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החלטה

העוררת היא חברה קבלנית העוסקת בין היתר בביצוע עבודות גמר לפרויקטים. העוררת .1

,  202אפריל -הגישה בקשה למענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות לתקופת הזכאות מרץ

). החלטת הממשלה–להלן ; 24.4.2020(מיום 5015להחלטת הממשלה מס' בהתאם 

רת אינה זכאית למענק, שכן חל בחישוב  המשיבה דחתה את הבקשה למענק וקבעה כי העור.2

א לפקודת מס הכנסה, בשל ביצוע עבודות מתמשכות שמשך ביצוען עולה  8הכנסתה סעיף  

על שנה. 

אך .3 בהשגה טענה העוררת כי היא אמנם מתקשרת עם לקוחות קבועים לתקופה ארוכה, 

על  לחלק מהלקוחות מתבצעים מספר פרויקטים נפרדים, שכל אחד מהם אינו מתמשך מ

המשיבה   ציינה  בהשגה  בהחלטה  בטענותיה.  לתמיכה  הסכמים  הציגה  העוררת  שנה. 

שקיימה שיחה עם לקוח מרכזי של העוררת, חברת א. שדה פרויקטים, ומצאה כי הפרויקט  

המשיבה אף העירה כי היה מן  שקיימה עבורה (פרויקט שגרירות גרמניה) נמשך מעל שנה.

לכל   בהשגתה  המועד הראוי שהעוררת תתייחס  ולא לפרויקטים קצרי  הפרויקטים שלה 

בלבד. מכאן הערר שבפנינו.

נציין כבר כעת כי בדיון שהתקיים בערר, טענה העוררת שלא קיבלה לידיה את ההחלטות .4

נוספות (מאי  זכאות  תקופות  לגבי  בהשגות  יולי2020יוני  -שהתקבלו  ,  2020אוגוסט  -, 

ה2020דצמבר  -ונובמבר 2020אוקטובר  -ספטמבר ביום  ).  כולן  שניתנו  אלו,  חלטות 
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, צורפו על ידי המשיבה לתיק הערר, והצדדים הסכימו כי תיק הערר, על מכלול 31.5.2021

טענותיהם לגביו, יתייחס גם לתקופות אלה. אם כן, הערר שבפנינו מוסב גם על יתר תקופות 

הזכאות האמורות.

טענות הצדדים 

ההכנסות ממנה היו  2019העוררת טענה כי חברת א. שדה אינה לקוח מרכזי שלה, ובשנת  .5

בלבד. עוד ציינה כי עיקר עבודתה הוא בפרויקטים שהיא מבצעת לשני  2.04%בשיעור של  

שהעסקאות עימן  –חברת ט.ס.א.ר בע"מ וחברת אלקטרה דנקו בע"מ–לקוחות אחרים  

. ההסכמים עם החברות אלו הועברו למשיבה, 2019מההכנסות בשנת 97%-מהוות יותר מ

ולטענת העוררת הם מעידים על התקשרויות לתקופה קצרה משנה. 

, והתעכב 16.6.2019לגבי חברת א. שדה פרויקטים, טענה העוררת כי ההסכם נחתם ביום  .6

אך לבסוף הושלם בחודש אפריל –מסיבות שונות, ובכלל זה בגלל התפרצות נגיף הקורונה 

חודשים מתחילתו. העוררת הבהירה כי חשבוניות שהוצאו במועד 10-בתוך כ-, קרי  2020

.עוד צוין  2020מאוחר יותר מתייחסות להתחשבנות סופית ולעבודות שהושלמו עד אפריל  

כי פרויקט נוסף שהזכירה המשיבה בקשר לאותו לקוח הוא פרויקט קצר נוסף שהתבצע 

חודש דצמבר., שהחל באוקטובר והסתיים ב2020בשנת 

בכתב התשובה, עמדה המשיבה על עמדתה שפרויקט בחברת א. שדה נמשך מעל שנה, וכן  .7

שנה   על  עולה  ביצועם  שמשך  נוספים  פרויקטים  קיימים  כי  אלקטרה  –ציינה  בחברת 

הציגה   זה,  בהקשר  ופרויקט פלקס מודיעין).  נארא,  פרויקט מרפאות  (פרויקט מידטאון, 

ני מחברת אלקטרה וכרטסת הנהלת חשבונות של הלקוח א.  המשיבה הודעת דואר אלקטרו

שדה.

המשיבה טענה כי ההוראה הקובעת כי עסקים המבצעים עבודות מתמשכות מעל שנה אינם  .8

זכאים למענק היא הוראה קטגורית, ואין למשיבה סמכות להבחין בין עסקים לפי שיעור  

הפנתה להבדל כמו כן,  י הניסוח בין רישת הוראת  העבודות שמשך ביצוען עולה על שנה. 

שלה,   הסיפא  לבין  במקרקעין,  זכות  במכירת  במי "שעיסוקו"  העוסקת  ההחרגה, 

בחישוב הכנסתו  8המתייחסת למי שסעיף   פער שממנו ניתן ללמוד שלא הוקנה – א "חל" 

למשיבה שיקול דעת בקשר להיקף העיסוק בעבודות מתמשכות. לפיכך, לטענת המשיבה,  

ם חברת א. שדה היא לקוח מרכזי או לא. אין משמעות לשאלה א

מן 8המשיבה טענה כי קבלנים שסעיף  .9 א חל בחישוב הכנסתם הוחרגו מהזכאות למענק, 

הטעם שהנזק שנגרם להם אינו משתקף בירידת מחזורים אלא בדחיית הכנסות בלבד, שכן 

משך   יהא  אשר  יהא  הפרויקט,  השלמת  עם  ממילא  מתקבל  התשלום  אלו  בפרויקטים 

המשיבה הדגישה כי הפרויקטים בענף הבניה מתומחרים 'פר פרויקט', שממילא  הביצו ע. 
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נפרסים על פני זמן ארוך. לטענת המשיבה, המענק שנועד לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות  

בתקופה תזרימית חלשה, אינו מתאים לעסקים אלו. 

נטען כי –ה  לצד זאת הוסיפה המשיבה בכתב התשובה טיעון נוסף, שלא עלה בשלב ההשג.10

דומות בהיקף להכנסות שהיו לה בשנים קודמות (שנים  2020הכנסותיה של העוררת בשנת 

שדווקא שנת  2018-2015 כך  פי  2019),  כמעט  בשיעור של  היו  ההכנסות  שבה  משנים  3, 

הקודמות, היא החריגה. לדעת המשיבה, נתון זה מעורר ספק לגבי השאלה האם קיים קשר 

חזורים לבין התפשטות נגיף הקורונה.סיבתי בין ירידת המ

השתלשלות הדיון בערר 

לגבי השינוי החד שחל בהכנסות העוררת בשנת  .11 התהיות  התבקשה 2019נוכח  וסיבותיו, 

בתקופה שלפני  ביצעה  הפרויקטים שאותם  כל  לגבי  מפורט  מידע  גיליון  למסור  העוררת 

יקטים ובאילו חודשים  מהו מועד התחילה והסיום של כל אחד מהפרו–משבר הקורונה  

החלה העוררת  2019התקבלו ההכנסות מכל פרויקט. מגיליון הנתונים עלה כי בתחילת שנת  

התקשרויות שהיקפן  –)  חברת טסאראו  טסאר–להתקשר עם חברת ט.ס.א.ר בע"מ (להלן  

הכספי היה בסדר גודל גבוה יותר בהשוואה לפרויקטים שהיא ביצעה עד אז. 

כל אחד  גיליון הפרויקטים  .12 יותר.  פרויקטים שבוצעו בשני חלקים או  מספר  גם על  העיד 

מחלקי הפרויקט צוין בגיליון כפרויקט נפרד, אולם לפי שם הפרויקט ניתן היה להבין כי 

מדובר בפרויקט המשך. מדובר בפרויקט אחד של חברת אלקטרה, שהוזכר על ידי המשיבה 

בכל אחד  –)35והתשבי  146דרך הים  (מרפאות נארא), ושני פרויקטים של חברת טסאר (

כך שהביצוע של כל חלקי הפרויקט   מהמקרים חולק הפרויקט לשנים או שלושה חלקים, 

ארך למעלה משנה.

לשלבי .13 הפרויקטים  חלוקת  מאחורי  עומד  מה  להבהיר  התבקשה העוררת  הדיון,  במהלך 

רת טענה כי מדובר  שעל פניו נראים כמו חלקים של פרויקט אחד ארוך. העור– ביצוע שונים  

בפרויקטים שהיא נכנסה אליהם כקבלנית משנה, לאחר שהקבלן הראשי החליט לחלק את 

ולא  נפרדים,  מכרזים  הראשי  הקבלן  ערך  שלב  בכל  העוררת,  לטענת  לשלבים.  העבודה 

הייתה לה כקבלנית משנה דרך לדעת אם היא תמשיך לבצוע גם את השלבים הנוספים של  

זה,   רקע  על  על  הפרויקט.  שיעידו  ההסכמים  את  למסור  הדיון  בתום  העוררת  התבקשה 

מהות העבודה בפרויקטים אלו ועל חלוקת הפרויקט לשלבים, וכן אישורים ממפקח הבניה 

ומסמכים נוספים המעידים על חלוקה לשלבים, כגון הצעות מחיר שהוגשו במכרז החברה. 

טיבם בהרחבה.לאחר הדיון, מסרה העוררת מסמכים שונים ולהלן נעמוד על
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בפרויקטים .14 כי  הובהר  הדיון,  לאחר  שהוגשו  במסמכים  וכן  הדיון,  במהלך  כי  יצוין  עוד 

שהעוררת ביצעה עם חברת טסאר התמורה ניתנת על בסיס פאושלי, וזאת לעומת הפרויקט  

עם חברת אלקטרה, שבוצע על בסיס כתב כמויות.  

העוררת נזקקה  לשלמות התמונה נציין כי משך הטיפול בתיק היה ארוך מן המקובל, שכן.15

בחלק מהזמן להארכות מועד על רקע נסיבות אישיות ורפואיות שהתעוררו במהלך בירור  

הערר. 

דיון והכרעה 

כי  .16 מסקנה  לכלל  באנו  שהוגשו,  במסמכים  ועיינו  הצדדים  טענות  את  דין  לאחר ששמענו 

. להלן נעמוד בהרחבה על טעמי ההחלטה. הערר להתקבל

קשר סיבתי –רקע כללי 

נגיף .17 החלטת הממשלה מורה על מתן מענקים לעסקים שנפגעו בתקופת ההתפשטות של 

הקורונה, וזאת מתוך מטרה לסייע לעסקים שנפגעו כתוצאה מהתפשטות הנגיף. סיוע זה 

הוא חלק משורת מהלכים שנועדו לשמר ככל הניתן על שרידותו של המגזר העסקי, תחת 

ל כך  ובתוך  שנקבעו,  בכללותו. המגבלות  ובמשק  בצמיחה  הפגיעה  את  ככל הניתן  צמצם 

מאוחר יותר, נקבעה הזכות לקבל מענקים בתקופות זכאות נוספות, במסגרת חוק התכנית 

) החוק–(להלן 2020-לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף 

עסק ירידת בהתאם להחלטת הממשלה ולחוק, התנאי הבסיסי למתן המענק הוא כי חלה ב.18

המקבילים בשנת   בהשוואה בין תקופת הזכאות לבין החודשים  בשיעור 2019מחזורים,   ,

"ירידת מחזור העסקאות בתקופת המענק נגרמה  שנקבע. עם זאת, המענק יינתן רק אם 

רק אם קיים קשר  –, כלומר  "covid-19כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף  

סעיף   הקורונה (ראו  נגיף  התפשטות  ובין  המחזורים  ירידת  בין  להחלטת  1סיבתי  (ג) 

) לחוק).  3(8הממשלה וסעיף 

–דרישת הקשר הסיבתי עומדת ביסוד הזכאות למענק והיא פועל יוצא של תכלית המענק  .19

ל להוכחת  לסייע לעסקים שנפגעו עקב מגפת הקורונה. בהחלטות קודמות, הובהר כי הנט

בהחלטת הממשלה ובחוק לא נקבעה   אמנם,  קיומו של הקשר הסיבתי מוטל על העורר; 

אך   הסיבתי,  הקשר  להוכחת  אחרות  ראיות  או  מסמכים  להצגת  שרשות  דרישה  במקום 

המסים מצביעה על ממצאים המעמידים בספק את קיומו של קשר סיבתי, יידרש העוסק  

הק עקב  נגרמה  המחזורים  שירידת  ערר  להוכיח  למשל  דלק 1008-21ורונה (ראו  תחנת 

)).  24.3.2021(ניתן ביום היצירה בע"מ נ' רשות המסים
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בפסיקות קודמות של ועדות הערר הוזכרו ממצאים שונים שהוכרו ככאלו שמעבירים את .20

בין היתר נקבע כי העורר נדרש   לעורר הנטל הראייתי להוכחת קיומו של הקשר הסיבתי. 

רידת המחזורים כאשר חלה ירידה בהיקף ההכנסות שלו עוד לפני להוכיח את הסיבה לי

ערר   למשל  הקורונה (ראו  המסים1101-21משבר  רשות  נ'  מוחמד  ביום זידאן  (ניתן 

), ערר 19.5.2021(ניתן ביום  מאסטר ביף בע"מ נ' רשות המסים1133-21), ערר  5.5.2021

1887-21), ערר  3.6.2021יתן ביום  (נש. שג רפאלו (ניהול מותג) נ' רשות המסים  1088-21

המסים רשות  נ'  בע"מ  מדיה  ביום  וולו  בהיקף 11.11.2021(ניתן  שינוי  חל  כאשר   ,((

(ניתן  א.ש.ת עבודות קבלנות בניה בע"מ נ' רשות המסים1059-21הפרויקטים שלו (ערר  

העב12.8.2021ביום   הנסיבות המצדיקות  אודות  נוספים (לפירוט  במצבים  גם  כמו  רת )), 

); להלן  21.12.2021(ניתן ביום  דורון אוסט נ' רשות המסים1740-21הנטל לעורר, ראו ערר  

). עניין דורון אוסט–

בחינת הקשר הסיבתי בעניינה של העוררת 

כאמור לעיל, המשיבה הביעה ספקות באשר לקיומו של קשר סיבתי בין ירידת המחזורים .21

לבין מגפת הקורונה. המשיבה עמדה  2020ת לשנ2019שחוותה העוררת בהשוואה בין שנת 

בשנת   שדווקא  כך  ובשנת  2019על  חריג,  היה  העוררת  של  ההכנסות  חזרו 2020היקף 

עוד טענה המשיבה שחלה ירידה   ההכנסות למימדים דומים לאלו שהיו בשנים הקודמות. 

-, ולאחר מכן חלה ירידה נוספת ב 2019במספר העובדים שהעסיקה המשיבה במהלך שנת  

הקורונה (כגון  2020 נגיף  בשל  עיכוב  בהם  שחל  פרויקטים  כי  המשיבה  טענה  בנוסף,   .

רק נדחו ולא בוטלו.  –, שהוזכר בדיון) 58הפרויקט ברחוב לאה 

המשיבה העלתה בדיון ספקות נוספים בשאלה מדוע לא החלו פרויקטים חדשים במהלך .22

שבהם  2020 בתקופות  גם  הוגבל  לא  הבניה  ענף  כי  וציינה  תחום  ,  וכי  סגרים,  התקיימו 

העוררת ציינה מנגד כי בפועל לא קיבלה  השיפוצים והבניה בבתים היה פעיל בתקופה זו. 

ממנה  והפנתה לסקירה שנערכה במשרד הבינוי והשיכון,  עבודות נוספות מחברת טסאר, 

בהיקף התחלות הבניה. 40%-עולה כי אכן חלה ירידה של כ

לשאל.23 להשיב  נדרשת  שהעוררת  סבורים הגם  אנו  הסיבתי,  הקשר  בנושא  שהתעוררו  ות 

שהנטל הראייתי המוטל עליה לא צריך להיות גבוה. שאלת הקשר הסיבתי לא התעוררה  

בשל אינדיקציות מובהקות המערערות את הקשר הסיבתי (כגון ירידת מחזורים קודמת),  

ופי הפעילות  אלא על רקע תהיות כלליות לגבי השינויים במחזורי ההכנסות של העוררת וא

העוררת אינה נדרשת להציג הוכחות פוזיטיביות להשתלשלות האירועים   בהתאם,  שלה. 

שהביעה   החששות  את  להפריך  רק  אלא  הקורונה,  נגיף  בשל  נפגעה  שבגינה  המדויקת 

). 32, פיסקה עניין דורון אוסטהמשיבה (ראו 



ישראל מדינת 
השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים –ועדת ערר לענייני קורונה 

6

, מקובלים עלינו הסברי העוררת כי היא נובעת  2019לגבי העליה בהכנסות העוררת בשנת  .24

בעבר התמקדה העוררת בעבודות גמר, ואילו בסוף –משינוי במוקד הפעילות של העוררת  

תמ"א  2018שנת   בפרויקטים של  כמבצעת  גם  לעבוד  חברת  38החלה  נכנסה  זה  בשלב   .

היו לה הכנסות בהיקף גבוה. גם הנתונים הנוגעים  טסאר כלקוח מרכזי של העוררת וממנה

העוררת הבהירה כי בתחום הפעילות הנוכחי –להעסקת עובדים מתיישבים עם הסבר זה  

זו   טענה  ישירה.  העסקה  במסגרת של  ופחות  עבודה עם קבלני משנה,  יותר  היא מבצעת 

תשומות בשיעור  דיווחה על2018-2015בשנים –נתמכת על ידי דיווחי המע"מ של העוררת 

בשנים  54%-34%-של כ - ל70%ואילך שיעור התשומות נע בין  2019בלבד מהכנסותיה, 

, החישוב נערך לפי דיווח המע"מ שהוצג לנו, לחודשים ינואר עד יולי  2021(לגבי שנת  75%

מעבר מהוצאות  –; נתון זה מתיישב גם הוא הטענה לגבי השינויים בדפוסי ההעסקה  בלבד)

על המדווחות  ישירות  משנה,  קבלני  על  להוצאות  כתשומות,  מדווחות  שאינן  עובדים, 

כתשומות. 

בשנת  .25 ההכנסות  שמחזור  דעתנו  נחה  כן,  השוטפות2019אם  ההכנסות  את  של  משקף 

העוררת, לאחר המעבר לעבודה עם קבלני משנה. אנו ערים לכך שבתקופות שבהן התקיימו  

אך מדובר בטענה כללית, שאינה מלמדת בהכרח  סגרים לא הוטלו הגבלות על עבודות בניה,  

אלא   משמשת  אינה  שהעוררת  לכך  הדעת  את  לתת  יש  העוררת.  של  הספציפי  מצבה  על 

כך שאין אפשרות מעשית   ניזונה מהזמנות עבודה מקבלנים אחרים,  והיא  כקבלן משנה, 

הפוטנציאליים.   לקוחותיה  אצל  שחלו  השינויים  לגבי  ההוכחה  נטל  את  עליה  להטיל 

–ציאות מלמדת שחלה ירידה בהיקף הפרויקטים החדשים של העוררת, ובמקרה אחד המ

העוררת הציגה ראיות להסכם שביצועו נדחה. בשורה התחתונה, כיוון שהמשיבה העלתה 

העוררת   שמסרה  הכלליות  בתשובות  לנו  די  הסיבתי,  הקשר  בשאלת  כלליות  תהיות  רק 

בתגובה. 

הע.26 האם  בשאלה  תתמקד  הכרעתנו  ביצוע לפיכך,  בשל  למענק  מהזכאות  מוחרגת  וררת 

עבודות מתמשכות.

ביצוע עבודות מתמשכות 

החלטת הממשלה והחוק מורים על מתן מענק לכל "עוסק" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף,  .27

זה 1975-התשל"ה בכלל  שונים.  מאפיינים  בעלי  עוסקים  מוחרגים  זה  מכלל  ואולם   ,

מוחרגים  העוסקים הבאים: 

או  " בידו  עסקי  זכות במקרקעין המהווה מלאי  מי שעיסוקו במכירת 

א לפקודה, בשל  8חל בחישוב הכנסתו סעיף  2020-ו2019שבשנת המס  

שנה מעל  ביצועה  שמשך  מתמשכת  להגדרת  6(פיסקה ("  עבודה   (
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בסעיף   בנוסח –להחלטת הממשלה5"עוסק",  וראו  ההדגשה נוספה; 

לחוק). 7) להגדרת "עוסק" בסעיף 5כמעט זהה בפיסקה (

תכליתה של הוראת החרגה זו וגבולות התחולה שלה נדונו במספר החלטות קודמות של .28

ערר   למשל:  הערר (ראו  המסים1071-21ועדות  רשות  נ'  בע"מ  סלאמה  ביום  ק.  (ניתן 

להלן  22.6.2021 סלאמה–;  ק.  רשות  1070-21ערר  );  עניין  נ'  בע"מ  תשתיות  רם  הגר 

ביום  המסים ערר  22.6.2021(ניתן  ייזמות (1286-21);  רשות  2001נ.ע הנדסה  נ'  בע"מ   (

יגאל חיון הנדסה  1185-21); ערר  עניין נ.ע הנדסה–; להלן  22.8.2021(ניתן ביום  המסים

מערב  1195-21); ערר  חיוןעניין יגאל–; להלן  22.8.2021(ניתן ביום  בע"מ נ' רשות המסים

אלרון 1225-21); ערר  14.9.2021(ניתן ביום  ) בע"מ נ' רשות המסים2005אסיה הנדסה (

)). עניין אלרון–; להלן 23.9.2021(ניתן ביום קבלני חשמל בע"מ נ' רשות המסים

ועדות הערר עמדו בעבר על הקושי הפרשני הכרוך ביישום הוראת ההחרגה של מי שסעיף  .29

חל בחישוב הכנסתו (כאשר לרוב מדובר על קבלני בניה). בעניין נ.ע הנדסה ובעניין יגאל  א  8

פאושלי   הסכם  לפי  עבודה  המבצעים  קבלנים  בין  המתבקשת  ההבחנה  על  עמדנו  חיון, 

(עבודה שהתמורה הכוללת בגינה נקבעה מראש בהסכם), לבין קבלנים המבצעים עבודה על 

שמתומ כמויות (עבודה  כתבי  ההכנסות  בסיס  אומדן  כי  ציינו  הביצוע).  היקפי  לפי  חרת 

סעיף   להוראות  המבצע  8בהתאם  קבלן  של  במקרה  רק  רלוונטי  הכנסה,  מס  לפקודת  א 

הסכם פאושלי, הנדרש בתום כל שנה קלנדרית לאמוד את חלק העבודה שכבר בוצע. ציינו  

רכת במקרה  כי במקרה שבו העבודה מחולקת לשלבי ביצוע (כגון התחשבנות חודשית הנע

א אינו חל, בין היתר  8של עבודה לפי כתב כמויות, או שלבי ביצוע מוגדרים אחרים), סעיף  

, פיסקאות  עניין נ.ע הנדסהכיוון שניתן להתייחס לכל אחד מהשלבים כעבודה נפרדת (ראו  

). 33-24, פיסקאות עניין אלרון; 38-29

נקבע כי עבודה לא תיחשב כעבודה ממושכת, אם מתקיימים בה התנאים  עניין ק. סלאמהב.30

הבאים: (א) העבודה ניתנת להפרדה לתתי יחידות עבודה, הן חוזית והן בפועל; (ב) הקבלן  

מדווח עליה למס הכנסה על בסיס הכנסות בפועל ולא על פי אומדנים; (ג) יחידת העבודה  

תחילה וסוף מוגדרים; (ד) הקבלן מקבל תמורה לכל תת יחידה יש  –אינה נתונה לפרשנות 

עולה על שנה   יחידה אינו  כל תת  הביצוע של  משך  יחידה בנפרד; (ה)  כל תת  בגין  בפועל 

להחלטה). 42(פיסקה 

ההחרגה  .31 הוראת  תכלית  על  גם  עמדנו  קודמות  שקבלנים –בהחלטות  כך  על  עמדנו 

אש את מלוא הסיכונים  המתמחרים את עבודתם על בסיס פאושלי נוטלים על עצמם מר

ולכן הם ערוכים באופן טבעי לסיכונים הכרוכים בפרויקט ממושך.   והסיכויים לפרויקט, 

ההנחה היא שקבלנים מעין אלו הם בעלי כושר שרידות גבוה, ושהם לא אמורים להיפגע 

ממשבר הקורונה. זאת לעומת קבלנים שמקיימים התחשבנות על בסיס שוטף, או מקיימים  
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קצ אחרים (ראו  עבודות  שירות  מנותני  שונים  אינם  אשר  מועד,  הנדסהרות  נ.ע  , עניין 

) 60-44פיסקאות 

תשתית עובדתית –ביצוע עבודות מתמשכות 

השאלה האם העוררת מבצעת עבודות מתמשכות אינה פשוטה כלל ועיקר. כזכור, המשיבה  .32

, שביצועו ארך הצביעה בהחלטה בהשגה על פרויקט שגרירות גרמניה, עבור הלקוח א. שדה

מעל שנה. לגבי פרויקט זה, הציגה העוררת הסברים לפיהם הביצוע התעכב בגלל הקורונה, 

הובהר כי חשבוניות שהוצאו בשלב מאוחר יותר התייחסו  ובכל מקרה ארך פחות משנה. 

ביצעה העוררת עבודה נוספת  וכי בשלב מאוחר יותר  לעבודה שהושלמה לפני חלוף שנה, 

כך שההתחשבנות הנוספת אינה מעידה גם היא על עבודה ממושכת.עבור אותו לקוח,

בחנו את הנתונים העובדתיים שמסרה העוררת במסגרת גיליון הנתונים אודות  .33 לצד זאת, 

שהוצגו   פרויקטים  שלושה  למצוא  ניתן  העוררת  של  הפרויקטים  בין  שלה.  הפרויקטים 

עבו–כפרויקטים "מפוצלים"   שבוצע  נארא,  מרפאות  אלקטרה, פרויקט  חברת  ר 

כל אחד  –, שבוצעו עבור חברת טסאר  35וברחוב התשבי  146והפרויקטים ברחוב דרך הים  

ל הפרויקטים  בטבלת  חולק  בבניה  2-3-מהפרויקטים  שמדובר  הגם  נפרדים,  פרויקטים 

מתמשכת באתר אחד.  

דירות  היא ביצעה שלוש עבודות נפרדות: "גמר  146לפי דיווחי העוררת, בפרויקט דרך הים  .34

- ; "השלמת דירות חדשות", בין החודשים מאי2019אפריל  -חדשות", בין החודשים ינואר

ו2019וקטובר  א בין החודשים נובמבר  -;  פיתוח ציבורי",  יוני  –2019"מסירת דיירים + 

התשבי  2020 פרויקט  דומה,  באופן  חדשות",  35.  דירות  חלקים: "השלמת  לשני  חולק 

ו"מסירת דיירים + גמר דירות ישנות + פיתוח", בין החודשים  ,  2019יוני  -בחודשים ינואר

נדגיש כי המחלוקת בין הצדדים אינה נסובה על הנתונים אלא על 2020יוני  –2019יולי    .

הוראת  –משמעותם   העוררת  על  חלה  שבגינן  מתמשכות  בעבודות  למעשה  מדובר  האם 

ההחרגה. 

ההתקשרות עם חברת טסאר בוצעה על בסיס פ .35 בשונה מההתקשרות עם כאמור,  אושלי, 

ראינו לנכון   על רקע זה,  חברת אלקטרה בפרויקט נארא שבוצעה על בסיס כתב כמויות. 

. לא מדובר בבחירה  35וברחוב התשבי  146למקד את דיוננו בפרויקטים ברחוב דרך הים  

אשר לפי טענתה בכתב הערר  –אקראית   חברת טסאר היא הלקוח המרכזי של העוררת, 

, ומדובר בשני הפרויקטים הגדולים של העוררת מול  2019מהכנסותיה בשנת  74.7%מהווה  

הכנסותיה  מכלל  ממחצית  למעלה  הן  אלו  מפרויקטים  העוררת  של  ההכנסות  זו.  חברת 

.  2019לשנת 
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בדיון הבהרנו לעוררת כי נתונים אלו, שהוצגו על ידי העוררת עצמה, מעוררים את החשש .36

בפרויקט המקרים  בשני  נעשתה  שמדובר  שונות  לתקופות  שלו  שהחלוקה  ממושך,  אחד 

באופן מלאכותי. העוררת לא חלקה על כך שמדובר בפרויקטים ארוכי טווח, אלא שלטענתה  

היא שימשה בהם כקבלן משנה בלבד, כאשר חברת טסאר, ששימשה כקבלן ראשי, חילקה 

ה הצעות מחיר,  את הפרויקט למספר חלקים לפי שלבי הביצוע, ובכל שלב ערכה מכרז ביקש

העוררת הדגישה כי היא שימשה   ובחרה את קבלן הביצוע במנותק מהשלבים הקודמים. 

כקבלן משנה רק בחלק מהעבודות, וכי בגין כל שלב נערך הסכם נפרד עם חברת טסאר. 

הציגה העוררת הסכמי ההתקשרות שנערכו עם חברת טסאר לגבי כל אחד .37 לאחר הדיון, 

ע ההסכמים  הביצוע.  דומה  משלבי  במתכונת  כולם  העוררת –רוכים  כי  המציין  הסכם 

מבצעת עבודות עבור חברת טסאר לפי תוכנית מפורטת. בכל אחד מההסכמים ניתן הסבר  

קצר לגבי מהות העבודה אליה מתייחס ההסכם הספציפי (לדוגמה "השלמת עבודות גמר 

סך של   חדשות  הנכללות5בדירות  העבודות  של  רשימה  ופורטה  בכך (לדוגמה  דירות"), 

לפי   ציבורי  כולל  בדירות  חשמל  עבודות  חוסרים", "השלמת  השלמת  ריצוף  "עבודות 

תוכנית" ועוד).  

לצד זאת, צירפה העוררת הצעות מחיר נפרדות שהעבירה לחברת טסאר לפני החתימה על  .38

החוזה בכל אחד משלבי הביצוע (תחת הכותרת "הצעת מחיר לפי סיור בפרויקט"). בנוסף,  

מסמכי גמר חשבון, בהם הצהירה העוררת בפני הקבלן הראשי, בכל אחד מהשלבים, הוצגו

על סיום העבודה ועל קבלת מלוא התמורה בהתאם להסכם.  

וכי .39 המשיבה הדגישה כי הכותרת של כל אחד מההסכמים היא "הסכם המשך עבודות", 

מהצדדים   אחד  לכל  המאפשרת  עבודה  שיטת  על  הסכימו  שהצדדים  להבין  נקודת  ניתן 

טענה   כן,  כמו  מההסכם.  מעליית המשיבה  יציאה  עצמו  את  הקבלן  מבטח  זו  בדרך  כי 

בשלב  שניתנה  ההצעה  את  להפוך  העלולה  הבניה),  תשומות  במדד  עליה  מחירים (כגון 

המשיבה הדגישה כי שיטת עבודה זו הוסכמה   כך או כך,  מוקדם לבלתי כדאית בהמשך. 

דווקא מכיוון שמדובר בעבודה ממושכת.

בנוסף, ציינה המשיבה בתגובה כי צוין בהסכמים שהם נערכים "לפי חוזה מפורט" ו"לפי  .40

שלא צורף. לטענת המשיבה המפתח ליחסים בין הצדדים –התוכניות", שצוינו כנספח א'  

וכי עיון בו היה יכול להוביל למסקנה שמדובר בחוזה אחד   מצוי בחוזה נוסף שלא צורף, 

אף המשיבה  ממושכת.  פאושליים  לתקופה  הם  בהסכם  שננקבו  המחירים  כי  טענה 

"מתחילתו של ההסכם ועד סופו", כלומר, לטענתה, מתייחסים לכל תקופת הפרויקט. עוד 

טענה המשיבה כי לא הוצגו ראיות לכך שהתבצע הליך מכרזי במעבר בין שלבי העבודה, 

ל הפרויקט.ולכך שהיא הייתה מצויה בסיכון כלשהו שלא יוזמנו ממנה שלבי ההמשך ש



ישראל מדינת 
השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים –ועדת ערר לענייני קורונה 

10

בתגובה שהעבירה העוררת, היא טענה כי לא נדרשה לערוך חוזה נוסף וכי הצעות המחיר  .41

היא  לשלבים  הפרויקט  את  ההחלטה לחלק  כי  טענה  העוררת  לחוזה.  א'  נספח  את  היוו 

החלטה של חברת טסאר והדגישה כי המשיבה יכולה לפנות אליה ולברר במישרין מדוע 

נבחרה שיטת העבודה הזו. 

הכרעה –ביצוע עבודות מתמשכות 

לאחר שעיינו בטענות הצדדים ובמסמכים שהוצגו, כמו גם בטענות המשיבה לגבי מסמכים .42

באנו לכלל מסקנה כי העוררת נכנסת להגדרת "עוסק",  נוספים שהיה על העוררת לצרף, 

א "חל" בחישוב הכנסתה. 8וכי לא ניתן לומר שסעיף 

סכמים נפרדים. כל אין חולק כי בכל אחד משלבי העבודה, חברת טסאר והעוררת ערכו ה.43

אחד מההסכמים מתייחס לשלבי עבודה קונקרטיים, ומועד הביצוע נקבע לתקופה קצרה  

אך היא נקבעה בנפרד לכל אחד משלבי  התמורה נקבעה אמנם על בסיס פאושלי,  משנה. 

הביצוע, לתקופה קצרה משנה.

אחת  .44 בעבודה  שמדובר  כך  על  ללמוד  ניתן  שממנו  נוסף,  הסכם  שישנו  טענה  המשיבה 

מתמשכת, והעירה על כך שלא ניתנו ראיות מספקות לכך שהעוררת נדרשה להתחרות עם  

בדיון.   כפי שנטען  גם אם נקבל את  לטעמנו,  ספקים נוספים על ביצוע השלבים הנוספים, 

מהקביעה כי התמורה בגין הפרויקט חולקה, על טענות המשיבה במלואן, עדיין אין מנוס  

לשלבי ביצוע שמשך ביצועם אינו עולה על שנה. גם  בסיס ההסכמים הנפרדים האמורים, 

בהסכם כללי ל וחברת טסאר התקשרו  הייתה המשיבה מוכיחה שהעוררת  כל  ביצוע  אם 

משלבי , עדיין ניתן היה להבין מן ההסכמים שהוגדרו לכל אחדחברת טסארעבודותיה של 

הביצוע, כי כל שלב מהווה יחידת עבודה נפרדת, ושלכל שלב נקבעה תמורה מוגדרת. לעניין 

גם אם משך ביצוע הפרויקט  –זה, יפים דברי ועדת הערר בעניין ק. סלאמה שהוזכרו לעיל 

ניתנת להפרדה ברורה לתתי יחידות, כל אחת מהן מהווה  העבודה  בבכללותו עולה על שנה,  

עבודה נפרדת.

אכן, צודקת המשיבה בטענה שנסיבות פיצול העבודה להסכמים נפרדים נותרו מעורפלות .45

ההתנהלות שתיארה העוררת מעוררת תהיות   על פניו,  לא ברור מדוע  –במידה מסוימת. 

כאשר  ביצוע,  שלבי  למספר  העבודה  את  לחלק  טסאר,  חברת  היזמית,  החברה  נדרשה 

כלל  הפרקטיקה המתבקשת היא דווקא שמירה על ע בנוסף,  קביות בזהות קבלן המשנה. 

הנמנע  מן  ולא  השלבים,  בין  במעבר  אחר  תחרותי  הליך  או  מכרזי  הליך  שחל  הוכח  לא 

שהמתכונת לפיה נערכו בזה אחר זה הסכמים בדבר "המשך עבודות", הייתה צפויה מראש.  

הצורך   די  ברורה  אינה  אפוא  הכללית  הפרויקטי –התמונה  חולקו  מדוע  לנו  ברור  ם  לא 
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לשלבים, ולא ברור לנו האם לא היו הסכמים או סיכומים נוספים בין העוררת לבין החברה  

היזמית, חברת טסאר.

הסכמים  .46 על  חתמו  טסאר  וחברת  שהעוררת  מכך  להתעלם  ניתן  לא  הכל,  למרות  אולם 

נפרדים עבור כל אחד משלבי הפרויקט. המסמכים שהגישה העוררת העידו על תהליך ברור  

הגשת הצעת מחיר ולאחר מכן חתימת חוזה בתחילת –שלבי הביצוע השונים  שלפיו נתחמו

הוצאת חשבון סופי וחתימה על מסמך גמר חשבון. גם אם התמונה  –שלב, ובסוף הביצוע  

אין –הרחבה יותר נותרה מעורפלת, התמונה לגבי כל שלב ושלב היא חד משמעית וברורה 

סכמים ספציפיים.  מקום לספק שהפרויקט חולק לשלבי ביצוע בה

כל הסיכונים .47 על עצמו את  המשיבה טענה בתגובתה כי מדובר בהסכם שבו הקבלן נוטל 

עבור   מסוימים  סיכונים  המגלם  הסכם  הוא  פאושלי  הסכם  אכן,  לפרויקט.  והסיכויים 

בעבודה ככל שמדובר  ואולם סיכונים אלו הם פחותים  יותר החברה הקבלנית,  ממוקדת 

במקרה   אך התמורה הפאושלית  נלשוקצרת מועד.  ו מדובר אמנם בהסכמים פאושליים, 

כך שאין מדובר בעבודות שמשך ביצוען  נקבעה בגין ביצוע של כל אחד מהשלבים בנפרד, 

והסיכויים לכל אורך הפרויקט,  העוררת לא נטלה על עצמה את הסיכונים  עלה על שנה. 

המשיבה עצמה ערה לכך   בנפרד.  ביצוע  לכל שלב  יבה טענה שחלוקת  שהרי המש–אלא 

העבודה לשלבי ביצוע עשויה להיות מוסברת בכך שהעוררת מבטחת את עצמה מפני עליות 

הפרויקט,   לביצוע  והסיכויים  הסיכונים  מלוא  את  נוטלת  העוררת  הייתה  אילו  מחירים. 

היא הייתה קובעת את התמורה בסכום פאושלי לביצוע הפרויקט   במובן המתמשך שלו, 

ה לשלבים. בפרויקטים הנדונים, ברי כי העוררת שימשה קבלן משנה  בכללותו, ולא בחלוק

בלבד, ולא נטלה על עצמה את מלוא הסיכונים והסיכויים הכרוכים בפרויקט.

לפיכך, נחה דעתנו שהפרויקטים שביצעה העוררת עבור חברת טסאר לא התמשכו מעל שנה  .48

ל שנה.  ולו במובן זה שהם חולקו לחלקים שמשך ביצועם אינו עולה ע–

שבוצע עבור חברת אלקטרה וחולק אף .49 נציין כי לא ראינו צורך להידרש לפרויקט נארא, 

הוא לחלקים, כיוון שההכנסות בפרויקט זה התקבלו על בסיס כתבי כמויות. על פי החלטות 

אין מדובר בעבודות מתמשכות שהוראת ההחרגה חלה   הועדה בנושא זה שהוזכרו לעיל, 

עליהן.  

שגרירות גרמניה ניתנו הבהרות לפיהן משך הפרויקט היה קצר משנה, ודי לנו  לגבי פרויקט  .50

בהבהרות אלו. למעלה מן הצורך, נוסיף כי לא היינו רואים מקום לשלול את זכאות העוררת  

-למענק על יסוד פרויקט שמשקלו כה זניח בהכנסות החברה (הכנסות מהלקוח כולו הן כ

גם כי הפרויקט התעכב בגלל משבר הקורונה; יהיה בלבד מההכנסות השנתיות). נזכיר  2%

זה אבסורד לשלול את מענקי הקורונה מהעוררת, רק בשל כך שמשבר הקורונה גרם לכך  

צורך  רואים  ואיננו  בענייננו,  המצב  לא  זהו  מקום,  מכל  שנה.  מעל  יתמשכו  שעבודותיה 

להידרש להוסיף על כך. 
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סיכום

למענקי  .51 זכאית  העוררת  כי  וקובעים  הערר,  את  מקבלים  אנו  לעיל,  האמור  כל  נוכח 

יוני  -, מאי2020אפריל -מרץ–השתתפות בהוצאות קבועות, בכל תקופות הזכאות הנדונות 

. 2020דצמבר - ונובמבר2020אוקטובר -, ספטמבר2020אוגוסט -, יולי2020

מענק בגובה הסכום שנרשם בבקשה. בכל אחת מתקופות הזכאות, תהיה העוררת זכאית ל.52

בתוך   האמורים  הסכומים  את  לעוררת  תשלם  זו. 30המשיבה  החלטה  מתן  ממועד  יום 

לחוק לעניין תשלום הפרשי הצמדה וריבית.17תשומת לב המשיבה מופנית להוראות סעיף  

אין צו להוצאות. –שלפנינו בשים לב לאופי הליך ולהשתלשלות העניינים בערר .53

יום.   45זכות ערעור בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בתוך 
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