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החלטה

לתיקון טעות סופר בתאריך ההחלטה הקודמת שיצאה תשומת לב הצדדים כי בקשת ב"כ העוררת 

מתקבלת בזאת, ותוקנה בהחלטה שלהלן.8.12.22ביום 

תיק הערר שבכותרת נדחה ללא צו להוצאות וניתן בגינו פסק דין מפורט ומנומק ע"י וועדת .1

הערר בהרכבה הקודם בראשות כב' הדיינת שירה שגיא וחבר הוועדה רו"ח אילן עזרא ביום 

לפסק הדין): 22-24. זאת, בין היתר מן הטעמים הבאים (פס' "פסק הדין")(להלן: 1.2.22

ין בידינו לקבל את טענת העוררת כי יש מקום לנטרל את החשבוניות  "במקרה שבפנינו, א

של  הרגילה  לפעילותה  ביחס  חריגות  שהן  מפני  העובד  העסקת  הוצאות  עבור  שהופקו 

העוררת; אמנם מהחומרים שהוגשו עולה כי באופן שגרתי העוררת אינה מפיקה חשבוניות  

מט בע הדברים המחיר שהעוררת עבור החזרים על הוצאות שכר עובדיה ככאלה. ואולם, 

גובה על מוצרים ועל שירותים שהיא מציעה ללקוחותיה מגלם בתוכו גם את עלויות השכר  

של עובדיה; במובן זה, לא מדובר בהכנסה חריגה אלא בהכנסה הנוגעת לפעילותה הרגילה  

של העוררת, ומהחומרים שהוצגו בפנינו לא עולה הרושם כי הדבר חורג מהאופן הרגיל שבו

העסק מייצר הכנסה.  

תוך שימור   הפרויקט  כי ההחלטה להמשיך את  ניתן להבין  מתיאור הדברים  מעבר לכך, 

העובד התקבלה בין היתר על רקע ידיעותיו המקצועיות ומכך אפשר להסיק כי התקבלה  

כהחלטה עסקית שהיתה בה תועלת לעוררת."  
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העוררת הגישה ערעור על פסק הדין לביהמ"ש המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט .2

עורב מערכות התראה אלקטרוניות בע"מ נ'  40099-03-22לעניינים מינהליים בתיק עמ"נ  

5-6במעמד הצדדים), ובו קבע כב' השופט גלעד הס בעמ' 6.7.22, (ניתן ביום רשות המסים

כי: 6.7.22לפרוטוקול הדיון מיום 

"אציין כי החלטת וועדת הערר הינה מנומקת ומפורטת ועל בסיס החומר שהיה לפניה לא  

במהלך הדיון בערעור היום הגעתי למסקנה כי לא היה   היה מקום להתערב בה. עם זאת, 

בפני וועדת הערר כל החומר הנדרש להכרעה." 

ובהמשך נקבע:

השאלה היחידה הנדרשת להכרעה  שאלה: "למען יעילות הדיון בוועדת הערר אחדד את ה

ואינן   הרגיל  העסקים  במהלך  שלא  שולמו  האמורות  החשבוניות  האם  הינה  זה  בערר 

בתקופה   המחזור  בחישוב  אותן  לכלול  מקום  שאין  כך  החברה,  של  הכנסה  מהוות 

הטענה של סמנכ"ל הכספים בדיון שלפניי היתה כי אותו עובד, למרות שהיה  הרלוונטית  .

י עובד של החברה, קיבל את השכר מחברת טודוס כך שלמעשה החברה היתה  באופן רשמ

צינור של הכסף, כך שהכסף הועבר מטודוס לעורב ועורב שילמה את השכר לאותו העובד. 

הצד השני של המשוואה אשר בלעדיו לא ניתן לקבל את הערר הינה כי אותו עובד ביצע 

עבודה עבור טודוס ולא עבור עורב. 

 ...

זאת התזה שהציגה המערערת כאן, אשר לטענתה ניתן לתמוך אותה במייל המהווה כאמור,

את ההסכם אשר לא הוצג בפני וועדת הערר."

ולבסוף הורה כב' השופט הס כדלקמן:

טודוס מטעם  תצהיר  המערערת,  מטעם  במסגרת  "להגיש  כאשר  העובד  של  תצהיר  וכן 

התצהירים הללו יצורפו ההסכמים בין המערערת לטודוס, לרבות מיילים, ההסכמים בין  

משנת   המערערת,  לבין  לוועדת  2018העובד  יוגשו  והמסמכים  התצהירים  היום.....  ועד 

. וועדת הערר תקבל החלטה לפי מיטב הבנתה וחוכמתה."15.9.22הערר עד ליום 

אין צורך כי וועדת הערר תידרש פעם נוספת לשאלות אחרות, ובפרט לא  ן הסר ספק,  "למע

אלא להשגה,  התשובה  במתן  האיחור  כי  לשאלת  המערערת  הוכיחה  האם  לעניין  רק 
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המערערת בטענת  כמפורט  שלה,  השוטפות  מההכנסות  חלק  אינן  הללו  ."  החשבוניות 

(ההדגשות אינן במקור ש.ת.) 

לתיק הערר שבכותרת  7.9.22השופט הס, הוגשו לוועדת הערר ביום  בהתאם להחלטת כב'  .3

):"המצהירים"התצהירים הבאים (יכונו יחדיו: 

סמנכ"ל הכספים של העוררת (להלן:  .א גלעד קופר,  ) מיום  "מר קופר"תצהירו של מר 

7.9.22 .

טכנולוגיות  .ב ומנהל  כנשיא  ומכהן  בעוררת  מניות  בעל  שמואל  מלמן  מר  של  תצהירו 

. 7.9.22) מיום "מר מלמן"(להלן: בעוררת

מר .ג לטודוס,  המחלוקת  נשוא  החשבוניות  הוצאו  העסקתו  בגין  העובד  של  תצהירו 

המשמש כמהנדס הפיתוח בעוררת מיום   –ו  "העובד"(להלן:  7.9.22גבריאל עמאר, 

בהתאמה). "החשבוניות"

.  7.9.22), מיום "מר לוי"תצהיר מר יוסי לוי, מנכ"ל טודוס (להלן: .ד

כנספחים לתצהירים צורפו המסמכים הבאים: .4

בגין שכ"ע העובד 29.10.22ומיום  24.9.22חשבוניות שהוציאה העוררת לטודוס מיום  .א

₪.   42,120ע"ס של 

.  2020וכן תלושי השכר של העובד לשנת 19.9.12הסכם ההעסקה של העובד מיום .ב

. 2018-2022כרטסת חברת טודוס אצל עורב לשנים .ג

אל מר לוי מנכ"ל טודוס, מאת מנכ"ל העוררת ג'וני אליה בו מביע  16.7.20דוא"ל מיום  .ד

. 2020מר לוי את הסכמתו לממן את שכר עבודתו של העובד החל מאוגוסט 

התקיים דיון  מ.5 למעט את מר קופר,  שעה שב"כ המשיבה ביקשה לחקור את המצהירים, 

) ובו "הדיון"ובו נשמעו עדויותיהם של מר עמאר, מר לוי, ומר מלמן (להלן:  1.12.22ביום  

מצד  קלים  טעות  תיקוני  לאחר  מתוקן  לצדדים (פרוטוקול  הדיון  פרוטוקול  הופץ  ביום 

יבה כאמור ויתרה על זכותה לחקור את מר קופר. ). המש 8.12.22העוררת הופץ ביום 

יובא כבר עכשיו כי הוועדה לא מצאה לנכון לשנות מהחלטה אשר ניתנה .6 בקציר האומר, 

ואף שוכנעה ביתר שאת כי אין לשנות קביעת הוועדה במותבה הקודם, ואת  בפסק הדין, 

התוצאות הנלוות אליו.  
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בפס'  .7 הדין  פסק  מתוך  את 22-24כפי שהובא  להשאיל  נוהגת  אינה  כי העוררת  העובדה   ,

בפני  עמדה  שבשגרה,  כעניין  מס,  חשבוניות  זאת  בגין  ולהוציא  אחרות,  לחברות  עובדיה 

הוועדה בהרכבה הקודם.  עם זאת, סברה הוועדה כי השיקול אשר עמד מאחורי שיקוליה  

סקי שאינו "חורג מהאופן הרגיל שבו העסק מייצר  של העוררת במקרה זה היה שיקול עי

לפסק הדין). 24הכנסה." (פס' 

עולה כי ההחלטה על  .8 וכן מעדותו אשר ניתנה ביתר פירוט בדיון,  מתצהירו של מר מלמן, 

ללא  בלבד  העוררת  של  המנכ"ל  ע"י  התקבלה  בטודוס,  העובד  של  עבודתו  זמן  השקעת 

).  165-167טוקול שורות לפרו5התערבות מצד אף גורם (ראה עמ' 

כי 78-79לפרוטוקול בשורות  3לתצהיר וכן עמ'  6העובד העיד בתצהירו וכן בעדותו (ס'  .9  (

העובדה שנשקלה יציאתו לחל"ת הודעה לו רק בשלב מאוחר יותר ולא בזמן אמת. ולפיכך, 

לא היה חלק מהשיח אשר התנהל לכאורה בדבר הוצאתו לחל"ת. 

אוגוסט  .10 מחודש  טודוס,  ע"י  הועסק  העובד  יוני  2020בנוסף,  לחודש  ס'  2022עד  7(ראו 

). עובדה  321-330לפרוטוקול הדיון שורות  10לתצהירו של מר לוי וכן עדותו של מר לוי בעמ'  

21זו, מחזקת את ההישענות על הקביעה כי אין מדובר בעסקה חריגה (ראו לעניין זה פס'  

ות המאוזכרות שם).  לפסק הדין וההפני

המשיך .11 אשר  וממשי,  עסקי  צורך  הינו  בעדותו  לוי  מר  העלה  אשר  הצורך  מזאת,  יתרה 

לשלהי   עד  אינה  2022להתקיים  המחלוקת  נשוא  החשבונית  שונים).  שבשיעורים  (הגם 

הקורונה.  נגיף  התפשטות  בעקבות  שנגרם  הכלכלי  המשבר  בעקבות  הוצאה  ולא  חריגה, 

העסקתו מתכונת  הקורונה. לראיה,  משבר  לאחר  רב  זמן  נמשכה  טודוס  ע"י  העובד  של 

! עובדה 2022מתצהירו של מר לוי עולה כי מתכונת העסקה זו נמשכה עד חודש יוני בשנת  

המלמדת שאין המדובר בהתנהלות ייחודית להתמודדות עם משבר הקורונה והשפעותיו. 

ה מהתצהירים, מהעדויות, וכן מכל האמור לעיל ניתן לסכם ולקבוע כי הוועדה לא השתכנע.12

ממהלך  חריגות  הינן  המחלוקת  נשוא  החשבוניות  כי  אליהם,  הנלוות  מהאסמכתאות 

העסקים הרגיל של העוררת, וכי יש לשנות מקביעתה של וועדת הערר בפסק הדין. 
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של .13 חריגותה  בדבר  העוררת  גרסת  את  מאמצים  והיינו  במידה  אף  הצורך,  מן  למעלה 

, 50%ל היותר היה מקום להורות על נטרול חלקי של ההכנסה בשיעור  חשבונית זו הרי שלכ

דבר שאינו מקנה לעוררת ממילא זכאות למענק. שיעור זה מהווה שיעור ההעסקה החריג  

.  2020לשלושת החודשים מחודש אוגוסט 

משכך, פסק הדין נותר על כנו וכן התוצאות הנלוות לו. .14

, בהעדר הצדדים.8/12/22, יד' בכסלו התשפ"גניתנה היום, 

1880-21

, רו"ח אילן עזרא, רו"ח, עו"ד                                                                                 תמר שטיינר
יו"ר הוועדה                                                                                               חבר 


