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I    הנדרשותעובדות הה, ועתירהעניינה של .  

 

מתמקד .1 זו  עתירה  של  המשיבה    ההתחמקותובסירובה    עניינה  מענה  של  הלממתן    עותר בקשת 

   ,    13-12עמודים    1  נספחמצ"ב מסומן    )  "הבקשההלן "ל(  ,16/4/2021מתאריך  י,  מקצועלקבלת מידע  

ע"פ החוק    ,(להלן "החוק")  1998-, תשנ"חידעחוק חופש המ ע"פ    ,תפקידה של המשיבה  ע"פ  וזאת  

וע"פ    " )  החוק לתיקון סדרי מינהל (להלן "  ,1958- תשי"טן סדרי המינהל (החלטות והנמקות), הלתיקו 

תשע"ח דיגיטליים,  קשר  באמצעי  ציבוריים  לגופים  פנייה  "   2018  - חוק  קשר  (להלן  אמצעי  חוק 

   .הנחיות מינהליות של היועמ"ש לממשלה  1.0002כמו גם ע"פ הנחייה מס'  , .")יטלייםיגד

ל בקש   "    היא  הבקשה   .2 מדברי ה  רכב  עבור  תשומות  מס  לניכוי  בקשר  כללי  מקצועי  מידע  קבלת 

בקשה    . אין בבקשה משוםלבקשה  1" ראה סעיף    לתקנות התעבורה "רכב מדברי ...  1כהגדרתו בסעף  

אם כך רוצה המשיבה היא יכולה להוסיף, אבל אין בכך משום    , אבל"יללכ  משפטי קע  ר  למתן "ייעוץ 

    . מקצועימלהשיב על הבקשה למידע למשיבה מתן פטור 

 .  לבקשה   10בסעיף    בקשה למידע פרטני כמפורט גם הבקשה כוללת  .3

מות גה למונית רשאי לנכות מס תשוהאם עוסק שאינו מורה דרך ואין ברשותו רישיון נהי  .א

 כם הינכם מתבקשים לענות בכן או לא ) תב ו?  (אנא בתש רילרכב מדב

 . לצרף לבקשת ניכוי מס תשומות לרכב מדברירש עוסק אלו מסמכים נד  .ב

 )  קיימים 591(מתוך  ?  בענף כלכלי מסוים האם העוסק חייב להיות רשום  .ג

נועדה   .4 וככלי עזר  לשמש כהנחיה  הבקשה  י  דברים ברכב מהן לעוסק  ,מס תשומותהחזר  למינהלית 

   שממציאים דרישות לא חוקיות. יש פקידי מע"מ ר כי הלא סביותמנע את המצב  .מוהן לפקידי המע"

ב .5 נמצא  באלפי  שכן היא    ,המשיבהרשות  המידע המבוקש  כבר  ניכוי מס  טיפלה  של  תשומות  בקשות 

לתקנות    14ף  קורא את סעי, ודע קרוא וכתובבענף ויו קצת  מתמצא  כל הדיוט ה  גם  כמו.  לרכב מדברי

המבוקשיודע  המע"מ   למידע  התשובה  המידע    .  מה  בהמשך  יקרא  הנכבד  המשפט  שבית  כפי  אך 

כל משרד  פקיד מע"מ בכל דרגה ובוכל  ו נהיר לפקידי המע"מ  ינא  , כל כך מובן מאליוהמבוקש שהוא  

 המידע המבוקש. את  פנה העותר למשיבה בבקשה לקבלת כן  ול . ממציא פרשנות משלו

. אך  יבקר בדיעבד את הפעלתו של הרכב המדבריוא לא מתנגד כי המע"מ  י הש לציין כהעותר מבק .6

 כי מי שמתחיל לעבוד בענף יידרש להמציא חשבוניות כי עסק במתן הסעות.   אין זה סביר

ולבסוף  חודשים    7 .7 תשובה  קיבל  לא  "לאיים"  העותר  מ  המשיבהעל  נאלץ    מסרה     ,נהליתבעתירה 

 . ")התשובה(להלן " 81-14' עמ  2 נספחב מצ" , קבלת המידע ל תשובה לבקשהתר  ועלהמשיבה  

, ועושה רושם כי  דעש בניגוד לחובתה ע"פ חוק חופש המימכיוון שבתשובה אין את המידע המבוק  אך .8

רכי מדינת  ר בניגוד לתפקידה, המינהל התקין, החוק ועהמשיבה רק מתכוונת להמשיך להתעמר בעות

    . עתירה זו תר להגישנאלץ העווקש  המב עדישראל ולמנוע ממנו את המי 
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היא    (א) לחוק,    7ובה לכך, ראה סעיף  , ולמרות שאין כל חהסיבה שהעותר נדרש להגיש את הבקשה .9

הוא עוסק בתחום רכבים מדבריים, וכיום    1994עצמו, כמי שמשנת  למידע עבור  העובדה כי הוא נדרש  

ברשות אבל    2ו  יש  מדבריים,  הוא  רכבים  תפקידוך  כל  רשנדבעיקר  האיגוד  בורי  הצי  בתוקף  כיו"ר 

כמי שעוסק במתן ייעוץ בתחום רישוי  ,  "ודת אשכולמדברי בישראל "אגסיור ו  המקצועי של בעלי רכב

לישרא  רכב  כלי  התחבורהוייבוא  משרד  מטעם  לו  שיש  לרישוי  תודות  וזאת  ממש  ל,  שיזם  וכמי   ,

  בעלי רכב ישראליים. עמותת  –לאחרונה את הקמת עבר"י 

מאשרים את    ,ובמחוזות  "מ במשרדיםפקידי המע  רוב המכריע של המקרים  בכי    ןמבקש לצייתר  העו . 10

מדברי    ניכוי לרכב  התשומות  רכישה,  כנדרשמס  חשבונית  הצגת  בעת  כרכב  דהיינו,  רכב  רישיון   ,

מסמכים  שבהם המשיבה פועלת כדין ע"פ ה  מדובר על אלפי מקרים   .  ה בר תוקףע מדברי, ורישיון הס

רכבכיחהמו  האלו כי  ז  ים  תשומות  מדברי  מס  להחזר  לתקנות המע"מ,  ב))(2(ב)(  14קנה  תע"פ  כאי   ,

 לעוסק שהרכב משמש  , המחריגה את האיסור לנכות מס תשומות לרכב מנועי ") התקנה (להלן "

 ,בידי מי שעסקו הסעת נוסעים.  להסעת נוסעים במהלך העסק 

 אמור.או טיולים כ ריםלסיורים וטיולי שטח, בידי מי שעסקו ארגון סיו   

, יש פקידי מע"מ שמסיבות שונות לא מאשרים לעוסק בעל רכב מדברי את  בלבדבמקרים בודדים  רק   . 11

תשומות מס  ואניכוי  חבר, .  שאינו  מי  וגם  אשכול,  באגודת  החברים  מדברי,  רכב  בעלי  העוסקים    ז 

לעותר רכב מדברי  ,פונים  בעלי  של  לעניין, כיו"ר האיגוד המקצועי  וכמומחה  להם  ,  את  ל  לעזור  קבל 

 ומות לרכב מדברי.  ת החזר מס התשמסרבים לאשר אמול משרדי מע"מ שהחזר מס התשומות 

גאה   . 12 שהעותר  תפקידו  בד"כ  לומר  במסגרת  המע"מהצליח  פקידי  את  עומד    לשכנע  מדברי  רכב  כי 

ק  שאין בידיי העוס   ,ת מסמכים נוספים. הוא עשה זאת באמצעות הצגבתנאים הנדרשים ע"פ התקנה

רישיון המשרד ההסעותבעל רכב מד גם  שבו הרכב רשום  ברי, כמו  על תקנות התעבורה  סה, כמו  בר 

סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב),  רותים (הסעת  צו הפיקוח על מצרכים ושי   הרלוונטיות והסבר על  

 .לפיקוח על רכבים מדברייםשמהווה הכלי העיקרי של משרד התחבורה  ")  והצלהלן "   1985-התשמ"

ש לומר  גאה  להעותר  לאפשר  כדי  הצו  של  תיקונו  את  מעוליזם  להשתחרר  פרטיים  של  עוסקים  ם 

  ו ר בסופו של דבר אישהמע"מ   פקידיו  .  2016משנת תיקון הצו, אותם ראה קו  חריים שעשתאגידים מס

 : במקרים הבאים  כמפורטדברי לרכב מ את ניכוי מס התשומות 

אשדוד  .א מע"מ  מדברי    משרד  רכב  מלבעניין  מדברי  רונן      ,40653301.ר  רכב  מר  באמצעות 

 . ואחריםאזורי מע"מ אשדוד ממונה   –אלעד 

 רים. באמצעות גב' מזל סלמן מחלקת החזרים ואחמע"מ ירושלים   .ב

 באמצעות  רו"ח שמואן סיהון.  ריה מע"מ טב  .ג

העמקרים  שני  באבל   . 13 כינחל  בענייןותר  חרוץ  נתקל    ,שלון  בחברי  עת  שהתעמרו  הגונים  לא  בפקידים 

,  אחדקרה  שסירבו לאשר את ניכוי מס התשומות , לא נתנו הסבר להחלטתם, במ  בעת אשכול    אגודת

אלו פעלו שלא ע"פ    פקידים.  איומיםה בסגנון של  פעלה רו"ח אתי אסולין ממע"מ פתח תקווולכאורה,  

כדי לאשר  ולא סבירות  לא חוקיות  ת  והמציאו כל מיני דרישו  ,לא מסרו מייד החלטות בכתבתפקידם,  

   :  וכמפורט   ,הנרכש בפעם הראשונה החזר מס תשומות לרכב מדברי
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תקווה  אסולין    אתי    רו"ח    .א פתח  לכממע"מ  פעלה  שהיא  מלבד  ש  הר וא,  איומים  בסגנון  ל 

תשומות  לחמשת ניכוי מס  אישרתי  מעולם לא  אני  שה"...  כל הבקשות  וביטלתי את  עברו  ו, 

מצ ואני  הבקשה ליידי,  את  תשקלי  כי  מסהעתקי  דרשה  ו  מחדש..."  יעה  רכב  כי    חשבוניות 

טיולים   16681601מדברי   ו   / או  הסעות   ש  ,  ביצע  למרות  תשומות וזאת  מס  ניכוי  בקשת 

, כמו גם משבר הקורונה גרם  ועוד לא התחיל לעבוד  בפעם הראשונה נעשתה לרכב שנרכש  

   שיתוק הענף.  ל

כי  אסולי  לציין  אתי  מירו"ח  להתנכל  משה  ן  שלה  האיומים  על חברה  לאת  לעמוד    שהעזה 

התשומות מס  את  לקבל  עליה  ,זכותה  התשומות  , והטילה  מס  בקשת  בעקבות  ביקורת    , רק 

    יכרים. יסודית שמשמעותה השקעה של זמן וכסף נ

א רו"  .ב תקווה  ח  פתח  ממע"מ  התשומות  יינהורן  מס  החזר  את  לאשר  וכדי  הנ"ל  בעניין  דרש 

דורש זאת. ראה תשובתה  ורישיו  רישיון מורה דרך שהחוק לא  וזאת למרות  נהיגה למונית  ן 

גדליהו טלי  גב'  ה של  על  הממונה  על  ,  המפקח  מטעם  מדברי  לרכב  הסעות  רישיון  וצאת 

 .  19עמ'   3 נספח ב מצ" בעניין   התעבורה במשרד התחבורה 

  הינו רכב מדברי.  16681602' רכב מס

 . למוניתנדרש להיות מורה דרך ורישיון נהיגה וחדת לא  הפעלת רכב מדברי בהסעה מי

ברי  רכב מדס תשומות למבעניין החזר    2ממשרד מע"מ תל אבי    אריה כהן ליז כהן ורו"ח  גב'    .ג

שי  . 17419002 לראות  ביקשו  הם  השאר  הרכב  בין  על  מסלוט  חשבוניות  לקבל  ,  המדברי, 

בהתייחס   הקורונה  משבר  בשיא  עדיין  נמצאים  ואנחנו  לראשונה  נרכש  שהרכב  למרות 

והסברים ממשרד ההסעות בגין  .  ות כי יש מי שיספק עבודה לרכבהוכח לעבודות עם תיירים,  

מרות  את ל, וזאורה מתרחש בפועלהכלליים לבין מה שלכ  חוסר ההתאמה בין תנאי הרישיון

ון  הסעות נמצא מחוץ לגדרות סמכות פקידי המע"מ והוא כולו נת  שרדן רישיון הסעה למשמת

   . בידיי משרד התחבורה

אך העותר רוצה להדגיש    . "  אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו  ... "לחוק,  . (א)  7"פ סעיף  ע . 14

שאת   המשווע  הסבירות  המשיבה  חוסר  נותנתל  לא  ה  כשהיא  המידע  בעת   מבוקשאת  שהיא    או 

בסגנון של  תשובה  מתחמקת מלתת את המידע באמצעות מסך עשן בלתי עביר לעוסק הממוצע במתן  

ומפותל" שטי"ד משפחו לכל  ת "מפולפל  נהיר  שיהיה  נותן מענה למידע המבוקש באופן  לא רק שלא 

ות  ומדרישות על   , אלא מקים פרטני בנושא  י ידעבון בעל רואה חשאו / ו    עוסק מן השורה שאינו משפטן

 - ראה :    את פשרם  תמפרטשהמשיבה כלל לא 

ל3סעיף    .א בהתאם  פרטני  באופן  ייבחן   ..." ו.   עסק.  נסיבותיו  '  'מבחני  פי  ועל  בפסיקה  שנקבעו 

שיתמכו   מסמכים  להציג  העוסק  על  יהיה  בהתאם  ספציפי.  באופן  עוסק  כל  של  הפרטניות 

 הוא מנהל עסק כאמור ..."   בטענתו כי

יודט  . 3סעיף    .ב כלי של העוסק  התנאים שפורטו לעיל יש להוסיף שהענף הכל  גש כי על כל.  "... 

      העוסק ... " מוסיף נדבך נוסף לנסיבות בקשתו של 
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II   רועיםיהשתלשלות הא.  

 

מספר    12/4/2021 . 15 פניה  המשיבה  מאת  מידע  לקבלת  בבקשה  העותר  הזאת     3142416פנה  הבקשה   ,

    .  20עמ'   4 נספח   מצ"ב  , לא כל חומר רקערות בודדות להייתה מאוד תמציתית וכללה שו

  ת מידע ע"פ חוק חופש המידע  הנדון: בקשה לקבל

: בעל    תוכן  איני  אם  וגם  דרך  מורה  איני  אם  גם  מדברי  לרכב  מע"מ  תשומות  מס  לקזז  ניתן  האם 

רי  סעה כרכב מדבכמובן בתנאי שלרכב רישיון רכב בסיווג רכב מדברי ויש לו רישיון הרישיון למונית.  

  מהמפקח על התעבורה.  

ושלים  ייה ואכיפה משרד מכס ומע"מ יר אפרת (רות) כהן מנהלת מדור גבהשיבה לעותר גב'   13/4/2021 . 16

    4ראה נספח 

  באתר .   עיתו צלפנות למחלקה המקיש   –התשובה 

לע . 17 מבחינת  היא  שכן    ג התשובה  ש לעותר  ח העותר  חוק  על  הממונה  לגורם  ישירות  לפנות  ופש  ניסה 

במ המעהמידע  הממ  "שרד  למחלקה  אפשרות    ,ישירות  ועית צקאו  כל  במפ"ל  למצוא  הצליח  לא 

וזאת  להתק "נסגור  אך בליבו חשב  ת דיגיטליים.  רצעי תקשוגוד לחוק אמבניגוד לחוק, ובנישר אליו 

שהוא   הוכיח  שכבר  ירושלים  מע"מ  עם  העניין"  עניין "את  קודמ   "מבין  העותר    יםבמקרים  שבהם 

   . ודרישות מע"מ ירושלים רק חשבונית ורישיון רכב .ר מס תשומותהחז  לגביתו כנע א הצליח לש

שוב את כל   אלץ לרשום, כשהוא נ3142416פנה העותר שוב באמצעות מפ"ל פנייה מספר    14/4/2021 . 18

מה שמכביד על השימוש במפ"ל שלא מאפשרת שימוש  ועוד ועוד  וד כתובת  כולל מיק פרטיו האישיים,  

   .    21עמ'  5 נספחמצ"ב  לה. טופ טרםייה שבר צורפו לפנבנתונים שכ

יום . 19 לעותר    ,    14/4/2021,  באותו  ואכיפה  גב'  בטלפון  התקשרה  גבייה  מדור  מנהלת  כהן  (רות)  אפרת 

ירושלים  ומע"מ  מכס  המשרד  לגבי  תנצ,  כנדרש  מידע  במפ"ל  אין  כי  ידעה  שלא  על  בפניו  אמצעי  לה 

   -21עמ'    5ראה נספח   הבאה תשובהאת הלו מקצועית ושלחה הקה למחל  קשר ישירים

  "בהמשך לשיחתנו עליך להגיש מסמכים ע"מ שנוכל להשיב לפנייתך.     

  .  , רישיון רכב ואת החשבוניתבקשה מסודרתיש להגיש  

  מקצועית.   ועבר למחלקה הבמידת הצורך הבקשה ת 

מידע  לת  לקב  ,בבקשהט  לפנות למשיבה במסמך מפורר  עותה החליט  וי,  מענה הלקהבגלל    16/4/2021 . 20

אישור      22עמ'    6  נספחמצ"ב     3153798מספר הפנייה    למפ" בקיצור  פניות הציבור  מערכת    באמצעות

   .  1צורף נספח הכוללת מסמכים והסבר רקע   וצירף לפנייתו את הבקשה, קבלה

כי  ם   אפרת (רות) כהן מנהלת מדור גבייה ואכיפה משרד מכס ומע"מ ירושליגב'    אישרה   2021/16/4 . 21

התקשרה לעותר עוד כמה פעמים וטענה כי הבקשה  . בהמשך  3153798נייה  בקשה מספר פאת הקיבלה  

 .  הופנתה לממונים עליה וכי היא תעדכן את העותר לגבי המשך הטיפול
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מייל     ת) כהן מנהלת מדור גבייה ואכיפה משרד מכס ומע"מ ירושלים(רו  אפרתגב'  שלחה    22/4/2021 . 22

    תבה לו ו כשב   23עמ'  7 נספח"ב , מצלעותר

  קצועית. בקשתך, הוחלט להעביר את הבקשה בכל זאת למחלקה המ "מוטי שלום, לאחר בדיקה של

  אך שולחת לך גם את המייל שלהם ...  אותה אליהםהעברתי 

   074-7611292  ה  בטלניתן לבדוק את סטטוס הבקש

והעותר  פנה  חודש  כבחלוף   . 23 המקצועית  למחלקה  עם  בטלפון  לוי דיבר  סיוון  המחלקה    גב'  רכזת 

ב  המקצועית,   כי  שטענה  כהן  פניו  רות  אפרת  שגב'  לא  חומרמעולם  כל  לה  בתאריך    לחה  ולכן 

מחל  27.5.2021 לשכה  רכזת  לוי  סיוון  וגב'  המקצועית  למחלקה  תזכורת  העותר  מקצועישלח  ת  קה 

, ומסרה  וא גם משפטןשה הפנתה את הטיפול לרו"ח גיא ג'ורנו  הודיעה כי    30/5/2021תאריך  ובמ  מע"

 .      24עמ'  8 נספח מצ"ב   .דבידו של העותר גם את כתובת הדוא"ל שלו וגם את מספר הטלפון הניי

הופתע   . 24 מספר  והתרשם  העותר  את  לידיו  שקיבל  ג'ורנוהטלפמאוד  גיא  ומשפטן  רו"ח  של  הנייד    , ון 

ל ואכן      האזרח הקטן.להאמין שמדובר במשרת ציבור מן המעלה הראשונה שאכפת לו מעותר  וגרם 

(משפטן)  ח גיא ג'ורנו  , אבל בכל פעם רו"ות שניהל העותר איתוד לבבי בשיחות הרבמר ג'ורנו היה מאו

 .ו הייתה אכזבה קשהובסופו של יום ז .בטענות כי הוא עמוס מאוד ד זמןביקש עוד זמן ועו

מצ"ב    ,  המשיבה  נגדונה  בתללממונה על תלונות הציבורי גב' קרין ממן  פנה העותר במקביל    31.5.21 . 25

השיטה  ועל    אי מתן מענה לבקשתו לקבלת מידע  נגדהעותר התלונן  בתלונה     .      27-25עמודים    9  נספח

"כותשת"  משיבה  ה  של היא  מפ"לשבה  במערכת  אליה  בפונים  וומתעמרת  ה ,  ש את    המחלקה עובדה 

יפול הלוקה שעשתה גב'  ט את הו  ,  גוד לחוק אמצעי קשר דיגיטלייםבני  ה נגישה לציבורהמקצועית אינ 

   .רות כהן ממע"מ ירושלים

   .  29-28עמ'  10 נספחמצ"ב  ון דת נוהל בנהצעשלח שעושה לו המשיבה ולאור העיכובים  ,26/7/2021 . 26

בנוהדיוהעותר  הוזמן    2/8/2021 . 27 לדיון  המן  בלשכת  המקצועיתשא  בקר  חלקה  ג'נרי    יה בבנין 

בירושלים העותר  הממשלתית  להפתעת  הדיון .  התקשר  בבוקר  ג'ורנו  התנצל  מר  הדיון    דחהו,  את 

 . שיש לו עניין יותר חשובבטענה 

הנ"להעותר    נענה    5/9/2021 . 28 גולדיאן  רו"ח  באמצעות    ,לתלונתו  (בפועל)      אביב  בכיר  תחום  מנהל 

בשל אילוצי זמן וריבוי    "...  כיאשר השיב לעותר      30עמ'    11  חנספ  מצ"ב  כס ומע"ממביקורת פנים מ

וכן    פניות למחלקה צריך להיעשות  המקצועית,  בו  בנושא רוחבי אשר הטיפול  בשל העובדה שמדובר 

לך הוסבר  חודשים במתן המידע המבוקש הינו סביר. בינתיים  "...    4העיכוב של  ... "    ברמה הארצית

בור שאתה רשאי לנכות מס תשומות מע"מ הינו מנגנון שומה עצמית, וככל שהינך סכי מנגנון חוק  

מנהל תחום בכיר      אביב גולדיאן  רו"ח  . לציין שגם    ... "    עשות כןמדברי, הינך רשאי לבשל הרכב ה

כדי להסביר את    ות ארוכות  התקשר בטלפון לעותר והשקיע שיח   מביקורת פנים מכס ומע"מ(בפועל)  

 .  סבלנותהוא מבקש מהעותר להתאזר בוכי   תשובתו

בנוהדיוהעותר  הוזמן            2/8/2021 . 29 לדיון  בלשן  המשא  המקצועיתכת  בקר  חלקה  ג'נרי    יה  בבנין 

את    דחהו  ,   , התנצלבבוקר הדיון מר ג'ורנו התקשרלהפתעת העותר               .  הממשלתית בירושלים

 .  בב בתל אבישיש לו עניין יותר חשובטענה  לתאריך בלתי ידוע  הדיון
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ושוב לאחר ש       6/11/2021 . 30 ג"לרו   העותר התקשר שוב  ו(משפטן)    'ורנוח  ול  הטיפכחצי שנה לאחר ש, 

תאריך    העותר   " איים"  לידיו  העבר   עד  אם  כי  ג'ורנו  מר  תשובה    9/11/2021על  יקבל  מידע  ללא 

  מיצוי ההליכים בעניין.  יים אתס כי בכך הודיע ו  תנהליהמבוקש יעתור נגדו בעתירה מ

ו   9/11/2021 . 31 ראה  לבקשתו  את התשובה  העותר  קיבל     17:16בשעה  ו   בדעשוב  "האיום"  לא  פהפלא 

לראות    .  2נספח   מאוד  שמח  אך  העותר  ג'ורנו  רו"ח  של  תשובתו  את  שבמייל  ביום  מכיוון  מדובר 

העותר לא קרא  , ותינוק בן שנתיים,  4בנכדיו הקטנים , תאומות בנות  מטפל  העותר    , יום שבו  שלישי

 .  את התשובה

תשולמחר רק   . 32 את  קרא  העותר  בבוקר  רו"ח  ת  של  ג'ורנו בתו  מחלקה  מנהל    –  (משפטן)  גיא  תחום 

מע"מ   פניו.  מקצועית  מנפלו  משום  אין  המבוקשבתשובה  למידע  מענה  לעותר  תן  ברור  היה  וזה   ,

את   לכסות  רק  נועדה  הפתלתלה  המשפטית  המשישהתשובה  של  מסוגלת  מחדליה  שלא  לתת בה 

ש  מומחה בתחום, ובעיקר לעוסק שנדריה מובנת גם לעותר שהינו  בלשון שתה  ,מענה כנדרש לבקשה

   . ולא בפלפולי משפטניםמקצועי שיהיה נהיר לאדם מן השורה קבל מידע ל

תן לו ארכה של  נו  !   אין משום מתן מענה למידע המבוקשבטענה שבתשובה  ולכן פנה שוב למר ג'ורנו  . 33

.  טות מחוז ירושליםיוגעים בדבר כולל לפרקל . המכתב הופנה לכל הנ לבקשהימים למתן תשובה    7ד  עו

המ אצל  גורם  לציין  אף  הפנייה.  את  קיבל  כי  להשיב  טרח  לא  את  שיבה  פרקליטות  לטובה  מזכירות 

 ר.  אשר כי קיבלה את פנייתו של העותירושלים שטרחה ל

 .  נקודה זו ובלית ברירה נאלץ העותר להגיש את עתירתו זוב . 34

 

III   צדדים לעתירהה .  

 

, ואחרסים  יגביית המעל  ממונה    –  משיבהה . 35 החזר מס  אישור  על    במישרין  תיא במדינת ישראל 

מדברי לרכב  האתיומחוי  .  תשומות  הקוד  ע"פ  לפעול  מרץ      ,שלה  בת  מ  2017פורסם  עובדי  הדורש 

אדיבות, הגינות, והוגנות, ללא משוא פנים    אמנות, אמינות,, בנהרשות "... למלא את תפקידם ביושר

     י לקוד האת  11ראה כותרת עמ'   החוק. כבוד האדם ועל שלטון   ותוך שמירה על

 עותר  ה . 36

 ם.  בעלים של שני כלי רכב מדבריי  .א

 . מחה ייחודי בתחום, ונחשב כמו יו"ר האיגוד המקצועי של בעלי רכב מדברי  .ב

  .  53עתירה מספר בהגשת עתירות לבית המשפט , זו וידע בעל ניסיון   .ג
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VI      המשפטשל בית  ותו מכס    

 

 (א) לחוק.   17ע"פ סעיף  נכבדה  סמכותו של בית משפט . 37

  

 V    טיעונים לעתירהה.  

 

 סרה את המידע המבוקש!  חודשים לא מ 7והמשיבה במשך !   החוק מחייב את המשיבה למסור מידע . 38

ים, והגנה על  יפלפולים משפט, אלא רק רקע כללי,  קשומידע המבאין משום מתן מענה  ל  תשובה  ב . 39

רלוונטי איך מגישים את הבקשה    .  נותן המידע   כללי  מידע  ובפאין מסירת  רט אין תן מענה  בכלל 

   - ורט בבקשהוכמפ לשאלות הפרטניות שהעלו בבקשה 

גה למונית רשאי לנכות מס תשומות האם עוסק שאינו מורה דרך ואין ברשותו רישיון נהי  .א

 כם הינכם מתבקשים לענות בכן או לא ) תב ו?  (אנא בתש ילרכב מדבר

 . לצרף לבקשת ניכוי מס תשומות לרכב מדברירש עוסק אלו מסמכים נד  .ב

 ?   בענף כלכלי מסוים האם העוסק חייב להיות רשום  .ג

 הקיימים בפרסום של רשות המיסים. )  591(מתוך 

 ימים.   45דרש תוך בקשה כנלתיקון סדרי מינהל ולא נתנה מענה ל  חוק, ולוקחבניגוד ל המשיבה פעלה  . 40

דיפ המשיבה   . 41 תקשורת  אמצעי  לחוק  בניגוד  ישיועלת  קשר  אמצעי  לא מפרסמת  כשהיא  רים  גיטליים 

 ת. למחלקה המקצועי

העותר  המשיבה   . 42 של  יסוד  בזכויות  בפגעה  מתמוגנים  היא  כאשר  וחירותו  האדם  כבוד  ת  עמרחוק 

כל הפרטים שלהם  שוב ושוב את  ם  בפונים אליה באמצעות מערכת מפ"ל, אשר נאלצים לחזור ולרשו

 ארה פתוחה.  נשכאשר הם לא זוכים למענה או שהטיפול לא הסתיים בפנייה ש 

א מאפשרת לפקידים שלה "לאיים" על עוסק  משתמשת בסמכותה באופן שרירותי כאשר הי   המשיבה . 43

 ה בדיקה יסודית של ספרים כעונש למי שעומד על זכותו.  מטילשמבקש החזר מס תשומות ו 

התעמרה בעותר אשר התעלף במשרדי מע"מ פתח תקווה בגלל שסגרו אותו בפרוזדור שהיה  בה  המשי . 44

 .  ז גבוה של חומרי ניקוי ואבקבשיפוץ ואשר היה בו ריכו
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ה . 45 המידע   את  לתת  המשיבה  של  ע"פ  חובתה  גם  למהיועמ הנחיות    מבוקש  מס'  "ש  ,  1.0002משלה 

לקבוע  המחיי השונות  הרשויות  את  כדי  גמ  כללים  "...  בות  לעצמה  קובעת  מינהלית  שרשות  ישים 

סבך הבירוקרטי  נהל בהמתוכדי שהאזרח הקטן    ,    1.1סעיף  ראה    שידריכו אותה בהפעלת סמכותה "  

ן, מה ההחלטה הצפויה  לשער מראש, במידה סבירה של ביטחו"...  וכל  ילטון  השהאינסופי של רשויות  

ידע  ק אחר   כל עוס העותר כמו  ובמקרה דנן    .א)  (  1.2.2עיף  ראה ס  "  את מעשיו בהתאם לכך.... ולתכנן  

פני שוקת שבורה כאשר  מוד ב לקבל החזר של מס התשומות ולא לעכדי  כיצד לבקש את מס התשומות  

 לו דרישה אחרת.   כל פקיד ימציא

, כך גם  דעתעמם שיקולי    ישל  בכלים לרשויות המינהל הציבורי  כמעט לכל תפקיד וסמכות המוקנאכן   . 46

נתנו אישורים  אבל לאחר מאות ואלפי פעמים שפקידי המע"מ  .  בפרט  שות המיסיםלאגף המע"מ בר

תשומותה מס  ועשרותלרכ  חזר  מדברי  ל  ב  אישורים  הסעותאלפים של  בידי    ,אחרים  רכבי  הצטבר 

מאודנגיש  מידע  המע"מ   וללהיה  שרצוי  ,  בעניין  רב  כתוב רכז  במסמך  המע"מ  גבש  ,  אך  .ביוזמת 

זו הייתה  ולכן  ,  משיבהל הכחלק מתפקידה ש המע"מ כשל ליזום  נוהל / הנחייה    במקרה זה לכאורה ,  

, וחובתו לפעול   ופש המידעמידע המבוקש ע"פ חוק חאת השל כאזרח מן השורה לבקש  העותר  זכותו  

 .  כך ע"פ תפקידו כיו"ר האיגוד המקצועי "אגודת אשכול" 

והוא חייב    ,העסק שלובניית  עושה לצורך    שר העוסקלא מבוטלת א  בענייננו מדובר על הוצאה כספית . 47

על  מדובר      -  רירכב מדבמס תשומות להחזר  הכספיים.    ולדעת כיצד לתכנן את צעדימבחינה כלכלית  

פקידי  עוסק עצמאי קטן הינו סכום לא מבוטל וכאשר    , אשר לגבי ל עשרות אלפי שקליםודל שסדר ג

תב, ובכל  תשובה בכ  ים, לא נותנשונותומ  שונות   שווא  בטענותבם  מסרבים להשי  "היצירתיים"המע"מ  

שנה אפילו  להימשך  יכול  המצב  חדשים  ונהלים  דרישות  ממציאה  ש  ,פעם  מאמה  באיתנות  פוגע  וד 

  הרכב הזה הוא כל עולמו הכלכלי ועליו הוא מבסס את עוסק עצמאי קטן שהעותר או כל  הכלכלית של  

או    יות אינן חוק ,  הן לא סבירותמע"מ שק מהדרישות של פקידי  לדוגמה חל  פרנסתו וכלכלת משפחתו.  

   לא בגדרות סמכותם : 

 . אתי אסוליןרו"ח  ע"י  המע"מ פתח תקווב דרישה לקבלת חשבוניות של עבודה שבוצעו  .א

   גם בלתי אפשרית!וקית בעליל כמו זו דרישה בלתי ח

עדנה  (  דםא  הכיצד   חרדית      ) י.גב'  ונכנס  עשתה שאישה  אמיץ    ה יכולחדש  לעסק  ה  צעד 

לא עבדה  מעולם  היא  כאשר  חדש    בברכ הסעה שביצעה  לגבי עבודות  ציא חשבוניות מס  להמ

 .  יום אחד  לא  אפילו  , בענף

, אבל פקידי  גמור בעבודהמשבר הקורונה חלק מהעובדים בענף סבלו מחוסר  בגלל    לציין כי  .ב

לראו דורשים  בשלהם  כניותחשבו ת  המע"מ  שגורם  אישורים  לקבל  או  עבודה,  ,  יספק  לשהו 

 דרישות של מר  ל. ניסה לישראלתיירים אסורה הכ ת כאשר כיום וזא

תח תקווה רו"ח מאיר אינהורן. מע"מ פאו רישיון נהיגה למונית  ן מורה דרך  ודרישה לרישי  .ג

לחוק גמור  בניגוד  מ,   3נספח  ראה    !  וזאת  גדליה  טלי  גב'  של  על  תשובתה  המפקח  טעם 

 , עניין שלא נמצא בגדרות סמכות המע"מ !  התעבורה

   . למוניתנדרש להיות מורה דרך ורישיון נהיגה וחדת לא  הפעלת רכב מדברי בהסעה מי  
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IV      סיכום  

 

נתה  העותר הגיש בקשה לקבלת מידע אשר לא נע  .יגוד לחוקפעלה בנ   המשיבהזו    בעניינה של עתירה . 48

של   פשע    חודשים.    7במהלך  על  חטא  להוסיף  כדי  מתייחסת  המשיבה  לבסוף  שאינה  תשובה  נתנה 

לקבלת  לבקש במעשה  ה  , אלא  נתנה תשובמידע  לחובותיה  בניגוד   סביר  בה משום מתן  לא  שאין  ה 

 לסובב בכחש את העותר.  ורהלכא ומנסה  מענה לבקשה. 

חוץ לגדרות סמכותה כשהיא מנסה "להמציא" תנאים נוספים להגדרת וחובת רכב  המשיבה פועלת מ  . 49

 מדברי.  

מוגנות של העותר    בזכויות יסודגעה  פהיא  כשיסוד כבוד האדם וחירותו  המשיבה פועלת בניגוד לחוק   . 50

   . מתעמרת בעותר ובחברי האגודהכשהיא  ושל חברי אגודת אשכול 

אמצ . 51 לחוק  בניגוד  פועלת  ישיהמשיבה  קשר  אמצעי  מפרסמת  אינה  כשהיא  דיגיטליים  קשר  רים  עי 

למחלקה המקצועית , וכאשר היא מעמיסה קשיים רבים על הפונים אליה שנאלצים למלא שוב ושוב  

 לא יעיל.    טפסים מקוונים באופן

 

VII   ש קסעד המבוה       

  

הנכבד   . 52 המשפט  תנאמתבקש  בית  על  צו  לה    ילהוציא  המורה  המשיבה  המידענגד  את  הכללי    לתת 

שאלות    3  –ל    , מידע הכולל מענה  החזר מס תשומות לרכב מדבריהמבוקש לגבי איך מגישים בקשה ל

   בבקשה ציב העותר בפניה ות שהפרטני 

אין ברשותו רישיון נהיגה למונית רשאי לנכות האם עוסק שאינו מורה דרך ו  .א

 מס תשומות לרכב מדברי?  
 

 סמכים נדרש עוסק לצרף לבקשת ניכוי מס תשומות לרכב מדברי. אלו מ  .ב

  

 מסוים. העוסק חייב להיות רשום בענף כלכלי האם   .ג

                                         

   ם ,  החתועל     ית יה באולרא   

                     ,עותרהס,   נכי בררדמ          

  

    "בכסלו תשפ ו" ט  ,2021נובמבר  19   ,היום
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