריווחריווחריווח    בגיןבגיןבגיןבגין    מסמסמסמס    תשלוםתשלוםתשלוםתשלום

 20    החוקהחוקהחוקהחוק    מןמןמןמן    שאובשאובשאובשאוב" " " " ראויהראויהראויהראויה    זכותזכותזכותזכות " " " "המונחהמונחהמונחהמונח. . . . נכונהנכונהנכונהנכונה    אינהאינהאינהאינה    זוזוזוזו    טענהטענהטענהטענה                                        

 21    לנכסיםלנכסיםלנכסיםלנכסים    זכויותזכויותזכויותזכויות    רקרקרקרק    לאלאלאלא    בתוכובתוכובתוכובתוכו    כוללכוללכוללכולל    והואוהואוהואוהוא) ) ) ) CHOSEIN ACTION ( ( ( (האנגליהאנגליהאנגליהאנגלי

 22    רקרקרקרק    ולאולאולאולא    INCORPOREAL),     ( ( ( (ערטילאייםערטילאייםערטילאייםערטילאיים    אואואואו) ) ) ) CORPOREAL ( ( ( (גשמייםגשמייםגשמייםגשמיים

 23- - - - בלתיבלתיבלתיבלתי    זכויותזכויותזכויותזכויות    גםגםגםגם    אלאאלאאלאאלא, , , , אזרחיותאזרחיותאזרחיותאזרחיות    מעוולותמעוולותמעוולותמעוולות    אואואואו    מחוזיםמחוזיםמחוזיםמחוזים    הנובעותהנובעותהנובעותהנובעות    זכויותזכויותזכויותזכויות

 24    המיגווןהמיגווןהמיגווןהמיגוון    נוכחנוכחנוכחנוכח. . . . תביעהתביעהתביעהתביעה    באמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעות    לאכיפהלאכיפהלאכיפהלאכיפה    שניתנתשניתנתשניתנתשניתנת    כלזכותכלזכותכלזכותכלזכות    וכןוכןוכןוכן    חוזיותחוזיותחוזיותחוזיות



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

          

        סבאסבאסבאסבא    כפרכפרכפרכפר    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ברנעברנעברנעברנע    11111111----01010101----29425294252942529425    ממממ""""עעעע

  

        סבאסבאסבאסבא    כפרכפרכפרכפר    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ' ' ' ' ואחואחואחואח    ברנעברנעברנעברנע    11111111----11111111----880880880880    ממממ""""עעעע

  

   

 28 מתוך 11

 1    מדועמדועמדועמדוע    סיבהסיבהסיבהסיבה    כלכלכלכל    רואהרואהרואהרואה    אינניאינניאינניאינני    הזההזההזההזה    המונחהמונחהמונחהמונח    משתרעמשתרעמשתרעמשתרע    שעליושעליושעליושעליו    זכויותזכויותזכויותזכויות    שלשלשלשל    הגדורהגדורהגדורהגדור

 2        ".".".".בובובובו    היאהיאהיאהיא    אףאףאףאף    תיכללתיכללתיכללתיכלל    לאלאלאלא    חברהחברהחברהחברה    שלשלשלשל    פירוקהפירוקהפירוקהפירוקה    לתבועלתבועלתבועלתבוע    הזכותהזכותהזכותהזכות

 3 25-ה' עמ) 1989 יולי (4/ג מיסים סבאסבאסבאסבא    כפרכפרכפרכפר    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    שנקרשנקרשנקרשנקר    מחהמחהמחהמחהש, 169/87 ה"בעמ

 4 על בהסתמך היתר בין, נקבע)  """"שנקרשנקרשנקרשנקר    ענייןענייןענייןעניין"""": להלן 141' עמ,25-ה' עמ) 1989 יולי (4/ג מיסים

 5    שאחרשאחרשאחרשאחר    כלומרכלומרכלומרכלומר, , , , כספיכספיכספיכספי    ערךערךערךערך    בעלבעלבעלבעל    והואוהואוהואוהוא    לעשותולעשותולעשותולעשותו    שלאשלאשלאשלא    אואואואו    לעשותולעשותולעשותולעשותו    שזכותךשזכותךשזכותךשזכותך    דברדברדברדבר    כלכלכלכל כי, אברך ד"פס

 6  ....זכותזכותזכותזכות    בעלבעלבעלבעל    אותואותואותואותו    בידיבידיבידיבידי    נכסנכסנכסנכס    הואהואהואהוא    הריהריהריהרי, , , , הפעלתוהפעלתוהפעלתוהפעלתו    אתאתאתאת    הניאהניאהניאהניא    אואואואו    הניעהניעהניעהניע    למעןלמעןלמעןלמען    ותקיליןותקיליןותקיליןותקילין    טביןטביןטביןטבין    ישלםישלםישלםישלם

              7 

 8 ממממ""""בעבעבעבע    חיפהחיפהחיפהחיפה    עוףעוףעוףעוף    דדדד""""פספספספס במסגרת אבחנה נעשתה תחרות אי בגין פיצוי של בהקשר  .5

 9' עמ', ד א"פד ממממ""""בעבעבעבע    חיפהחיפהחיפהחיפה    עוףעוףעוףעוף' ' ' ' ננננ    חיפהחיפהחיפהחיפה    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד, 346/70 א"ע, עליון - ליין-און מיסים(

 10 להתחרות זכותו על ויתור בשל פיצוי המקבל אדם בידי נותרת בהן בנסיבות לפיה) 107

 11 בידי נותר ההון נכס שהרי, כפירותי הפיצוי יסווג -להתחרות היכולת, הפיצוי משלם בעסקי

 12, מתחרה מקור יצירת ידי על להתחרות הזכות על הוויתור אם, מאידך. כשהיה המוותר

 13 ניתן, פרנסה מקור ליצור היכולת של או הפרנסה מקור של אובדן, למעשה הלכה, משמעותה

 14. הון לנכס רבים במקרים השקולה זכות, להתחרות זכותו על כליל ויתר הנישום כי לומר

 15 ההכנסות על וויתור לבין) הוני וויתור (עצמו המקור על ויתור שבין באבחנה הוא הקושי

 16, עליון - ליין-און מיסים (שטיין בעניין נפסק זה בהקשר). פירותי ויתור (מהמקור הנובעות

 17 כי) 183, )1(ז"כ ד"פ 183, )1(ז"כ ד"פ 1111    אביבאביבאביבאביב- - - - תלתלתלתל, , , , השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    שטייןשטייןשטייןשטיין    מאירמאירמאירמאיר, 463/71 א"ע

 18 הנובעים הפירות כלל על הוויתור אשר, הוני נכס מהווה מתחרה מקור ולבסס ליצור היכולת

 19 בפירות שהפגיעה בעוד עצמו במנגנון היא הישירה הפגיעה שכן, הוני וויתור מהווה ממנו

 20        . בלבד עקיף אופי בעלת הנה

 21 העיסוק חופש את המגבילים חוזים מתוקף המתקבלים, תקבולים מיסוי שאלת  .6

covenants in restraint of trade ,בעניין באנגליה נדונה Beak v. Robson    )  1943 All 22 

E.R (23 יתחרה לא, לקיצו יבוא ביניהם החוזה אם כי, למעבידו הנישום בין הוסכם זה דין בפסק 

 24 של פעמי-חד סכום תשלום תמורת זאת, שנים חמש של לתקופה מעבידו בעסקי הנישום



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

          

        סבאסבאסבאסבא    כפרכפרכפרכפר    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ברנעברנעברנעברנע    11111111----01010101----29425294252942529425    ממממ""""עעעע

  

        סבאסבאסבאסבא    כפרכפרכפרכפר    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ' ' ' ' ואחואחואחואח    ברנעברנעברנעברנע    11111111----11111111----880880880880    ממממ""""עעעע

  

   

 28 מתוך 12

 1 חייב היה לא ולפיכך העובד של מעבודתו נבע לא התשלום כי, פסק המשפט-בית. ש"לי 7,000

 2  . מעבודה בהכנסה שדן, Schedule E-ל בהתאם במס

 3 זכה לא והסרט" הרביעי הנרי "בסרט הנישום השתתף  )Higgs v. Olivie) 136 C.T  33 בעניין 

 4 עם חתמה, כך ולצורך שלה האינטרסים את להבטיח ביקשה המפיקה החברה. רבה להצלחה

 5. ש"לי 15,000 תמורת, אחר סרט בכל בימוי או הפקה, ממשחק יימנע לפיו, הסכם על הנישום

 6 את ניצולו אגב לו בא ולא הואיל, הנישום השחקן בידי הכנסה היה לא הסכום כי, הוחלט

 7  .כשחקן ידו-משלח

 8 של האם-מהחברה תשלום הנישום קיבל ])Wilcock v. Eve)STC 18] 1995 אחרת בפרשת

 9 עם, חברות קבוצת באותה שנהגה האופציות לתוכנית זכאותו אובדן על כפיצוי, מעסיקתו

 10, במס חייב היה שלא בתשלום מדובר כי, קבע המשפט-בית). המעסיקה (הבת-החברה מכירת

 11 שולם שלא ומכיוון האופציות תוכנית מהטבות ליהנות הזכאות אובדן עבור תשלום בהיותו

 12    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס, , , , רפאלרפאלרפאלרפאל    אמנוןאמנוןאמנוןאמנון    - - - -     לייןלייןלייןליין- - - - אוןאוןאוןאון    מיסיםמיסיםמיסיםמיסים: ראו ל"הנ הדין פסקי של תמצות" (עבודה "עבור

 13  ).שונותשונותשונותשונות    הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות    ––––    המסהמסהמסהמס    בסיסבסיסבסיסבסיס    2.052.052.052.05 /  /  /  / הכנסההכנסההכנסההכנסה    שלשלשלשל    מהותהמהותהמהותהמהותה: : : : שנישנישנישני    פרקפרקפרקפרק): ): ): ): אאאא    כרךכרךכרךכרך((((

 14 כך, לפקודה 88 בסעיף כהגדרתו" נכס "הנה להתחרות הזכות כי עולה, האמור נוכח  .7

 15 בעניין הגין השופט' כב דברי יפים זה בעניין. הוני נכס מכירת כדי עולה דנן זכות על שוויתור

 16 כמכירת כמוהו עליו וויתור אשר כנכס העובד בידי שיש מידע השווה אשר 148' בעמ שנקר

 17  : הנכס

             18 

 19    זכותזכותזכותזכות    ובעלובעלובעלובעל    חוריןחוריןחוריןחורין    בןבןבןבן    היההיההיההיה    הואהואהואהוא. . . . ואסףואסףואסףואסף    צברצברצברצבר    שהואשהואשהואשהוא    מידעמידעמידעמידע    היההיההיההיה    לשנקרלשנקרלשנקרלשנקר"

 20    רצהרצהרצהרצה    מטעמיומטעמיומטעמיומטעמיו    הבנקהבנקהבנקהבנק. . . . עיניועיניועיניועיניו    כראותכראותכראותכראות    זהזהזהזה    במידעבמידעבמידעבמידע    שימוששימוששימוששימוש    לעשותלעשותלעשותלעשות    מלאהמלאהמלאהמלאה

 21    שנקרשנקרשנקרשנקר    מרמרמרמר    ימנעימנעימנעימנע    למעןלמעןלמעןלמען, , , , דמיםדמיםדמיםדמים    לולולולו    שילםשילםשילםשילם    כךכךכךכך    ולשםולשםולשםולשם    שכזהשכזהשכזהשכזה    שימוששימוששימוששימוש    למנועלמנועלמנועלמנוע

 22    הינוהינוהינוהינו    עליהםעליהםעליהםעליהם    ויתורויתורויתורויתור. . . . שלושלושלושלו    הנכסהנכסהנכסהנכס    הינםהינםהינםהינם    זוזוזוזו    וחירותוחירותוחירותוחירות    זכותזכותזכותזכות. . . . שכזהשכזהשכזהשכזה    משימושמשימושמשימושמשימוש

 23        ....הנכסהנכסהנכסהנכס    מכירתמכירתמכירתמכירת
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 28 מתוך 13

 1    להימנעלהימנעלהימנעלהימנע    עצמועצמועצמועצמו    עלעלעלעל    ומקבלומקבלומקבלומקבל    לעשותלעשותלעשותלעשות    רשאירשאירשאירשאי    שאדםשאדםשאדםשאדם    מהמהמהמה    כלכלכלכל    כיכיכיכי    אומראומראומראומר    לאלאלאלא

 2    לולולולו, , , , כספיכספיכספיכספי    שווישווישווישווי    ישישישיש    כזוכזוכזוכזו    לזכותלזכותלזכותלזכות    כאשרכאשרכאשרכאשר    כיכיכיכי    ברורברורברורברור    אולםאולםאולםאולם. . . . נכסנכסנכסנכס    הינוהינוהינוהינו    מעשותומעשותומעשותומעשותו

 3        ."."."."נכסנכסנכסנכס    הינההינההינההינה    זוזוזוזו    זכותזכותזכותזכות    הריהריהריהרי, , , , לשלםלשלםלשלםלשלם    המוכןהמוכןהמוכןהמוכן    ולאחרולאחרולאחרולאחר

 4. לפקודה 88 בסעיף כהגדרתו" נכס "מהווה עובד בידי המצויה זכות, הציטוט מן כעולה

 5" נכס"ה של" מכירה "מהווה זכות באותה שימוש מניעת בעבור לשעבר המעביד של תשלום

 6        : ולפיה רפאל אמנון המלומד של דעתו על להסתמך המותר מן לא. לפקודה 88 סעיף לעניין

 7    כגוןכגוןכגוןכגון, , , , """"הפרישההפרישההפרישההפרישה    מענקמענקמענקמענק""""ממממ    חלקחלקחלקחלק    שאינםשאינםשאינםשאינם, , , , אחריםאחריםאחריםאחרים    תשלומיםתשלומיםתשלומיםתשלומים    שלשלשלשל    דינםדינםדינםדינם""""

 8    העובדהעובדהעובדהעובד    שמכרשמכרשמכרשמכר    כלשהוכלשהוכלשהוכלשהו    לנכסלנכסלנכסלנכס    בתמורהבתמורהבתמורהבתמורה    המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    ידיידיידיידי- - - - עלעלעלעל    המשולמיםהמשולמיםהמשולמיםהמשולמים    אלהאלהאלהאלה

 9    מןמןמןמן    ולאולאולאולא    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט- - - - ביתביתביתבית    ידיידיידיידי- - - - עלעלעלעל    נדוןנדוןנדוןנדון    טרםטרםטרםטרם, , , , ))))זכותזכותזכותזכות    עלעלעלעל    ויתורויתורויתורויתור    לרבותלרבותלרבותלרבות((((

 10 - ליין-און מיסים"  ("  ("  ("  (הוניהוניהוניהוני    כתקבולכתקבולכתקבולכתקבול    יסווגויסווגויסווגויסווגו    זהזהזהזה    מסוגמסוגמסוגמסוג    שתשלומיםשתשלומיםשתשלומיםשתשלומים, , , , הנמנעהנמנעהנמנעהנמנע

 11 / הכנסה של מהותה: שני פרק): א כרך (הכנסה מס, רפאל אמנון

 12        )).שונות הכנסות – המס בסיס 2.05

 13 כתקבול התחרות אי בעבור תקבול לראות יש כי שקבעתי לאחר; הפרט אל מהכלל  .8

 14 חמצן מפעלי שילמה מה בעבור והיא הספציפית בשאלה לדון עליי") העץ מכירת ("הוני

 15 כטענת שמא או, בחברה להתחרות שלא התחייבותו עבור בתמורה מדובר האם, לברנע

 16 התשובה ?לעזיבתו טרם בחברה עבודתו בעבור שכר והשלמות בהפרשים מדובר, המשיב

 17 האדם של המקצועיים וכישוריו אישיותו בהינתן הצדדים דעת מאומד נגזרת זו לשאלה

 18  . הצדדים בין שנחתמו העבודה מחוזי פירוט ביתר ובענייננו תחרות אי על המוותר

 19 מר הנוכחי ל"המנכ של ועדותו בפני ברנע של עדותו ובמיוחד לי שהוצגו מהראיות   .9

 20 ועל עימה להתחרות יוכל ברנע כי חששה אכן החברה כי, מסקנה לכלל באתי ביטון גבריאל

 21 שברנע השתכנעתי כי אומר ובראשונה בראש. כן יעשה שלא שביכולתה כל עשתה כן

 22 כלפי תחרות של פוטנציאל היווה וכמומחה כמנהל כאדם ובכישוריו הכריזמטית באישיותו

 23  . פרישתו לאחר החברה

 24 והשכלתו חייו קורות, ומפואר מכובד רקורד בעל אדם הוא ברנע כי אומר כל ראשית

 25  : בפיו נשמעו הם וכך מרשימים
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 28 מתוך 14

 1 דורדורדורדור  76 בןבןבןבן אניאניאניאני היוםהיוםהיוםהיום היינוהיינוהיינוהיינו     , 1936בחיפהבחיפהבחיפהבחיפה נולדתינולדתינולדתינולדתי ,ברנעברנעברנעברנע יוסףיוסףיוסףיוסף שמישמישמישמי""""

 2 הלוחמההלוחמההלוחמההלוחמה מפקדמפקדמפקדמפקד, , , , בשיריוןבשיריוןבשיריוןבשיריון ,,,,בגולניבגולניבגולניבגולני שניםשניםשניםשנים 26 במשךבמשךבמשךבמשך לללל"בצהבצהבצהבצה שירתתישירתתישירתתישירתתי ....חחחח"תשתשתשתש

 3 שנותשנותשנותשנות 26 לאחרלאחרלאחרלאחר הצבאיהצבאיהצבאיהצבאי שירותישירותישירותישירותי אתאתאתאת וסיימתיוסיימתיוסיימתיוסיימתי הקשרהקשרהקשרהקשר בחילבחילבחילבחיל האלקטרוניתהאלקטרוניתהאלקטרוניתהאלקטרונית

 4 סגןסגןסגןסגן היההיההיההיה    הראשוןהראשוןהראשוןהראשון התפקידהתפקידהתפקידהתפקיד ....לתעשייהלתעשייהלתעשייהלתעשייה לעבורלעבורלעבורלעבור והחלטתיוהחלטתיוהחלטתיוהחלטתי 1980 – בבבב ....שירותשירותשירותשירות

 5 כסגןכסגןכסגןכסגן שימשתישימשתישימשתישימשתי שםשםשםשם רפואיתרפואיתרפואיתרפואית להדמייהלהדמייהלהדמייהלהדמייה חברהחברהחברהחברה, , , , ממממ"בעבעבעבע אלסינטאלסינטאלסינטאלסינט 'בחבבחבבחבבחב נשיאנשיאנשיאנשיא

 6 עזבתיעזבתיעזבתיעזבתי שניםשניםשניםשנים 5  – לללל קרובקרובקרובקרוב לאחרלאחרלאחרלאחר .וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה משאביםמשאביםמשאביםמשאבים ,,,,תשתיותתשתיותתשתיותתשתיות לייצורלייצורלייצורלייצור נשיאנשיאנשיאנשיא

 7 בעיקרבעיקרבעיקרבעיקר והמדוברוהמדוברוהמדוברוהמדובר הייטקהייטקהייטקהייטק תעשייתתעשייתתעשייתתעשיית היאהיאהיאהיא שגםשגםשגםשגם כורכורכורכור לללל"מנכמנכמנכמנכ להיותלהיותלהיותלהיות ועברתיועברתיועברתיועברתי

 8 זהזהזהזה והיוםוהיוםוהיוםוהיום ידועידועידועידוע    לאלאלאלא מאודמאודמאודמאוד דברדברדברדבר היההיההיההיה זהזהזהזה ואזואזואזואז טיםטיםטיםטים"למזללמזללמזללמזל תקשורתתקשורתתקשורתתקשורת בערוציבערוציבערוציבערוצי

 9 שלשלשלשל הניהולהניהולהניהולהניהול תרבותתרבותתרבותתרבות כיכיכיכי לללל"כמנככמנככמנככמנכ שםשםשםשם מתפקידימתפקידימתפקידימתפקידי התפטרתיהתפטרתיהתפטרתיהתפטרתי ....ברורברורברורברור לדברלדברלדברלדבר נהפךנהפךנהפךנהפך

 10 עבודהעבודהעבודהעבודה וחיפשתיוחיפשתיוחיפשתיוחיפשתי ,עולמיעולמיעולמיעולמי לתפיסתלתפיסתלתפיסתלתפיסת ,לרוחילרוחילרוחילרוחי הייתההייתההייתההייתה לאלאלאלא שניםשניםשניםשנים באותםבאותםבאותםבאותם    כורכורכורכור

 11 לילילילי והסתברוהסתברוהסתברוהסתבר כלליכלליכלליכללי מנהלמנהלמנהלמנהל תקופהתקופהתקופהתקופה באותהבאותהבאותהבאותה מחפשיםמחפשיםמחפשיםמחפשים חמצוןחמצוןחמצוןחמצון שמפעלישמפעלישמפעלישמפעלי ושמעתיושמעתיושמעתיושמעתי

 12 עלעלעלעל והתמודדתיוהתמודדתיוהתמודדתיוהתמודדתי וביררתיוביררתיוביררתיוביררתי דירקטוריוןדירקטוריוןדירקטוריוןדירקטוריון חברחברחברחבר היההיההיההיה בצבאבצבאבצבאבצבא לשעברלשעברלשעברלשעבר שמפקדישמפקדישמפקדישמפקדי

 13 ומדבריםומדבריםומדבריםומדברים נבחרתינבחרתינבחרתינבחרתי אניאניאניאני ,שנייםשנייםשנייםשניים עודעודעודעוד היוהיוהיוהיו מטענימטענימטענימטעני אינואינואינואינו זיכרוניזיכרוניזיכרוניזיכרוני ואםואםואםואם התפקידהתפקידהתפקידהתפקיד

 14        ). ). ). ). ''''לפרולפרולפרולפרו    29292929' ' ' ' עמעמעמעמ". (". (". (". ( 1984 אמצעאמצעאמצעאמצע עלעלעלעל עכשיועכשיועכשיועכשיו

 15 הישגים ורשם החברה את מאד קידם שברנע מחלוקת אין בחברה תפקודו במסגרת  .10

 16 שלא בעדות בחברה פעלו את מתאר הוא כך. רבות שנים במשך אותה ניהל כאשר ניכרים

 17  : כלל נסתרה

 18    לכשהגעתילכשהגעתילכשהגעתילכשהגעתי    החברההחברההחברההחברה    עשתהעשתהעשתהעשתה    מהמהמהמה: : : : תקופותתקופותתקופותתקופות    שתישתישתישתי    ביןביןביןבין    להבדיללהבדיללהבדיללהבדיל    רוצהרוצהרוצהרוצה    אניאניאניאני"

 19    עשתהעשתהעשתהעשתה    היאהיאהיאהיא    בעצםבעצםבעצםבעצם    ומהומהומהומה    לללל""""המנכהמנכהמנכהמנכ    תפקידתפקידתפקידתפקיד    אתאתאתאת    כשקיבלתיכשקיבלתיכשקיבלתיכשקיבלתי    אואואואו    אליהאליהאליהאליה

 20    היוםהיוםהיוםהיום    גםגםגםגם    הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    באותםבאותםבאותםבאותם    עוסקתעוסקתעוסקתעוסקת    וכנראהוכנראהוכנראהוכנראה    תפקידיתפקידיתפקידיתפקידי    אתאתאתאת    שםשםשםשם    כשסיימתיכשסיימתיכשסיימתיכשסיימתי

 21    תקופהתקופהתקופהתקופה    באותהבאותהבאותהבאותה    היאהיאהיאהיא    אאאא""""מחמחמחמח    חברתחברתחברתחברת    החברההחברההחברההחברה. . . . כיוםכיוםכיוםכיום    לגמרילגמרילגמרילגמרי    בקיאבקיאבקיאבקיא    איניאיניאיניאיני    אךאךאךאך

 22    אתאתאתאת, , , , וארגוןוארגוןוארגוןוארגון    חנקןחנקןחנקןחנקן, , , , חמצןחמצןחמצןחמצן, , , , אוויראוויראוויראוויר    גזיגזיגזיגזי    ייצרהייצרהייצרהייצרה    היאהיאהיאהיא    אליהאליהאליהאליה    שנכנסתישנכנסתישנכנסתישנכנסתי

 23, , , , הבריאותהבריאותהבריאותהבריאות    למערכתלמערכתלמערכתלמערכת    מוגדרמוגדרמוגדרמוגדר    דידידידי    לשוקלשוקלשוקלשוק    אותםאותםאותםאותם    וסיפקהוסיפקהוסיפקהוסיפקה    שלהםשלהםשלהםשלהם    התערובותהתערובותהתערובותהתערובות
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 1    כאשרכאשרכאשרכאשר. . . . הכלהכלהכלהכל    היההיההיההיה    בערךבערךבערךבערך    ובזהובזהובזהובזה    המתכתהמתכתהמתכתהמתכת    תעשייתתעשייתתעשייתתעשיית, , , , הביטחוןהביטחוןהביטחוןהביטחון    למערכתלמערכתלמערכתלמערכת

 2    גדולהגדולהגדולהגדולה    יותריותריותריותר    הרבההרבההרבההרבה    חברהחברהחברהחברה    נהייתהנהייתהנהייתהנהייתה    היאהיאהיאהיא    בחברהבחברהבחברהבחברה    תפקידיתפקידיתפקידיתפקידי    אתאתאתאת    סיימתיסיימתיסיימתיסיימתי

 3    אסטרטגיהאסטרטגיהאסטרטגיהאסטרטגיה    לחברהלחברהלחברהלחברה    הכנסתיהכנסתיהכנסתיהכנסתי    אואואואו    הנהגתיהנהגתיהנהגתיהנהגתי    אניאניאניאני. . . . מגוונתמגוונתמגוונתמגוונת    יותריותריותריותר    ובהרבהובהרבהובהרבהובהרבה

 4    השוקהשוקהשוקהשוק    אתאתאתאת    ולהרחיבולהרחיבולהרחיבולהרחיב    החברההחברההחברההחברה    שלשלשלשל    הפעילותהפעילותהפעילותהפעילות    אתאתאתאת    להרחיבלהרחיבלהרחיבלהרחיב    שנועדהשנועדהשנועדהשנועדה    חדשהחדשהחדשהחדשה

 5    מספרמספרמספרמספר    אתןאתןאתןאתן. . . . לבעליםלבעליםלבעליםלבעלים    והןוהןוהןוהן    לעובדיםלעובדיםלעובדיםלעובדים    הןהןהןהן    טובהטובהטובהטובה    יותריותריותריותר    תשואהתשואהתשואהתשואה    ולשאתולשאתולשאתולשאת    שלהשלהשלהשלה

 6    שהןשהןשהןשהן    חדשותחדשותחדשותחדשות    טכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיות    ארצהארצהארצהארצה    הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי    אניאניאניאני: : : : נעשהנעשהנעשהנעשה    זהזהזהזה    כיצדכיצדכיצדכיצד    דוגמותדוגמותדוגמותדוגמות

 7    בידיבידיבידיבידי    אזאזאזאז    עדעדעדעד    היוהיוהיוהיו    שלאשלאשלאשלא    מיוחדיםמיוחדיםמיוחדיםמיוחדים    גזיםגזיםגזיםגזים    שלשלשלשל    ייבואייבואייבואייבוא, , , , השוקהשוקהשוקהשוק    אתאתאתאת    הרחיבוהרחיבוהרחיבוהרחיבו

 8    נעשהנעשהנעשהנעשה    וזהוזהוזהוזה    האלההאלההאלההאלה    המיוחדיםהמיוחדיםהמיוחדיםהמיוחדים    לגזיםלגזיםלגזיםלגזים    מסביבמסביבמסביבמסביב    חדשחדשחדשחדש    מגזרמגזרמגזרמגזר    פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח, , , , החברההחברההחברההחברה

 9    שהכרתישהכרתישהכרתישהכרתי    לאומיתלאומיתלאומיתלאומית    רברברברב    ולחברהולחברהולחברהולחברה    אאאא""""למחלמחלמחלמח    משותפתמשותפתמשותפתמשותפת    חברהחברהחברהחברה    שלשלשלשל    הקמההקמההקמההקמה    תוךתוךתוךתוך

 10" " " " האלההאלההאלההאלה    התעשיותהתעשיותהתעשיותהתעשיות    שלשלשלשל    יותריותריותריותר    הרחבהרחבהרחבהרחב    העולםהעולםהעולםהעולם    עםעםעםעם    מגעיימגעיימגעיימגעיי    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    אותהאותהאותהאותה

 11        ).).).).''''לפרולפרולפרולפרו    30303030' ' ' ' עמעמעמעמ((((

 12  : וכדבריו הכלל מן יוצאות פיננסיות בתוצאות ביטוי קיבלו החברה בניהול הישגיו

 13    החברההחברההחברההחברה    לחברהלחברהלחברהלחברה    הגעתיהגעתיהגעתיהגעתי    כשאניכשאניכשאניכשאני. . . . כמובןכמובןכמובןכמובן    בגדולבגדולבגדולבגדול    המספריםהמספריםהמספריםהמספרים    אתאתאתאת    זוכרזוכרזוכרזוכר    אניאניאניאני"

 14    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    נתפסנתפסנתפסנתפס    השוקהשוקהשוקהשוק    ויתרויתרויתרויתר    השוקהשוקהשוקהשוק    שלשלשלשל    אחוזאחוזאחוזאחוז    50505050    ככככ    שלשלשלשל    בנתחבנתחבנתחבנתח    בערךבערךבערךבערך    הייתההייתההייתההייתה

 15    אתאתאתאת    וכשסיימתיוכשסיימתיוכשסיימתיוכשסיימתי    חברותחברותחברותחברות    ––––    2222    ועודועודועודועוד    מקסימהמקסימהמקסימהמקסימה    קטנהקטנהקטנהקטנה    יותריותריותריותר    אחתאחתאחתאחת    חברהחברהחברהחברה

 16. . . . אחוזאחוזאחוזאחוז    65656565    ––––    לללל    60606060    ביןביןביןבין    בערךבערךבערךבערך    היההיההיההיה    השוקהשוקהשוקהשוק    נתחנתחנתחנתח    לללל""""כמנככמנככמנככמנכ    בחברהבחברהבחברהבחברה    תפקידיתפקידיתפקידיתפקידי

 17    פיפיפיפי    בערךבערךבערךבערך    גדלגדלגדלגדל    הרווחיהרווחיהרווחיהרווחי    והמחזורוהמחזורוהמחזורוהמחזור    10101010    פיפיפיפי    ריאליתריאליתריאליתריאלית    גדלגדלגדלגדל    החברההחברההחברההחברה    שלשלשלשל    המחזורהמחזורהמחזורהמחזור

30303030"""". . . .         18 

                    19 

 20 הרקורד, הגזים ושיווק ייצור בתחום ובעולם בארץ האישי מעמדו, בתחום ניסיונו        ....11

 21 ומעל, החברה ניהול במסגרת הוביל אותה החדשנות, חמצן מפעלי בניהול שלו המרשים

 22 יתרונו על מעידים, השנים במהלך ובעולם בארץ טווה אותם האישיים הקשרים לכולם

 23 להתרשם ניתן. בחברה להתחרות מבקש שהיה אחר אדם לכל ביחס ברנע של הברור היחסי

 24 משורת ובראשונה בראש בפרט הגזים ובתעשיית, בכלל בתעשייה ברנע של הייחודי ממעמדו

 25 ובסמוך, חמצן מפעלי את לעזיבתו שקדמו השנים ארבע-בשלוש מילא אותה התפקידים
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 1, 1996-2004 בשנים יומה דירקטוריון כחבר ברנע שימש, בעולם הגזים בתעשיית: מכן לאחר

 2 מכן שלאחר ובשנתיים, )33' עמ' פרו ראו) (2002 בשנת (יומה הארגון כנשיא שנה מתוכן

 3 כיהן, אלו לתפקידים במקביל). 2/מע, זאת המאשר יומה מכתב' ר (וןהארג דירקטוריון ר"כיו

 4 עדות, 2/מע' ר (ליצוא הישראלי ובמכון התעשיינים בהתאחדות תפקידים של בשורה ברנע

 5 אף 2005 בשנת, עזיבתו ולאחר, )1-7 שורות 34' עמ ברנע עדות, 15-20 שורות 24' עמ ביטון

 6  . בישראל התעשייה בפרס זכה

 7, ביטון מר של מפיו בדיון נשמעה ברנע של היחסי ויתרונו יכולתו על חשובה עדות  .12

 8  :ברנע מצד תחרות מפני שלו חששו את פרט אשר, ל"המנכ בכסא מחליפו

 9    עלעלעלעל    ראשוראשוראשוראשו, , , , בריאבריאבריאבריא, , , , חזקחזקחזקחזק    הרעהרעהרעהרע    עיןעיןעיןעין    בליבליבליבלי    החוצההחוצההחוצההחוצה    שיוצאשיוצאשיוצאשיוצא    אדםאדםאדםאדם    בןבןבןבן    פהפהפהפה    יושביושביושביושב""""

 10    מכירותמכירותמכירותמכירות    בעולםבעולםבעולםבעולם    הגדולותהגדולותהגדולותהגדולות    הספקיםהספקיםהספקיםהספקים' ' ' ' חבחבחבחב    כלכלכלכל, , , , לשעברלשעברלשעברלשעבר    היומההיומההיומההיומה    נשיאנשיאנשיאנשיא, , , , כתפיוכתפיוכתפיוכתפיו

 11    לאלאלאלא    וזהוזהוזהוזה    לשוקלשוקלשוקלשוק    החוצההחוצההחוצההחוצה    יוצאיוצאיוצאיוצא    הואהואהואהוא, , , , אותואותואותואותו    מכיריםמכיריםמכיריםמכירים    הגזיםהגזיםהגזיםהגזים    יצרנייצרנייצרנייצרני    כלכלכלכל, , , , אותואותואותואותו

 12    מדינהמדינהמדינהמדינה    זאתזאתזאתזאת, , , , ברוסיהברוסיהברוסיהברוסיה    והואוהואוהואוהוא    באנגליהבאנגליהבאנגליהבאנגליה    אשבאשבאשבאשב    שאנישאנישאנישאני    אירופהאירופהאירופהאירופה    אואואואו    בבבב""""ארהארהארהארה

 13    הדירקטוריוןהדירקטוריוןהדירקטוריוןהדירקטוריון    בפניבפניבפניבפני    אותואותואותואותו    שהבעתישהבעתישהבעתישהבעתי    מאודמאודמאודמאוד    גדולגדולגדולגדול    חששחששחששחשש    היההיההיההיה    זהזהזהזה, , , , קטנהקטנהקטנהקטנה

 14    שלנושלנושלנושלנו    המתחרההמתחרההמתחרההמתחרה    שהחברהשהחברהשהחברהשהחברה    כיווןכיווןכיווןכיוון    לילילילי    נודענודענודענודע    תקופהתקופהתקופהתקופה    באותהבאותהבאותהבאותה. . . . אותיאותיאותיאותי    ששכרוששכרוששכרוששכרו

 15    בבורסהבבורסהבבורסהבבורסה    מופיעמופיעמופיעמופיע    שלהשלהשלהשלה    דוחדוחדוחדוח    כלכלכלכל    אזאזאזאז    ציבוריתציבוריתציבוריתציבורית' ' ' ' חבחבחבחב    היאהיאהיאהיא    מקסימהמקסימהמקסימהמקסימה    שנקראתשנקראתשנקראתשנקראת

 16    שלשלשלשל    שהמנכלשהמנכלשהמנכלשהמנכל, , , , פרטיתפרטיתפרטיתפרטית' ' ' ' חבחבחבחב    שאנושאנושאנושאנו    לנולנולנולנו    בניגודבניגודבניגודבניגוד    אותואותואותואותו    לקרואלקרואלקרואלקרוא    יכוליםיכוליםיכוליםיכולים    ואנוואנוואנוואנו

 17    בארץבארץבארץבארץ    יחידהיחידהיחידהיחידה    מתחרהמתחרהמתחרהמתחרה' ' ' ' חבחבחבחב    שלשלשלשל    מנכלמנכלמנכלמנכל, , , , אנגליהאנגליהאנגליהאנגליה    לללל    ועוברועוברועוברועובר    התפטרהתפטרהתפטרהתפטר    מקסימהמקסימהמקסימהמקסימה

 18    לאלאלאלא    ואניואניואניואני    הזההזההזההזה    בתחוםבתחוםבתחוםבתחום    רקרקרקרק    וותקוותקוותקוותק    שנותשנותשנותשנות    20202020    עםעםעםעם    מנכלמנכלמנכלמנכל    ומשתחררומשתחררומשתחררומשתחרר    עוזבעוזבעוזבעוזב

 19    אותואותואותואותו    שיםשיםשיםשים    וקחוקחוקחוקח    אחרותאחרותאחרותאחרות' ' ' ' בחבבחבבחבבחב    שירותשירותשירותשירות    ועלועלועלועל    מפוארמפוארמפוארמפואר    צבאיצבאיצבאיצבאי    עברעברעברעבר    עלעלעלעל    מדברמדברמדברמדבר

 20    חמורהחמורהחמורהחמורה    מאודמאודמאודמאוד    בעיהבעיהבעיהבעיה    וזאתוזאתוזאתוזאת    הבעיותהבעיותהבעיותהבעיות    אתאתאתאת    לךלךלךלך    ופתרתופתרתופתרתופתרת    מקסימהמקסימהמקסימהמקסימה    שלשלשלשל' ' ' ' בחבבחבבחבבחב

 21    כמנכלכמנכלכמנכלכמנכל    להעידלהעידלהעידלהעיד    יכוליכוליכוליכול    ואניואניואניואני    דרסטיתדרסטיתדרסטיתדרסטית    מאודמאודמאודמאוד    בצורהבצורהבצורהבצורה    העולםהעולםהעולםהעולם    ברחביברחביברחביברחבי    שקוריתשקוריתשקוריתשקורית

 22    מפעליםמפעליםמפעליםמפעלים    לנהללנהללנהללנהל    עברועברועברועברו    בבבב""""וארהוארהוארהוארה    באירופהבאירופהבאירופהבאירופה    הגדולותהגדולותהגדולותהגדולות' ' ' ' החבהחבהחבהחב    שלשלשלשל    שהמנהליםשהמנהליםשהמנהליםשהמנהלים

 23    בעיהבעיהבעיהבעיה    זוזוזוזו. . . . הגזיםהגזיםהגזיםהגזים    שלשלשלשל    בשוקבשוקבשוקבשוק    ידועהידועהידועהידועה    תופעהתופעהתופעהתופעה    וזאתוזאתוזאתוזאת    מתחריםמתחריםמתחריםמתחרים    אחריםאחריםאחריםאחרים

 24        ).).).).''''לפרולפרולפרולפרו    20202020' ' ' ' עמעמעמעמ." (." (." (." (ממנהממנהממנהממנה    שחששתישחששתישחששתישחששתי    ראשונהראשונהראשונהראשונה

            25 
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 28 מתוך 17

 1    וההכרהוההכרהוההכרהוההכרה    ברנעברנעברנעברנע    יוסףיוסףיוסףיוסף    אצלאצלאצלאצל    שאגורשאגורשאגורשאגור    העצוםהעצוםהעצוםהעצום    הידעהידעהידעהידע    היאהיאהיאהיא        נוספתנוספתנוספתנוספת    בעיהבעיהבעיהבעיה""""

 2    הציודהציודהציודהציוד    ספקיספקיספקיספקי    חברותחברותחברותחברות    שלשלשלשל, , , , לללל""""בחובחובחובחו    הגזיםהגזיםהגזיםהגזים    החברותהחברותהחברותהחברות    שלשלשלשל    המעמיקההמעמיקההמעמיקההמעמיקה, , , , העמוקההעמוקההעמוקההעמוקה

 3    שלושלושלושלו    והיכולותוהיכולותוהיכולותוהיכולות    הזההזההזההזה    לדברלדברלדברלדבר    מדיימדיימדיימדיי    קטנהקטנהקטנהקטנה    היאהיאהיאהיא, , , , בארץבארץבארץבארץ    ספקיםספקיםספקיםספקים    איןאיןאיןאין, , , , לללל""""בחובחובחובחו

 4    פשוטפשוטפשוטפשוט    זהזהזהזה    אחדאחדאחדאחד    תחוםתחוםתחוםתחום: : : : תחומיםתחומיםתחומיםתחומים    בכמהבכמהבכמהבכמה    משמעותימשמעותימשמעותימשמעותי    תחרותיתחרותיתחרותיתחרותי    גורםגורםגורםגורם    להיותלהיותלהיותלהיות

 5    מתעניינותמתעניינותמתעניינותמתעניינות    מאודמאודמאודמאוד    בינלאומיותבינלאומיותבינלאומיותבינלאומיות' ' ' ' חבחבחבחב, , , , עוסקיםעוסקיםעוסקיםעוסקים    שאנושאנושאנושאנו    החברההחברההחברההחברה    שלשלשלשל    תחוםתחוםתחוםתחום

 6    ומהומהומהומה    המתחרההמתחרההמתחרההמתחרה    החברההחברההחברההחברה    עםעםעםעם    ומדברותומדברותומדברותומדברות        אתנואתנואתנואתנו    מדברותמדברותמדברותמדברות    היוםהיוםהיוםהיום    ועדועדועדועד    בארץבארץבארץבארץ

 7    אתאתאתאת    ומכירומכירומכירומכיר    היומההיומההיומההיומה    נשיאנשיאנשיאנשיא    שהיהשהיהשהיהשהיה    במקצועבמקצועבמקצועבמקצוע    שעבדשעבדשעבדשעבד    אדםאדםאדםאדם    בןבןבןבן    מאשרמאשרמאשרמאשר    יותריותריותריותר    טובטובטובטוב

 8    פתחפתחפתחפתח    להםלהםלהםלהם    נותןנותןנותןנותן    שזהשזהשזהשזה    עסקעסקעסקעסק    התחלתהתחלתהתחלתהתחלת    שלשלשלשל    גרעיןגרעיןגרעיןגרעין    ולהתחילולהתחילולהתחילולהתחיל    אליואליואליואליו    לבואלבואלבואלבוא, , , , כולםכולםכולםכולם

 9' ' ' ' חבחבחבחב    שלשלשלשל    חששחששחששחשש    עודעודעודעוד    זהזהזהזה    אזאזאזאז, , , , מחיריםמחיריםמחיריםמחירים, , , , בארץבארץבארץבארץ    הלקוחותהלקוחותהלקוחותהלקוחות    כלכלכלכל    אתאתאתאת    מכירמכירמכירמכיר, , , , עצוםעצוםעצוםעצום

 10    ששכרוששכרוששכרוששכרו    האנשיםהאנשיםהאנשיםהאנשים    בפניבפניבפניבפני    הועלוהועלוהועלוהועלו    הללוהללוהללוהללו    החששותהחששותהחששותהחששות    כלכלכלכל    אגבאגבאגבאגב    דרךדרךדרךדרך. . . . בינלאומיותבינלאומיותבינלאומיותבינלאומיות

 11        ). ). ). ). ''''לפרולפרולפרולפרו    21212121----20202020' ' ' ' עמעמעמעמ." (." (." (." (דירקטוריוניםדירקטוריוניםדירקטוריוניםדירקטוריונים    וועדתוועדתוועדתוועדת    והייתהוהייתהוהייתהוהייתה    אותיאותיאותיאותי

 12    מייצריםמייצריםמייצריםמייצרים    אנואנואנואנו, , , , מיוחדיםמיוחדיםמיוחדיםמיוחדים    גזיםגזיםגזיםגזים    שלשלשלשל    נושאנושאנושאנושא    זהזהזהזה    ממנוממנוממנוממנו    שחששתישחששתישחששתישחששתי    שלישישלישישלישישלישי    דברדברדברדבר    

 13    גזיםגזיםגזיםגזים    ישישישיש, , , , סטנדרטיסטנדרטיסטנדרטיסטנדרטי    דברדברדברדבר    זהזהזהזה, , , , בחדרבחדרבחדרבחדר    פהפהפהפה    נושמיםנושמיםנושמיםנושמים    שאתםשאתםשאתםשאתם    מהאווירמהאווירמהאווירמהאוויר    גזיםגזיםגזיםגזים

 14    לללל""""בחובחובחובחו    מיוצריםמיוצריםמיוצריםמיוצרים    והגזיםוהגזיםוהגזיםוהגזים    ההייטקההייטקההייטקההייטק    לתעשייתלתעשייתלתעשייתלתעשיית    שהולכיםשהולכיםשהולכיםשהולכים    מיוחדיםמיוחדיםמיוחדיםמיוחדים    מאודמאודמאודמאוד

 15    ולאולאולאולא    התחלתיהתחלתיהתחלתיהתחלתי    הוןהוןהוןהון    צריךצריךצריךצריך    ולאולאולאולא    לארץלארץלארץלארץ    ומיובאיםומיובאיםומיובאיםומיובאים    ידעידעידעידע    עתיריעתיריעתיריעתירי    במפעליםבמפעליםבמפעליםבמפעלים    בלבדבלבדבלבדבלבד

 16    לייבאלייבאלייבאלייבא, , , , שמייצרותשמייצרותשמייצרותשמייצרות    החברותהחברותהחברותהחברות    אתאתאתאת    להכירלהכירלהכירלהכיר    רקרקרקרק    צריךצריךצריךצריך    אלאאלאאלאאלא    דברדברדברדבר    שוםשוםשוםשום    צריךצריךצריךצריך

 17    אתנואתנואתנואתנו    זהזהזהזה    אתאתאתאת    עשועשועשועשו    והםוהםוהםוהם    פהפהפהפה    מחסןמחסןמחסןמחסן    לךלךלךלך    יבנויבנויבנויבנו    הןהןהןהן, , , , לךלךלךלך    יביאויביאויביאויביאו    והןוהןוהןוהן    לארץלארץלארץלארץ

 18    יחסיתיחסיתיחסיתיחסית    עצוםעצוםעצוםעצום        הואהואהואהוא    שהמרווחשהמרווחשהמרווחשהמרווח    הזההזההזההזה    בשוקבשוקבשוקבשוק    הבעיההבעיההבעיההבעיה ,  ,  ,  , בשוקבשוקבשוקבשוק    ותתחרהותתחרהותתחרהותתחרה

 19    ––––    בבבב    כזהכזהכזהכזה    גזגזגזגז    מוכרמוכרמוכרמוכר    אניאניאניאני    באינטלבאינטלבאינטלבאינטל. . . . הסטנדרטייםהסטנדרטייםהסטנדרטייםהסטנדרטיים    בגזיםבגזיםבגזיםבגזים    הקטניםהקטניםהקטניםהקטנים    למרווחיםלמרווחיםלמרווחיםלמרווחים

 20    25252525    - - - -     בבבב    מכוריםמכוריםמכוריםמכורים    אנואנואנואנו    שלנושלנושלנושלנו    ובתעשייהובתעשייהובתעשייהובתעשייה    דולרדולרדולרדולר    2500250025002500    - - - -     בבבב    אואואואו    לגליללגליללגליללגליל    דולרדולרדולרדולר    5000500050005000

 21    ושלושלושלושל    שלנושלנושלנושלנו    בשליטהבשליטהבשליטהבשליטה    כיוםכיוםכיוםכיום    נמצאנמצאנמצאנמצא    הזההזההזההזה    והשוקוהשוקוהשוקוהשוק    1000100010001000    פיפיפיפי    זהזהזהזה    אזאזאזאז, , , , לגליללגליללגליללגליל    שחשחשחשח

 22    מאודמאודמאודמאוד    בצורהבצורהבצורהבצורה    הליוםהליוםהליוםהליום, , , , ארסיןארסיןארסיןארסין, , , , פוספיןפוספיןפוספיןפוספין, , , , סילאןסילאןסילאןסילאן    כמוכמוכמוכמו    גזיםגזיםגזיםגזים    וזהוזהוזהוזה    המתחרההמתחרההמתחרההמתחרה

 23    חששתיחששתיחששתיחששתי    מאודמאודמאודמאוד    וזהוזהוזהוזה    בארץבארץבארץבארץ    מייצריםמייצריםמייצריםמייצרים    שלאשלאשלאשלא    גזיםגזיםגזיםגזים    עשרותעשרותעשרותעשרות    זהזהזהזה', ', ', ', וכווכווכווכו    נקייהנקייהנקייהנקייה

 24    הזההזההזההזה    הביזנסהביזנסהביזנסהביזנס    אתאתאתאת    פיתחתיפיתחתיפיתחתיפיתחתי    אניאניאניאני    שבארץשבארץשבארץשבארץ    כךכךכךכך    עלעלעלעל    מבוססמבוססמבוססמבוסס    הזההזההזההזה    והחששוהחששוהחששוהחשש

 25    חששתיחששתיחששתיחששתי    מאודמאודמאודמאוד    אזאזאזאז    באירופהבאירופהבאירופהבאירופה    חזרהחזרהחזרהחזרה    כשעזבתיכשעזבתיכשעזבתיכשעזבתי    חמצןחמצןחמצןחמצן    למפעלילמפעלילמפעלילמפעלי    אותואותואותואותו    ומכרתיומכרתיומכרתיומכרתי

 26  ).'לפרו 21' עמ(    הזההזההזההזה    מהנושאמהנושאמהנושאמהנושא
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 28 מתוך 18

 1 עזיבתו לאחר ברנע של במעשיו התעניינות על גם וסיפר ביטון הוסיף הנגדית בחקירתו

 2 ביטון מר זאת שסיכם וכפי) 28-31 שורות 26' עמ" (יומה "ב גורמים מצד העולמית ברמה

 3  ): 1 שורה 22' עמ' פרו(

 4' ' ' ' חבחבחבחב    אתאתאתאת    להחליףלהחליףלהחליףלהחליף    ויכולויכולויכולויכול    מתחרהמתחרהמתחרהמתחרה' ' ' ' חבחבחבחב    להביאלהביאלהביאלהביא    שיכולשיכולשיכולשיכול    שהסברתישהסברתישהסברתישהסברתי    במכלולבמכלולבמכלולבמכלול""""

 5    במכלולבמכלולבמכלולבמכלול, , , , מיוחדיםמיוחדיםמיוחדיםמיוחדים    גזיםגזיםגזיםגזים    להביאלהביאלהביאלהביא    יכוליכוליכוליכול, , , , מחולליםמחולליםמחולליםמחוללים    להביאלהביאלהביאלהביא    יכוליכוליכוליכול, , , , מקסימהמקסימהמקסימהמקסימה

 6    אחוזאחוזאחוזאחוז    30303030    שלשלשלשל    ברמהברמהברמהברמה    משהומשהומשהומשהו    חמצןחמצןחמצןחמצן    במפעליבמפעליבמפעליבמפעלי    לנגוסלנגוסלנגוסלנגוס    היההיההיההיה    יכוליכוליכוליכול    הואהואהואהוא    הזההזההזההזה

 7    שגילושגילושגילושגילו............מכיריםמכיריםמכיריםמכירים    שלאשלאשלאשלא    אנשיםאנשיםאנשיםאנשים    שלשלשלשל    דוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאות    לתתלתתלתתלתת    יכוליכוליכוליכול    ואניואניואניואני    מהמחזורמהמחזורמהמחזורמהמחזור

 8    רצינייםרצינייםרצינייםרציניים    ומתחריםומתחריםומתחריםומתחרים    בארץבארץבארץבארץ    לספקלספקלספקלספק    והחלווהחלווהחלווהחלו    המחולליםהמחולליםהמחולליםהמחוללים    שיטתשיטתשיטתשיטת    אתאתאתאת

 9        ..."..."..."..."בשוקבשוקבשוקבשוק    ידעידעידעידע    ללאללאללאללא............שלישלישלישלי

 10 הוא העיד החברה את ניהולו במהלך ברנע קשר אותם האישיים הקשרים אודות  .13

 11 ל"כמנכ ומעשיו פעילותו תיאור מתוך אך, עצמו להלל או לפאר  ביקש לא בדבריו. עצמו

 12. הגזים בתחום ויכולותיו, חדשנותו, הבנתו, היכרותו, כישוריו על רבות ללמוד ניתן, החברה

 13, בארץ החברה פעילות להרחבת שלו פעולותיו על דוגמאות מספר ברנע מנה, לדוגמה כך

 14 שורות 31' עמ, הדגים גידול בתחום לדוגמה (נוספים תעשייה לתחומי הגזים החדרת לרבות

 15' פרו (המיוחדים הגזים בתחום בינלאומיות חברות עם ביחד המשותפים מיזמים הקמת, )6-24

 16 מחוץ מגוריהם במקום לחולים הנשימה צרכי לתחום כניסה וכן, )ואילך 22' שור, 30' עמ

 17 בראש ומעידות מאליהן מובנת אינן אלה פעילויות). 1-3 שורה 31' עמ (החולים לבית

 18 היחסי ויתרונו, קשריו, כישוריו, האסטרטגית חשיבתו, ברנע של חדשנותו על, ובראשונה

 19  . בוריה על הכיר אותה הגזים תעשיית בתחום

 20 ושיווק ייצור בתחום ברנע מצד תחרות מפני חמצן מפעלי של לחששה טובה ראיה  .14

 21 לשאת התחייבה שהחברה ובעובדה, ברנע של העסקתו בהסכמי דווקא מצויה, הגזים

 22 העדים לדוכן לזמן ברנע נאלץ, שנוצרו בנסיבות. מצידו תחרות-לאי בתמורה כספי בתשלום

 23 חמצן מפעלי את שליווה מי', ושות פרידמן. ש ד"עוה במשרד שותף, רבינוביץ אשר ד"עו את

 24 מפעלי את ברנע של עזיבתו ערב הדירקטוריון ר"יו עם בקשר שעמד מי, האחרון בעשור

 25 בניסוח ומעורבותו תפקידו מתוקף. 2004 משנת להסכם התוספת את שניסח ומי חמצן
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 28 מתוך 19

 1 ד"עו העיד, לכך בהתאם. חמצן מפעלי של דעתה אומד על רבינוביץ אשר ד"עו העיד, ההסכם

 2  : היתר בין, והסביר, רבינוביץ

 3    כוללכוללכוללכולל    בחברהבחברהבחברהבחברה    להתחרותלהתחרותלהתחרותלהתחרות    עלולעלולעלולעלול    הואהואהואהוא    פרישתופרישתופרישתופרישתו    שעםשעםשעםשעם    בחברהבחברהבחברהבחברה    חששחששחששחשש    נוצרנוצרנוצרנוצר""""                     

 4    לאלאלאלא    נזקנזקנזקנזק    שיגרוםשיגרוםשיגרוםשיגרום    דברדברדברדבר, , , , אחריםאחריםאחריםאחרים    עםעםעםעם    בשיתוףבשיתוףבשיתוףבשיתוף    משלומשלומשלומשלו    עצמאיעצמאיעצמאיעצמאי    מיזםמיזםמיזםמיזם    הקמתהקמתהקמתהקמת

 5    שתגדילשתגדילשתגדילשתגדיל    להסכםלהסכםלהסכםלהסכם    תוספתתוספתתוספתתוספת    לנסחלנסחלנסחלנסח    ממניממניממניממני    ביקשוביקשוביקשוביקשו    מזהמזהמזהמזה    כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה. . . . מבוטלמבוטלמבוטלמבוטל

 6  ).5-8 שורות, 5' עמ' פרו..." (..." (..." (..." (מצידומצידומצידומצידו    התחרותהתחרותהתחרותהתחרות    איאיאיאי    נושאנושאנושאנושא    אתאתאתאת    ותעציםותעציםותעציםותעצים

 7 ומי, הדירקטוריון ר"יו עם ישיר בקשר שעמד מי, החברה של דינה עורך מפי, אלו דברים

 8 של לחששה ישירה ראיה מהווים, 2004 בשנת להסכם התוספת את לנסח בשמה שנשלח

 9  .ההתקשרות בעת החברה של דעתה ולאומד, ברנע של עזיבתו ערב חמצן מפעלי

 10 באמת חששה חמצן מפעלי כי מעידים, זו בסוגיה פ"בע והן, בכתובים הן, הראיות מכלול

 11 גורם לכל בהשוואה הגדול היחסי יתרונו לאור וזאת, ברנע מצד לתחרות מאפשרות ובתמים

 12 לחשש לב בשים. הגזים בתחום חמצן למפעלי אפקטיבית עסקית תחרות ביצירת, בשוק אחר

 13 בה להתחרות שלא התחייבותו בעבור לברנע לשלם חמצן מפעלי התחייבה, בחברה שקינן זה

 14  .העסקתו הסכמי במסגרת, שנים חמש למשך

 15 הסכמי שלושה למעשה נחתמו חמצן מפעלי לבין ברנע בין, הערעור בנימוקי כמפורט.     15

 16 טובה ראיה הם, אלו הסכמים, כאמור. קודמו על מוסיף או מתקן הסכם כל כאשר, העסקה

 17  .הצדדים של דעתם לאומד

 18 ברנע בחירת עם 1987 בשנת נחתם) הערעור לנימוקי 1 נספח (הראשון העסקה הסכם  .16

 19 מחויב בחברה הראשון מיומו החל כי, מלמד זה בהסכם עיון. חמצן מפעלי ל"מנכ לתפקיד

 20 הפסיקה ולפרשנות, לנוהג בהתאם. תחרות לאי והן, סודיות על לשמירה הן ברנע היה

 21 על. בזמן הוגבלה לא ואף, וגורף כללי באופן נוסחה בהסכם התחרות-אי תניית, עת באותה

 22        : כדלקמן הצדדים בין הוסכם להסכם) ו(10 סעיף פי
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 28 מתוך 20

 1    אואואואו        במפעלבמפעלבמפעלבמפעל    יעבודיעבודיעבודיעבוד    שלאשלאשלאשלא    ברנעברנעברנעברנע        מתחייבמתחייבמתחייבמתחייב    ההסכםההסכםההסכםההסכם    סיוםסיוםסיוםסיום    עםעםעםעם""""

 2    פעילותפעילותפעילותפעילות    בתחומיבתחומיבתחומיבתחומי    גזיםגזיםגזיםגזים    משווקיםמשווקיםמשווקיםמשווקים    אואואואו    המייצריםהמייצריםהמייצריםהמייצרים    בחברותבחברותבחברותבחברות

 3  " " " " החברההחברההחברההחברה

 4 אף, זו לתניה להסכים ברנע נדרש, בתחום חדש שחקן ברנע של ובהיותו, הדברים מטבע

 5    .בה להתחרות שלא הסכמתו בעבור לו לשלם התחייבה שהחברה מבלי

 6 בתום). הערעור לנימוקי 2 נספח (96 בנובמבר נחתם) במספר השני (המחודש העסקה הסכם

 7 להרחבה הביא - מסחרית להצלחה החברה את שהצעיד לאחר חמצן מפעלי ל"כמנכ שנים 9

 8 ייצור בנושא למעמד וזכה בתחום ניסיון שצבר ולאחר – וברווחיה, במחזוריה, בפעילותה

 9 שכר תנאי ברנע קיבל, יוצא כפועל. החברה מול לגמרי אחרת בעמדה ברנע עמד, הגזים

 10' לפרו 32' עמ, וההסכם מ"המו בנושא ברנע של עדותו וכן, גופו ההסכם' ר (לגמרי שונים

 11-אי תניית לחלוטין שונתה, זה בהסכם השינויים יתר בין). 14 שורה 33' עמ – 23 שורה

 12    .לכך הסכמתו בעבור כספית תמורה לתשלום דרישתו ונתקבלה, התחרות

 13 הרווח מן 1.5% לברנע תשלם החברה כי הוסכם, ההעסקה לתנאי הנוגעים השינויים בין

 14 ביקש ברנע במקור, )4' שור, 33' עמ – 32' שור, 32' עמ (ברנע שהעיד כפי. החברה של הנקי

 15 על הצדדים הסכימו, מוחלט בסירוב שנתקל לאחר אך, בחברה) אופציות או (מניות לקבל

 16 1.5% לקבל זכאי יהיה ברנע כי השאר בין הוסכם שבו לחוזה' ו 15 בסעיף כי ויצויין. זה הסדר

 17    לאמורלאמורלאמורלאמור    זכאיזכאיזכאיזכאי    יהיהיהיהיהיהיהיה    ברנעברנעברנעברנע"""" כי מפורשות במילים נאמר החברה של המאוחד הנקי מהרווח

 18        ". ". ". ". החברההחברההחברההחברה    לביןלביןלביןלבין    בינובינובינובינו    מעבידמעבידמעבידמעביד    עובדעובדעובדעובד    יחסייחסייחסייחסי    ניתוקניתוקניתוקניתוק    לאחרלאחרלאחרלאחר    שניםשניםשניםשנים    5555    משךמשךמשךמשך    גםגםגםגם    סעיפיוסעיפיוסעיפיוסעיפיו    כלכלכלכל    עלעלעלעל    זהזהזהזה    בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף

        19 

 20 בצורה כעת נוסחה שזו הרי, )להסכם א18 סעיף (גופא התחרות-אי לתנית הנוגע בכל.      17

 21 סודיות על לשמור מתחייב ברנע כי נאמר לחוזה 17 בסעיף. בזמן הוגבלה ואף, מפורטת

 22 והן לחברה ברנע בין עבודה יחסי של קיומם בתקופת הן ועסקיה לחברה הקשור בכל מלאה

 23  . יחסים אותם של סיומם לאחר
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 28 מתוך 21

 1 יחסי סיום מיום שנים חמש של תקופה במשך מתחייב ברנע כי שוב נאמר לחוזה 18 בסעיף

 2 כעצמאי כעובד בארץ החברה עם במישרין המתחרה כלשהו עסקי קשר לקיים שלא העבודה

 3  . מניות כבעל או

 4 – וקיבל – ברנע דרש, המעודכן בניסוחה התחרות אי לתנית ברנע להסכמת בתמורה 

 5 את לברנע להעניק החברה נאלצה, בנוסף. בחברה להתחרות שלא התחייבותו בעבור תמורה

 6 לפי נקבעה עצמה התמורה. שנים לשלוש מחמש התחרות-אי תקופת את לקצר האופציה

 7 של הנקי הרווח מן 1.5% – הנוספים השכר מתנאי כחלק הצדדים סיכמו עליו מנגנון אותו

 8    . התחרות-אי משנות אחת בכל החברה

 9 לצדדים היה וקל נוח כי והסביר, זה מנגנון מאחורי שעמד הרציונל על ברנע נשאל בעדותו

 10 תמורה כי, ושנית; )לעיל (נוספת כתמורה הצדדים התפשרו עליו מנגנון אותו את לאמץ

 11 באותם לכרסם לא כדי בחברה להתחרות שלא כלפיו תמריץ מהווה הנקי מהרווח הנגזרת

 12  ).30-31' שור' לפרו 48' עמ' ר (התקבול נגזר ממנו רווחים

 13 שעה, התחרות אי בגין לברנע לשלם המחודש בהסכם הסכימה שהחברה העובדה, ויודגש

 14 באותה ברנע של מעמדו על הן מעידה - כזו התחייבות כל היתה לא המקורי שבהסכם

 15, ברנע של מצידו תחרות מפני החברה של הגובר חששה על הן, לה ומחוצה בחברה תקופה

 16 רצונה על והן, שכזו בתחרות לברנע להיות שעשוי היחסי היתרון מפני החברה חשש על הן

 17   .התחרות-אי תניית את לחזק

 18 החברה שבין השלישי העסקה הסכם למעשה היא, 2004 משנת להסכם התוספת  .18

 19 הנסיבות ועל, זה להסכם בהתייחס, כאמור. ברנע של עזיבתו את להסדיר ונועדה, לברנע

 20 הדירקטוריון ר"יו עם בקשר שהיה ומי, ההסכם עורך, רבינוביץ ד"עו העיד, לחתימתו שהביאו

 21 בבסיס שעמדו הם, התחרות-אי את לחזק והרצון ברנע מצד מתחרות החשש כי, דאז

 22 מוכר ממומחה ברנע הפך, הקודם ההסכם חתימת מאז שחלפו בשנים, ויוזכר. ההסכם

 23 מיזמים שהקים לאחר, זאת. העולמי במגרש ומוערכת ידועה לאישיות, בארץ הגזים בתחום

 24 ולאחר, בארץ מתקנים להקמת בינלאומיות לחברות חמצן מפעלי בין עסקיות ושותפויות

 25 ד"עו של עדותו את להבין ניתן, זה רקע על. יומה הבינלאומי בארגון תפקידים שורת שמילא
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 28 מתוך 22

 1 מפעלי דרשה, מהחשש מונעת. תקופה באותה חמצן במפעלי שקינן לחשש באשר, רבינוביץ

 2 תעמוד שהמגבלה כך, התחרות אי תקופת לקיצור לברנע שניתנה האפשרות את לבטל חמצן

 3  . מלאות שנים חמש על

 4 מפעלי של חששה על מצביע דלעיל ההסכמים ומכלול העדים דברי בחינת, כן כי הנה  .19

 5 הלך, הדברים מטבע אשר חשש, הגזים ושיווק ייצור בתחום ברנע מצד תחרות מפני חמצן

 6 מעין בתחרות היחסי שיתרונו וככל, התעצם הלך ובעולם בארץ ברנע של שמעמדו ככל וגבר

 7 מפעלי פעלה, חשש אותו את ולנטרל, מראש להיערך מנת ועל, יוצא כפועל. וגדל הלך זו

 8 התחרות אי בעבור לשלם התחייבה ואף, ברנע מצד התחרות-אי תניית את לחזק חמצן

 9 יכולת לברנע הייתה עזיבתו בעת: לפיה ברורה מסקנה עולה הראיות ממכלול. מצידו

 10 יחסי מיתרון נהנה שברנע שעה, אפקטיבית בצורה הגזים בתחום חמצן במפעלי להתחרות

 11  . בחברה להתחרות מנסה שהיה בתחום אחר גורם לכל בהשוואה מובהק

 12 כהגדרתו" נכס "המהווה זכות הינה בחברה להתחרות המערער של הפוטנציאלית יכולתו

 13 זכות באותה שימוש מניעת בעבור החברה של בתשלום לראות יש, משכך. לפקודה 88 בסעיף

 14 מכירה מהווה זו יכולת על וויתור, כן על. לפקודה 88 סעיף לעניין" נכס"ה של" מכירה"כ

 15  . לפקודה' ה חלק לעניין

 16    שלשלשלשל    אבדןאבדןאבדןאבדן    היוותההיוותההיוותההיוותה    להתחרותלהתחרותלהתחרותלהתחרות    הזכותהזכותהזכותהזכות    עלעלעלעל    ברנעברנעברנעברנע    שלשלשלשל    ויתורוויתורוויתורוויתורו    לפיהלפיהלפיהלפיה    מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה    לכלללכלללכלללכלל    אנואנואנואנו    באיםבאיםבאיםבאים    מכאןמכאןמכאןמכאן

 17    ברנעברנעברנעברנע    בידיבידיבידיבידי    שהתקבלהשהתקבלהשהתקבלהשהתקבלה    בתמורהבתמורהבתמורהבתמורה    לראותלראותלראותלראות    ישישישיש    כןכןכןכן    עלעלעלעל    אשראשראשראשר. . . . הוןהוןהוןהון    נכסנכסנכסנכס    למכירתלמכירתלמכירתלמכירת    השקולהשקולהשקולהשקול    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מקורמקורמקורמקור

 18    כאמורכאמורכאמורכאמור    הוןהוןהוןהון    רווחרווחרווחרווח    במסבמסבמסבמס    תחוייבתחוייבתחוייבתחוייב    אשראשראשראשר    הוןהוןהוןהון    כרווחכרווחכרווחכרווח    בחברהבחברהבחברהבחברה    להתחרותלהתחרותלהתחרותלהתחרות    שלאשלאשלאשלא    התחייבותוהתחייבותוהתחייבותוהתחייבותו    בעבורבעבורבעבורבעבור

 19        . . . . לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 1111)()()()(בבבב((((91919191    בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף

 20 שלא ברנע התחייב שבהם השנים חמש כל על חלה אינה דלעיל זו קביעה ואולם  .20

 21 חמצן מפעלי כי מחלוקת אין, שכן זאת. 31.12.09 ועד 1.1.05 בין דהיינו בחברה להתחרות

 22 מהרצליה המפעל להעתקת הפרויקט במסגרת וזאת שכר תמורת ברנע את העסיקה

 23  . לקיסריה

 24 העסקתו  כשעלות 31.8.06 ליום ועד 1.1.05 שבין בתקופה בחברה ברנע הועסק מעשי באופן

 25 הוצאותיה את כלל זה סכום. לחודש ₪ 118,500 של לסך נקבעה בחברה המערער של
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 28 מתוך 23

 1 הפרשות, שכרו לרבות המערער של העסקתו בגין החברה של והעקיפות הישירות

 2 בגין זו בתקופה הועסק ברנע. ועוד הוצאות החזר, הגמל לקופות הפרשות, סוציאליות

 3 אין. זו עבודתו בגין שכר וקיבל בחברה עבד ברנע זו בתקופה כי לקבוע יש כן ועל כישוריו

 4 עבד ברנע כי הראו העובדות שכן בלבד בייעוץ עסק לפיה המערער של טענתו את לקבל בידי

 5 שעדותו ביטון גבריאל מר ל"המנכ העיד זה בעניין. כישוריו מלוא ניצול תוך וקשה הרבה

 6  : לחלוטין עלי מהימנה

 7    שמילאתישמילאתישמילאתישמילאתי    התפקידיםהתפקידיםהתפקידיםהתפקידים    בגללבגללבגללבגלל    בעולםבעולםבעולםבעולם    נחשבנחשבנחשבנחשב    שאנישאנישאנישאני    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק    יכוליםיכוליםיכוליםיכולים    אתםאתםאתםאתם    אךאךאךאך""""         

 8    ממקוםממקוםממקוםממקום    מפעלמפעלמפעלמפעל    העתקתהעתקתהעתקתהעתקת [ [ [ [כזהכזהכזהכזה    דברדברדברדבר    עושיםעושיםעושיםעושים    שלאשלאשלאשלא    ואמרתיואמרתיואמרתיואמרתי    כמהנדסכמהנדסכמהנדסכמהנדס    והתחלתיוהתחלתיוהתחלתיוהתחלתי

 9    שזהשזהשזהשזה    ודאגתיודאגתיודאגתיודאגתי    יצליחיצליחיצליחיצליח    שהפרויקטשהפרויקטשהפרויקטשהפרויקט    מאמיןמאמיןמאמיןמאמין    לאלאלאלא    ואניואניואניואני    עושיםעושיםעושיםעושים    לאלאלאלא, , , , ] ] ] ] סססס....אאאא    ----    אחראחראחראחר    למקוםלמקוםלמקוםלמקום

 10    המפעלהמפעלהמפעלהמפעל    אתאתאתאת    לוקחיםלוקחיםלוקחיםלוקחים, , , , פשוטפשוטפשוטפשוט    מאודמאודמאודמאוד    עושיםעושיםעושיםעושים    כזהכזהכזהכזה    שפרויקטשפרויקטשפרויקטשפרויקט    ואמרתיואמרתיואמרתיואמרתי    בכתוביםבכתוביםבכתוביםבכתובים    יהיהיהיהיהיהיהיה

 11    בישראלבישראלבישראלבישראל    מפעליםמפעליםמפעליםמפעלים    שיששיששיששיש    ידעתיידעתיידעתיידעתי    ולאולאולאולא    בטורקיהבטורקיהבטורקיהבטורקיה    גרוטאותגרוטאותגרוטאותגרוטאות    למפעללמפעללמפעללמפעל    אותואותואותואותו    ונותניםונותניםונותניםונותנים

 12    12121212    עודעודעודעוד    יעלהיעלהיעלהיעלה    אזאזאזאז    חדשחדשחדשחדש    מפעלמפעלמפעלמפעל    וקוניםוקוניםוקוניםוקונים    אותואותואותואותו    שיתיכושיתיכושיתיכושיתיכו    לברזללברזללברזללברזל    ומוכריםומוכריםומוכריםומוכרים    לגרוטאותלגרוטאותלגרוטאותלגרוטאות

 13    מיוסףמיוסףמיוסףמיוסף    אזאזאזאז    ביקשתיביקשתיביקשתיביקשתי. . . . יעבוריעבוריעבוריעבור    הואהואהואהוא, , , , לאלאלאלא    אךאךאךאך    ורציניתורציניתורציניתורצינית    אמידהאמידהאמידהאמידה    החברההחברההחברההחברה, , , , דולרדולרדולרדולר    מיליוןמיליוןמיליוןמיליון

 14    עםעםעםעם    ואמרתיואמרתיואמרתיואמרתי    שרטוטיםשרטוטיםשרטוטיםשרטוטים, , , , התכניתהתכניתהתכניתהתכנית    אתאתאתאת    לילילילי    והראהוהראהוהראהוהראה    ולילותולילותולילותולילות    ימיםימיםימיםימים    וישבנווישבנווישבנווישבנו    אתיאתיאתיאתי    שישבשישבשישבשישב

 15    הלכוהלכוהלכוהלכו    המנהליםהמנהליםהמנהליםהמנהלים    מועצתמועצתמועצתמועצת    אבלאבלאבלאבל    כזהכזהכזהכזה    דברדברדברדבר    מאשרמאשרמאשרמאשר    לאלאלאלא    חדשחדשחדשחדש    כמנכלכמנכלכמנכלכמנכל    אניאניאניאני    הכבודהכבודהכבודהכבוד    כלכלכלכל

 16    חדשחדשחדשחדש    גםגםגםגם    אניאניאניאני, , , , אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי    אניאניאניאני    ואזואזואזואז    כזהכזהכזהכזה    דברדברדברדבר    לעשותלעשותלעשותלעשות    בעולםבעולםבעולםבעולם    הרוחהרוחהרוחהרוח    נגדנגדנגדנגד    יוסףיוסףיוסףיוסף    עםעםעםעם    דווקאדווקאדווקאדווקא

 17    ביוםביוםביוםביום    שעותשעותשעותשעות    25252525    שדורששדורששדורששדורש    תפקידתפקידתפקידתפקיד    וזהוזהוזהוזה    חדשחדשחדשחדש    עולהעולהעולהעולה, , , , חדשחדשחדשחדש    כמוכמוכמוכמו    בארץבארץבארץבארץ    גםגםגםגם    אניאניאניאני, , , , בתפקידבתפקידבתפקידבתפקיד

 18    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    דרשתידרשתידרשתידרשתי    ואניואניואניואני? ? ? ? העסקהעסקהעסקהעסק    אתאתאתאת    מפתחמפתחמפתחמפתח    אניאניאניאני    איךאיךאיךאיך? ? ? ? מנכלותמנכלותמנכלותמנכלות    עושהעושהעושהעושה    אניאניאניאני    איךאיךאיךאיך    אזאזאזאז

 19    מביאיםמביאיםמביאיםמביאים    כזהכזהכזהכזה    לפרויקטלפרויקטלפרויקטלפרויקט    ככככ""""ובדובדובדובד    הזההזההזההזה    הפרויקטהפרויקטהפרויקטהפרויקט    אתאתאתאת, , , , הזההזההזההזה    הדברהדברהדברהדבר    אתאתאתאת    שיעשהשיעשהשיעשהשיעשה    מישהומישהומישהומישהו

 20    גדולגדולגדולגדול    מומחהמומחהמומחהמומחה    ומביאיםומביאיםומביאיםומביאים    וחציוחציוחציוחצי    שנתייםשנתייםשנתייםשנתיים    אואואואו    שנתייםשנתייםשנתייםשנתיים    שלשלשלשל    פרויקטפרויקטפרויקטפרויקט    זהזהזהזה, , , , מישהומישהומישהומישהו    מבחוץמבחוץמבחוץמבחוץ

 21    ברנעברנעברנעברנע    לולולולו    שקוראיםשקוראיםשקוראיםשקוראים    המומחההמומחההמומחההמומחה    היההיההיההיה    לשמחתנולשמחתנולשמחתנולשמחתנו    אךאךאךאך    אותואותואותואותו    שיעשהשיעשהשיעשהשיעשה    בעולםבעולםבעולםבעולם    מבחוץמבחוץמבחוץמבחוץ

 22    ואבואואבואואבואואבוא    אסתכלאסתכלאסתכלאסתכל    מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה    ואניואניואניואני    הזההזההזההזה    הפרויקטהפרויקטהפרויקטהפרויקט    אתאתאתאת    ינהלינהלינהלינהל    שמישהושמישהושמישהושמישהו    ודרשתיודרשתיודרשתיודרשתי

 23    למעשהלמעשהלמעשהלמעשה    ויוסףויוסףויוסףויוסף    הסכימוהסכימוהסכימוהסכימו    והםוהםוהםוהם    זהזהזהזה    אואואואו    זהזהזהזה    אואואואו    אךאךאךאך    חודשיותחודשיותחודשיותחודשיות    דודודודו    אואואואו    חודשיותחודשיותחודשיותחודשיות    לישיבותלישיבותלישיבותלישיבות

 24    לאלאלאלא    אחראחראחראחר    במשרדבמשרדבמשרדבמשרד    ישבישבישבישב    הואהואהואהוא, , , , בחברהבחברהבחברהבחברה    ישבישבישבישב    לאלאלאלא    והואוהואוהואוהוא    הזההזההזההזה    בפרויקטבפרויקטבפרויקטבפרויקט    ייעץייעץייעץייעץ, , , , ניהלניהלניהלניהל

 25    שלשלשלשל    העברההעברההעברההעברה    אתאתאתאת. . . . חודשחודשחודשחודש    18181818    במשךבמשךבמשךבמשך    הזההזההזההזה    הפרויקטהפרויקטהפרויקטהפרויקט    אתאתאתאת    ניהלניהלניהלניהל    והואוהואוהואוהוא    מאתנומאתנומאתנומאתנו    רחוקרחוקרחוקרחוק

 26    מכונותמכונותמכונותמכונות    זהזהזהזה, , , , הזההזההזההזה    הפרויקטהפרויקטהפרויקטהפרויקט    גודלגודלגודלגודל    מהמהמהמה    להביןלהביןלהביןלהבין    וצריךוצריךוצריךוצריך    לקיסריהלקיסריהלקיסריהלקיסריה    מהרצליהמהרצליהמהרצליהמהרצליה    המפעלהמפעלהמפעלהמפעל

 27    הכלהכלהכלהכל, , , , לשפצםלשפצםלשפצםלשפצם    היההיההיההיה    וצריךוצריךוצריךוצריך    חלודיםחלודיםחלודיםחלודים, , , , ישניםישניםישניםישנים    ענקייםענקייםענקייםענקיים    גופיםגופיםגופיםגופים, , , , מסתובבותמסתובבותמסתובבותמסתובבות    ענקיותענקיותענקיותענקיות



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

          

        סבאסבאסבאסבא    כפרכפרכפרכפר    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ברנעברנעברנעברנע    11111111----01010101----29425294252942529425    ממממ""""עעעע

  

        סבאסבאסבאסבא    כפרכפרכפרכפר    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ' ' ' ' ואחואחואחואח    ברנעברנעברנעברנע    11111111----11111111----880880880880    ממממ""""עעעע

  

   

 28 מתוך 24

 1    אניאניאניאני    ואמנםואמנםואמנםואמנם    יעבודיעבודיעבודיעבוד    שזהשזהשזהשזה    כפתורכפתורכפתורכפתור    עלעלעלעל    ללחוץללחוץללחוץללחוץ, , , , מחדשמחדשמחדשמחדש    להרכיבלהרכיבלהרכיבלהרכיב, , , , להעבירלהעבירלהעבירלהעביר. . . . בארץבארץבארץבארץ

 2    עלעלעלעל    ולחצנוולחצנוולחצנוולחצנו    הפרויקטהפרויקטהפרויקטהפרויקט    אתאתאתאת    ניהלניהלניהלניהל    והואוהואוהואוהוא    יעבודיעבודיעבודיעבוד    לאלאלאלא    שזהשזהשזהשזה    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי    כיכיכיכי    אוליאוליאוליאולי    נכשלתינכשלתינכשלתינכשלתי

 3        ).).).).6.11.116.11.116.11.116.11.11    מיוםמיוםמיוםמיום' ' ' ' לפרולפרולפרולפרו    23232323' ' ' ' עמעמעמעמ    ראוראוראוראו, , , , שלישלישלישלי    ההדגשותההדגשותההדגשותההדגשות"("("("(עבדעבדעבדעבד    וזהוזהוזהוזה    כפתורכפתורכפתורכפתור

 4 כשכר 31.8.06 ליום ועד 1.1.05 שבין בתקופה לו ששולם בשכרו לראות יש עבד שברנע כיוון

 5; ; ; ; מעבודהמעבודהמעבודהמעבודה    רווחרווחרווחרווח    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות"""": הינה עבודה הכנסת כי מורה לפקודה) 2(2 סעיף. עבודה עבור

 6, , , , כסףכסףכסףכסף    בשווהבשווהבשווהבשווה    וביןוביןוביןובין    בכסףבכסףבכסףבכסף    שניתנושניתנושניתנושניתנו    ביןביןביןבין    והכלוהכלוהכלוהכל... ... ... ... ממעבידוממעבידוממעבידוממעבידו    לעובדלעובדלעובדלעובד    שניתנושניתנושניתנושניתנו    קצובהקצובהקצובהקצובה    אואואואו    הנאההנאההנאההנאה    טובתטובתטובתטובת    כלכלכלכל

 7 רפאל' א המלומד של ובלשונו מרחיב באופן פורשה זו הוראה ".".".".בעקיפיןבעקיפיןבעקיפיןבעקיפין    אואואואו    במישריןבמישריןבמישריןבמישרין... ... ... ... 

 8    עובדעובדעובדעובד    יחסייחסייחסייחסי    שלשלשלשל    מקיומםמקיומםמקיומםמקיומם    כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה    לנישוםלנישוםלנישוםלנישום    הנובעתהנובעתהנובעתהנובעת    הכנסההכנסההכנסההכנסה"""": 69' עמ, )1995 (הכנסה מס בספרו

 9    היאהיאהיאהיא    ––––    מעבידומעבידומעבידומעבידו    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    רוברוברוברוב    פיפיפיפי    עלעלעלעל    ––––    אלהאלהאלהאלה    יחסיםיחסיםיחסיםיחסים    שלשלשלשל    קיומםקיומםקיומםקיומם    משוםמשוםמשוםמשום    לולולולו    משתלמתמשתלמתמשתלמתמשתלמת    ואשרואשרואשרואשר, , , , ומעבידומעבידומעבידומעביד

 10 ומעביד עובד יחסי במסגרת המתקבלים תשלומים כי, הוא בסיסי כלל, אכן ".".".".עבודהעבודהעבודהעבודה    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת

 11  ). 2(2 סעיף לפי עבודה הכנסת בגדר הם

 12 3/ד מיסים ,,,,נצרתנצרתנצרתנצרת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    סלפיתיסלפיתיסלפיתיסלפיתי    אסעדאסעדאסעדאסעד    אלבאלבאלבאלב''''גגגג 254/87 א"בע העליון המשפט בית

 13 תשלום שכל הוא הכלל כי, הבהיר) """"סלפיתיסלפיתיסלפיתיסלפיתי    ענייןענייןענייןעניין"""": להלן (63' עמ, 7-ה' עמ) 1990 פברואר(

 14  :לשונו וזו, זו מערכת תחת חוסה ומעביד עובד יחסי במסגרת ניתן אשר

 15    אינהאינהאינהאינה    לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) אאאא)()()()(2222((((2222    בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק    שלשלשלשל    כוונתוכוונתוכוונתוכוונתו    אכןאכןאכןאכן    כיכיכיכי    אניאניאניאני    סבורסבורסבורסבור "

 16    צורתהצורתהצורתהצורתה    אואואואו    אפיהאפיהאפיהאפיה    יהיהיהיהיהיהיהיה, , , , עובדעובדעובדעובד    שלשלשלשל    הכנסההכנסההכנסההכנסה    כלכלכלכל    המסהמסהמסהמס    ברשתברשתברשתברשת    לתפושלתפושלתפושלתפוש    אלאאלאאלאאלא

 17    איןאיןאיןאין. . . . ומעבידומעבידומעבידומעביד    עובדעובדעובדעובד    שלשלשלשל    יחסיםיחסיםיחסיםיחסים    בתוקףבתוקףבתוקףבתוקף    לולולולו    שניתנהשניתנהשניתנהשניתנה    ובלבדובלבדובלבדובלבד    יהיהיהיהיהיהיהיה    אשראשראשראשר

 18    ליחסיליחסיליחסיליחסי    קשרקשרקשרקשר    כלכלכלכל    בלאבלאבלאבלא .... .... .... ....כספיםכספיםכספיםכספים    עלעלעלעל    מסמסמסמס    להטיללהטיללהטיללהטיל    כוונהכוונהכוונהכוונה    למחוקקלמחוקקלמחוקקלמחוקק    ליחסליחסליחסליחס

 19    להיעשותלהיעשותלהיעשותלהיעשות    חייבחייבחייבחייב    זהזהזהזה    עקרוןעקרוןעקרוןעקרון    שלשלשלשל    המעשיהמעשיהמעשיהמעשי    תרגומותרגומותרגומותרגומו... ... ... ... שביניהםשביניהםשביניהםשביניהם    העבודההעבודההעבודההעבודה

 20    שכספיםשכספיםשכספיםשכספים    להראותלהראותלהראותלהראות    העובדהעובדהעובדהעובד    שלשלשלשל    שכמושכמושכמושכמו    עלעלעלעל    הואהואהואהוא    שהנטלשהנטלשהנטלשהנטל    תוךתוךתוךתוך    בזהירותבזהירותבזהירותבזהירות

 21    זוזוזוזו    זהירותזהירותזהירותזהירות. . . . שביניהםשביניהםשביניהםשביניהם    העבודההעבודההעבודההעבודה    מיחסימיחסימיחסימיחסי    כלילכלילכלילכליל    מנותקיםמנותקיםמנותקיםמנותקים    ממעבידוממעבידוממעבידוממעבידו    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל

 22   ".".".".מסמסמסמס    לעקיפתלעקיפתלעקיפתלעקיפת    נרחבנרחבנרחבנרחב    פתחפתחפתחפתח    למנועלמנועלמנועלמנוע    כדיכדיכדיכדי, , , , כמובןכמובןכמובןכמובן, , , , דרושהדרושהדרושהדרושה

 23 שם שהמערער העובדה כי, אביב בתל המחוזי המשפט בית קבע) טנזר עניין (דומה בעניין 

 24 העץ את גדעה לא התחייבותו כי מעידה הפרישה לאחר גם ספורט בערוצי לעבוד המשיך

 25 כריתת לאחר גם שוטפת הכנסה לו להניב המשיך אשר) ספורט ערוץ ניהול וכישורי ניסיון(
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 28 מתוך 25

 1 כמנהל התחום באותו לעבוד המשיך המערער, בענייננו גם כך). ד"לפסה 4 פסקה (ההסכם

 2 מרווחי נגזר המערער ופיצוי מאחר, בנוסף. ב"וכיו, השכלתו, ניסיונו, כישוריו נשארו ועימו

 3 שכר לו שולם כי ברור ובכך, החברה לרווחי ותרם המשיך הוא 2006 לשנת שעד הרי, החברה

 4  .עבודתו בגין

  5 

  6 

 7    שכרשכרשכרשכר    תמורתתמורתתמורתתמורת    עבדעבדעבדעבד    המערערהמערערהמערערהמערער    31.8.0631.8.0631.8.0631.8.06    ליוםליוםליוםליום    ועדועדועדועד    1.1.051.1.051.1.051.1.05    שביןשביןשביןשבין    שבתקופהשבתקופהשבתקופהשבתקופה    היאהיאהיאהיא    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה  .21

 8    הוניתהוניתהוניתהונית    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה    זוזוזוזו    בתקופהבתקופהבתקופהבתקופה    מהכנסותיומהכנסותיומהכנסותיומהכנסותיו    סכוםסכוםסכוםסכום    כלכלכלכל    לנכותלנכותלנכותלנכות    איןאיןאיןאין    משכךמשכךמשכךמשכך. . . . עבודתועבודתועבודתועבודתו    בגיןבגיןבגיןבגין    לולולולו    ששולםששולםששולםששולם

 9        . . . . תחרותתחרותתחרותתחרות    לאילאילאילאי    המערערהמערערהמערערהמערער    התחייבותהתחייבותהתחייבותהתחייבות    בגיןבגיןבגיןבגין

 10    אתאתאתאת    לקבללקבללקבללקבל    ישישישיש    2007200720072007    המסהמסהמסהמס    שנתשנתשנתשנת    לרבותלרבותלרבותלרבות    31.12.0931.12.0931.12.0931.12.09    ––––    31.8.0631.8.0631.8.0631.8.06    שביןשביןשביןשבין    בתקופהבתקופהבתקופהבתקופה    זאתזאתזאתזאת    לעומתלעומתלעומתלעומת                                        

 11    לאילאילאילאי    התחייבותוהתחייבותוהתחייבותוהתחייבותו    בגיןבגיןבגיןבגין    מהחברהמהחברהמהחברהמהחברה    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל    ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות    אתאתאתאת    לראותלראותלראותלראות    ישישישיש    ולפיוולפיוולפיוולפיו    המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    ערעורוערעורוערעורוערעורו

 12        .  .  .  .  לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 1111)()()()(בבבב((((91919191    בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף    הקבועהקבועהקבועהקבוע    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    לפילפילפילפי    במסבמסבמסבמס    החייבתהחייבתהחייבתהחייבת    הוניתהוניתהוניתהונית    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה    תחרותתחרותתחרותתחרות

 13            הדירההדירההדירההדירה    סוגייתסוגייתסוגייתסוגיית        ....וווו

 14 כהכנסה 26,938 של בסך) 6(2 סעיף לפי דירה משכר הכנסתו על דיווח המערער  .1

 15. ממס הפטורה כהכנסה ₪ 25,742 של בסך הכנסה על 2007 בשנת דיווח וכן ממס פטורה

 16 ישיר באופן משכירה ולא פז גיל לחברת דירתו את משכיר שהמערער מאחר כי טען המשיב

 17            .ממס פטורה מהדירה ההכנסה אין אחר ליחיד

 18    עלעלעלעל    ממסממסממסממס    פטורפטורפטורפטור ( ( ( (הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    חוקחוקחוקחוק: הנקרא בחוק מוסדר דירה להשכרת פטור מתן  .2 

 19  ). הפטורהפטורהפטורהפטור    חוקחוקחוקחוק: להלן (1990199019901990    ––––    ןןןן""""התשהתשהתשהתש, , , , ))))מגוריםמגוריםמגוריםמגורים    דירתדירתדירתדירת    מהשכרתמהשכרתמהשכרתמהשכרת    הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות

 20  :קובע הפטור לחוק 1 סעיף 

 21    טיבהטיבהטיבהטיבה    לפילפילפילפי, , , , לשמשלשמשלשמשלשמש    המיועדתהמיועדתהמיועדתהמיועדת............בישראלבישראלבישראלבישראל    דירהדירהדירהדירה    - - - - ' ' ' ' מגוריםמגוריםמגוריםמגורים    דירתדירתדירתדירת''''" " " " 

 22        ............למגוריםלמגוריםלמגוריםלמגורים
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 28 מתוך 26

 1    יותריותריותריותר    אואואואו    אחתאחתאחתאחת    מגוריםמגוריםמגוריםמגורים    דירתדירתדירתדירת    מהשכרתמהשכרתמהשכרתמהשכרת    שכירותשכירותשכירותשכירות    דמידמידמידמי    - - - - ' ' ' ' שכירותשכירותשכירותשכירות    דמידמידמידמי''''

 2- - - - בניבניבניבני- - - - חברחברחברחבר    שהואשהואשהואשהוא    לשוכרלשוכרלשוכרלשוכר    אואואואו    יחידיחידיחידיחיד    שהואשהואשהואשהוא    לשוכרלשוכרלשוכרלשוכר        למגוריםלמגוריםלמגוריםלמגורים    המשמשתהמשמשתהמשמשתהמשמשת

 3        ..." ..." ..." ..." הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    נציבנציבנציבנציב    זהזהזהזה    לעניןלעניןלעניןלענין    שקבעשקבעשקבעשקבע    אדםאדםאדםאדם

 4  ):א (ק"בס בקובעו הפטור את מקים לחוק 2 סעיף

 5    פטורפטורפטורפטור    יהאיהאיהאיהא, , , , שכירותשכירותשכירותשכירות    דמידמידמידמי    שלשלשלשל    הכנסההכנסההכנסההכנסה    המסהמסהמסהמס    בשנתבשנתבשנתבשנת    לולולולו    שהיתהשהיתהשהיתהשהיתה    יחידיחידיחידיחיד " " " "

 6    דירותדירותדירותדירות    מהשכרתמהשכרתמהשכרתמהשכרת    הכנסההכנסההכנסההכנסה    לולולולו    היתההיתההיתההיתה    שלאשלאשלאשלא    ובלבדובלבדובלבדובלבד, , , , זוזוזוזו    הכנסההכנסההכנסההכנסה    עלעלעלעל    ממסממסממסממס

 7    חודשחודשחודשחודש    בשלבשלבשלבשל    חדשיםחדשיםחדשיםחדשים    שקליםשקליםשקליםשקלים    4,6804,6804,6804,680    עלעלעלעל    העולההעולההעולההעולה    כוללכוללכוללכולל    בסכוםבסכוםבסכוםבסכום    מגוריםמגוריםמגוריםמגורים

 8        ..." ..." ..." ..." המסהמסהמסהמס    בשנתבשנתבשנתבשנת    כלשהוכלשהוכלשהוכלשהו    השכרההשכרההשכרההשכרה

 9 להבדיל (ליחיד המושכרת, למגורים לשמש המיועדת דירה, הפטור חוק מהוראות כעולה

 10 דמי – בחוק הקבועה החודשית התקרה על עולים אינם בגינה השכירות ודמי, )מחברה

 11  .ממס פטורים השכירות

 12 מהות על אור שופך המערערים לבין פז גיל בית שבין מאגר בהסכם האמור  .3

 13 הוא המערער, המאגר הסכם לפי). מאגרמאגרמאגרמאגר    הסכםהסכםהסכםהסכם: להלן (למערערים גיל בית שבין ההתקשרות

 14 שחתמו ההסכם תנאי פי על. פז גיל כבית הידוע במרכז מגורים ליחידת בזכות המחזיק

 15  :כדלקמן הזכויות מוגדרות, )5/מע כדוגמת (מ"בע גיל פז חברת עם ואשתו המערער

 16    מגוריםמגוריםמגוריםמגורים    ביחידתביחידתביחידתביחידת    חכירהחכירהחכירהחכירה    לזכותלזכותלזכותלזכות    הזכאיהזכאיהזכאיהזכאי////החוכרהחוכרהחוכרהחוכר    הינוהינוהינוהינו    והמחזיקוהמחזיקוהמחזיקוהמחזיק        הואילהואילהואילהואיל""""

 17        ;;;;פזפזפזפז    גילגילגילגיל    כביתכביתכביתכבית    הידועהידועהידועהידוע    במרכזבמרכזבמרכזבמרכז

 18    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    גילגילגילגיל    פזפזפזפז    לרשותלרשותלרשותלרשות    היחידההיחידההיחידההיחידה    אתאתאתאת    להעמידלהעמידלהעמידלהעמיד    המחזיקהמחזיקהמחזיקהמחזיק    וברצוןוברצוןוברצוןוברצון    והואילוהואילוהואילוהואיל

 pool ( ( ( (19 ( ( ( (מאגרמאגרמאגרמאגר    בסיסבסיסבסיסבסיס    עלעלעלעל    לאחריםלאחריםלאחריםלאחרים    היחידההיחידההיחידההיחידה    בהשכרתבהשכרתבהשכרתבהשכרת    עבורועבורועבורועבורו    תטפלתטפלתטפלתטפל    שזושזושזושזו

 20..." ..." ..." ..." גילגילגילגיל    פזפזפזפז    לרשותלרשותלרשותלרשות    שיועמדושיועמדושיועמדושיועמדו    במאגרבמאגרבמאגרבמאגר    נוספותנוספותנוספותנוספות    יחידותיחידותיחידותיחידות    עםעםעםעם    ביחדביחדביחדביחד

 21        ).).).).הוספההוספההוספההוספה    ההדגשהההדגשהההדגשהההדגשה((((

 22 מהם אחת אשר דירות של pool) (במאגר מדובר כי מבהירה המאגר ההסכם קריאת  .4

 23, למשל כך. בה מלאה שליטה למערער אשר" רגילה "בדירה מדובר ולא, למערער משויכת
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 28 מתוך 27

 1 ההסכם את להביא יכול לא המערער; שלישיים לדיירים היחידה את שמשכירה היא החברה

 2 אם; )5/למש ה4' ס (עתידי שוכר עם מ"מו מנהלת גיל פז וחברת אם סיום לידי פז גיל עם

 3 הדירות ממאגר חלופית לדירה זכות למערער – שלישי לצד מושכרת המערער של דירתו

 4 ולהצטרף חלופית לדירה להמתין ייאלץ שהמערער ייתכן, ואולם; )5/למש א 4.2' ס (הפנויות

 5 פז, בנוסף; )ז 4.2' ס (חיצוניים דיירים של ממתינים ורשימת מחזיקים של ממתינים לרשימת

 6 משך את שקובעת זו והיא, )5.1' ס (האחזקה שירותי ומתן הניהול את שמנהלת היא גיל

 7 המאגר של המסחריים בשיקולים בהתחשב שינתנו רותיםהשי ויתר ההשכרה דמי, ההשכרה

 8  ). 5.4' ס (גיל פז בשיקולי להתערב זכות אין למחזיק כאשר

 9. פז גיל חברת מול רק חוזה יש למערער. הדייר עם חוזה אין למערער, ועוד זאת  .5

 10 הדירה את שוכרת אינה פז גיל חברת כאילו העסקה את להציג המערער ניסיון חרף, משמע

 11, הדייר מול אל שמתקשרת היא שהחברה כך על מצביעות בשטח שהעובדות הרי, מהמערער

 12 ומכך, המשולם הדירה שכר שיעור את קובעת שהיא ולאחר, אותו בוחרת שהיא לאחר

 13  . מולו לחוזה היחיד הצד היא – לחברה דירתו את משכיר שהמערער משתמע

 14. ליחיד דירתו את משכיר הוא כאילו המערער טענת את לדחות יש, לעיל האמור מכל  .6

 15 דירתם את משכירים שאינם המערערים טענת את לקבל בידי אין, לעיל האמור פי על

 16 אין מכאן. בגינה הדירה שכר וגביית השכרתה לצורך החברה בשירותי נעזרים אלא, לחברה

 17 מס חוק בתנאי עומדת אינה דירה משכר ההכנסה כי המשיב של שקביעתו לקבוע אלא לי

 18  . יסודה בדין -1981 – א"התשמ, )חוק ותיקוני שעה הוראות דירות להשכרת עידוד (הכנסה

 19            לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

 20    לולולולו    ששולםששולםששולםששולם    שכרשכרשכרשכר    תמורתתמורתתמורתתמורת    עבדעבדעבדעבד    המערערהמערערהמערערהמערער    31.8.0631.8.0631.8.0631.8.06    ליוםליוםליוםליום    ועדועדועדועד    1.1.051.1.051.1.051.1.05    שביןשביןשביןשבין    שבתקופהשבתקופהשבתקופהשבתקופה    היאהיאהיאהיא    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה

 21    המתייחסהמתייחסהמתייחסהמתייחס    והערעורוהערעורוהערעורוהערעור. . . . פירותיתפירותיתפירותיתפירותית    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה    זוזוזוזו    בתקופהבתקופהבתקופהבתקופה    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    לראותלראותלראותלראות    ישישישיש    משכךמשכךמשכךמשכך. . . . עבודתועבודתועבודתועבודתו    בגיןבגיןבגיןבגין

 22        .   .   .   .   נדחהנדחהנדחהנדחה    זהזהזהזה    זמןזמןזמןזמן    לפרקלפרקלפרקלפרק

 23    ערעורוערעורוערעורוערעורו    אתאתאתאת    לקבללקבללקבללקבל    ישישישיש    2007200720072007    המסהמסהמסהמס    שנתשנתשנתשנת    לרבותלרבותלרבותלרבות    31.12.0931.12.0931.12.0931.12.09    ––––    31.8.0631.8.0631.8.0631.8.06    שביןשביןשביןשבין    בתקופהבתקופהבתקופהבתקופה    זאתזאתזאתזאת    לעומתלעומתלעומתלעומת

 24    תחרותתחרותתחרותתחרות    לאילאילאילאי    התחייבותוהתחייבותוהתחייבותוהתחייבותו    בגיןבגיןבגיןבגין    מהחברהמהחברהמהחברהמהחברה    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל    ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות    אתאתאתאת    לראותלראותלראותלראות    ישישישיש    ולפיוולפיוולפיוולפיו    המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל

 25        .  .  .  .  לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 1111)()()()(בבבב((((91919191    בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף    הקבועהקבועהקבועהקבוע    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    לפילפילפילפי    במסבמסבמסבמס    החייבתהחייבתהחייבתהחייבת    הוניתהוניתהוניתהונית    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה
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 28 מתוך 28

 1        . . . . בזאתבזאתבזאתבזאת    נדחהנדחהנדחהנדחה    פזפזפזפז    גילגילגילגיל    בביתבביתבביתבבית    הדירההדירההדירההדירה    השכרתהשכרתהשכרתהשכרת    בגיןבגיןבגיןבגין    המסהמסהמסהמס    לסוגייתלסוגייתלסוגייתלסוגיית    המתייחסהמתייחסהמתייחסהמתייחס    הערעורהערעורהערעורהערעור

 2    לעשותלעשותלעשותלעשות    מקוםמקוםמקוםמקום    ראיתיראיתיראיתיראיתי    לאלאלאלא    נדחהנדחהנדחהנדחה    וחלקווחלקווחלקווחלקו    התקבלהתקבלהתקבלהתקבל    מהערעורמהערעורמהערעורמהערעור    שחלקשחלקשחלקשחלק    העובדההעובדההעובדההעובדה    נוכחנוכחנוכחנוכח    הענייןהענייןהענייןהעניין    בנסיבותבנסיבותבנסיבותבנסיבות

 3        .  .  .  .  בהוצאותיובהוצאותיובהוצאותיובהוצאותיו    יישאיישאיישאיישא    צדצדצדצד    כלכלכלכל    להוצאותלהוצאותלהוצאותלהוצאות    צוצוצוצו
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 6  .בהעדר הצדדים, 2013 מאי 21, ג"ב סיון תשע"י,  ניתן היום
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