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החלטה

רקע וטענות הצדדים 

בניה, בעיקר עבור חברת הדיור הממשלתית העוררת היא חברה קבלנית המבצעת עבודות .1

עמידר ועבור רשויות מקומיות. 

בהתאם  2020יוני  -העוררת הגישה בקשה למענק הוצאות קבועות לתקופת הזכאות מאי.2  ,

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

ההשגה שהגישה העוררת לאחר מכן, ). המשיבה דחתה את הבקשה למענק, וכן את  החוק

וזאת משני טעמים: א) החברה מבצעת עבודות שמשך ביצועם עולה על שנה, עבור חברת 

נגיף  ובין  המחזורים  ירידת  בין  סיבתי  קשר  נמצא  לא  ב)  נהריה;  עיריית  ועבור  עמידר 

בשנת   ההכנסות  שסך  העובדה  לנוכח  וזאת  בשנים  2020הקורונה,  מההכנסות  גבוה 

, לצד הירידה בשיעור התשומות המדווחות למע"מ. הקודמות

יצוין כבר כעת כי בשלב מאוחר יותר של בירור הערר, הבהירה המשיבה כי היא אינה עומדת  .3

בשים לב למסמכים על טענתה לגבי ביצוע עבודות מתמשכות שמשך ביצוען עולה על שנה,  

נסוב   הדיון  עיקר  ולאחריו.  הדיון  לפני  הוועדה  לבקשת  הקשר שהוצגו  שאלת  על  אפוא 

הסיבתי.

בשנת  .4 החברה  בהכנסות  העליה  העוררת,  שהתקבלו 2020לעמדת  בהכנסות  מוסברת 

בשנת   שבוצעו  לעבודות  ומתייחסות  השנה  אלו  2019בתחילת  הכנסות  בקיזוז  כאשר   , –

הסבירה העוררת כי עבודותיה מול  נמוכות מהרגיל. לבקשת ועדת הערר,  2020הכנסות שנת  

בשים לב לכך  חברת עמידר ה ושהו בתקופת הסגר בשל הצורך לשמור על ריחוק חברתי, 

כי  העוררת  הסבירה  עוד  רבים.  קשישים  מתגוררים  עמידר  חברת  של  הציבורי  שבדיור 
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פרויקט   וכי  בקורונה,  עובדים  הדבקת  עקב  נדחו  מקומיות  רשויות  מול  שבוצעו  עבודות 

ספציפי בוטל. 

האינדיק.5 על  המשיבה  עמדה  התשובה,  סיבתי  בכתב  קשר  להיעדר  התנודתיות  –ציות 

העליה בהכנסותיה בשנת   והעובדה שהעבודות בענף  2020במחזור ההכנסות של העוררת, 

המשיבה ציינה כי ניתנו הסברים כלליים בלבד להשפעת נגיף הבניה הוחרגו מהמגבלות  .

הקורונה, וכי הטענה לביטול אחד הפרויקטים נטענה בעלמא ולא הוכחה.

, ציינו חברי הוועדה כי ההשוואה  20.1.2022בדיון שהתקיים באמצעים טכנולוגיים, ביום  .6

שכן השוואה זו כוללת את חודשי תחילת השנה  2019לשנת  2020בין שנת   אינה מדויקת, 

שבה לא חלה השפעה של נגיף הקורונה, ודווקא בהן היו לעוררת הכנסות גבוהות. העוררת  

מתקבלות בסמוך למועד ביצוע העבודה אלא זמן רב לאחר מכן. הסבירה כי הכנסותיה אינן

על רקע זה, עלתה האפשרות שההכנסות הנמוכות מחודש אפריל ואילך מעידות על פגיעה 

של ממש בהכנסותיה של העוררת עקב הנגיף. יחד עם זאת, המשיבה עמדה על כך שטענותיה  

ומעורפל כלליות  הן  בהכנסותיה  הפגיעה  לגבי  העוררת  אסמכתאות של  הוצגו  ולא  ות 

מתאימות. על רקע זה, הוסכם כי העוררת תמסור אסמכתאות לטענותיה. 

מיום .7 בהודעה  המשיבה  טענה  נוספים  מסמכים  הגישה  שהעוררת  לאחר  גם  זאת,  עם 

שלא הוכח קשר סיבתי, על בסיס ממצאים ושיקולים נוספים. ראשית, המשיבה 24.2.2022

ב הגבוהות  ההכנסות  את  כי  שנת  ציינה  גם  2020תחילת  שכן  התמונה,  את  משנות  אינן 

גבוהות  2019בתחילת שנת   הכנסות  על  בשנת  –דווח  ההכנסה  רמת  גבוהה  2020ועדיין 

משנים קודמות. עוד צוין כי בניגוד לדברים שנאמרו בדיון, ההכנסות מחברת עמידר שהיו  

. בנוסף,  2020בשנת  אלף ש"ח  640רק עלו לסך של  2019אלף ש"ח בשנת  330-על סך של כ

,  2019אוגוסט  -ההכנסות הנמוכות בחודשים יולי–הדגישה המשיבה את התנודתיות הרבה  

וההכנסות הגבוהות ביולי אוגוסט   כביכול תחת 2020בהיעדר השפעה של נגיף הקורונה,   ,

השפעת נגיף הקורונה. על רקע זה, ערכה המשיבה השוואה בין מחזורי ההכנסות בחודשים 

. 2020לשנת 2019דצמבר, ומצאה כי חלה ירידה מזערית בלבד בין שנת אפריל עד

מסמכים .8 ולצרף  להגיב  הזדמנות  לעוררת  ניתנה  המשיבה,  של  הנוספות  טענותיה  נוכח 

מסרה העוררת תגובה לקונית הכוללת התנגדות לטענות החדשות  15.3.2022נוספים. ביום 

ר הסיבתי (למעט כרטסת הכנסות  שהעלתה המשיבה, אך לא צירפה מסמכים להוכחת הקש

ציינו כי לאור הטענות 23.3.2022מחברת עמידר שהוגשה לבקשת הוועדה). בהחלטה מיום  

וכי הירידה בתקופת  הרושם הוא כי לא חלה ירידה בהכנסות מחברת עמידר,  והתגובה, 

הזכאות היא פועל יוצא של תנודתיות אקראית. העוררת התבקשה להודיע אם היא עומדת 

וביקשה על מייצג,  החלפת  על  העוררת  הודיעה  זה,  בשלב  טעמים.  ומאילו  הערר  בירור 

הארכות מועד נוספת למתן עמדתה.
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הגישה העוררת את תגובתה. במענה לטענה שלא חלה ירידת מחזורים  31.5.2022רק ביום .9

ביקשה העוררת לטעון כי לפי דוח רווח והפסד חלה ירידה בהכנסותיה השנתיות  שנתית, 

כ(י של  שנת  23%-רידה  בהכנסות 2020לשנת  2019בין  העליה  כי  העוררת  טענה  עוד   .(

ללקוחות   ולא  כללי  באופן  החוק מתייחס להכנסות  שכן  רלוונטית,  אינה  מחברת עמידר 

ההשוואה  ולגבי  אחרות  בתקופות  להכנסות  בנוגע  שהוצג  שהמידע  נטען  עוד  ספציפיים. 

רלוונטי, כיוון שלפי החוק יש לערוך השוואה אינו–שנערכה בחודשים אפריל עד דצמבר  

חודשית.-דו

את .10 למצות  מנת  על  נוספת  ארכה  העוררת  ביקשה  התגובה,  הגשת  עם  בבד  בד  כי  יוער 

האפשרות להגיע לפשרה עם המשיבה. בשלב זה, הוועדה הסבה את תשומת הלב לזמן הרב  

וביני ביני  לעוררת.  שניתנו  הקודמות  ולהארכות  הדיון,  מאז  מספר שחלף  ממילא  חלפו   ,

שבועות נוספים, והחלטה זו ניתנת לאחר שלא התקבלה הודעה על פשרה בין הצדדים.

דיון והכרעה 

. להלן את העררלדחותהחלטנולאחר ששמענו את טענות הצדדים ועיינו בכתבי הטענות,  .11

נבהיר את הרקע המשפטי ואת הטעמים שעומדים ביסוד החלטתנו.

על מתן מענקים לעסקים שנפגעו בתקופת ההתפשטות  מורה  חוק התוכנית לסיוע כלכלי  .12

וזאת מתוך מטרה לסייע לעסקים שנפגעו כתוצאה מהתפשטות הנגיף.  של נגיף הקורונה, 

, התנאי הבסיסי למתן המענק הוא כי חלה בעסק ירידת להחלטת הממשלה ולחוקהתאם  ב

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

המענק   זאת,  עם  שבהם  רק  ניתן  שנקבע.  בתקופת  במקרים  העסקאות  מחזור  "ירידת 

נגיף   כלומר  "covid-19המענק נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות   ,–

רק אם קיים קשר סיבתי בין ירידת המחזורים ובין התפשטות נגיף הקורונה (ראו סעיף  

) לחוק).  3(8

לא נקבע כי עוסק המבקש מענק מחויב להוכיח את הקשר  בחוק התוכנית לסיוע כלכלי  .13

כפי שנקבע בעבר בהקשר זה, ניתן לומר כי יש מעין הנחת מוצא  ו,הסיבתי באופן פוזיטיבי

נגיף   גם קשר סיבתי להתפשטות  קיים  ירידת מחזורים,  לפיה במקום שקיימת  עובדתית 

זאת עם  יחד  עובדתיים הקורונה.  ממצאים  על  מצביעה  המסים  רשות  שבהם  במקרים   ,

מהימנים המעמידים בספק את קיומו של קשר סיבתי, נטל ההוכחה מוטל על העוסק, ועליו  

-27710להבהיר את הקשר בין ירידת המחזורים ובין התפשטות נגיף הקורונה (ראו עמ"נ  

שירותי רפואה נ' רשות המסים  ב.ג בטחון הצפון אבטחת מוסדות, לווי טיולים ומתן 06-21

להחלטה). 53), פיסקה עניין ב.ג בטחון–להלן (3.1.2022ניתן ביום , בישראל

בעניין ב.ג בטחון ובפסיקות קודמות של ועדות הערר הוזכרו ממצאים שונים שהוכרו ככאלו .14

הנטל הראייתי להוכחת קיומו של הקשר הסיבתי. בין היתר נקבע כי את  שמעבירים לעורר  

העורר נדרש להוכיח את הסיבה לירידת המחזורים כאשר חלה ירידה בהיקף ההכנסות שלו 
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1101-21להחלטה; וראו לדוגמה ערר  53, פיסקה  עניין ב.ג בטחוןעוד לפני משבר הקורונה (

מאסטר ביף בע"מ נ'  1133-21), ערר  5.5.2021(ניתן ביום  זידאן מוחמד נ' רשות המסים

ביו רשות המסים שלו (ערר  19.5.2021ם  (ניתן  הפרויקטים  בהיקף  ירידה  או   ,((1059-21

כאשר חל שינוי  ,  )) 12.8.2021(ניתן ביום  א.ש.ת עבודות קבלנות בניה בע"מ נ' רשות המסים

חיאדרה חאלד נ' רשות  1130-21באופי הפעילות של העסק ללא קשר למשבר הקורונה (ערר  

עבודות קבלניות וצמ"ה בע"מ  -א.ס.ף פיתוח  1256-21), ערר 5.7.2021(ניתן ביום המסים

)), כאשר השוואה שנתית בין מחזור ההכנסות בשנת 10.10.2021(ניתן ביום  נ' רשות המסים  

אי. וי.  2317-21אינה מעידה על ירידת מחזורים (ערר  2020למחזור ההכנסות בשנת  2019

) ועוד. 25.5.2022, ניתן ביום וי פרויקטים פיתוח ובניה בע"מ נ' רשות המסים

בהכנסות .15 תנודתיות  לנוכח  גם  סיבתי מתעורר  לגבי קיומו של קשר  ספק  רבים,  במקרים 

העסק. כאשר קיימת תנודתיות בהכנסות, ההשוואה בין תקופה דו חודשית אחת לאחרת  

אינה מעידה באופן מהימן על השינויים במצבו של העסק, וייתכן מאוד שירידת המחזורים  

1277-21אה כזו היא אקראית ואינה נובעת ממגפת הקורונה (ראו ערר  המצטיירת מהשוו

רשות המסים נ'  סטאר טכנולוגיות בע"מ  ביום  נורט'  ניתן  במקרים כאלו  14.10.2021,   .(

ניתן לקבוע את מחזור תקופת הבסיס על פי חישוב חלופי, של ממוצע הכנסות העוסק על  

סטודיו זיו  –נתי זיו  1026-21למשל ערר  פני שנה קלנדרית, או תקופה ארוכה אחרת (ראו  

); מדובר בחישוב מיטיב המאפשר לבחון האם  5.5.2021, ניתן ביום בע"מ נ' רשות המסים

1003-21דרישת הקשר הסיבתי מתקיימת, לפחות לגבי חלק מירידת המחזורים (ראו ערר  

). 2.5.2021, ניתן ביום נ'.ע גולדה נתניה בע"מ נ' רשות המסים

הכלל אל הפרטמן 

סיבתי. .16 קשר  היעדר  על  להעיד  כדי  בהן  שיש  אינדיקציות  הוועדה  בפני  הציגה  המשיבה 

מחזורי ההכנסות החודשיים של העוררת נעו בין  2019-2018בשנים   ומחזורים נמוכים  0, 

מ למעלה  של  מקסימליים  מחזורים  לבין  מסוימים,  בחודשים  ש"ח  500-אחרים  אלף 

לא הייתה שונה מהשנים הקודמות. גם סך ההכנסות השנתי 2020בחודש. במובן זה, שנת  

. 2020היה דומה בהשוואה בין השנים, ואף חלה עליה מסוימת בשנת 

מצויים דווקא בחודשים  2020בדיון הערנו כי נתוני ההכנסה הגבוהים של העוררת בשנת  .17

ע העבודה, ינואר ומרץ, וכיוון שהכנסות העוררת אינה מקבלת את ההכנסות בסמוך לביצו

עלתה השאלה האם הירידה שאירעה בהכנסות העוררת בחודשים שלאחר מכן נבעה מנגיף  

הקורונה. עם זאת, המשיבה הדגישה בצדק כי אם מנטרלים את החודשים הללו, ועורכים 

, התוצאה היא כי לא חלה אלא  2020-ו2019דצמבר בשנים  -השוואה בין החודשים אפריל

ערי.ירידת מחזורים בשיעור מז

כתפי  .18 אל  הראיה  נטל  את  ומעבירים  סיבתי  קשר  היעדר  על  להעיד  עשויים  אלו  נתונים 

ירידת  שחלה  כך  על  המעידה  פוזיטיבית  ראיה  כל  הציגה  לא  העוררת  למעשה,  העוררת. 
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וזאת למרות שניתנו לה הזדמנויות  –מחזורים של ממש, ושהיא נגרמה בשל נגיף הקורונה 

רבות לעשות כן.  

כי גם חברת עמידר וגם המועצה האזורית מטה אשר דרשו ממנה להפסיק העוררת טענה.19

את העבודות עקב נגיף הקורונה; עם זאת, לא צורף מסמך בנוגע למועצה האזורית מטה  

עמידר   חברת  ולגבי  המסמך),  את  לצרף  נוספת  הזדמנות  לעוררת  שניתנה  – אשר (הגם 

וני, שלא ניתן לראות את תאריך המסמך היחיד שצורף הוא קיטוע של הודעת דואר אלקטר 

הוצאתה; בהודעה זו מורה נציגת חברת עמידר לגורם בשם "לוסקי" לצאת בתקופת הסגר 

למקרים דחופים בלבד.

והעוררת .20 הובהר בדיון שלקוח זה הינו לקוח משמעותי של החברה,  בעניין חברת עמידר, 

בכ  ממנו  ההכנסות  את  ה800-500-העריכה  רקע  על  לשנה;  ש"ח  להפסקת אלף  טענות 

עבודות, עלתה הסברה שירידת ההכנסות בלקוח זה היא הביטוי לפגיעה בהכנסות העוררת.  

מהם עולה כי בהכנסות מלקוח זה   לאחר הדיון המשיבה הציגה נתונים מדויקים,  אולם, 

אלף 640כמעט פי שתיים, ועמדו על  2020ההכנסות מהלקוח עלו בשנת  – לא חלה ירידה  

, לא הוכח בבירור שחלו שיבושים בעבודות של העוררת בחברת עמידר, ש"ח בלבד. כאמור

ואף לא ברור לאיזו תקופה מתייחס המסמך המקוטע שצורף. אולם גם אם היו עיכובים  

. 2020ושיבושים בעבודה, הם לא הובילו לירידה בהכנסות העוררת בשנת 

קבל.21 מועד  לגבי  עצמה  העוררת  מהסברי  גם  עולה  הסיבתי  הקשר  ההכנסות בעיית  ת 

מעבודתה. בדיון עלתה השאלה מה פער הזמנים בין מועד ביצוע העבודה לבין מועד קבלת 

קבלת התשלום,  בעת  הנרשמת  ההכנסה,  כי  העוררת הסבירו לפי תומם  ונציגי  ההכנסה, 

העוררת:   ב"כ  ובלשון  העבודה;  אחרי  רב  זמן  להתקבל  הם עשויה  התשלום  "מועדי 

של שהלקוח  מצב  יש  ושנה"תיאורטיים.  שנה  חצי  אחרי  כספים  מקבל  5(עמ'  י 

ולאחריו,   הראשון  הסגר  בתקופות  בעבודה  שיבושים  חלו  אם  גם  כן,  אם  לפרוטוקול). 

לידי ביטוי בשלב מאוחר הרבה   לבוא  ההשפעה שלהם על ההכנסות בפועל הייתה צפויה 

, הסמוכים לתקופת הסגר. 2020יוני  -יותר, ולא בחודשים הנדונים כעת, מאי

בות אלה, אין מנוס מהמסקנה שהעוררת לא הרימה את נטל הראיה להוכחת הקשר  בנסי.22

הסיבתי. 

נעיר כי איננו רואים מקום לטענות העוררת אודות ירידת מחזורים שנתית במסגרת הדוחות  .23

לבין   המע"מ  בדיווח  השנתיים  ההכנסות  מחזורי  בין  הבדל  שיש  ניכר  אכן,  הכספיים. 

הכספ בדוחות  השנתיים  פי  הנתונים  על  מחושבת  למענקים  הזכאות  כידוע,  ואולם  יים, 

העוררת  של  ההכנסות  במחזורי  חלה  שלא  מהמסקנה  מנוס  אין  לפיכך,  המע"מ.  דיווחי 

הדו  ברמה  המחזורים  וירידת  במענק,  המזכה  של - ירידה  אקראי  תוצר  היא  חודשית 

תנודתיות טבעית בהכנסותיה.
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סיכום והערות אחרונות 

י לא ראינו לנכון להידרש בהרחבה לטענה אודות האיחור שחל במתן בשולי הדברים, נציין כ.24

טענה זו לא הועלתה על ידי העוררת אלא בשלהי הדיון וכהערה משנית.  החלטה בהשגה. 

וחצי חודשים, בעוד החוק מחייב את המשיבה לדון  8-אכן, ההחלטה בהשגה ניתנה בחלוף כ 

בפני ועדת הערר מעת לעת, והיא נדונה  ימים בלבד. סוגיה זו שבה ועולה120בהשגה בתוך 

-48298להחלטה ואילך; עמ"נ  81גם בבית המשפט המחוזי (ראו עניין ב.ג בטחון, פיסקה  

86, פיסקה 12.6.2022, ניתן ביום  מאגמה ישראל פרויקטים בע"מ נ' רשות המסים11-21

;  18.1.2022ם , ניתן ביוחיים ישראלי ובניו בע"מ נ' רשות המסים1795-21להחלטה; ערר 

-2133; ערר 31.1.2022, ניתן ביום אחזקות בע"מ נ' רשות המסיםארג'נטרו1664-21ערר 

המסים21 רשות  נ'  בע"מ  מילר  ביום  אדיר  ניתן  בהתאם 15.2.2022,  למעשה  הלכה   .(

לאיחור בהשגה עשוי להיות משקל מכריע במקרה שבו קיים ספק לגבי סבירות  לפסיקה, 

כמו גם בשאלת ההחלטה (כגון במקרים שבהם קיים ספק לגבי הוכחת הקשר הסיבתי), 

פסיקת ההוצאות. במקרה שלפנינו, קשה לומר שנותר ספק בשאלת הקשר הסיבתי, שעה  

שהעוררת לא הציגה ראיות המפריכות את האינדיקציות שעליהן הצביעה המשיבה. 

הייתה הצדקה לפסוק הוצאות.25 נציין כי אלמלא האיחור בהשגה,  כנגד העוררת,  עם זאת, 

כי ההחלטה בשלב  מצאנו  בהליך.  לב להתנהלותה  ובשים  הגענו,  התוצאה שאליה  לנוכח 

איננו פוסקים הוצאות  –ההשגה הייתה מוצדקת, אלא שבשל הפגם שנפל במועד הוצאתה 

לטובת המשיבה. 

לפיכך, הערר נדחה ללא צו להוצאות..26

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

. הצדדיםבהעדר,06/07/2022, ז' תמוז תשפ"ב, היוםניתנה

2046-21

גרמן פייקין, רו"ח , עו"ד ערן עסיס

נציג ציבור יו"ר הועדה 


