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הקדמה

לאומיים, הגישה ארבעה עררים לפי  - העוררת, חברה העוסקת בהפקת אירועים קולינריים בין.1

תש"ף20סעיף   שעה)  החדש) (הוראת  הקורונה  כלכלי (נגיף  לסיוע  התכנית  לחוק  2020–(ב) 

על החלטות המשיבה בהשגות עבור תקופות )"החוק"או"התכנית לסיוע כלכלי "חוק(להלן: 

–), מרץ 2127-21ערר (2021פברואר –), ינואר 2126-21ערר (2020דצמבר –הזכאות: נובמבר 

).  2129-21ערר (2021יוני –) ומאי 2128-21ערר (2021אפריל 

, אשר תוכנן זהה, נקבע כי: 18.11.21בהחלטות המשיבה בהשגות מיום .2

: ה אשר נערכה נתגלו הממצאים הבאיםמבדיק"

יליון. מ3.9: 2017הכנסות החברה בשנת .1

מיליון. 1.7: 2018הכנסות החברה בשנת .2

מיליון. 0.5: 2019הכנסות החברה בשנת .3

. 2018במגמת ירידה הדרגתית ומאוד חדה החל משנת הכנסות החברה.4

מחוד2019בשנת  .5 שהחל  לאחר  וזאת  החריפה  אף  אין  8/2019שהירידה  לחברה 

קת פעילות החל מ הדרגתית בהכנסות עד כדי הפסמדובר בירידה -הכנסות בכלל  

08/2019  .
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החל .6 הכנסות  אין  לחברה  בהכנסות,  חדה  והמאוד  ההדרגתית  מהירידה  כתוצאה 

קרי  08/2019מחודש   ולכן החברה מוחרגת  7,  חודשים לפני תחילת הסגר הראשון, 

מהגדרת עוסק. 

אלף ₪  50ע"ס 108היא בגין חשבונית מספר 12/2019התשומות אשר קוזזה בחודש .7

הן גם מבעל  2021ותחילת  2020כמו כן מרבית תשומות סוף  המניות בחברה,ע"ש בעל  

.המניות בחברה

, שאכן לחברה היו הכנסות בתקופות  פת העלתה כי לא מדובר בעסק עונתי בדיקה נוס.8

.2018, וגם בשנת 2017וגם בשנת 2016מקבילות בשנת 

ניכרת בהוצאות  לחוק8ע"פ סעיף  .9 ירידה  שהוציא לצורך יצור , "יראו עוסק שחלה 

פעילות העסק ודיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס  הכנסה בעסקו בשל הפסקת

הזכאות   תקופת  עסקו" -לגבי  סגירת  על  שדיווח  אפס .  כמי  על  דיווחה  החברה 

ולכן החברה שוב מוחרגת מהגדרת -08/2021ועד  09/2020בהכנסות החל מחודש  

עוסק.

קשר סיבתי בין הירידה הנקודתית בהכנסות לבין לא מן המיותר לציין שלא נמצא.10

לחברה לא היו   הקורונה, וזאת מהסיבה. שגם בתקופות ללא סגרים וללא הגבלות , 

. 07+08/2021ו 05+06/2021הכנסות , קרי בתקופות 

. " לאור האמור הוחלט לדחות את השגתך

משיבה. לבקשת הוועדה, הוגש כתב תשובה מטעם ה21.12.21הוגש הערר וביום  23.11.21ביום  .3

הגישה העוררת מסמכים נוספים ותגובות משלימות.  

יםהרקע לערר 

ניתנה החלטת הוועדה בערר קודם 18.7.21בטרם יפורטו טיעוני הצדדים, ראוי לציין כי ביום  .4

, 2020אוקטובר  – שהגישה העוררת על החלטת המשיבה בהשגה עבור תקופת הזכאות ספטמבר  

(פורסם בנבו) (להלן: רשות המסים  נ'  י.נ.מ ראונד טייבלז קונספטס בע"מ1165-21ערר  הוא  

).   "1165-21"ערר 

בערר  .5 הסופית  אינה  1165-21בהחלטה  היא  כי  וקבעה  העוררת  עמדת  את  הוועדה  קיבלה 

מוחרגת מהגדרת "עוסק" ועל כן זכאית למענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות עבור תקופת  

העוררת למענק  בנוגע לזכאות  כי הסכמות הצדדים  עוד קבעה הוועדה  נושא הערר.  הזכאות 

ייבות את המשיבה גם בהתייחס לתקופת הזכאות נושא הערר עבור תקופות זכאות קודמות, מח

₪.  8,626ועל כן נקבע כי סכום המענק יעמוד על סך של 

.1165-21המשיבה לא הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת הוועדה בערר .6

דצמבר  –הגישה העוררת שלושה עררים נוספים עבור תקופות הזכאות נובמבר  15.8.21ביום  .7

).  1565-21(ערר 2021אפריל –) ומרץ 1564-21(ערר 2021פברואר –), ינואר 1562-21(ערר 2020
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(ב) לחוק לתקן את  12לאחר שהמשיבה הודיעה כי בכוונתה לעשות שימוש בסמכותה לפי סעיף 

קביעתה בהשגות לגבי תקופות זכאות אלה ולבחון זכאות העוררת למענק בהתאם לנתוניהן,  

, הורתה הוועדה על מחיקת 1165-21ה מנתוני תקופת הזכאות נושא ערר  השונים לגרסת המשיב

העררים, שכן טרם התקבלה בעניינם החלטה סופית בהשגה.

ביום  .8 לעיל,  העררים 18.11.21כמפורט  הוגשו  עליהן  בהשגות,  המתוקנות  ההחלטות  ניתנו 

שבכותרת.

טיעוני הצדדים  

וכי לא הייתה  1165-21בערר ענותיהכל ט בכתב הערר טענה העוררת כי ועדת הערר קיבלה את .9

הצדקה לדחות את בקשתה למענק עבור תקופות הזכאות הבאות. העוררת שבה על עמדתה כי 

כפי שנעשה   הכנסות שנתי,  גובהו בהתבסס על ממוצע  וכי יש לקבוע את  זכאית למענק  היא 

וכן  2020ט  אוגוס–לגבי שלוש תקופות הזכאות בחודשים מרץ  בהתאם להסכם שנחתם עמה  

. 2020אוקטובר –לגבי תקופת הזכאות ספטמבר 1165-21כפי שקבעה הוועדה בערר 

אינה מבקשת פיצוי  כי העוררתנטעןלעניין קביעת המשיבה כי הכנסות העוררת היו בירידה  .10

השנים   שנת  2017-2018עבור  מחזורי  עבור  אלא  היעדר  2019,  בדבר  הקביעה  לעניין  בלבד. 

לפסטיבל   התכוננה  כי  טענתה  על  חזרה העוררת  למשבר הקורונה  שקדמה  בתקופה  הכנסות 

וכי טענה זו התקבלה על ידי הוועדה בערר  2020לאומי שהיה אמור להיערך במאי  -ביןאוכל    ,

1165-21  .

בעד .11 המענקים  מנגנון  נקבע  מכוחו  החוקי  הבסיס  את  בהרחבה  סקרה  בתגובתה  המשיבה 

נטען כי תנאי מקדמי לזכאות למענק הוא  השתתפות בהוצאות קבועות ואת תכלית המענקים. 

ההשפעה  בעקבות  נגרמה  למענק  הזכאות  לתקופת  הבסיס  תקופת  בין  המחזורים  ירידת  כי 

מוטל  הרונה ולא מגורמים אחרים וכי הנטל להוכחת תנאי זהכלכלית של התפשטות נגיף הקו

על שכמי מבקש המענק.  

העוררת  .12 שקיבלה  קודמים  מענקים  על  להסתמך  אין  כי  המשיבה  טענה  העוררת  בעניינה של 

וכעת ניתן לראות את התמונה הגדולה של פעילותה העסקית, שהצדיקה את דחיית 2020בשנת  

ניתן לראות כי הכנסותיה 2015מחזורי העוררת החל משנת  השגותיה. נטען כי בהסתכלות על  

נובמבר   בחודשים  וביתר שאת  השנה  השנייה של  במחצית  בשנת  –מתנקזות  ,  2019דצמבר. 

מחזורים   ירידת  של  תהליך  חוותה  היא  ולמעשה  אלה  בחודשים  הכנסות  היו  לא  לעוררת 

לפיכך לא מתקיימת דרישת משמעותית במהלך השנים. כל זאת לפני הקורונה וללא קשר אליה ו

הקשר הסיבתי, ההכרחית לקביעת הזכאות למענק.  

,  2021אוקטוברלפחות עד לחודש  2021וכן בשנת  2020עוד טענה המשיבה כי גם בסוף שנת  .13

לעוררת עדיין אין הכנסות וזאת כאשר המשק חזר למסלולו והפעילות העסקית לא הופרעה על  
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העוררת מסתמכ כי  נטען  סגרים.  אך לא מצליחה  ידי  אוכל שבוטל,  על אותו פסטיבל  ת שוב 

להוכיח כי הייתה באמתחתה פעילות עסקית נוספת בקנה שלא יצאה אל הפועל בגלל הקורונה  

מוכיחים כי הירידה בפעילותה העסקית אינה קשורה לקורונה. צוין כי בשנת  2021ונתוני שנת  

אולמ2021 לרבות בתי המלון,  פגיעה כלל המשק חזר לפעילות,  וענפים שסבלו  ות האירועים 

נטען כי  אופיין בפעילות עסקית מלאה.  2021משמעותית מהקורונה, לרבות התיירות וכי קיץ  

לעוררת אין הסבר משכנע להיעדר הכנסות בתקופה זו. 

שנת  .14 בסוף  כבר  כי  נטען  היא  2019עוד  שנרשמה  היחידה  והתשומה  תשומות  לעוררת  אין 

, אשר  2021ושל שנת  2020ך גם לגבי מרבית התשומות של סוף שנת  חשבונית לבעל המניות, כ

גם הן כנגד חשבונית לבעל המניות. כלומר, ככל הנראה לא מדובר בתשומות שהן בגין פעילות  

ניכרת   ירידה  חוותה  בהכנסות,  אפס  על  שדיווחה  כמי  בעוררת  לראות  ויש  מניבה  עסקית 

בתשומות ועל כן היא מוחרגת מהגדרת "עוסק".  

ניתן .15 כשרואים את התמונה הכללית כהגדרתה,  המשיבה ציינה כי היא עומדת על כך שכעת, 

קשורים לכך שהיא למעשה 2020להבין כי דיווחי האפס של העוררת בחודשים שקדמו למרץ  

לכוונת  חיה"  היא "דוגמה  העוררת  כי  נטען  למענקים.  זכאית  אינה  ולכן  עסקה  את  סגרה 

את שסגר  מעסק  למנוע  לצורך המחוקק  ורק  אך  חי  עצמו  מחזיק  והוא  העסקית  פעילותו 

המענקים.  

אודות  .16 בהרחבה  העוררת  פרטה  הוועדה,  לבקשת  שהוגשה  העוררת  של  המשלימה  בתגובתה 

, אשר בוצעה בשיתוף עם משרד התיירות ומשרד החוץ, תוך  2015פעילותה העסקית החל משנת  

לאומיים  -שקראה להטלת חרם על קיום פסטיבלי האוכל הביןBDS-התמודדות עם תנועת ה

לאומי שהיה אמור להיערך -בישראל. העוררת שבה ופרטה בהרחבה אודות פסטיבל האוכל הבין

גורמים רבים ואשר היה צפוי להניב 2020בחודש מאי   אליו התכוננה במשך כשנה וחצי מול 

יחת השמיים וסגירתם מעת לעת אין כל צפי  מיליון ₪. נטען כי גם כיום עם פת2.5-מחזור של כ

העוררת נאלצת  להפיק פסטיבל שכזה בעתיד הנראה לעין.  אם בכלל,  יהיה,  להבין מתי ניתן 

למצוא תחליפים לפסטיבלים ולמעשה לפרוץ לשוק חדש.  

בהקשר זה נטען כי לאור שמה הטוב הצליחה העוררת לסגור מספר אירועי תוכן מקומיים וכי .17

תוך שהם מניבים לעוררת מחזורים של כ2021נערכו בסוף שנת  כל האירועים אלף ₪.  400-, 

בין פסטיבלים  על  עמלה  העוררת  כי  נטען  לשנת  -עוד  עלון 2022לאומיים  צרפה  זה  ובהקשר 

בשוק שרונה בתל אביב.2022לאומי העתיד להתקיים בשנת -פרסום לפסטיבל קולינארי בין

,  2020-2021, דוחות רווח והפסד לשנים 2019ספי לשנת לבקשת הוועדה, הגישה העוררת דוח כ.18

.  2021וכן כרטסת הכנסות לשנת  2021) לשנת ESNAסיכומי דיווח למע"מ (
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דיון והכרעה

לאחר עיון בטענות העוררת ובטענות המשיבה, כפי שבאו לידי ביטוי בכתבי הטענות, בתגובות  .19

הו החליטה  שהוגשו,  ובמסמכים  העוררת  של  פי המשלימות  על  בעררים  ולהחליט  לדון  ועדה 

לתקנות התכנית לסיוע  )1(9כוח הוראות סעיף  הטענות והראיות שהוגשו בכתב בלבד. זאת מ 

התשפ"א   בוועדת הערר)  והמינהל  הדין  שעה) (סדרי  – כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת 

ולאחר שהוועדה הגיעה לכלל מסקנה כי אין בכך כדי לפגוע בעשיית צד2020 ק בעניינם של  , 

הצדדים. 

. להלן יפורטו טעמינו. יםלקבל את העררנקדים ונציין כי החלטנו .20

דרישת הקשר הסיבתי . א

לחוק התכנית לסיוע כלכלי,  3(8מעוגנת בסעיף  דרישת הקשר הסיבתי  .21 החוק  עומדת בבסיס  ) 

למענק. לזכאות  מקדמי  תנאי  מקורה ומהווה  הזכאות  בתקופת  המחזורים  ירידת  כי  נדרש 

בהשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, ולא מגורמים אחרים. 

(להלן:  1961–חוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ"א –דרישה זו עוגנה בעבר בחקיקה דומה .22

, וכן בהוראות השעה שניתנו מכוחו מעת לעתבחוק מס רכושבפרק הפיצויים).  "חוק מס רכוש"

לרכוש, או כתוצאה מנזקי מלחמה עקיפים. בשורה הוגדרו מענקי סיוע כתוצאה מנזקי מלחמה  

של החלטות במסגרת ערעורים לפי חוק מס רכוש, נקבע כי יש הכרח בקיומו של קשר סיבתי  

ישת הקשר הסיבתי עולה  כי דרירידה במחזור עסקאותיו של העוסק ובין נזק המלחמה לבין ה

כתר אחזקות בע"מ נ' מנהל  6540/15האמור ברע"א  לעניין זהראו  בקנה אחד עם תכלית החוק (

הפיצויים וקרן  רכוש  בנבו)18.4.16(מיום  מס  פורסם  מרגלית  20479-05-10ע"מב;,  חן 

וקרן פיצויים מנהל מס רכוש  נ'  בנבו)22.11.10(מיום  השקעות וסחר בע"מ  פורסם  ע"מ  ב;  , 

עוד נקבע  .  )), פורסם בנבו25.12.11(מיום  יעקב פאר נ' מנהל מס רכוש וקרן הפיצויים1120/09

כי הנטל להוכחת קיומו של קשר סיבתי בין הנזק הכלכלי   בפסיקה בהקשר לחוק מס רכוש, 

23693-12-13שנגרם לבין נזק המלחמה מוטל על מבקש הפיצוי (ראו לעניין זה האמור בע"מ  

, פורסם בנבו)).  18.2.16(מיום ים תעשייתיים נ' מס רכוש באר שבענגב מינרל

בשונה מהמענקים שניתנו במסגרת חוק מס רכוש אשר התמקדו באזורים נקודתיים שנפגעו  .23

ארצית,  כלל  ועודנה  הייתה  הקורונה  נגיף  של  הכלכלית  ההשפעה  המלחמה,  מנזקי  כתוצאה 

וגי עוסקים. לרוב, די לעוסק בהוכחת הירידה חוצה אזורים גאוגרפיים, חוצה מגזרים וחוצה ס

בשנת   המקבילה  לתקופה  בהשוואה  העסקאות  במחזורי  מההגבלות 2019הנדרשת  כתוצאה 

קיימים   כאשר  זאת,  עם  המענק.  קבלת  לצורך  הנדרש  בנטל  לעמוד  כדי  המשק,  על  שהוטלו 

כדוגמת דיווח למע"מ או מאפיינים ספציפיים של העוס ק, המערערים נתונים אובייקטיביים, 

את ההנחה כי הירידה במחזורי העסקאות בתקופת הזכאות היא כתוצאה מההשפעה הכלכלית 
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של התפשטות נגיף הקורונה, מוטל על מבקש המענק הנטל להוכחת קיומו של קשר סיבתי בין  

הירידה במחזורים לבין ההשפעה הכלכלית של התפשטות הנגיף.

גם  .24 נקבע  שירותי  27710-06-21בענ"מ  כך  ומתן  טיולים  ליווי  מוסדות,  אבטחת  ביטחון  ב.ג 

: , פורסם בנבו)3.1.22(ניתן ביום רפואה בע"מ נ' רשות המסים בישראל

בהינתן התכלית החקיקתית של חוק הסיוע הכלכלי ובשים לב  " עם זאת, 

העוסק אינו נדרש להוכיח   לרצון המחוקק לפשט את הליכי מתן המענק, 

ובכלל זאת, אין כל דרישה בלשון החוק כי  את קיומו של קשר סיבתי זה, 

קובע   למעשה  הכלכלי  הסיוע  חוק  לכך.  ראיות  או  מסמכים  יציג  העוסק 

לבין   במחזורים  בין הירידה  בדבר קיומו של קשר סיבתי  עובדתית  הנחה 

התפשטות נגיף הקורונה. 

ככל שרשות המיסים מבקשת לטעון כי תנאי הקשר   הסיבתי אינו  על כן, 

על   להצביע  הנטל  מוטל  עליה  במלואו,  עובדתיים  מתקיים  ממצאים 

המעמידים בספק את קיומו של הקשר הסיבתי.  מהימנים

של מע"מ, כדי  ESNA-כך למשל, ניתן לבחון את דיווחי העוסק במערכת ה

באופן  פחת  העסקאות  היקף  או  פעילותו  את  הפסיק  העסק  אם  לברר 

ההתפרצות של נגיף הקורונה בישראל. בדרך  משמעותי עוד טרם שהיתה

– לפחות לכאורה  – זו אפשר ורשות המיסים תוכל להרים את נטל הראיה  

בשל   נגרמה  המבוקשת  הזכאות  בתקופת  המחזורים  ירידת  כי  ולטעון 

אותו   אין  כן  ועל  הקורונה,  לנגיף  קשורים  שאינם  ושונים  אחרים  טעמים 

עוסק זכאי למענק. 

טל הראיה אל העוסק להבהיר את הקשר בין ירידת במקרה כזה, יעבור נ

הקורונה   נגיף  התפשטות  לבין  הזכאות  בתקופת  עסקאותיו  מחזורי 

.במקור)הלפסק הדין, ההדגש53(סעיף " בישראל

, בחינה שהצביעה לטענתה על  -ESNAבענייננו, בחנה המשיבה את דיווחי העוררת במערכת ה.25

וכן על כך שבמשך שבעה חודשים טרם התפרצות נגיף הקורונה 2018ירידת מחזורים משנת  

דיווחה העוררת על אפס הכנסות. בנתונים אלה אכן יש לבסס את העברת הנטל לכתפי העוררת  

לצורך הבהרת הקשר בין ירידת המחזורים לבין התפשטות נגיף הקורונה. 

כאשר הצליחה לשכנע את ועדת הערר כי 2020יבה, העוררת קיבלה מענקים לשנת  לטענת המש.26

בטיעון זה מתעלמת המשיבה מהעובדה כי היא עצמה   הירידה בהכנסותיה קשורה לקורונה. 

זכאות (מרץ   תקופות  לשלוש  בנוגע  לפשרות  העוררת  עם  במסגרתן 2020אוגוסט  –הגיעה   ,(

אות קבועות, כאשר נתוני העוררת בתקופה שקדמה  שולמו לעוררת מענקי השתתפות בעד הוצ

לקורונה היו ידועים למשיבה. 
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הצליחה העוררת להרים את נטל הראיה בנוגע לקיומו של קשר הסיבתי בין  1165-21כבר בערר  .27

ירידת המחזורים לבין התפשטות נגיף הקורונה, קשר הנובע מהתנהלותה העסקית הייחודית. 

אף היוותה התנהלות עסקית ייחודית זו, המבוססת על הכנסה מרכזית בתקופה אחת בשנה, 

כפי שנקבע במסגרת הפשרות   את הבסיס לקביעת מענק שמתבסס על תקופת בסיס חלופית, 

הקודמות בין הצדדים. 

המשק חזר לפעילות עסקית מלאה שלא  2021טענת המשיבה לפיה בשנת  הוועדה סבורה כי  .28

כל   אין  לעוררת  מדוע  ברור  לא  ולכן  התיירות,  ענף  כולל  הגבלות,  או  סגרים  ידי  על  הופרעה 

היא טענה   הייחודי של  שאינה מתיישבת עם המציאות  הכנסות,  ומתעלמת מאופייה העסקי 

העוררת. 

וההגבלות השונות שהוטלו בעקבותיה  2021נעצרה בשנת  יוזכר כי התפשטות מגפת הקורונה לא.29

התפשט בישראל וריאנט ה"דלתא",  2021ובתחילת שנת  2020לא בוטלו בכללותן. בסוף שנת  

חלו הגבלות משמעותיות על תנועת  2021שנת  שבעקבותיו הוטל סגר שלישי ממושך ובמהלך  

ממנה   והיוצאת  לישראל  הנכנסת  המדינות "-התיירות  על רשימת  נאסר  אליהן  האדומות" 

זרים להיכנס לשטחי  שונתה חדשות לבקריםלטוסישראלים   על  נאסר  בתקופות מסוימות   ,

חויבו בתקופות בידוד. ישראל ואלה שכן הורשו להיכנס

לשקם  היה קשר ישיר לאפשרות העוררת  מתמשכות אלה  והגבלות משמעותיות  לאין ספק כי.30

בשנת   גם  העסקית  פעילותה  כן  ע.  2021את  כי  ל  קובעת  הסיבתי הוועדה  הקשר  דרישת 

.  שבכותרתתקופות הזכאות נושא הערריםשל  מתקיימת גם בהקשר  1165-21שהתקיימה בערר  

עסק עונתי . ב

כי  .31 המשיבה  קבעה  בהשגות  הכנסות לאבהחלטותיה  היו  לעוררת  שכן  עונתי  בעסק  מדובר 

.  2018-ו2017,  2016בתקופות מקבילות בשנים  

לערר  .32 בתגובתה  כי  היא  21-1165יוער  העוררת  כי  המשיבה  פועל  כןטענה  אשר  עונתי,  עסק 

דיווחי על  בהתבסס  זאת  בלבד,  הגישה 2019למע"מ לשנת  ה  בחודשי הקיץ  לבקשת הוועדה   .

עיקר  עלה כי, מהם  2015-2018את דוחותיה השנתיים לשנים  קודם  במסגרת הערר ההעוררת  

דווקא באחד מחודשי החורף. לפיכך קבעה הוועדה כי  בשנים אלה התקיימה  פעילות העוררת  

העוררת היא אמנם עסק עונתי, אך לא במובן של עונה קבועה בשנה כפי שטענה המשיבה, אלא  

ני אין לה כל הכנסות, או הכנסות זניחות במובן שהיא פעילה בחלק מהשנה, כאשר בחלק הש

להחלטה).  33-35(סעיפים 

הוועדה בערר  .33 בנוגע  1165-21המשיבה כאמור לא ערערה על קביעות  הוועדה  לרבות קביעת   ,

לשאלת העונתיות ועל כן יש לדחות קביעה זו של המשיבה על הסף. 
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החרגת העוררת מהגדרת "עוסק".ג

סיוע,  .34 למענק  זכאי  יהא  עוסק  כי  קבע  כלכלי  לסיוע  התכנית  בחוק  שנקבע  המענקים  מנגנון 

למצבים   העונים  עוסקים  הוחרגו  למענק  הזכאי  מהגדרת "עוסק"  תנאים.  מספר  בהתקיים 

מסוימים, ביניהם אותם עסקים שנסגרו לפני הקורונה וללא קשר לקורונה.  

יראו בעוסק אשר דיווח על מחזור "עוסק" כי  להגדרת  9-ו8בס"ק  בהקשר זה קבע המחוקק  .35

בעוסק אשר דיווח על אפס הכנסות  והכנסות אפס בשלושת החודשים שקדמו להתפשטות הנגיף  

בתקופת הזכאות וחלה ירידה ניכרת בהוצאותיו, כעסק סגור שאינו זכאי למענק. בהחלטותיה 

יש לראות בה כעסק סגור  שני מצבים אלה ועל כן  גות קבעה המשיבה כי העוררת עונה על  בהש

שאינו זכאי למענק.  

דחתה הוועדה את 21-1165בהחלטת הוועדה בערר  – דיווחי אפס בתקופה שקדמה לקורונה.36

דיווחי אפס בחודשים העוררת מוחרגת מהגדרת "עוסק"  קביעת המשיבה בהשגה לפיה   בשל 

שקדמו לקורונה: 

את  .  28" לצלוח  פעילים  לעסקים  לסייע  נועדה  תכלית החוק  לעיל,  כאמור 

בענייננו,   נסגרו.  כי  שחזקה  או  סגורים  לעסקים  ולא  המשבר,  תקופת 

ראיות   הצגת  באמצעות  בחוק  הקבועה  זו  חזקה  לסתור  העוררת  הצליחה 

המעידות על כך שעל אף דיווחיה למע"מ היא הייתה עסק פעיל, וכי הסיבה  

מחזו  על  היותה  לדיווח  היא  הקורונה  למשבר  שקדמה  בתקופה  אפס  רי 

"עסק עונתי", אשר ריכז את פעילותו בהכנות לקראת קיום אירוע קולינרי  

. 2020רחב ובינלאומי בחודש מאי 

ניתן ללמוד על היקפו הגדול של האירוע הקולינרי מהנתונים שצרפה  .  29

חוזים  שני  וכן  האירוע  בדבר  פרסומים  הכוללים  הערר,  לכתב  העוררת 

נחתם חוזה עם שף בשם גרמן  2.10.19שנחתמו עם שפים בינלאומיים. ביום  

נחתם חוזה עם השף ניבס באראגן  28.11.19מרטיטגוי בארגנטינה וביום  

השפים היו אמורים להשתתף באירוע קולינרי  באנגליה. לפי חוזים אלה, 

מאי   חודש  בתחילת  אביב  עם  2020בתל  יחד  בינלאומיים  10-12,  שפים 

ימים.  4נוספים, בפסטיבל אוכל שיימשך 

מהנתונים שצרפה העוררת וכן מדיווחיה למע"מ בשנים קודמות, ניתן  .  30

בנתונים אלה כדי לסתור את  ללמוד כי זהו אופי פעילותה של העוררת. יש 

החזקה הקבועה בחוק ולמרות דיווחיה למע"מ בשלושת החודשים שקדמו  

אין   ולכן  פעילותו,  שהפסיק  כעסק  בעוררת  לראות  אין  הקורונה,  למשבר 

להחריגה מהגדרת "עוסק".  

, חזרה המשיבה על הטענה כי מאחר שלחברה אין 18.11.21להחלטות בהשגות מיום  6בסעיף  .37

היא מוחרגת מהגדרת עוסק. אין לוועדה אלא לחזור על  2019החל מחודש אוגוסט  הכנסות    ,
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ולהביע תמיהה על טענת המשיבה בכתב התשובה לפיה הסתכלות על 1165-21נימוקיה בערר  

לכך   קשורים  לקורונה  שקדמה  בתקופה  האפס  שדיווחי  כך  על  מצביעה  הכללית  התמונה 

טענה זו   כמפורט  שהעוררת למעשה סגרה את עסקה.  מתעלמת מקביעות הוועדה בנושא זה, 

, החלטה שהמשיבה לא ערערה עליה.  1165-21בהחלטתה בערר 

בהוצאות.38 ניכרת  וירידה  הזכאות  בתקופות  בהשגות מיום  9בסעיף  –דיווחי אפס  להחלטות 

ועד  2020נקבע כי מאחר שהעוררת דיווחה על אפס הכנסות החל מחודש ספטמבר  18.11.21

אוגוס ביום –2021ט  לחודש  שהוגש  התשובה  לכתב  עוסק".  מהגדרת  מוחרגת  היא "שוב 

הכולל דיווחי העוררת 2021של העוררת לשנת  ESNA-צרפה המשיבה העתק מדוח ה21.12.21

כן דיווחה העוררת על אפס הכנסות,  . מהדוח עלה כי עד לחודש זה, א 2021עד לחודש אוגוסט  

ואינה זכאית למענק.  2021את עסקה במהלך שנת עובדה המעלה חשד כי העוררת אכן סגרה 

דוח  .39 הכוללים  מהעוררת מסמכים משלימים  הוועדה  ביקשה  זו,  ESNAלצורך בחינת סוגיה 

בוחן לשנת  2021מלא לשנת   מאזן  הכנסות לשנת  2021,  במסמכים אלה 2021וכרטסת  עיון   .

וסותר את קביעת המשיבה 2021טענת העוררת לפיה חידשה פעילותה בסוף שנת  מאשר את  

יוער כי לכתב לפיה העוררת  סגרה את עסקה ו"מחזיקה את עצמה חיה רק לצורך המענקים". 

ביום כאמור  שהוגש  דוח  21.12.21התשובה,  המשיבה  צרפה   ,ESNA דיווחי הכולל  חלקי 

כפי שעשתה זאת הוועדה, ESNAבלבד. עיון בדוח  2021העוררת עד לחודש אוגוסט   עדכני, 

₪ ובחודש 7,000דיווחה העוררת על הכנסות בסך 2021מצביע על כך כי כבר בחודש אוקטובר 

₪. 368,558דיווחה העוררת על הכנסות בסך 2021דצמבר 

לשנת  .40 העוררת  של  ההכנסות  לשנים  2021כרטסת  העוררת  של  הבוחן  2020-2021ומאזני 

פעילותה   לשנות  נאלצה  אם  אף  זו,  בשנה  לפעול  המשיכה  העוררת  כי  הקביעה  את  מחזקים 

ולהתאימה למציאות המשתנה.  

לעוררת תשומות נמוכות שמרביתן הן כנגד 2019לעניין טענת המשיבה לפיה החל מסוף שנת  .41

זו מבוססת על   הרי שטענה  היעדר פעילות עסקית,  על  דבר המצביע  לבעל המניות,  חשבונית 

ומאזני  2019דיווחי העוררת למע"מ בלבד. בחינת הוועדה את הדוח הכספי של העוררת לשנת  

לשנים   שמצביעות  2020-2021הבוחן  נוספות  בהוצאות  לשאת  המשיכה  העוררת  כי  העלתה 

עסקית, חרף הפגיעה הכלכלית הקשה שנגרמה לה כתוצאה ממשבר  דווקא על המשך פעילותה ה

הקורונה. מדובר בבדיקה פשוטה ויש להביע צער על כך כי המשיבה לא ערכה בדיקה זו בטרם 

השיבה לעררים. 

סוף דבר 
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הוועדה קובעת כי עבור תקופות הזכאות נובמבר  .42 (ערר 2020דצמבר  –דין העררים להתקבל. 

), העוררת 2128-21(ערר  2021אפריל  –) ומרץ  2127-21(ערר  2021פברואר  – ), ינואר  2126-21

.   לכל תקופה ₪ 8,626זכאית למענק בסך 

4,313) העוררת זכאית למענק בסך 2129-21(ערר 2021יוני –בכל הנוגע לתקופת הזכאות מאי .43

(ג) לחוק.  ₪9, וזאת בהתאם להוראות סעיף 

יום, בצירוף הפרשים כדין. 30כלל המענקים ישולמו לעוררת תוך .44

בהוצאות העוררת בסך של  .45 המשיבה תישא  הנסיבות,  ישולם  ₪,4,000בהתחשב בכלל  אשר 

יום.  30לעוררת תוך 

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

. הצדדיםבהעדר,31/01/2022, כ"ט שבט   תשפ"ב, היוםניתנה

וסאם עזאם, רו"חעו"ד                                                                        ,אורית בר לוי 
יו"ר הוועדה                                                                                   חבר הוועדה 


