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  :העובדות

  . למערער כיחיד היה עסק עצמאי של אדריכלות במשך כעשרים שנה    .1

כאשר מיום הקמת ,  החליט להעביר את עסקו לחברה פרטית בבעלותו ובבעלות אשתו1993 בשנת     .2
  .לו ההכנסות יהיו של החברההחברה המערער ייחשב לשכיר בחברה וכבעל המניות ואי

בתמורה " לצורך כך נחתם הסכם בכתב בין המערער לבין החברה לפיו החברה תשלם למערער     .3
כמו כן ...". ח מבוסס על הערכת המחזור" ש600,000סכום של ) המוניטין(להעברת תיק הלקוחות 

וכה בהתאם בספרי המערער ז. ח" ש40,000רכשה החברה מהמערער רכב וכן ציוד משרדי בסך 
  .החברה

כאשר שיעור המס על ההכנסה , ח כהכנסה הונית ממוניטין" המערער דיווח על עיקר העיסקה בדו    .4
  .היה ברובו סכום אינפלציוני

המדובר בהכנסה , לטענתו. שאין המדובר בהכנסה ממוניטין,  פקיד השומה דחה עמדה זו וקבע    .5
זאת בעיקר משום שלא ניתן לנתק בנסיבות אלה . ן ריאלי מלאאחר שיש למסותה ברווח הו, ממקור

  .את בעל העסק מהמוניטין שלו

   

  :נפסק

במיוחד בשל , גם כאשר עמדת פקיד השומה סותרת מסמך בכתב,  נטל הראיה מוטל על הנישום    .1
  .קיומם של יחסים קרובים בין הקונה למוכר

בטיב , במקומו, הכרוכים בתכונותיו הייחודיות, ן של העסקמוניטי:  קיימות שלוש גירסאות למוניטין    .2
והמוניטין האישיים של היחיד הנצברים , מוניטין של המוצר הכרוכים בעיקר בטיבו; השירות ועוד

האבחנה בין המוניטין האישי למוניטין העיסקי היא מורכבת ביותר . על ידו אם כשכיר או כעצמאי
  .י העובדות"ודקה מן הדק ותיחרץ עפ

ואילו במוניטין עיסקי ניתן למנות את מיקומו של ,  מוניטין אישי מבוסס על האדם העומד בראשו    .3
ומעל , מסורת העבודה ונוהלי העבודה, הציוד והתשתית, צוות העובדים, המשרד הקבוע הפועל בו, העסק

  .לכל מערך הלקוחות הקבועים של העסק
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הזכויות שמחזיק העסק להמשך העסקת , כמו למשל, לייחסן למוניטין כלל קיימות זכויות שאין     .4
 .כך גם זכויות שכירות המקום להבדיל מהזכות הבלתי מוחשית בעצם מיקומו של העסק. עובדיו

כך גדלה לגביו הסבירות שהזיקה בין העסק ללקוחות היא , שככל שהעסק גדול יותר,  ניתן לומר    .5
ועם פרישתו של השף עוברים , כאשר מסעדה מבוססת על שף. דם עצמועיסקית ואינה קשורה בא

  . המוניטין הוא עיסקי-אך אם הלקוחות נשארים במסעדה , כי אז המוניטין הוא אישי, הלקוחות עמו

  . מוניטין אישיים אינם ניתנים להעברה כלל    .6

השאלה הנותרת היא .  הבעלים העברת עסק של יחיד לחברה כוללת בהכרח גם מכירת המוניטין של    .7
  .להבדיל ממוניטין אישי או זכויות שאינן מוניטין, הוכחת המוניטין העיסקי

  .קל יותר לקבוע מהו שוויו של המוניטין העיסקי,  בהיעדר יחסים קרובים בין הקונה למוכר    .8

ה חוות דעת של אך לא הובא,  במקרה הנדון העידו חמישה עדים בזכות המוניטין מצד המערער    .9
  .מומחה כשמאי או כלכלן

כי בעסק פעל צוות עובדים מיומן וכן מנגנון עיסקי משופר שגרר ערך נפרד ,  במקרה זה הוכח  .10
  .במוניטין

חלק . לא הובהר בחוזה על מה בדיוק הוא התבסס, )ח" ש600,000( לגבי המחיר שנקבע למוניטין   .11
גביית חובות מלקוחות , כמו כן. מוניטין אישי ולא עיסקירחב מהפרטים שהוכחו במשפט נוגעים ל

  .ברור שאינה שייכת למוניטין, י החברה"ע

 בנסיבות אלה יש להחזיר את התיק לשלב של השגה על מנת שבמהלכה ייקבע חלקם של המוניטין   .12
  .לאחר הפרדתם משווי המוניטין האישיים ומשווי החובות שהגיעו לעסק היחיד, העסקיים

ומשלא טען דבר בעניין זה , הוכחת סיווגו מוטלת על המערער,  הסכום שלא יוגדר כמוניטין עיסקי  .13
ולא כהכנסה , יש לסווג יתרת הכנסה זו כהכנסה פירותית החייבת בשיעור מס מלא, בנימוקי הערעור

  .הונית

   

  .הערעור התקבל בחלקו

   

על , מעשי את הסוגייה כולה בחוסר בהירותהחזרת הנושא לשלב ההשגה מותירה באופן : הערת מערכת
העובדה שמוניטין אישי לא : נקודה נוספת. אף האינדיקציות המבחינות בין מוניטין אישי למוניטין עיסקי

האם אין מקום לבטל את החוב כולו בגין המוניטין , והעובדה שהסכום שנקבע היה מופרז, ניתן למכירה
  ?האישי במקום החיוב במס פירותי מלא
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בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו

  981021/ה "עמ

   

  אופיר תום. השופטת ב'  כב                   :בפני

   

   אהוד קורי                :המערער

  ד ארליך"כ עו"י ב"ע

  נגד

  1א "ש ת" פ                 :המשיב

  ד אילון"כ עו"י ב"ע

  

   

  פסק דין

   

  עובדות מוסכמות

   

וכשמונה עשרה שנה לאחר שהפך להיות , כעשרים שנה לאחר הסמכתו כאדריכל, 1993 בשנת     .1
להעביר עסקו , מר אהוד קורי, החליט המערער)  העסק-להלן (אדריכל עצמאי בעל עסק משלו 
 -להלן (מ "חברת אהוד קורי אדריכלים ומתכנני ערים בע, היא, לחברה פרטית שהקים לצורך כך

  .את מניותיה היקצה בחלקים שווים לעצמו ולרעייתוש) החברה

   

כך הוסכם על שני , לבעלות החברה, טרנסקציה זו של העברת העסק מבעלותו שלו הפרטית
פורמלי של הבעלות במשרד האדריכלים שבראשו -לא ביטאה בפועל אלא שינוי משפטי, הצדדים

, עיקרו של השינוי.  של המשרדמבלי שהשתנה דבר בפעילותו היום יומית, וזאת, עמד המערער
לבין החברה בשליטתו כקונה ,  אשר נחתם בין המערער כמוכר נכסי העסק2/שעוגן בהסכם מע

יוחסו כל , שאם עד להקמת החברה והעברת המשרד לבעלותה, התבטא בכך)  ההסכם-להלן (
  .הרי מכאן ואילך יוחסו אלה לחברה, הכנסות המשרד וכל הוצאותיו למערער ישירות

   

, האחד; תחת שני כובעים שונים, החל לתפקד בחברה מכאן ואילך, יש להדגיש, המערער עצמו
יתר עובדי המשרד הפכו להיות מכח . כמנהל שכיר בה, והשני, כבעל מניות ובעל שליטה בחברה

  .לעובדיה של החברה לאחר שזכויותיהם הובטחו להם על ידה, הסכמתם

   

קיבלה החברה מידי מר קורי גם את זכויות , גרת ההסכםכי במס, מוסכם על הצדדים לערעור
  .בהסכמת בעליו של הנכס, השכירות של משרד האדריכלות

   

לא היתה כל השפעה על , מ"כי למעבר הזה מן העסק הפרטי אל החברה בע, מוסכם על הצדדים עוד
משיכה שבמסגרתה ה, שאיש מהם לא ניתק קשריו עם המערער ועם חברתו החדשה, לקוחות העסק
  .אותה פעילות כמקודם, להתנהל כאמור
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עניינה במהותה האמיתית של , השאלה העומדת כסלע של מחלוקת בין הצדדים לערעור דנא
הטרנסקציה המתוארת ובמשמעותה המיסוית של אותה העברה של הפעילות מן היחיד אל החברה 

 מוניטיו של המערער אל החברה כעולה האם אכן כללה זו את העברת. כביטויה בהסכם, בשליטתו
, הוני או עסקי, שמא לא מוניטיו הם שנמכרו במסגרתה אלא נכס אחר של העסק, או? מן ההסכם

 ?כנטען על ידי המשיב

   

  ההסכם

   

שעל בסיסו בוצעה העברת העסק כאמור מבעלות המערער לבעלות , ל" שלושה סעיפים בהסכם הנ    .2
  :זו לשונם.  הם לדיוננורלוונטיים, החברה בשליטתו

   

בתמורה להעברת תיק  )הוא המערער( 'תשלם לצד ב .)ת.א.ב, היא החברה( 'צד א  .1"
מבוסס על הערכת ) שש מאות אלף(ח " ש600,000סכום של ) המוניטין(הלקוחות 

  .אהוד קורי' המחזור הנובע מתיק הלקוחות של אדר

 BXמסוג סיטרואן .) ת.א. ב-הפרטי ל "צ(ישלם עבור רכישת הרכב הפרשי '  צד א .2  
  .ח לפי מחירון של לוי יצחק" ש20,000

ח לפי הפירוט " ש40,000סכום של ' לצד ב'  עבור הציוד המשרדי ישלם צד א .3  
  .).ת.א.הדגשה שלי ב(..." ב המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה"הרצ

   

, או" תיק הלקוחות"זי בהם הוא והמרכ, שלושה מרכיבים לה לעסקה נשוא ההסכם, עינינו הרואות
, הם הרכב והציוד המשרדי, שני מרכיביו האחרים של המימכר". מוניטין"ה, כתרגומו בסוגרים

, שהועמדו הרחק בשוליים מבחינת הערכתם הכספית שלא הגיעה ליותר מכמה עשרות אלפי שקלים
  .ח" ש600,000שעה ששווי המוניטין הועמד על סך 

   

קיבלה ביטויה המלא בספרי החברה על ידי זיכויו , 2/רת כעיגונה בהסכם מעכל הטרנסקציה המתוא
  .בסכום התמורה נשוא ההסכם, של המערער בהם

   

היא שנת , 1994ח השנתי שהגיש לו לשנת המס "בדו, המערער מצידו דיווח למשיב על העיסקה
ל ידו כהכנסה דווחה ע, ח" ש600,000התמורה בסך . המס הראשונה שלאחר העברת העסק לחברה

  .ממכירת נכס מוניטין, הונית שנבעה לו על פי המוצהר על ידו

   

בהתיחסה אל הרכיב ,  לפקודה88ובהתבסס על שיטת החישוב הייחודית הקבועה בסעיף , על רקע האמור
ס "ביקש המערער לראות בסכום ע, האינפלציוני במכירת מוניטין שלא שולם עליהם בעת רכישתם

ביתרה .  בלבד10%סכום אינפלציוני הטעון מס בשיעור ,  אותו רווח הון שנוצר לוח מתוך" ש594,000
  .ביקש לראות רווח הון ריאלי, ח" ש6,000בסך 
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שגרס כי אין לראות , נידחה בשתי ידים על ידי המשיב, על תוצאותיו המיסויות המתוארות,  דיווח זה    .3
לפי , אלא עיסקה אחרת שדינה להסתווג תחת כותרת שונה, ללעיסקת מוניטין כ, בעיסקה המדווחת

 .הענין

   

כי המדובר הוא בכספים שהועברו אל המערער , כך המשיב בנימוקי השומה שהגיש לתיק, אפשר
ואשר היה עליו , אשר בפועל ניתנה למערער כנגדה תמורה כלשהי, "אחרת"בגין מכירת זכות הונית 

להבדיל מן המוניטין המתחייבים כאמור בשיעור ,  במס בשיעור מלאלסווגה כרווח הון ריאלי החייב
  . בלבד10%מס של 

   

שהמדובר הוא בסכומים שיש לראותם כמשכורת שמשך המערער , לשיטתו של המשיב, אפשר גם
  .או כדיבידנד שקיבל ממנה בהיותו בעל מניות בה, מהחברה

   

 בעיסקת מכר רגילה טעונת מס רגיל אלא, לא בעסקת מוניטין עסקינן, כך המשיב, מכל מקום
  .בהתאם לשיעורי המס הקבועים בפקודה

   

כי בעוד המערער הטוען למכירת מוניטיו , אם כן, ל של הצדדים לערעור יוצא" מעמדותיהם הנ    .4
, מבקש המשיב להתעלם מן האמור בהסכם, משליך כל יהבו על ההסכם, במסגרת העסקה המתוארת

  . לסעיף המוניטין שלדעתו איננו מתאר את העסקה אל נכוןככל שהדבר נוגע , וכך

   

  ?וכיצד כך

   

איך ועל איזה בסיס יוכל המשיב להתעלם מהסכמות מפורשות שעוגנו כדין לכאורה , רוצה לומר
שני טעמים העלה המשיב בבואו להסביר ? בהסכם בר תוקף אשר נחתם בין צדדים נפרדים וכשרים

והשני שהועלה על ידי בא כוחו , שמצא ביטויו בנימוקי השומה, אחדה. התעלמותו מן האמור בהסכם
  .בדיון בערעור לגופו, ללא התנגדות, המלומד של המשיב

   

כי על אף אותו סעיף בהסכם אשר דן במכירת מוניטין על ידי , בנימוקי השומה הבהיר המשיב
ת שאכן מוניטין אלה אין הדעת נותנ, כחלק מעיסקת המכר שביצע מול החברה בשליטתו, המערער

אין אדם יכול למכור מוניטין שצבר לעצמו במשך , כך לשיטתו, והרי. הם שעמדו בבסיס העיסקה
ושהוא עצמו מועסק בה באותו נושא , לחברה שהוא עצמו משמש כבעלים בה, שנות פעילותו כיחיד

  .עצמו שבו נצמחו מוניטיו אלה

   

, המחייבת" מכירה"היכנס על פי שום היגיון לגידרה של לא תוכל ל, כ המשיב המלומד"כך ב, עיסקה כזו
וכיצד התאפשר . לקונה, והעברת מלוא הזכויות בו, מבעליו, ניתוק ממשי של הנכס הנמכר, מעצם הגדרתה

לאחר שהתגבשו בידיו על בסיס מיקבץ תכונותיו האישיות הקשורות , ניתוק כזה של המוניטין מבעליהם
לא יוכל לעולם לנתק , מיותר להדגיש, שאותם, וקשריו האישיים, יונו האישניס, כישוריו, קרי, בו עצמו

  ?מעצמו ולהעביר לאחר
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, כאשר דבוקים הם בו, כיצד יוכל הוא להיפרד מתכונותיו האישיות הללו ולהעבירן לישות אחרת
, ות כאמורשאין ולא יכול שתהיה בנסיב, כ המשיב"כך ב, על כורחך אתה אומר? ואין להפריד

 .בפקודה" מכירה" של מוניטין כמובנו של המונח מכירה

   

כרוך לדעתו באי קיומם , והמצדיק אליבא דמשיב התעלמותו מן ההסכם, הטעם האחר שהוזכר לעיל
טעם שהוא , עובר לחתימתו על הסכם המכירה עם חברתו, בפועל של מוניטין כלשהם בידי המערער

  .ין בראיותוצריך ביסוס כד, עובדתי בעיקרו

   

  נטל הראיה

   

אין מנוס מגעת תחילה בנושא העובר כחוט השני , כפי תיאורה עד כאן,  בטרם דיון במחלוקת לגופה    .5
נושא , הוא, ואשר הועלה גם בעניננו זה על ידי בא כחו המלומד של המערער, במרבית ערעורי המס

  .חלוקת הנטלים בין הצדדים לערעור

   

מוטל נטל הראיה ככלל על , וקת היום כי בערעורים מסוג זה הנדון בעניננושאין עוד מחל, דומה
קביעותיה הברורות והחד משמעיות של ". מוציא מחברו"כתפיו של המערער בהיותו מי שמוגדר כ

שעניינו בשאלה לבר , יפות הן לעניננו כשם שיפות הן לכל ערעור מס אחר, הפסיקה בסוגיה זו
 4125/90א "רע' ר(ואין להכביר מלים ,  לפקודה155דרו של סעיף שאינה נופלת לגי, פנקסנית

ובערעורי מס , 125-ה'  בעמ6/מיסים ו, מ"מנהל מע'  נמ"גיורא ארד חברה לניהול השקעות בע
- ה'  בעמ5/מיסים יב, 4א "פקיד שומה ת'  נהררי 94/95ה " עמ-הכנסה בעניין מכירת מוניטין 

ה "ועמ; 128-ה, 117-ה'  בעמ6/ מיסים יביד שומה ארציתפק'  נשרון 14/95ה "עמ; 127-ה, 123
  ).196-ה, 193-ה'  בעמ6/ מיסים יבפקיד שומה נתניה'  נבן אסולי 94/96

   

כי יש בראיות שהציג המערער במהלך , התעקש בא כחו המלומד של המערער לטעון, על אף האמור
כדי להסביר נטל זה מעל , החברה שנקשר בינו לבין 2/ובמיוחד בהסכם מע, דיוניו עם פקיד השומה

אך הגיוני הוא שייקבע כי מי שמבקש , לשיטתו. לפתחו של המשיב, שכמו וכדי להטילו בעניננו דא
הוא הנושא בנטל להסביר מדוע אין , להתעלם מהסכם מפורש שנחתם כדין בין שני הצדדים לו

  .לקבל ההסכם כלשונו

   

תקבלה בפסיקה שדנה במהותה של עסקה אשר לא ה, על אף שהגיונה עימה לכאורה, טענה זו
כך . שעה שעל פני הדברים לא נראתה העסקה ככזו, כעסקת מוניטין, הוגדרה בהסכם בו עוגנה

'  בעמ4/מיסים יב, 1א "פקיד שומה ת'  נמ"אימפקט בע-אינווסט 83/93ה "הוסברו הדברים בעמ
  :160-ה

   

, למשל,  להתייחס לתוכן המיסמך ולהוכיחיכול גם, מי שמבקש לסטות ממונח המופיע במסמך"... 
הוא . אינם מתיישבים עם תוכנו, כי המונח או המונחים המשפטיים בהם נעשה שימוש בעת ניסוחו

שהמדובר בעיסקה שונה במהותה הממשית משם התואר ", כאשר בהסכם עניינו, עוד, יוכל להוכיח
לא ישעה לאותו שם תואר או  "ודי יהיה בכך כדי שבית המשפט; "או הלבוש שינתן לה בהסכם

  ...שאיוו להם הצדדים" לבוש
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שיוכח לגביו כי השימוש שנעשה בו במונח , די לי לגבי הסכם כמו זה עסקינן, רוצה לומר
 נעשה על ידי הצדדים מבלי -" goodwill" כמו המונח מוניטין או -משפטי מסוים 

על , יכלו לבצע לגביו אותה עיסקה מיומרתומבלי שבפועל , שירדו למשמעותו של המונח
ויפורש על פי השתלבותו בתוכנו של , מנת שהמונח יאבד את משמעותו המיידית

 131/95ה "עמ, וכן, שהוזכר לעיל,  שפריריבענין, 4/92ה "בנושא זה גם עמ' ר(" ההסכם
 ).והמובאות שם, 117-ה, 113-ה'  בעמ5/מיסים יג, ש כפר סבא" פ'נמילר 

   

הנטל להוכיח כי המדובר הוא אכן במכירת מוניטין כתיאורה של העסקה ,  כך נקבע בפסיקה,ככלל
א "פקיד שומה ת'  נסטולוב 82/97ה "עמ, בין היתר' ר(על שכמו של המערער מונח הוא , בהסכם

בה מתקיימת בין , כמו זו בעניננו, כאשר עניננו בעסקה, קל וחומר כך). 124-ה'  בעמ1/מיסים יג, 4
וכבר . ים לה מערכת יחסים מיוחדים המצביעה לכאורה על זהות אינטרסים ברורה ביניהםהצדד

  :כי, נקבע בפסיקה גם זאת

   

לכל עיסקה יוצאת , ואף בחשדנות מסויימת, ההגיון מחייב להתייחס ביתר ביקורתיות"
מ מסחרי בדומה "שהרי הן אינן מנהלות מו, אחיות כאלה-דופן שבין שתי חברות

, 2א "ש ת" פ'נמ " רכב ישראלי בע414/78א "ע(" ים ומרוחקים זה מזהלצדדים זר
  ).211' בעמ, 207' א י"פד

   

שיידרש להוכיח טענותיו העובדתיות , יוטל איפוא כל כולו על המערער, נטל הראיה בערעור זה
  .והמשפטיות כאחת

   

  המונח מוניטין ופניו השונות

   

ואל הקביעות אין סוף שכבר חזרו ונקבעו בפסקי הדין השונים  לא אחזור כאן ועכשיו אל הדיונים     .6
  .ואשר עליהם אין להוסיף דבר עוד, שדנו בשאלת הגדרת המוניטין

   

אתיחס עם זאת לשאלת מיונם של סוגי המוניטין השונים שחזרה ועלתה גם היא , לצורך עניננו זה
הנושא על רגליו אביא הדברים לצורך העמדת . ואשר טרם נאמרה לגביה המילה האחרונה, בפסיקה

  :לאמור, שנאמרו בסוגיה זו בפרשת שרון

   

: בעיקרם, ששלושה הם, בין סוגי המוניטין השונים, יש להבחין הבחן היטב"... 
בטיב השירות שהוא , במיקומו, המוניטין של העסק הכרוכים במכלול תכונותיו היחודיות

טין של המוצר הכרוכים בעיקרו של המוני; ובמרכיבים אחרים שהוזכרו בפסיקה, מציע
אם כעובד עצמאי בעל , והמוניטין האישיים של היחיד הנצברים על ידו;בטיבו, דבר

  ..."ואם אחרת, אם כמפיץ מוצריו, אם כעובד שכיר בעסק, מקצועי חופשי
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יצרן לבין עמדתי על קשיי ההבחנה בין מוניטין של , בן אסוליל ובפרשת " הנאינווסטבפרשת 
א "התבססתי שם בין היתר על קביעתה של השופטת נתניהו בע. מוניטין של המשווק מטעמו

בה איבחנה בין שלוש , 683'  בעמ667) 3(ד מד" פמעבדות טרבנול'  נ'משה זוהר ושות 442/85
אומר . שאינן לעניננו, הוורסיות של המוניטין שעשוים להיצמח במסגרת היחסים בין יצרן למשווק

בעוצמת , הוצב על ידי השופטת נתניהו שם, כי הבסיס לאבחנה בין הוורסיה האחת לאחרת, ך זאתא
 & Hansenדיונה שם בדברי המלומדים ' ור(זיקתם של המוניטין השונים אל מושא התיחסותם 

Foighelבסיפרם,  באותה סוגיה ,Automobile Dealers Contracts, Copenhagen, 1987 51.( 

   

מול , דנתי בהבחנה בין מוניטין אישיים של שכיר בחברה, ל" הנשרון ובפרשת יהררבפרשת 
לבד מן הקביעה , שגם הם אינם רלוונטיים לדיוננו זה, מוניטין עסקיים שרכש זה בעת עבודתו בה

אל האדם או אל החברה המהווים , שההבחנה ביניהם ניבנית גם היא על זיקתם של אלה או אלה
  .מקור צמיחתם

   

. ולא השניה, לא זו הראשונה המוזכרת לעיל, השאלה העומדת על הפרק איננה כאמור, ננובעני
שאלת ההבחנה בין מוניטיו האישיים של בעל העסק הניבנים על תכונותיו האישיות , השאלה היא
הנובעים מתכונותיו של העסק שאינן כרוכות באישיותו הייחודית , ובין מוניטיו העסקיים, היחודיות
  .יהםשל בעל

   

. היא אחת הסוגיות היותר מורכבות בשאלת מיונם המשפטי של המוניטין לסוגיהם, סוגיה אחרונה זו
דקה היא , ההבחנה בין המוניטין האישיים לבין המוניטין העסקיים שרוכש בעל העסק לעצמו, שכן

של העסק ודורשת לרוב התבוננות מעמיקה בעובדות העומדות בבסיס בנייתם של המוניטין , מן הדק
  .לפי הענין, או של בעליו

   

  ? כיצד בכל זאת תתבצע הבחנה זו    .7

   

 בין המוניטין העסקיים - שהם אולי אחד -ניתן להצביע על שני הבדלים , כך נראה, תיאורתית
לבין המוניטין האישיים הנצמחים לאיש עצמו , הנצמחים בעסק והניתנים למכירה על ידי בעליו

הכרוך בתכונות מסוימות המאפיינות את סוג המוניטין , הראשון. יו לתמידוהנשארים דבוקים אל
הכרוך בזהותו של , והשני. כפי שיפורט בהמשך, הכל; ואשר אינן אופייניות כלל לאחר, האחד

שאם במוניטין . לאותם מוניטין עומדים לדיון" כלי קיבול" המהווה - האדם או העסק -הגורם 
  .מן הישות בשר ודם שאליה קשורים הם, כעולה משמם,  אלההרי נגזרים, אישיים עסקינן

   

מבלי , וכך, הרי כרוכים אלה באותו עסק מסויים שמסגרתו נצמחו, ואם במוניטין עסקיים עניננו
  .או כגוף משפטי מואגד, קשר לישותו המשפטית כעסק פרטי של יחיד

   

  וניטיןההבחנה הראשונה הכרוכה בתכונות הייחודיות של נשא המ     .8

   

חזרה והודגשה הקביעה כי בבסיס , בפסקי הדין שיצאו זה לא מכבר מבתי המשפט בנושא המוניטין
עומד אותו כח הנצמח לגוף בעל המוניטין למשוך , ככל שהגדרה כזו אפשרית היא, הגדרת המוניטין

  , ין היתרהם ב, לפי תיאורם זה בפסיקה, המוניטין. אליו לקוחות שישובו ויחזרו אליו גם בעתיד

   

והגורמים לציבור בלתי מבוטל של , מכלול בלתי מוגדר של תכונות או יתרונות המצטברים בעסק"
 וההנאה הנגזרת משמו הטוב ומקשרי המסחר הם כח המשיכה שלו... לקוחות לשוב ולחזור אליו

  ).96-ה' עמ פקיד שומה גוש דן 'נמ " תחנת שירות רמת גן בע,ל" הנ194/92ה "עמ(" שטיפח
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, לפי הענין, מרכיב זה של המוניטין המעוגן בכח המשיכה שנצמח לעסק או לאדם העומד בראשו
לובש כח משיכה זה , עם זאת. האישיים והעסקיים כאחד, מאפיין את שני סוגי המוניטין קא עסקינן
 .ל"צורה ייחודית בכל אחת מהתגלמויותיו הנ

   

מוצבות למבחן אותן , מקור צמיחתם הוא כמוזכר באיש עצמוש, כאשר במוניטין האישיים עסקינן
, יכולותיו המקצועיות והידע שרכש לעצמו, כישוריו, מידותיו התרומיות, תכונות ייחודיות של האיש
אבני היסוד עליהם נבנה כח משיכתו , ביחד או בנפרד, כל אלה מהווים. ניסיונו האישי ומיומנויותיו

וכלפי לקוחות פונטנציאליים שאמורים להימשך אליו בין היתר , ימיםשל האיש כלפי לקוחותיו הקי
  .וחוזר חלילה, בתרומתם גם הם מצידם להגברת מוניטיו, בגין קיומם של הראשונים

   

שמקורם ככלל במערך תכונות אחר הקשור בעסק , שונה הדבר כאשר במוניטין עסקיים עניננו
  .להבדיל מן האדם העומד בראשו, עצמו

   

המצוטט גם בעניין  (47-א'  בעמ2/מיסים ו" מכירת מוניטין על ידי בעל מקצוע חופשי", ובמאמר
שעל פיהם , על מאפייניהם העיקריים של המוניטין העסקיים, נתנזון' ד, עומד המחבר) ל" הנשפרירי

צוות העובדים , המשרד הקבוע הפועל בו, בין אלה הוא מונה את מיקומו של העסק. ניתן לאתרם
, ומעל לכל; מסורת העבודה ונוהלי העבודה המגובשים, הציוד והתשתית; ל אותו לאורך זמןהמתפע

  .הבסיס הקיים בו לקימומו של מערך כזה, או, מערך הלקוחות הקבועים של העסק

   

לצד הציפיה שימשיכו ויתקיימו גם לאחר פרישתו של הבעלים מן , אין ספק שכל אלה. אכן כך
  .בלא תלות באישיות המפעילה אותו,  משיכה הנצמח לעסק עצמוהם הבונים אותו כח, העסק

   

ל "כי בדוננו במוניטין העסקיים הנצמחים על רקע תכונותיו הנ,  בנקודה זו יש להעיר במאמר מוסגר    .9
לבין , אין לבלבל בין מוניטין אלה המהווים נכס בלתי מוחשי של העסק, של העסק נשוא צמיחתם

בעניין זה כבר . המתיחסות לנכסים מוחשיים השייכים לו, יות אחרות שלוזכויות קנייניות וחוז
  :ל כי" הנסטולובהובהר בפרשת 

   

שהם אכן זכויות קנייניות , כל אלה. אין כל מאומה, ובין מוניטין... בין מושאי ההסכם"
מבלי , יכול שיהיו מרכיב בין מרכיבי המוניטין ואולם כך, של העסק כמו המוניטין עצמם

  ).130-ה' עמ' ר(" ם יפלו לגידרו של המונח מוניטין ומבלי שיבואו במקומושה

   

יש למנות למשל את , בקטגוריה זו של זכויות קיניניות וחוזיות שאין ביניהן כל קשר למוניטין
שהם עצמם אינם מהווים ואינם יכולים להוות נכס , הזכויות שמחזיק העסק להמשך העסקת עובדיו

,  שנרקם בין אותם עובדים לבין העסקהקשר הקבוע להבדיל מן -חוזיות אלה זכויות . בר מכירה
  . אינן מהוות מרכיב בבניית מוניטיו של העסק-והצפי להמשך קיומו 
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אשר דבר , או במשרד המנוהל בו, בהתיחס לזכויות השכירות של העסק בנכס בו הוא ממוקם, כך גם
או על רקע קיומו של , להיצמח על רקע מיקומו הטוב של העסקאין להן עם המוניטין שעשויים 

שאינן נופלות בשום , בעוד הראשונות מהוות זכויות מוחשיות בסיסיות. המשרד המטופח והקבוע בו
הרי ניבנות האחרונות על הרכיב הבלתי מוחשי המתבטא בעצם התקימותו , מקרה להגדרת מוניטין

 .רים ברוריםוהדב; של העסק במקומו הקבוע והמוכר



   

  . עד כאן באשר לתכונות המבדילות בין המוניטין העסקיים לבין המוניטין האישיים של בעל העסק  .10

   

כי כאן נגזרת , נראה, אשר למהותו או למיהותו של הגורם שבו כרוכים המוניטין בהיבטיהם השונים
  .רם האחד או האחרההבחנה בין אלה לאלה על פי עוצמת הזיקה של מרכיב המוניטין אל הגו

   

או בעל מקצוע , בעל עסק, שכיר,  מפיץ-הולכים מוניטיו העיסקיים של היחיד , כך נראה, ככלל
לא מעט יוצאים , דא עקא שלכלל זה.  המוזכר לעילשרוןכפי שקבעתי בענין ,  אחר העסק-חופשי 
  : שאליו הוא קשורלהבדיל מן העסק, בהם מיוחסים גם המוניטין העסקיים אל האיש עצמו, מן הכלל

   

, ייוחסו בנסיבות מסוימות, האפשרות שמוניטין שרכש לו יחיד במהלך עבודתו כשכיר"
כפי שקבעו בתי . נהפוך הוא; לא הורדה מן הפרק בשום מקרה, לו עצמו ולא לעסק

ובין אם שכיר הוא , בין אם עצמאי הוא בעיסוקו, יש ומוניטין של אדם, המשפט לא פעם
יש ויזוהו הם איתו עצמו ולא עם העסק שבמסגרתו נצברו ,  של אחרשעובד בשירותיו

ראה דיון בענין שפרירי , על סוגיה זו[קיניינית , שלו יהיו הם, כך נקבע, או אז; הם לו
, ברקאי, וראה גם; 11' בעמ, גם במאמרו של סלומון שהוזכר לעיל, ראה דיון בה; ל"הנ

אם , גורס כי שכיר ייחשב כבעל מוניטיןה, )"נכסים(חשבונאות ודיווח כספי "בספרו 
הצליח לבנות לעצמו מאגר לקוחות על בסיס נסיונו המקצועי הרב ויכולתו האישית 

  ).121-ה'  בעמשרוןענין ' ר()" שם, 301' עמ(הגבוהה 

   

או בכזה שתדירות , ככל שענין לנו בעסק גדול יותר, שבעיקרון,  ממבט כוללני ניתן אולי לומר  .11
כן גדלה לגביו גם הסבירות שהזיקה בין כוח המשיכה שנצמח בו , כוח האדם בו גבוהה יותרתחלופת 

וכבר נקבע כי כח . ולא באדם המכוון את מהלכיו, יהיה קשור בו עצמו, כלפי סביבתו העסקית
  .המשיכה הוא לב ליבם של המוניטין וביטוים המוחשי בשטח

   

במשרדים גדולים של בעלי , או, הקביעה לעיל נכונה היא כאשר ענין לנו בקונצרנים בעלי שם
גם אם ניבנים הם , אלה. ב"אדריכלים וכיוצ, עורכי דין, כמו רואי חשבון, מקצועות חופשיים

אפשר שבמשך הזמן יהפכו , הרי, מלכתחילה על היוקרה המקרינה אליהם מבעליהם או ממנהליהם
גם לאחר פרישת הבעלים , כך שהמוניטין ימשיכו לדבוק בהם, עלי כח משיכה משלהםהם עצמם לב

  .מהם

   
   

 153' עמ 

שפועל בעקביות להצלחתו האישית , בעסק קטן המוטבע בחותמו של בעליו, לא כך דרך כלל
כך . תגדל גם הנטיה לקושרם אל האיש עצמו, ככל שיגדלו מוניטיו, בעסק כזה. ולהאדרת שמו שלו

, כמו, כאשר המדובר הוא ביחיד בעל כישורים ייחודיים המהווים גורם מרכזי להצלחתו, יוחדבמ
שכישוריהם עומדים בשורש , ב בעלי מקצועי חופשי"ספורטאי וכיו, איש מדע, איש אמנות
', ר(במקרים אלה נקשרים המוניטין באיש עצמו ודבקים בו מבלי יכולת הפרדה ממנו . הצלחותיהם

 ).172-ה'  בעמ1/מיסים ד, פקיד שומה חיפה'  נמכבי חיפה 214/88) 'חי(ה "עמ

   

יש לאתר בעסק העומד לדיון אותן , כאשר במוניטין עסקיים עניננו,  סיכומו של ענין בנקודה זו  .12
,  ההופכים את העסק- להבדיל מתכונותיו של בעל העסק עצמו -תכונות מיוחדות המאפיינות אותו 

  .להיות נשא המוניטין, ולא את האדם שבראשו

   



הן , ב תכונות שכבר פורטו לעיל"הקשרים שנוצרו עם לקוחות העסק וכל כיוצ, הארגון, המיקום
  .אלה המעניקות לעסק את מוניטיו שלו

   

,  עצמו מוניטיו של בעל העסק, ואולי במרכזם, דא עקא שלא פעם עומדים לצד מוניטין עסקיים אלה
במצב דברים זה כאשר עומד העסק . ת גם הן על מוניטיו של העסקשתכונותיו האישיות שלו מקרינו

מה הם המוניטין הנמכרים עם העסק , לאמור, מתעוררת דילמת הזיהוי בין אלה לאלה, למכירה
שאותם יכול בעליו של העסק למכור ביחד עם העסק , האם המוניטין העסקיים של העסק הם, עצמו
  ?בשום מקרה, שאותם לא יוכל למכור כאמור, ליו הםשמא מוניטיו האישיים של בע, או? כולו

   

המושכת , ניתן להציג דוגמה של עסק שהוא מסעדה יוקרתית בה פועל שף בעל שם, לצורך המחשה
האם מוניטיה של מסעדה זו מוניטין עסקיים הם שנצברו אצלה במשך שנות . אליה לקוחות אין ספור

  ?הם אלה,  של השף העומד בראשההאם מוניטיו האישיים, או, פעילותה המוצלחת

   

, יום אחד, ביישומה על סיטואציה היפותטית בה מחליט למשל השף, דילמה זו מתחדדת במיוחד
כמה מן הלקוחות ינהו אחריו אל מקומו , השאלה תהיה אז. ולעבור לנהל אחרת, לעזוב את המסעדה

התשובה ? בח אנונימי כלשהווכמה ימשיכו לבוא אל המקום הראשון המנוהל מעתה על ידי ט, החדש
, תחתך על פי התנהגות הלקוחות שתהווה מפתח לבחינה ולכימות של המוניטין האישיים של השף

. בלא קשר למיהותו של מנהלה, מצד שני, ושל המוניטין העסקיים של המסעדה עצמה, מצד אחד
דאי בשל המוניטין יעשו כן בו, שאם ימשיכו הלקוחות לבוא אל המסעדה בניהולה החדש והאנונימי
, בשל האוירה הטובה השורה בה, העסקיים שהצליחה זו לצבור לעצמה במהלך השנים בשל מיקומה

  .בשל רמת השירות ואולי גם מכוח האינרציה

   

, הווה אומר. בודאי יעשו כן מכוח מוניטיו האישיים בלבד, אם ילכו הלקוחות אחר השף, מנגד
באיזה סוג , היא שעשויה להבהיר בנסיבות כאמור, תההתבוננות באספקלריא של שוק הלקוחו

  .מוניטין עניננו

בין מוניטין , כי ההבחנה התיאורטית והמסובכת לכאורה, נראה, מן ההדגמה הפשוטה הזו, ולסיכום
המאיר את קו , ביטוי ברור ומובן בחיי היום יום, מקבלת בסופו של דבר, עסקיים ובין מוניטין אישיים

  .הגבול בין השניים
   

 154' עמ 

 ?ל"בין שני סוגי המוניטין הנ, ומה נפקות לה לאבחנה כאמור

   

בעלת נפקות מכרעת היא , אם כאישיים אם כעיסקיים, כי שאלת סיווגם של מוניטין,  כבר הוזכר  .13
 והענין הוא בבחינת -כפי שהובהר שוב ושוב , שהרי. בעת מכירתם עם העסק שאליו הם צמודים

, שוב' ר( אין מוניטיו האישיים של האדם ניתנים לניתוק ממנו - ההיבט הלוגי מובן מאליו מן
  ).127-ה' בעמ, הרריהדברים שנאמרו בנושא זה בין היתר בפרשת 

   

ולא , אף כי לא תמיד כך, אלה עשויים להוות בעיקרון נכס סחיר, אשר למוניטין העסקיים של העסק
הוא היותם מהווים חלק ממכירת העסק כולו , ל העסקתנאי מרכזי למכירת מוניטיו ש. בכל התנאים

והדברים . חלק מתמורת המכר כולו, שרק אז מהווה התמורה בגינם") going concern("כעסק חי 
ממילא אין כל משמעות לאותם מאפיינים , מבלי מכירת העסק כולו כעסק חי, שהרי, ברורים

  .היוצרים את מוניטיו, ייחודיים שלו

   

כי ככלל מותנית מכירת העסק , בו קבעתי, ל" הנבן אסוליייחסתי בין היתר בפרשת לסוגיה זו הת
  .תוך כניסת הקונה לתוך נעליו של העסק הנמכר, במכירת העסק כולו, על מוניטיו



   

, כי המדובר היה בעניינם במכירת העסק על מוניטיו, באותה פרשה דחיתי טענת המערערים דשם
לא היה העסק החי על כל , נמכר בפועל במסגרת אותה עסקהלאחר שקבעתי עובדתית כי מה ש

אף לא מצבת , אשר בהם לא נכללו בין היתר חצריו וציודו, אלא חלקים נכבדים שלו, נכסיו ורכושו
  .העובדים כולה

   

עצם אי רכישת החצרים והציוד של המערערים ביחד עם "ב, קרי, כך קבעתי שם, בנסיבות אלה
,  אי המשכת פעילותה של סוכנות ההפצה למרכז ההפצה החדשכמו גם, מלכתחילה, העסק

  ..."ואי העברת אלא חלק מן העובדים לשם, לאחר ההסכם

   

  .עסקה שכללה בחובה מכר של מוניטין, לא היה מקום לראות בעסקה נשוא הערעור דשם

   

.  לשני הכיווניםנכונה היא דרך כלל, יש להעיר, בדבר צמידותם של המוניטין לעסק, ל" הקביעה הנ  .14
באותה מידה שאין למכור מוניטין עסקי ללא העברת כלל הפעילות של העסק לבעלות , רוצה לומר

שהרי . מבלי שיימכר מוניטיו עימו, אין גם אפשרות למכור את העסק כולו כעסק חי, הרי, הקונה
, עוגנים הם בומ, ב"וכיוצ, השירות הטוב, העובדים, המיקום, קרי, אותם גורמים בוני המוניטין

  .ומועברים עימו יחדיו אל הבעלים החדש, נצמחים ממנו

   

של נכס " מכירה"גם , כוללת בחובה בהכרח, העברת עסק בעל מוניטין מבעלות אחת לאחרת, יוצא
כל פעולה או אירוע ", מכירה על פי הגדרתה בסעיף היא, שהרי.  לפקודה88מוניטין כמשמעותה בסעיף 

  ".נכס בדרך כל שהיא מרשותו של אדםאחרים שבעקבותם יצא 
   

 155' עמ 

ענין לנו כאן במוניטין , לפיה, כ המשיב"אין עוד משמעות לטענת ב, לנוכח כל שנאמר עד כאן
 .ושאותם לא יוכל לעולם למכור לאיש, שאותם לא יוכל לנתק מעצמו, אישיים של המערער

   

  לחברה בשליטה, מכירת מוניטין עסקיים של יחיד

   

עוברים לקונה גם מוניטיו העסקיים ככל שאלה , כי עם מכירת העסק כעסק חי,  הכלל הרחב הקובע  .15
לפיה לא יוכל לעולם בעל מקצוע חופשי , מונעת גם אימוצה של טענת המשיב, אכן מתקיימים אצלו

  .לחברה בשליטתו, למכור מוניטין של עסקו

   

להעביר עסקו , יהיו אשר יהיו,  מטעמיו שלוכי נימוקיו של בעל עסק בהחליטו, אין צריך לומר
  .יכול שיהיו שונים ומשונים מבלי שידבק בהעברה זו כל פגם חוקי, לחברה בשליטתו

   

תהווה בהכרח גם , כשהיא כוללת העברה של כל נכסי העסק אל החברה, העברה כזו מכל מקום
ואין מקום כלל ,  עסקככל שזה נצמח באותו, מכירה של אותו נכס בלתי מוחשי שמוניטין שמו

  .לשלול אפשרות זו במישור המשפטי

   

לא יכול היה המערער בעניננו למכור , לפיה, נדמה לי כי גם טענתו הנוספת של המשיב. לא זו אף זו
וכי על מה ולמה לא ? ומדוע כך. לא תוכל לעמוד, "נסיונו ושמו של המשרד, קשריו"לחברה את 
איננו מהווה ישות משפטית , "משרד"ה, או אם תרצה, העסקאין חולק כי , והרי? יוכל למוכרם



, קיניינית, של בעליו הם, כך שכל שנצבר בו במהלך שנות קיומו של העסק כולל מוניטיו, נפרדת
  .גם אם אינם מזוהים עימו כמוניטיו האישיים, ובידו למוכרם ככל שיחפוץ לעשות כן

   

, האמנם נצברו מוניטין בעסק, היא, ל מכירה כזו היחידה הצריכה איפוא דיון בנסיבותיה ש השאלה
היו הם , ואם היו; שמא לא היו לו לעסק בפועל כל מוניטין כלל, או, שנכללו בעסקת המכר האמורה

השאלה היא ? מוניטיו האישיים של בעליו שלא יוכלו להינתק ממנו בכל מקרה, כטענת המשיב
  .תיבחנה להלןואלה ; כאמור שאלה שבעובדה הצריכה בחינה בראיות

   

  ?מוניטין עסקיים שעמדו למכירה ביחד עם העסק, האם נצברו בעסקו של המערער בעניננו   .16

   

כי אילולא דובר בעניננו בטרנסקציה עסקית שהתבצעה בין המערער כיחיד לבין החברה , אין ספק
כאשר , רישה. קל פי כמה, היה הנטל המונח עליו להוכיח קיומם של מוניטין בעסק, בשליטתו

ניתן לראות בעצם העובדה , עסקינן, בעסקת מכר רגילה בין הצדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים
סכום נוסף על שווי הנכסים המוחשיים הנכללים , תמורת העסק הנרכש, שהקונה הסכים לשלם

מחיר , וכי מדוע ישלם אדם עבור העסק הנרכש על ידו בעסקה רגילה. כמדברת לעצמה, במימכר
  ?הכלול בו, שווה הערך, אם לא בשל המרכיב הנוסף, ולה על שוויו השוקיהע

   

  :כך,  הבהיר השופט הס דעתו בענין זהשפריריבענין 
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; לא מכר לה מושכר; ממכלול הראיות שבתיק מתברר כי המערער לא מכר למרים ציוד"
; ובדיה של מרים ואילך כע1.1.89העובדים שעבדו אצל המערער החלו לעבוד מיום 

תיקים של לקוחות המכילים , הם למעשה,  מדבר על מכירתם1/התיקים שההסכם ת
חשבונות וכל דוקומנטציה אחרת , חות על הכנסות"לדו, מסמכים הנוגעים להצהרות הון

, נשאלת השאלה". נכס"הנוגעת לאותו לקוח לגבי העבר אך אין התיק כשלעצמו נחשב 
 ?כלול בממכר שמכר המערער למריםמה יכול היה להיות , אם כן

   

בהכרח אנו מגיעים למסקנה שכל מה שהיה כלול בנכס הקניני שנמכר למרים לא היה 
אלא הקשר שהיה למערער עם לקוחותיו למתן שירותיו כיועץ מס וכמנהל חשבונות 

אין אפשרות לכנות נכס . והתקוה או הציפיות כי אותם לקוחות ימשיכו לעבוד עם מרים
  ).שם, 148-ה' עמ(" בלתי מוחשי זה אלא כמוניטיןקניני 

   

, מה שנכון לגבי שני צדדים ניוטרליים המחליטים לקשור עסקה ביניהם. שלא כך בענייננו, דא עקא
, לגבי שני צדדים הקשורים זה אל זה במערך יחסים מיוחדים, על פי כל היגיון, אינו נכון

  .ובאינטרסים משותפים

   

לשלם למערער סכום משמעותי ביותר בגין אותו מרכיב , רה בעניננוהסכמתה של החב, יוצא
איננה בעלת נפקות ראייתית כלשהי במחלוקת , שבו ראו שני הצדדים כמוניטין של העסק, במימכר

לבין החברה , אין בעיסקה זו שקשר המערער בינו עצמו, מיותר לציין, בפועל. נשוא הערעור
לכיסו , מכיסו האחד, נשוא ההסכם,  של אותו סכום כסףכדי לבטא יותר מאשר העברתו, שהקים
  .האחר

   

כי , מעבר לאמור בהסכם, האם עלה בידי המערער להוכיח בראיות של ממש, השאלה היא אם כן
במסגרת העברת כל פעילותו , שעברו אל החברה בפועל, אכן יצאו לעסקו מוניטין ברי מכירה

  ?אליה



   

כי קיימת היתה סבירות שהקשר העסקי שנקשר , ת של ממשהאם עלה בידו להוכיח בראיו, ועוד
  ?צפוי היה להימשך גם לאחר פרישתו שלו ממנו, כנטען בין החברה ובין לקוחות העסק

   

על רקע העדויות שהביא המערער לבית המשפט , וזאת, בחיוב היא,  נראה כי התשובה לשאלות אלה  .17
  .ךכפי שיפורט בהמש, שלא הופרכו כלל, בענין זה

   

כי כל , גם לא המערער עצמו, כי איש לא חלק, יש להזכיר תחילה, בטרם פניה אל העדויות עצמן
יש במבחן , לכאורה. במקביל להעברת העסק אליה, עברו לעבוד בחברה, כולם כאיש אחד, הלקוחות

 אל אם לא העברה מלאה של כל לקוחות העסק, וכי מה. כדי להעיד על תחילתה, תוצאתי זה של העסקה
יוכל לשמש אינדיקטור למוניטין מתמשכים שעברו מזה אל זו במסגרת צפיה לקשר בר , הרוכש החדש

  ?קיימא
   

 157' עמ 

ומי לנו יד יתקע שלא בשל מוניטיו האישיים של המערער . דא עקא שבכך כנראה לא סגי בעניננו
 ?רכו בעסקאלא בשל המוניטין העסקיים שנכ, עברו עימו לקוחותיו אל החברה, עצמו

   

לחלץ , כ המערער בבית המשפט"אין מועיל גם בנסיונותיו הבלתי נלאים של ב, כך נראה, בנקודה זו
עדות על הצפיה שיכלו לצפות לגבי התנהגותם במצב , מפי לקוחות המשרד שהעידו מטעם המערער

ו אם הי, השאלה שנדרשו להשיב עליה. של עזיבת המערער את משרדו, היפותטי שהוצג להם
אלא , לא היו, או האם היו הולכים אחריו באשר ילך, בלעדיו, ממשיכים להיעזר בשירותי העסק

  .שאין מקומן בדיון המשפטי, "ואולי" "שמא"שאלות הפותטיות של 

   

על אותם מבחנים מהותיים שפורטו , אמורה איפוא ליפול בסופו של דבר, ההכרעה בסוגיה הנדונה
  .ךואשר עליהם אעמוד בהמש, לעיל

   

,  חמישה עדים זימן המערער מטעמו לצורך הוכחת טענתו בדבר קיומם של מוניטין בעסקו  .18
אדריכלית , מר קינן, רואה החשבון, על אלה נימנו. בהתאם להסכם, שתמורתם קיבל מה שקיבל

ועמית , שני לקוחות שעברו עימו מן העסק לחברה, אילנה ברזניצקי' הגב, שעבדה עימו בעסק
  .למקצוע

   

של שמאי או של , או להמציא חוות דעת של מומחה, המערער לא ראה לנכון לזמן מומחה מטעמו
  .ועל כך יש להצטער; לצורך אישוש טענת המוניטין ושווים הנטען, כלכלן

   

  .כפי שאפרט, אין לבטל נפקותן של העדויות שכן הובאו ואשר הועלו להבהרת התמונה כולה, עדיין

   

  עדות המערער

   

ותרם לא מעט ליצירת , מילא בפועל תפקיד מרכזי בעסק, שאיש לא ערער עליהם,  לדברי המערער  .19
', 92 -' 84בין השנים , קרי, הועסק במהלך תקופה של כשמונה שנים, לפי עדותו. כח המשיכה שלו

, עיסוקו זה. במשרדו הפרטי, וזאת במקביל לעבודה שלא זנח, במשרה חלקית כמהנדס העיר יהוד
תרם לו לא רק להאדרת הידע שרכש בנושאים הכרוכים ביישומו של חוק התכנון ,  הבהירכך



. אלא גם לפיתוח קשריו האישיים והעסקיים עם גורמי מפתח בועדות שפעלו בנושא זה, והבנייה
  :בלשונו

   

היה לי נסיון רב בכל הועדות המחוזיות והמקומיות השכנות של העיר יהוד ונרקמו "
' עמ(" רבים פנו אלי בנושאים אלה על מנת שאוכל לקדם תוכניות שלהםקשרים ויזמים 

  ).' לפרוט2

   

  :ובחקירתו הנגדית
   

 158' עמ 

 אתה מכיר את הפתגם לא חשובים כישורים אלא -אתה שואל למה אנשים פנו אלי "
 ).' לפרוט5' עמ(" קשרים של המשרד שהמשרד רקם במשך הזמן עם הוועדות. קשרים

   

אלא גם ובעיקר את טווח מוניטיו של , הרחיבו לא רק את מוניטיו שלו עצמו, כך טען, כל אלה
  .משנה לשנה, שהלך וצבר כח משיכה כלפי הלקוחות השונים, המשרד

   

אושרו גם ,  דבריו של המערער על מעמדו הדומיננטי בעסק ועל כוחו במשיכת לקוחות אליו  .20
שעבדה בעסק , האדריכלית אילנה ברזניצקי. ך כךבעדויותיהם של העדים האחרים שזימן לצור

  ".את עיקר הלקוחות מביא אהוד קורי:"הסבירה, 1995מאז שנת , כדבריה

   

רובסקי שסיפרו בין היתר על קשריהם החברתיים עם 'כך גם שני הלקוחות משה מלמוד ויעקב גונצ
  .שהתקיימו לצד הקשרים העסקיים שקשרו עימו, המערער

   

כי , ד אילון"כ המשיב עו"כפי שטען ב, ל עולה בבירור"מכל העדויות הנ, בהירזאת יש לה, אכן
מוניטין אישיים שהתבטאו בשמו הטוב ובכוח , בשנים האחרונות צבר המערער לעצמו דווקא

כי לצד , שגם עליה הועד, אלא שבזאת אין כדי לשלול העובדה הפשוטה. המשיכה שלו כלפי סביבתו
  .רד עצמו מוניטין שנקשרו בו ובשירות שהעניק ללקוחותיוצבר גם המש, מוניטיו שלו

   

כי בפועל עומד בפני , מתוך התבוננות חוזרת בתמונה המתקבל מדברי המערער ועדיו,  נראה איפוא  .21
מרבית המאפיינים המיוחסים לעסק שצבר לעצמו , עסק שבו שולבו להלכה ולמעשה, בתיק זה

נתנזון . ל של המלומד ד"וטם של מאפיינים אלה במאמרו הנכפי פיר, מוניטין משלו, במשך השנים
  .שדבריו צוטטו לעיל

   

שלא הסתפק במתן , כי בעסק פעל צוות עובדים מקצועי ומיומן, עולה מן העדויות, בין היתר
. אלא גם תמך תמיכה אפקטיבית ממשית בעבודתו של המערער, בלבד, שירותים טכניים ללקוחות

אשר רכש לעצמו ערך נפרד ואשר העמיד בסיס ממשי ,  מנגנון עסקי אמצעיכי בעסק פעל, עולה עוד
  .וילך לו לדרכו, גם אם יעזבהו בעליו, להסתברות שלקוחותיו ישובו ויפקדוהו

   

המדובר הוא למעשה בעסקה שבמסגרתה בוצעה העברה של , כפי שציין המערער בסיכומיו, אכן
 הוצאות רבות הכרוכות דרך - יהיה אשר יהיה - שהיה בה כדי לחסוך מן הרוכש, "מערכת פועלת"

קצתם או , שיש בה גם כדי להגדיל ההסתברות למעבר לקוחות קיימים, כלל בהקמת עסק חי
  .אליו, מרביתם

   



, 6' תוארו היטב על ידי עד המערער מס, מוניטין עיסקיים אלה שנמכרו על ידי המערער לחברתו
  : של המערער למסגרת של חברהאשר טיפל בהעברת עסקו, ח חיים קינן"רו

   
   

 159' עמ 

אלא ,  המוניטין לא היו לאו דוקא שלו-אתה שואל אם לא נשארו למר קורי מוניטין "
הקשר על , העובדים שהוכשרו לכך, נצמחו בעסק ומנגנון שהתפתח במשך שנים
 המוניטין שייכים לעסק המשרדי שנקרא. שהעובדים עם הלקוחות הכל יחד זה מוניטין

 ).' לפרוט22' עמ(" אהוד קורי

   

היו , לפיה, כי ברמה העקרונית יש מקום לקבל טענתו של המערער,  בסיכומה של נקודה זו לקבוע  .22
באחוזים כאלה או אחרים שעדיין צריכים , וכי אלה נכללו בעסקת המכר, לו לעסקו מוניטין משלו

  .ליבון ובדיקה

   

כעולה מן , ים בדבר העברת מלוא פעילותו של העסק לחברהובאין מחלוקת בין הצדד, בנסיבות אלה
חבת מס " מכירה"כללה בחובה מרכיב של , יש לקבוע כי עסקת המכירה של העסק לחברה, ההסכם

  .שהתיחסה לכאורה למכירתו של נכס המוניטין שהיה קיים בעסק

   

תאם ,  שנקבע בהסכםכפי, האם שווים המוסכם של מוניטין אלה, השאלה שנותרה לדיון הינה אם כן
  ?בפועל את שווים האמיתי של המוניטין העסקיים של העסק שטרם הוברר

   

  שווי המוניטין העסקיים

   

  :כך, לפקודה' מוגדרת בפרק ה, במכירת זכות הונית בידי נישום, טעונת מס" תמורה "  .23

   

 נקי מכל המחיר שיש לצפות לו ממכירת נכס על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון כשהנכס"
  ".או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום, משכנתה, שעבוד הבא להבטיח חוב

   

ח " ש600,000ניתן להסיק כי התמורה בסך , ל שבאו בפני" ובעדויות הנ2/מעיון בהסכם מע
או בגין המוניטין המיוחסים שמכר , הנקובה בהסכם כתמורה שניתנה למערער בגין תיק הלקוחות

מוכר מרצון לקונה "מחיר שהיה ניתן לצפות לו בעת מכירת העסק מעלה הרבה על ה, לחברה
  ".מרצון

   

' בקובעו כמוזכר כי צד א, נקט משום מה בלשון סתמית, בהתיחסו למהות המכר, ההסכם עצמו
  .הא ותו לא)". המוניטין(בתמורה להעברת תיק הלקוחות ", ח" ש600,000סכום של ' תשלם לצד ב

   

  . סתם ההסכם ולא פירש דבר בענין זה-? ולמה בדיוק התייחס, בכיצד חוש? וסכום זה מהו

   

  :בזו הלשון, המערער עצמו תיאר עם זאת את הנכס שמכר לחברה בשליטתו

   



, במסורת, העברתי את כל הקשור ברכוש, המשמעות של מכירת המוניטין שלי לחברה משמעה"
שהנסיון שאהוד קורי ) חושב(י אנ... כולל את שמיכל מה שקשור ששיך לאהוד קורי , בלקוחות

וספר של לקוחות שבאו . כל מה שקשור, נוהלים,  פילוסופיה במסורת של עבודה.רכש ניתן להעברה
  .).ת.א.ב, הדגשה שלי';  לפרוט4' עמ(" בגלל הפירסום והנסיון לכל זה אני קורא מוניטין

   

 160' עמ 

במסגרת אותה , מכר הוא לחברה, ענין זהעל פי האינפורמציה שהעמיד המערער בפני ב, הווה אומר
, אך שבחלקם האחר, מכלול של פרטים שבחלקם היוו הם אכן מוניטין עסקיים, מכירה של מוניטין

, נסיונו האישי, שמו הטוב, בין אלה. לאו ברי העברה, היו הם מוניטין אישיים שלו דווקא
 . וחזר מספר פעמים במהלך עדותועל דבריו אלה שב המערער. ונהלים" פילוסופיה במסורת עבודה"

   

אינן ניתנות להפרדה , כי תכונות אלה הקשורות באישיותו שלו, ומה אעשה וכבר הבהרתי לעיל
  ?ואינן מהוות נכס בר תמורה, ממנו כלל

   

לא , שהתיחסה לכאורה למכירת מוניטין, האם התמורה נשוא ההסכם, עולה איפוא השאלה, בהכרח
  ?שאותם מכר לדעתו באותו הקשר, שלו עצמו" המוניטין האישיים"של הושפעה משוויים המוערך 

   

את שווי , שהוצגה בהסכם כתמורה עבור מוניטין, האם אין לגרוע מסכום התמורה, עולה גם השאלה
אם , ואשר איני יודעת מה שווי יש ליחס להם, שלא הוערכו כלל, מוניטיו האישיים של המערער

  ?בכלל

   

כי חישוב , שהסביר בעדותו בפני, מר קינן, ח של המערער"תמודד רוהעם שאלה זו ניסה לה
בהיות חישוב זה , המוניטין נעשה על ידו על בסיס רווחי המשרד בשלוש השנים שקדמו לעסקה

  .דבריו אלה לא נסתרו על ידי המשיב. לטענתו פרקטיקה מקובלת בחישובי מוניטין

   

, ן כלל חישוב זה לא רק את המוניטין של העסקהסתבר כי בפועל אכ, שמדבריו בהמשך, דא עקא
התייחס לתקופת , לפי דבריו, שהרי. אלא גם את שווים של המוניטין האישיים של המערער עצמו

ולא מהיום בו , תחילת עיסוקו של המערער באדריכלות, קרי, 1971צמיחת המוניטין החל משנת 
. כנדרש, תיחס אל המוניטין העסקייםכפי שהיה מצופה ממנו לעשות אילו ה, החל המשרד לפעול

כאשר הבסיס , הרי קשה לחשב את שווי המוניטין העיסקיים בניכוי המוניטין האישיים, מעבר לכך
  .יחדיו, הוא הרווחים שנוצרו בעת שהיו קיימים בעסק שני סוגי המוניטין האמורים

   

שולם , מורה נשוא ההסכםכי חלק מסכום הת, מחקירתו הנגדית בידי מר אילון עלה, זאת וגם זאת
, למערער בשל כך שהעביר לחברה את הזכות להכנסות שאמורות היו להגיע אליה מלקוחות חייבים

' עמ(עוד בימים בהם היה המשרד בבעלותו של המערער , בגין עבודה שבוצעה להם על ידי המשרד
  :כך הוסבר ענין זה על ידי המערער עצמו). ' לפרוט21

   

אני , ומכאן ואילך כל ההכנסות לחברה, סיק לעבוד כעוסק מורשההודעתי שהמשרד מפ"
בגין אותן עבודות , קיבלתי את היעוץ בצורה כזו שהחברה ממשיכה לקבל את ההכנסות

  .שהמשרד עשה עוד קודם לכן

גם את . העברתי את כל מה שקשור לחברה, כשאמרתי שעשיתי מכירה העברתי את כל הפעילות
). ' לפרוט9' עמ( " אני חושב שבגין זה קיבלתי את הכסף עבור המוניטין,יתרות הלקוחות שהיו לי

  ?וכי יש להוסיף דבר
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שכל סכום שקיבל המערער בגין העברת זכות לקבלת כספים , נראה כי מיותר לשוב ולהדגיש
לא יוכל להכנס בשום מקרה , מלקוחות בשל עבודות שהמשרד ביצע עבורם בטרם העברתו לחברה

, קרי, עסקינן" הכנסה מעסק"ב, והרי; ולא יוכל להימסות עימהם, גידרם של המוניטין הנמכריםל
 .בהכנסה פירותית של המערער עצמו שהפיק מן המשרד בתקופת פעילותו

   

ח שיועדה לפי ההסכם להוות תשלום עבור " ש600,000ס "שמן התמורה ע, פועל יוצא מן האמור
, שווי המוניטין האישיים של המערער שנכללו בהם על פי עדותויש להפחית לא רק את , מוניטין

לפי , ואשר נכלל משום מה באותה תמורה, שאיני יודעת מהו, אלא גם אותו סכום של החזרת חובות
  .דבריו הוא

   

  סוף דבר

   

שבחלקה אכן ,  מכל שהובא עד כאן עולה תמונה מעורפלת למדי של העסקה מושא הערעור דנא  .24
אך בחלקה התיחסה למכירה מיומרת , מכירת מוניטין עסקיים אשר נצמחו בעסק כמוכחהתיחסה ל

מהווה הכנסות פירותיות שנבעו , כשחלקה הנוסף, של מוניטין אישיים שאינם ניתנים למכירה
  .מפעילות העסק טרם מכירתו לחברה

   

  ?הם עצמם, כיצד אם כן ייקבע שווי המוניטין העסקיים

   

תוך קביעה , ואולם זאת, אלא לקבל הערעור עקרונית, אין כל דרך בפני, עניןכי בנסיבות ה, דומה
נשארה בלתי ברורה ובלתי ניתנת , ששאלת שווים של המוניטין העיסקיים שנמכרו במסגרת ההסכם

  .מעמיק, שמאי, לטיפול בערעור זה בלא בירור עובדתי

   

ת שבמהלכה ייקבע חלקם של על מנ, בנסיבות הענין לא נותר אלא להחזיר התיק לשלב השגה
שלא פרט כלל את הרכבם כפי שנתגלה רק , 2/ להסכם מע1המוניטין העסקיים שנמכרו לפי סעיף 

  .במהלך שמיעת העדויות

   

 לאחר הפרדתם משווי המוניטין -לצורך הוכחת שווים האוביקטיבי הנכון של המוניטין העסקיים 
 יהיה על המערער -החובות שהגיעו לעסק האישיים של המערער ומשווי הזכות לקבלת החזרי 

תוך נקיטה בשיטת חישוב מעודכנת של מרכיב המוניטין , להביא בפני המשיב ראיות של ממש
  .לפקודה' בפרק ה" תמורה"שתשקף נכונה את שווים בהתאם להגדרת המונח , במכר

   

 סכום נכבד שהועבר לידי עדיין נותר לי להתייחס אל דרך מיסויו של אותו.  ועדיין לא תם הדיון  .25
ואם כתמורה למוניטיו האישיים שכלל , אם כהחזר חובות של לקוחות כמתואר, המערער מן החברה
  .באין יכולת, לא נמכרו לה על ידו

   

שלא שולמה למערער בגין מוניטיו העסקיים של , נותרה שאלת מיסויה של יתרת הסכום, רוצה לומר
  .עסקו
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, משלא כללו נימוקי הערעור כל טענה חילופית לעניין סיווג התשלומים היתרים, ראהכך נ, לכאורה
כאילו היוו הם תמורה בעד מכירת זכות הונית , היה מקום לקבל דרישת המשיב לראות באלה

אלא שקביעה כזו אינה יכולה להתיחס כלל אל סכום החזר החובות המהווים כאמור הכנסה . עלומה
 .רפירותית בידי המערע



   

כהכנסה , בשיעור מס מלא, לאחר שיוכח גובהן, שסכום החזר החובות ימוסה, התוצאה היא
  .כ המשיב בסיכומיו"כפי שסבר בצדק ב,  ולא כהכנסה הוניתפירותית

   

לצורך הוכחת שוויים האמיתי של המוניטין , ויוחזר לשלב השגה, יתקבל לפיכך בחלקו, הערעור
ויתרת הלקוחות , לאחר הפחתת שווי המוניטין האישיים מהם, העסקיים שנמכרו במסגרת ההסכם

  .שתמורתה שולמה לו גם כן במסגרת העסקה

   

  .אין צו להוצאות, בנסיבות הענין

   

  .בהעדר הצדדים, )2000 בספטמבר 24(ס "ד באלול תש"כ, ניתן היום

   

  שופטת ) -( 
   

 


