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בעניין שבין

התובעת
(יועצתמס)

הנתבע


א .רקע עובדתי
התובעתעוסקתבטיפולבבקשותלהחזרימסמןהרשויות,והיאטיפלהבענייניושלהנתבע.בשלב
ראשון ,בכלהנוגעלטיפולעבורשנותהמס 2002עדל 2002הנתבעהיהמרוצהמהשירות,והתובעת
קיבלהאתשכרה .
הטיפולעבורשנתהמס2003ארךתקופהארוכהמהמתוכנןוהרצוי.בענייןהשכרעבורהטיפולעבור
שנהזו,בהבסופושלדברזכההנתבעלהחזרבשיעורשל11,343₪נחלקוהצדדים.נציין,שבתקופה
בהטיפלההתובעתבענייניועבר התובעממעמדשלשכירלמעמדשלעצמאי ,ולפיכךטופלבשאר
ענייניועלידייועץמסאחר. 

ב .טענות התובעת
התובעתטוענתשטיפלהבתובעלשביעותרצונובמשךתקופהארוכה.הואחתםעלחוזהבומוגדרים
תנאיההתקשרות.כאשרעברלהיותעצמאי,עדייןהמשיכהלטפלבועבורשנתהמס .2003
העובדהשהואהפךלעצמאיועברלטיפולושליועץהמס(יו"מ)אחר,הקשתהעלהעבודה.ראשית,
הטיפולנעשהדרךלשכהמחוץלירושליםבהמטופליםעצמאיים.שנית,החומרלאהגיעלמשרדה
באופןישיראלארקדרךיועץהמס ועלכןהמידעהתעכב,וגםהיהקושיבניסיוןלייצגאותומול
רשותהמסים כאשרהיאלארשומהכנציגתוהעיקרית .שלישית,יוה"משלהנתבעלאהעביראת
החומרבאופןרציף. 
עודסיבהלעיכובהקשורלשנתמסזוהיאבמורכבותהדרישהלהחזר.הואקיבלפיצוייםמשלושה
מקורותשונים,והיהצורךלשכנעאתרשותהמסשחלקיםנכבדיםשלהפיצוייםהיופטוריםממס. 
לכן,הנתבעהיהצריךלהביןשהטיפולבתיק עלולהיהלהימשךתקופהארוכה,והיאלוותהאותו
בנאמנותבמשךכלהתקופה.נכוןהדברששלביםאחרוניםבוצעועלידייוה"משלהנתבע,אךהדבר
נבע מכך שהיועץ המס לא העביר לתובעת את המידע והמסמכים הרלוונטיים ובחר לעשות זאת
בעצמו. 

עמוד  7מתוך 7

פסק דין 74057

בבית הדין בירושלים

התובעתמציינתכמהנקודותבהסכםשביןהצדדים 4


החוזה נחתם עבור השנים  ,2002-2001אך בסעיף  10מפורש שהתנאים מתחדשים אם
הלקוחמבקשהמשךהשירותים. 



הנתבעמחויבלשלםלתובעתאתהעמלהעבורההפחתה שהתקבלה,גםאםבחרלהמשיך
אתהטיפולעלידיגורםאחר. 



הנתבעמתחייבגםבתשלוםעמלהעלאיחורבתשלום,בשיעורשל 50₪ליום.ישבהסכם
תנאיהיתרעסקה. 



העמלההיא 25%מןההפחתה(ללאמע"מ).אומנםהעמלהיכולהלהיותגבוהה,אךמצד
שני התובעת מקבלת אותה רק כאשר יש הפחתה ומעבר לכך לוקחת על עצמה אחריות
שאםבסופושלדברהלקוחיתחייבבתשלוםמסנוסף–התובעתתשלםאתהסכום. 

התובעתמסבירהששיטתהעבודהבמשרדההיאדרךטלפוןומייל,ולאלהגיעלפקידהשומהעצמו,
מהשככללאינונצרך. 
הנתבעת הסבירה ,שלמרות העיכוב ,היא הסבירה לנתבע לאורך כל הדרך שאומנם יש עיכוב ,אך
בסוףהדבריםיסתדרו.מעברלכך,מסהכנסהנותןריביותגבוהותכךשהואאינומפסידמןהעיכוב. 
בנוסףלטענתהעדייןישאפשרותלקבלהחזריםנוספים.התובעתדורשתלהמשיךאתההליךעבור
שנת  2003כך שתוכל למצות את הזכויות לטובת הנתבע והיא גם תזכה לעמלה נוספת .אם לא
יתאפשרלההדבר,היאתובעת1,500₪נוספים(כךבתביעההמעודכנת). 
סיכום התביעה
4,410,₪שהם25%ממהשהנתבעקיבל. 
320₪הוצאותעו"ד(מכתבהתראה). 
 1500 ₪קנס ע"פ הסכם על איחור בתשלום (עם הפחתה מחשש שמא הוא גבוה מדי עבור היתר
עסקה) .
1,500₪צפילעמלהעבורהפחתהנוספות. 
2000₪-טרחהועבודה,ובכללזההוצאותמשפט .
סך הכל – .₪ 037,9

ג .טענות הנתבע
לטענתהנתבעהואאינומחויבלתובעת,הןמשוםשמראשחתםעלחוזהרקעדשנת.2001ביחס
לשנת 2003אמרלתובעתשהואמוכןשיעשואת 2003 אםיעשואתהדבריםכראוי אבלאינומוכן
לחתום,בגללשיועץהמסשלויכוללעשותאתזהתמורתמאותשקלים. 
לאחרהתעכבותהטיפול,במהלך,2011,2012,2013דרשאתהפסקתהעבודה.הואאייםעלכךכמה
פעמיםבמשךהזמןהזה,אבלנענהלבקשותיהוהבטחותיהשלהתובעתשתמידהבטיחהשתצליח
לסייםתוךזמןסביר .
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במאי,2013עוקלוחשבונותיו.מצבזהגרםלולחוסראמוןמוחלטבתובעת,שבמהלךכלהתקופה
אמרהלושיהיהבסדר,ובסוףתתקבלשומהלטובתו.בשלבזה,הואכברלאהיהלאהיהמוכןכלל
להמשךהעבודהעלידיהתובעת,והואלקחאתהתיקוהעבירוליועץהמס שמטפלבובכלענייניו
כעצמאיכיום. 
לטענתהתובע,יוה"משלועשהאתהעבודהתוךמספרמועטשלחודשיםעלידיעבודהמקצועית
אינטנסיבית.כמוכן,עלפיהמידעשקיבלמהיועץהמס שלו,התובעתעשתהעבודהלאמקצועית,
ולאהגישהאתהחומריםהמתאימים. 
לטענתו,העובדהשהפךלעצמאיכלללאהשפיעה עלהטיפולבענייניו,אלאהענייןהוארשלנותשל
התובעת .אחד העניינים הוא ,שהתובעת כלל לא הלכה באופן פיזי לפקיד השומה ברמלה ,אלא
ניסתהלטפלבכלהענייניםבטלפון.הטיפולבתיקהזהכפיהנראההיהמסובךבשבילה. 
הנתבעהגישגםמכתביםמיוה"מ,מרפ',בוטועןשהנתבעתלאביצעהאתעבודתה.לטענתו 4
 לפיהמסמכיםשהגישההתובעת,הנתבעאמורהיהלשלםמס,ולאלקבלהחזרמס. 
 הטיפולשלהתובעתלאלקחבחשבוןהכנסותוניכוייםשצריךהיהלהתייחסאליהם. 
" העובדהכימרשיהיהעצמאיבאותוזמןלאהפריעהולאסיבכהאתהטיפולבתיק,שכן
התיקכעצמאינפתחהחלמ,2010ולכןהטענותכאילופתיחתהתיקכעצמאי"סיבכה"את
הטיפולבשנת2003איןכלשחר"(מכתבמ.)3/11/14
 אילו היו דורשים סכום סביר רק על עבודתם (השווה מאות שקלים ולא אלפים) ,למרות
שלאהניבהתוצאות,היהממליץללקוחלשלם.אךלאמשהגיעוהדבריםלביתהדין.

ד .תגובת התובעת
גםלאחרפעילותיועץהמסשהתחיללטפלביוני ,2013ההחזרהתקבלרקבנובמבר .כך שלאנכון
שתמידבידימטפלחרוץומוכשרלקבלתוצאותמהירותגםעםנלווהביקוראצלפקידהשומה. 
שיטתהעבודהשלמשרדהשלהתובעתהואאכןבאמצעותשיחותטלפון,והיאלארואהצורךלהגיע
באופןפיזילפקידהשומה. 

ה .נושאי הדיון
 .1האםהיההסכםביןהצדדים? 
 .2האםהתובעתהתרשלהבעבודתה?
 .3שיקוליםלהפחתתחובושלהנתבעלתובעת
 .4דעתהמיעוט4מעיןמקחטעות 

ו .החומרים שהוגשו על ידי הצדדים
לביתהדיןהוגשומסמכיםרביםמשניהצדדים. 
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עלידיהתובעת,הוגשומסמכיםומכתביםשהועברו לרשויותהמס,תכתובותדוא"ל,וכןתרשומת
מסודרתשלכללהפעילותשנעשתהבתיקשלהנתבע. 
הנתבעהגישמכתביםמיועץהמסשלו,לוחזמניםשלמערכתהיחסים,ומכתביםבהםהואדורש
השלמתהעבודהתוךפרקזמןקצוב,אוהפסקתהעבודהוהעברתהליוה"משלו. 
נציין ,שבתרשומת הפעולות של התובעת ,מופיעות למעלה מ 45-פעולות החל  1/10ועד .3/13
ההתרשמות היא שהמסמך הוא אותנטי ,ונרשם במהלך השנים ,בין היתר בגלל שיש בו גם מידע
שלרעתהתובעת.

ז .האם היה הסכם בין הצדדים?
נפתח בשאלה האם נכרת הסכם בין הצדדים .בעניין זה עמדת בית הדין שאכן היה הסכם בין
הצדדים.עלפיההלכההסכם עבודה מקבלתוקףעםהתחלתהעבודהשלהפועל(ראושו"עחו"מ
סימןשלג,סעיףא,ובש"ךשםס"קז'5לענייןקבלןראומחנהאפריםהלכותשכירותפועליםסימן
ד). 
כאמורבהסכםשביןהצדדיםעלפיוהמשךהעבודהמעברלתקופתהחוזהתהיהעלפיתנאיהחוזה.
לפיכך,כלעודלאהוכחאחרת,הרישתנאיההסכםתקפיםגםעבורשנתהמס.2003 
ישלצייןשהנתבעלאהציגולאטעןלתנאיעבודהאחרים,ואיןזהסבירשהתובעתתסכיםלחוסר
בהירותבנושאשכןראינושהיאנוהגתלעבודעםהסכםמאודמפורט .
עלפיההסכם,הנתבעאינויכוללדרושהפסקתהעבודהוויתורעלשכרהתובעתללאעילה. 
לסיכום 3היה הסכם מחייב (בעל פה) בין הצדדים לגבי שנת .9990
באופן כללי לגבי המחלוקת מתי דרש מן התובעת לעזוב את התיק ,התרשמנו שאולי ביקש זאת,
ואייםאךלמעשהעדשנת2013בוודאישיתףפעולהעםהתובעת.רקבמרץ2013לקחאתהחומרים
– העתקים– מןהתובעת.גםאזנאמרלובמפורשעלידיעובדתשלהתובעתשהואיצטרךלשלם
אתשכרהעבודה.הנתבעענהבדרךשפורשה עלידיהצדדיםבאופניםשונים.בכל אופן,גם מלוח
הזמניםששלחהנתבע,ברורשהואשתףפעולהעםהתובעתעדלקבלתהעיקולבמאיאזמבחינתו
הגיעומיםעדנפש. 
לסיכום 3עד מרץ  990,עבד הנתבע עם התובעת.

ח .האם התובעת התרשלה בעבודתה
לאורהקביעהשהיההסכםמחייבביןהצדדיםעלינולבחוןהאםישהצדקהשלאלשלםלתובעתעל
פיהטענהשהיאהתרשלהבעבודתה .
לדעתנו,איןספקשהטיפולבתיקארךהרבהמעברלמהששניהצדדיםהיורוציםשיהיה.השאלה
היאהאםישלהטילאתהאחריותעלענייןזהעלהתובעת,והאםישבכךכדילפגועבשכרה. 
טענות התובעת שהטיפול התעכב בשל העובדה שהנתבע הפך להיות עצמאי ובשל הקושי בשיתוף
הפעולהשלהנתבע  -מסתברות.תשובתיוה"משלהנתבע,שהנתבעהפךלהיותעצמאירקב,2010
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והטיפולמתייחסלשנתהמס 2003– תמוהה.הריברורשהטיפולעבורשנת,2003מתרחשב2010
והלאה .
הצדדיםנחלקו גםהאםלתובעתהיהייפויכוחישיר,לעבודמולרשויותהמס.אנונוטיםלקבלאת
טענתהתובעת,שאכןהיאלאקיבלהאתהמידעבאופןישירמרשויותהמס,ושהמידעלאעבראליה
באופןסדירמהתובעאומיוה"משלו. 
הדבר עולה מרישום הפעולות שהגישה התובעת ,בה בשורה של  23/10/12מתועדת תשובה ממס
הכנסהשמסרביםלתתמידע,ובשורהשל,14/11/12מבקשיםמהתובעאישורעלייצוגמשני. 
כמוכן,עולהמהשורהמתאריך 11/1/13ו,21/1/13שהמידעוהשומותאינןמגיעותלתובעתבאופן
ישיר אלא רק אם היא מגישה בקשה למס הכנסה .עם זאת ,עולה באותן שורות ,שהתובעת ידעה
בינואר על העובדה שהנתבע קיבל שומה וביקשו את השומה ממס הכנסה ,אך לא נכתב שהשומה
הגיעה למשרדה .לא מתוארת שיחה של הנתבע בה הוא מודיע על כך שקיבל שומה בה הוא נקבע
כחייב 1,000.₪מידעזהמופיערקבחודשמאי.2013עלפיטענתהנתבע,הואשלחלתובעתהעתק
שלהשומהבפקסכברבינואר .2013
בכלזאתאיןזהסביר שהתובעתלאידעהשהשומההיתהלחובה,ושהדברעלוללגרוםלעיקולאם
לאתטופל.מאידך,בשלבבוהנתבעלקחמסמכיםממשרדהתובעתלהעבירליוה"מ שלו,כבר לא
ברור עד כמה התובעת היתה אחראית באופן מלא לכך שלא עצרה את הליך הגביה .לגבי איכות
העבודה–איןלנויכולתלהכריעבאופןמדויק. 
י תכן שמומחה מטעם בית דין היה יכול לקבוע בעניין על ידי בחינה מדוקדקת של כל הצעדים
שננקטו והמסמכיםשהוגשו,אבלהצדדיםקבלואתהצעתנושמשיקוליעלות-תועלתביחסלתביעה
מסדרגדולכזה,התועלתלאמצדיקהאתעלותהמומחה .
לאורהעובדהשהתובעהיהשבערצוןמהטיפולבמהלךכמהשנים,ולאורהעובדהשהנתבעתלוקחת
עלעצמהאחריותעלהפסדים,אנולארואיםמקוםלפקפקבכךשהוגשוהמסמכיםהרלוונטיים.כך
גםהתרשמנומהתכתובותהרבות.בכלאופן,בכלהנוגעלשאלהזו–נטלהראיהעלהנתבע. 
גםהנתבעאמרבשםיועץהמסשהיהמסובךמאודלקבלאתהחזרהמסבמקרההזה,ואםכןאין
להאשיםאתהתובעתשלאידעהלספקאתהמסמכיםשאותוהפקידהמטפלדרש.מאידך,איןלנו
סיבהלקבועשבסופושלדברהתובעתלאהיתהמצליחהלהשיגאתההפחתה. 
עםזאת,לדעתכללביתהדין,ההתמשכותשלההליכים ובשלבמאוחריותרהעיקולשכנראהפגע
קשותבנתבע,מעלהקשייםוספקות.
לסיכום 3לא הוכחה פשיעה של התובעת .על כן אין בסיס לכך שהנתבע פטור מן השכר שהתחייב
בו על פי ההסכם ומכוחו פעלו הצדדים .מצד שני 3ההליכים התמשכו מעבר למתוכנן 3ויש בסיס
לכך שגם לתובעת אחריות בעניין זה .
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בבית הדין בירושלים

התובעתבעצמהאמרהבמהלךהדיון,שהיאהיתהמוכנהלהפחתהמסוימתבשלהתמשכותהדברים
(פרוטוקולעמוד.)2עלכן,מכוחפשרההקרובהלדיןישלהפחיתאתהסכוםלתשלום. 
בנסיבותאלו,איןגםלחייבאתהנתבעבקנסותעלאיחורבתשלוםולאבעלותמכתבההתראה. 
לגביטענתהתובעתשמגיעלהכספיםעלהסכומיםשעדייןניתןלהשיגבעבודהנוספת,תמההבית
הדיןמדועשניםאחריהתחלתעבודתהויותרמשנהאחריהשומההאחרונההנתבעצריךלהסכים
לפתוחאתהשומהמחדשכדילאפשרלתובעתרווחנוסף. 
ענייןזה,שנוסףאחריכתבהתביעההראשונה,לאהוסברבפירוטעלידיהתובעת,וביתדיןקובע
שכלפעילותמסוגזהתיעשהרקבהסכמהמלאהשלהנתבע. 
לאור כל זאת 3אנו מחייבים את הנתבע בסכום של  3₪ ,3599בתוספת מע"מ כחוק .בנוסף לכך3
ישתתף הנתבע באגרת בית הדין בשיעור של  .59%אגרת בית הדין היא  3₪ 599על כן ישלם הנתבע
לתובעת עוד .₪ 959

ט .דעת המיעוט :מעין מקח טעות
לדעת אחד הדיינים ,יש שיקול נוסף ,יסודי יותר ,מכוחו יש בסיס לפטור את הנתבע ,ומבחינה
עקרונית אפילו מסכום כסף גבוה יותר ,על פי פשרה הקרובה לדין .התובעת ציינה את הקשיים
בטיפולבתיקלאורהעובדהשהנתבעהפךלהיותעצמאי.דברזהלאהיהבאשמתהנתבע,שלאהיה
אמורלדעת,בודאילאמראש,שהדברהזהיגרוםבעיות. 
מאידך ,לא ברור לגמרי אם התובעת פשעה בכך שלא חזתה מראש שהבעיות האלה עלולות
להתעורר .בודאי שאם חזתה זאת ,חובתה היתה ליידע את הנתבע ולשאול אותו אם גם בנסיבות
האלההואמעונייןלהשתמשבשירותיה. 
אםכן,ישמקוםלומרשהיהבהסכםביןהתובעלנתבעמקחטעותבקשרלשנתהמס.2003גםאם
לא היתה בעיה שהתובעת היתה אמורה לדעת מראש אלא הבעיה התפתחה והתגלתה תוך כדי
הטיפול ,היה מקום לצפות מהתובעת להעלות את הבעיות שנוצרו מהטיפול בתיק ולהציע לנתבע
הסדרשלהעברתהתיקליוה"משלו,תוךתשלוםחלקיבגללהעבודהשהשקיעהכברבטיפולבתיק
שלוובסיכוייהלזכותבשבילו(ובשבילעצמהברבע). 
הריהמציאותבשטחהיתהשונהלחלוטיןמןהמציאותשציפההנתבעבזמןשהחליטלהעסיקאת
התובעת בטיפול בתיק  2003וממה שהיה בשנים שקדמו .על כן ,היה זה הוגן לתת לו ההזדמנות
לבחוראםהיהמוכןלהמשיךבתנאיםאלה. 
לפיעיקרהדין,חובתההוכחהשישבדברמשוםמקחטעותמוטלתעלהצד שרוצהלבטלההסכם,
וכלל אינו ברור שהמצב הגיע לכדי זה בנידון דידן ,אבל הנ"ל מהווה עוד סיבה לפטור את הנתבע
באופןחלקימדיןפשרהקרובהלדין. 
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בנוסף,בסופושלדבר,בהתחשבבעבודההרבהשהשקיעההתובעתבתיקוהסיכויהטובשהיאהיתה
מצליחה להשיג החזר דומה ,גם דעת המיעוט מקבלת את הסכום שהוחלט עליו כפשרה הקרובה
לדין. 

י .החלטה
 .0הנתבע ישלם לתובעת  ₪ ,3599בתוספת מע"מ תוך  ,9יום.
 .9אין צו להוצאות (הצדדים שילמו את אגרת בית הדין בשווה).
 .,פסק הדין ניתן ביום ח' בשבט תשע"ה 92 3בינואר .9905
בזאת באנו על החתום
__________________ 

____________________ 

____________________ 

הרבשלמהכהן 

הרבדניאלמן,אב"ד 

הרבסינילוי 
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