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"ממסהשתמטות"ולגיטימיתהנחשבת"ממסהימנעות"ביןהאבחנהשלהשאלה
במישורוהןהעקרוניבמישורהן!ובספרותבפסיקהבהרחבהנידונה,כפסולההנחשבת

עסקאותשלמחדשלסווגבסמכותהשימושלענייןמבחניםיצירתשליותרהקונקרטי
.השונימ2המסבחוקיהמסלרשויותהניתנות
כוחואתניסהאשר("נישום":להלן)אדםשלדינומה,בשאלהעוסקיםפחות
עלנתקבלולאנקטבהםהאמצעיםוכאשרבמסחבותואתלהקטיןבמטרהמסבתכנון
להתעלםהחליטהווו('וכושבחמסמנהל,שומהפקיד)המוסמכתהמסרשותדעת

הפחתתהיתההעסקהשלממטרותיהואחתמאחראומלאכותיתעסקהבתורמהעסקה
אובעסקהההכרהלאימעבר"מחיר"שישלםנישוםלאותוראויהאם.נאותהבלתימס

.ממנהההתעלמות
הנישוםעומדשבפניוהיחידהסיכוןשבו"משחק"כעיןכאןקייםהאם,אחרתלשון

באותויעמודהיותרלכלואוהמסרשויותדעתעליתקבללאנקטבו"תרגיל"שהזההוא
והואנוסףסיכוןבפנילעמודחטבהואשמאאו,כללמסתכנוןהיהלאכאילומצב

שהיהמזהיותרגרועבמצבחשבוןשלבסופואותושתעמיד"סנקציה"עליושתוטל
.בידוצלחשלאמסתכנתשלניסיתבאותונקטאלמלאבועומד
וענישההרשעההכוללתביותכןהרחבהבמשמעות"סנקציה"במושגפהנוקטיםאנו

.92.2.21ביוםבטבריהשנערךבישראלהחשכתרואיבכנסשישאההרצאהעלמבוסס*
.בחיפההמחחיהמשפטביתשופט** תשכ)ממסוהשתמטותהתחמקותלפידות:בעיקרראה1

המסהכנוןגבולותגליקסברג'ד,(ז"
.23סעיף13'ע(1992)מסעבירותעמיר'גראהכן.שםהמאוזכרתוהפסיקה(ן"חש)

,מ"מעלחוק138סעיף.1961-.א"התשכ,[חדשנוסח]הכנסהמסלפקודת86סעיף2
לחוק84סעיף.1961-א"תשכ,פיצוייםוקרןרכושמסלחוק'53אסעיף.1975-ו"התשל

.1949-ט"התשכ,מקרקעיןשבחמס
"עונשיות-אזרחיותסנקציות"מןקנת:ראהוורחבהבמשמעות"סנקציה"במתחלשימוש3

.1הערה23*(ב"תטע)טזמשפטעיומ
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כגון,האזרחשלבכיסואחרותבפגיעותוכלהכופריאו,מנהליים5קנסותדרך,'בפלילים

.הוצאות9בגיןניכוייםאו,'הפסדיםקיזוזשלהתרהאי,המסלמדרגותהעלאת
להרתיעמעונייניםאנוכמהעדזהבהקשרהבעיהלהכרעהעומדתדיונינובבסיס
עליתקבלזהשניסיונםלחלוטיןבטוחיםהםאיןעודכל,מסלתכנןניסיוןמפנינישומים

.המסרשויותדעת
:הבאיםהטיעוניםאתלהעלותניתןכזוהרתעהשלקיומהבעד

העסקאותכלשל"בציציותיהןלבדוק"והאמצעיםהכליםאתהמסלרשויותאין.א
מטבעהןבדיקותיהן.אמיתיותאומלאכותיותהןאםלעמודכדי,במשקהמתבצעות

ההרתעהאמצעיבקיוםצורךישאלהבנסיבות.בלבדומדגמיותנקודתיותהדברים
והבלחיהלגיטימיביןהגבולעלהנמצאיםהמסלתכנוןהניסיונותלצמצוםשיביאו

.לגיטימי
זומבחינהוגםוקשהיקרהבדיקהלרובהיאהעסקהמלאכותיותבדברהבדיקה.ב

.כזובבדיקהצורךיהיהשבהםהמקריםלמיעוטלהביאראוי
לגיטימימסתכנוןביןהגבולבהיותכיהטיעוןאתלהעלותניתן,אלהנימוקיםכנגד

בפעילותלפגיעהיביאסנקציהבהטלתשהאיוםלחשושיש,למדיעמוםלגיטימיובלחי
לאישיקולמהווהנאותוהבלחיהנאותהתכנוןביןהגבולעמימות,כןעליתד.הכלכלית

מהיבטיושאחדהחוקיותעקרוןעללהתבססצריכהענישהכלבאשר"סנקציה"הטלת
אתלאמץשראויבהנחה."תחילהמזהיריןכןאםאלאעונשיןאין"שהואהמרכזיים

אתלבחוןמקוםיש,(בנידוןנחרצתעמדהנוקטיםשאיננוהגם)הראשונההחלופה
להחלתןבהקשרלהתעוררהעלולותהבעיותואתלרשותנוהעומדותהשונותהסנקציות

.דיונינובנושא
פליליותסנקציות

עשייתעלובמפורשבמישריןפליליתאחריותהמטילותעבירותשלנובתחיקהאין
.מלאכותיתעסקה
בצורותנקטמסתכנוןשבמהלךנישוםכי,כךעלמחלוקתלהיותיכולהלא,זאתעם

המתאפיינותהעונשיןדינישלהמסורתיותהפליליותהעבירותידיעלהמכוסותהתנהגות

צריך-כוזבתהצהרהאוזיוף,מרמהכגון,(פזיזותלפחותאוכוונה)פליליתבמחשבה
להביאבמטרהבוצעואלהשעכירותשהעובדהלאמרולמותר.פליליתבאתריותלשאת
אוהאחריותאתלשלולכדיבהאיןבוודאיבמסהחיובשללהקטנהאולביטול

.להפחיתה
.1961-א"התשכ,[חדשנוסח]ההכנסהמסלפקודת220-ו217שבסעיפיםהעבירותכגק4
.1961-א"התשכ,[חדשנוסח]הכנסהמסלפקודת191;190סעיפיםלמשל5
הכסףכופר"שטרית'ש,1961-א"התשכ,[הדשלנוסחהכנסהמסלפקודת221סעיףלמשל6

.577(ל"תש)בשהפטרם"המינהלבידיפליליתענישה-
.קביליםספריםניהלשלאמיעלהחלהלפקודה(ב)121שכסעיףהסנקציהכגק7
נוסח]הכנסהמסלפקידת(כ)33בסעיףקביליםספריםניהולאילענייןקיימתכזוסנקציה8

.1961-א"התשכ,[חדש
.1961-א"התשכ,[חדשנוסח]הכנסהמסלפקודת(א)33סעיףהשווה9
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האמצעיעלהואהדגשכאשר,כללחםחברתייםערכיםעללהגןבאותאלהעבירות
.האחריותלענייןחשיבותבהאין,המטרהואילו(הזיוף,ההטעיה)הפסול
העבירותבהגדרוההמשתבציםבאמצעיםשימוששלהתופעהכאשר,זאתעם

יצורשהמחוקקמניעהאין,מסלתכנתבהקשרבמיוחדנפוצההמסורתיותהפליליות
מאלהיותרחמוריםעונשיםהטלתדווקאלאפשרכדי,זהלענייןמיוחדותעבירות

העבירותנשואהמעשיםאותםכאשר,הכלליותהפליליותהעבירותבגיןהמוטלים
שלהעבירותלמשלכך.מסמתשלוםלהשתמטבכרונהמהבצעיםהאמורותהככליות

הכנסהמסלפקודת(5)220סעיףלפימרמהאו(4)220סעיףלפיחשבונותפנקסיזיוף
שבע)יותרחמוריםעונשיםנושאים,מסמתשלוםלהשתמטכוונהשליסודהכוללים

שאינןהעונשיןלחוק415,418סעיפיםלפיומרמהזיוףשלהכלליותמהעבירות(שנים
.כזיןכוונהכוללות

שליסודכוללותואלהזיוףאומרמהכגוןמסורתיותבעבירותומדוברמאחר,כאמור
מודעהיההנאשםשבהםהחמוריםהמקריםאתילכדואלההרי,פליליתמחשבה

ואפילובעובדותטעההואאם,מאידך.מעשיוולתוצאותלנסיבות,התנהגותולמשמעות

.אלהייעבירותבגיןאחריותותישלל,חשבונאיםבכלליםאוהמסבדיני
באמצעישימושמיסודותיהכיסודדורשתשאינהבעבירהמדוברכאשרהדיןמהואך
,מוסריותאישלברורגולבעלילכשעצמםשהםאחריםאמצעיםאו,זיוףאו,מרמהשל
כלהפקודהפי-עלשנערךח"דומתוךהשמיט"שנישוםעלפליליתאחריותמטילהאלא

הואאיןכי,שסברמיזהסעיףלפילהענישראויהאםז12"ח"בדולכוללהשישהכנסה
מלאכותיתשבעסקהנקבעובדיעבד,מסוימתבצורההעסקהאתבנהכאשרבמסחייב

?ממנהלהתעלםהחליטההמסורשותהמדובר

נפשייסודעלמבוססתהפליליתהאחריותכאשרחריפותהבכלמתעוררתהשאלה
היאהאחרונהבתקופהאך,הפליליתבתחוםדופןיוצאתתופעהאמנםזו.רשלנותשל

.בפרטייהפיסקאליובתחוםבכללםהכלכליבתחוםומתפשטתהולכת

.מאסרשנותוחמששלושהואאלהעבירותבגיןהצפויהעונש10
ואז)הפליליתהמחשבהכשלילתטענתואתלהעלותהנאשםיוכלאם,לשאלהכאןנכנסאינני11

הגנתשלבצינורטענתואת"לתעל"עליויהיהשמאאו(תספיקסבירהבלתיטעותגםלכאורה
.סבירהגםהיתהשהטעותלהראותיצטרךשאזהעונשיןלחוק17סעיףלפיבעובדההטעות
איןשבוטצבוביןהעבירהבהגדרת"ביודעין"היסודמופיעבומצבביןזהלענייןלאבחנה

ר"פ,ש"היועמנגדרביעהאבו62/291,390פ"עראההעבירהבהגדרתמופיעזהמפורשיסוד
ד"פ,שבירו'ני"מ80/862פ"עבפרשתפורתבןהשופטת'כבשלוהביקורת2913,2929ט
.775,781(2)'לה

.1961-א"התשכ,חרוקנוסח]הננסהמסלפקודת(1)220סעיף12
אופציהשלקיומההוכרהשבו,565(2)'לזד"פ,י"מ'נאהולאי81/696פ"בעד"בפסהאפילו13

שמדוברהודגשהרי,מסוימתבעבירהרשלנותשלנפשיליסודהמחוקקהתכווןלפיהפרשנית
.(588'בעבעיקר(שם)ראה).דווקאפליליתמחשבהנדרשתלפיוהכללילעקרתבחריג

הרגלפשיטתלפקודת(א)220'ס;1981-א"התשמהצרכןהגנתלחוק27'סלמשלראה14
.1980-מ"התש,[חדשננוסח

'סראהוכן1961-א"התשכ,[חדשneu[הכנסהמסלפקודת(2)'224אסעיפיםלמשלראה15
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שלעבירההיאוו.הכנסהמסלפקודת217סעיףלפיהעבירהאתלמשלטול

מוטלתכאןגם.!הנישום7שכםעלהועברהעדרהבדברשכנוענטלאשר,!רשלנותי
כגוןמיוחדיםבאמצעיםשימושעלולאח"מהדוההכנסההשמטתעצםעלהאחריות

.זיוף
מסוגעבירהשלברשתהילכדשנכשלמסלתכנוןניסיוןעשהאשרשנישום,הסיכון

מחשבההדורשותמעבירותלוהצפוילסיכוןבהשוואהבהרבהגדולכמוכןהואזה
.פלילית
להטילאפשרותאיןכי,!גליקסברג8המלומדידי-עלהמובעתדעהקיימתזאתעם
לסיווגלהשניתנהבסמכותשימושעשתהמסרשותשבהןבנסיבותפליליתאחריות
קונסטיטוטיביאופיבעלהואכזאתבסמכותשימושלדעתושכן,עסקאותשלמחדש
היאאלא,)void(בטלהאינההנישוםמסתמךשעליההעסקה,כלומר.דקלרטיבירקולא
עקרוןאתנוגדזהיהיהולכן.המסרשותהחלטתמכוח)voidable(לביטולניתנהרק

ההכנסהכלילתבאיאךהמתבטאת)התנהגותעלפליליתאחריותלהטילהחוקיות

השומהפקידהחלטתכאשר,(המסלרשותהמוגשח"בדוהמסתכנוןידי-עלהנחסכת

אחרירקנופלת,אחרתבדרךמחדשלסווגהאוהמסתכנוןנשואמהעסקהלהתעלם

.ח"הדוהגשת
זוחילופיתגישה:אלטרנטיביתגישהעלגםלחשובניתן,רבהגיוןזובגישהכיאם
שבסעיףזודוגמתמלאכותיתעסקהעלהמדברותההוראותכי,המוצאמנקודתיוצאת

שאחתלעסקההמתייחסהמבחןשלחלקאותוובייחודהכנסהמסלפקודת86
חוסרשלרעיוןמבטאות,"נאותותבלתימסהפחתתאוממסהימנעות"היאממטרותיה

שלמבחנוכיומהספרותמהפסיקהעולהכידוע.הנישום9ןמצדבזכותבשימושלבתום
.אובייקטיבייםבעיקרוהואהלבתום

אםבין,פסולמסתכנוןשלמקרהבכלקיימתהלבתוםעקרוןהפרתכי,לטעוןניתן
כשםממש,לאואםוביןמהעסקהלהתעלםבסמכותהלהשתמשהמסרשותמחליטה

,מוסףערךמסלחוק(3)(א)117'ס;1952-ב"תשי,(ושירותיםסחורות)קניהמסלחוק(3)22
.1963-ג"התשכ,מקרקעיןשבחמסלחוק98'ס;1975-ו"התשל

המופיע"סבירהצדק"שנקבעשם.94,96(1)מר"פ,י"מ'נועקבי84/916פ"עראה16
עמדהאםאלאמאחריותתשחררלאטעותוטענתאובייקטיבימבחןעלבנויהעבירהבהגדרת

.סבירותשלבמבחןגם
.1961-א"התשכ,[חדשנוסח]הכנסהמסלפקודת217לסעיףהסיפאראה17
.ואילך73'ע,1הערהלעיל,גליקברג18
זונקודהעל.130-ה1חוברת'גכרךמיסים,מ"מעמנהל'נשטינקרץמינה87/228ש"עראה19

לעיל,גליקסברגראה)בתפיסתומרכזימקוםתופסתשהיאעודולאעצטוגליקסברגעומד
.(152-266'ע,1הערה

בארציבורייםתחבורהשרוחי80/59צ"בג;231(1)לבד"פ,צרפים'נספקטור75/838א"ע20
צ"בג;828,835(1)להד"פ,'ואחבירושליםלעבודההארציהדיןבית'נ'ואחמ"בעשבע

להשקעותחברה,פנידר81/7נ"ד;449(2)לוד"פ,'ואחהתקשורתשר'נ'ואחלוגסי81/376
'נ'ואחזמורימרי81/435א"ע;673,689(4)לזד"פ,קסטרודוד'נ'ואחמ"בעובניןפתוח

קוים"יה'פרוקצ'ג;46(ן"חש)חוזיםדינישלו'ג;561,567(2)לוד"פ,'ואחמהצרישמואל
.41,57(ח"תשמ)יגמשפטעקוץ"הלבתוםלתורת
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אישוםלהגישהוחלטאםבין,לאואםלרשויותנתגלתהאםביןקיימתשבוצעהשעבירה
האחריותלגביהלבתוםחובתהפרתמשמעותמהירקהיאהשאלה.לאואםבין,בגינה

.הפלילית
באופןהמגדירותעבירותהפיסקאלייםבחוקיםאין,זהפרקבראשיתשציינוכפי
ולרשותנויתכןאך,כעבירההמלאכותיתהעסקהעשייתעצםאתובמישריןמפורש
העבירות,למשלכך.כזוהתנהגותלהפלילניתןשבאמצעותןאחרותעבירותעומדות

עבירותהן,הכנסהמסלפקודת(1)220-ו217סעיףכדוגמתח"מדוהכנסההשמטתשל
מהיסודחלקשלפחותאומחדלמסוגעבירותהןמחלופותיהןחלקלפישלפחות

.2!במחדלמתאפייןהעובדתי
קבועהזהבמקרה.חובה22שלקיומההיאמחדלבגיןאחריותלהטלתתנאיכידוע

אדםחייבהאםאך.ח"בדומסוימתהכנסהלכלולהחובהוהיאהעבירהבגוףהחובה
לפישתוכננהבצורההעסקהבאשרמסעליהחייבהואאיןשלכאורההכנסהעללדווח
ממטרותיהכשאחתהעסקהעריכתעצםאך,במסחיובגוררתאינה,החיצוניתחזותה

?לבתוםבחוסרנגועהנאותהבלתימסהפחתתהיאהעיקריות

לכאורההגוררתעסקהמוצגתשבהבדרךלבתוםחובתהפרתהאם:אחרתלשון
לפימפורשתחובהקיוםכאיהפליליתהאחריותלענייןכמוה,במסהחיובהפחתת
.העסקהעללדווחהפקודה
להטלתכמקורהלבתוםחובתעללסמוךשניתןלכךבפסיקהרמזלפחותקיים
גילהולאדירההנאשםמכרמנדלבאום23בפרשת,כןכיהנה.מחדלבגיןפליליתאחריות
הוא.אחרלאדםעצמהדירהאותהלמכורהתחייבבוחוזהלכןקודםכרתכילקונה

התבטאההנאשםוהתנהגותהואיל,השאלהנשאלה.מרמהשלעבירהבגיןלדיןהועמד
?הגילויחובתמקורמהו,הקודםהחוזהשלקיומודברגילויאישלבמחדל

(כלליחלק)החוזיםלחוק12בסעיףהחובהמקוראתראההמחוזיהמשפטבית

עמדתאתפסללאהעליוןש"ביהמ.מ"מובניהולהלבתוםחובתעל,כידוע,המדבר
להטלתכבסיסהלבתוםחובתהפרתשלהשאלהאתהשאיראלא,המחוזיש"ביהמ

.עיוןבצריך,מחדלמסוגפליליתאחריות
שערךשמיהרי,מנדלבאוםבפרשתהמחוזיש"ביהמשלהעמדהאתמקבליםאם

מדווחואינו,הכנסהמסלפקודת86'סכדוגמתתכנוניתאנטינורמהחלהשעליה,עסקה
סעיףלפיבעבירהאחראייהיה,עסקהאותהאלמלאעליהלדווחחייבשהיההכנסהעל

מתוך"נכוןלאח"דוערךסבירהצדקשללאמיעלמדברתהחלופותאחת217'בסלמשל21
(1)220בסעיףאו."ח"דולמסורהפקודהלפינדרשהואשעליהכלשהיהכנסהשהשמיט

(העבירהבהגדרתהמופיעותהנפשיהיסודדרישותמילויתוך)מיעלפליליתאחריותמוטלת

שלא,יצוין."---ח"בדולכוללהשישהכנסהכלהפקודהסיעלשנערךח"דומתוךשהשמיט"
עונשיןבדינייסודותפלרז"שזהלעניןראה)מחדלאומעשהשלכעבירהעבירהלסווגקלתמיד

העכירהעוסקתהאםהואהמחברמציעאותוהמבחן.(500-512סעיפים('אחלקג"תשמ)
.קשייםמעוררזהמבחןגםגבולבמקריאך,"תעשהלא"מסוגאו"עשה"מסוגבהוראה

,י"מ'נלבאברהם77/115פ"ע;2021,8-2077(4)יבר"פ,גרימואלד'ני"מ55/232פ"ע22
.505,518(2)לבד"פ

.505(2)לוד"פ,י"מ'נמנדלבאום81/593פ"ע23
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לשאלהקשרבליוזאת,(התנהגותואתשליווההנפשיהיסודסוגלפי)(1)220או217
.מחדשהסיווגבסמכותשימושהמסרשותעשתהאם

בעבירותאישוםכתביוגששלאהדיוניבמישורלקבועאוליראוי,הואכךאמנםאם
ביןתיאוםשיתקייםכדי,מחדשהסיווגבסמכותשימושנעשהאםאלא,האמורות
ואפשרותהדבריםביןהכרחיקשראיןהמהותיבמישוראך,והאזרחיהפליליהמישור
בסמכותושימושלעשותהשומהפקידהחליטאםביןקחמתהפליליתהאחריותהטלת

.לאואםובין-(אחריםמסבחוקימקביליםסעיפיםאו)הכנסהמסלפקודת86סעיףלפי
זודוגמתכוללניתבצורההמנוסחתעבירהאם,השאלהנשאלת;אחרמהיבט

תקנהעלאוזופקודהעלשעבראדם"כיהקובעת,הכנסהמסלפקודת215שבסעיף
מיעלחלה-"--דינואחרמפורשעונשעבירהלאותהנקבעולאלפיהשהותקנה
בלתימסהפחתתהיאהעיקריותממטרותיהשאחתעסקהאומלאכותיתעסקהשעשה
,תעשהאלאועשהבלשוןהמנוסחותהוראותהפרתעלרקחלהזועבירההאם.נאותה

פקיד]רשאי")סמכותהקניתשלבמושגיםהמנוסחתתכנוניתאנטיהוראהעלגםאו
הביטויכילטצוןניתןפורמליהלשוניבמישור.("--העסקהמןלהתעלם--[השומה

לפיחובהקחםלאאואיסורהפר"דוגמתמניסוחלהבדיל,"--זופקודהעלשעבר"
איסוריםהפרתעלרקלאאחריותלהטילהמחוקקכוונתעללכאורהמצביע,"וופקודה

.מכללאהנלמדיםכאלהגםאלאמפורגנים
בחובהכוללתעסקאותמחדשלסווגהסמכותכי,לסבורניתן:האמוראתנסביר
עסקהשערךומילבתוםחוסרבהשישבצורהעסקאותלעשותהאיסוראת,מכללא
צלצבר"הכנסהמסלפקודת86סעיףדוגמתבסעיפיםשנקבעוהמבחניםעלהעונה

.עבירהביצעובכך"--זופקודה
מידתאתתואמתשאינה,שבההעמימותבשלהיסוסיםמעוררתזושגישהספקאין
בתחוםמשופעיםאנוהשניהצדמןאך,החוקיותעיקרוןפי-עלהנדרשתהודאות
"הביצועתחילת","הסביראדם"הכגוןדומיםעמומיםבמושגיםהפליליהמשפט
עובדתשעצםכך,ב"וכיו"סבירכוח",המושלמתמהעבירההניסיוןאתכמבדיל
.חריגהתופעהאינההעמימות

מנהליותסנקציות

מכךנובעהרי,מלאכותיתמעסקהוהתעלמהכסמכותהשימושמסרשותעשתה
העסקהעריכתצורתעלבהסתמךמסוימתהכנסהכוללשאינוהנישוםשלשהדיווח

לאחררקהמוסמךביטויואתמצאשהדברמינאנפקאואין.בחסרלוקה-שנפסלה
.מעשה

דהיינו,"גירעון"עלמנהליקנסלהטלתהנוגעותהוראותכוללתהכנסהמספקודת
לפישלוח"הדופי-עלחייבשהואהמסעלבוחייבשנישוםהמסעודףשבוהסכום"על

חייבשהנישוםמהמס(%25)מסויםבאחוזעולהשהגירעוןבתנאיזאת.2'"131סעיף
.בו
.1961-א"התשכ,[חדשונוסחהכנסהמסלפקודת191סעיף24
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ללאכללבדרךנעשההדבר,מנהלייםקנסותהטלתעלהמחוקקכשמחליט
.האמורתהקנסלהטלתהעילהאתהמהווהלהתנהגותשנתלווההנפשיליסודהתייחסות
שלשאלותעלמחלוקתאיןשבהןבנסיבותמתקיימתהמנהליתהענישהסמכות

זוהתנהגותבאשראולוהמיוחסתבהתנהגותמודההאדםבאשראם,חוקשלאועובדה

משמעותהעלאוקיומהעצםעלויכוחלהיותיכולשלאמשמעיתוחדברורהכההיא

.המשפטית
,משפטיתהכשרהתפקידולמילוינדרשתלאאשר,השומהפקידדוגמת,מנהליפקיד

נפשייסודשלקיומולאיאולקיומוהנוגעותבשאלותלהכריעהמתאיםהגוףאינו
(ב)191בסעיףהקנסהטלתמותניתגירעוןקנסשלגביהעובדהמוזרהלפיכך.מסוים

התרשלשלא"השומהפקידשלדעתולהנחת"יוכיחשהנישוםבכך,הכנסהמסלפקודת
למיאוהכנסהמסלנציבהיהשאם,נקבע(ג)191שבסעיףעודולא,ח"הדובעריכת

כוונתומתוךבמזיינוצרהגירעון"כי,להאמיןסביריםטעמיםידועללכךשהוסמך
.קנסכפלבוחייבנישוםשאותוהמסלסכוםייווסף,"מסמתשלוםלהתחמקהנישום
ערהואהאם?26(זדון)במזידהמושגשלהמשפטיתהמשמעותעלהנציביודעמה

שלגבוההלדרגהשהגיעהידיעההאם,בשאלהלמשלהמתעוררותהמורכבותלשאלות

הןאלה.27?מניעספקמטרהספקשהיאלכוונה"תחליף"לשמשיכולההסתברות
.הפיסקאלייםבדיניםבידעדיואיןהעונשיןדיניבתחוםהתמחותהדורשותשאלות

המשפטמתחוםמושגיםביןרצויבלתי"שעטנז"כאןשישלכאורהנראה,לפיכך
,אלהמושגיםלקלוטערוכיםאינםאשרמנהלייםעונשיןדינילבין"קלאסי"ההפלילי

האדםוכוחבוהנוהגיםהדיןסדרימבחינתולאזהמשפטענףשלהמטרותמבהינתלא
משפיעותהרגילהפליליהמשפטמתחוםוקונספציותישזאתעם.הפעלתועלהממונה

ניתןלכךדוגמא.מנהליות"סנקציות"ליישםבבואםהמשפטבתישלהפרשנותדרךעל

הכנסהמסלחוק(2)(א)3בסעיףמצויהשהיתהלהוראהשניתנהבפרשנותלמצוא
תיאומים)הכנסהמסלחוק21בסעיףוכיום1982-ב"התשמ,(אינפלציהבתנאימיסוי)

.1985-ה"התשמ,(אעפלציהבשל
לא"ממנהלהפחיתםשישוהסכומיםהמתואמתההכנסהשפרטינאמרזהבסעיף

בוומקום"לפקודה131סעיףפיעלח"בדוהנישוםידיעללגביהםשהוצהרמהעליעלו

פקידידיעללהכנסותיוהוספווהםשלוח"בדוכלשהםסכומיםהנישוםכלללא

ליצורניתןפיוגועלמסגרתחוקשהוא1985-ו"התשמ,המנהליותהעבירותחוקלמשלכך25
לאחריותתחליףלשמשנועדמנהלייםקנסותכללבדרךהיאבגינןשהסנקציהמנהליותעבירות
,(1708'מס)המנהליותהעבירותחוקלהצעתההסברדבריראה,עונשיןבדיניהקפידה

.הנפשיליסודהתחחסותכלבושאיןמראהזהבחוקעיון.62ח"ה,1985-ה"תשמ
.ואילך514,557וד"ת,י"מ'נצקובוביץ"50/125פ"ע26
(3)מדד"פ,י"מ'נוענוגו88/172פ"ע;205(3)לטר"פ,יפת'נבורוכוב83/677פ"עראה27

ייחודכסימן'לפגועבכוונה'"פלרז"ש.133,139(1)מהד"פ,רוזן'ננצים89/506פ"ע.280
.439(ז"תשמ)יזמשפטים"1965-ה"תשכהרעלשוןאיסורלחוק6'סלפיהעבירהשל

(ה"תשמ)יחמשפטים"?הציפיותלהלכתצפויומה?למניעיםהמטרותהיהפכו"סנגרו
.18.Rev.].182."High Degree of Probability8Bein "Knowledge which Reached
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הניכויקטןוממילאהמתואמתבהכנסתואלהסכומיםלכלוללנישוםהותרלא,השומה
טעותשנפלההשומהפקידמששוכנצוהוא,זולקביצהסייגישזאתעם.ההוןלשמירת

.לתקנולנישוםהותיר,הנישוםשהגישח"בדו
לאמסוימתעסקהשלההצגהצורתכאשרהדיןמההשאלההתעוררה,2"עינבפרשת
ההכנסה"שפרטיבדיעבדמתבררמכךוכתוצאההשומהפקידדעתעלנתקבלה

שהוגשח"בדושהוצגומכפישוניםהיו"ממנהלהפחיתםשישוהסכומיפהמתואמת

בהשקפהתלויהדבר?=הטעות"סייגבגדרכזהמקרהלכלולניתןהאם.השומהלפקיד
בראשיתשהוצגהשאלה,כושלמטלתכנון"המחיר"שלהשאלהלגביהמועדפת
.דברינו

כהתקשרותמסוימתעסקההציגהנישום:הבאותהעובדותרקעעלהתעוררההשאלה
כאשר,המגרשבעלשהואבונהקבלןכלפימבצעקבלןמצדבניהשירותילקבלת
שמדוברהיתההשומהפקידעמדתמאידך.במזומןמשולמתהבנייהלשירותיהתמורה

אחרותיחידותאודירותתמורתקרקעשלבמכירההמתאפיינת"קומבינציהבעסקת"
שלפרטימקרההיאהעסקה.הקרקעאותהעל,קבלןכ"בד,הקונהשיבנהמשותףבבית
.חליפין29עסקת

למהותהנוגעבכל.,המערערתשלזועלהשומהפקידעקדתאתהעדיףש"ביהמ
כלהמשפטיתבתפישהשטעותקבעש"ביהמזאתעםאך.זהבמקרהשנערכההעסקה

בהלהכירשישטעותבגדרהיא,בודבק"מרמהשאבק"לבתוםחוסרבהאיןעוד
.sollnnלשמירתהניכוילצורךח"הדותיקתכמאפשרת
הנישוםשל"חטאו"כאשראזרחית"סנקציה"הטלתגםנמנעתלפיה,זוגישה
,העונשיןבדיניכיוםהנוהגתלגישהתואמת,נכונהשאינהמשפטיתבתפישהמתבטא
בפרשנותאומשפטיבמצבטעהשהנאשםמקוםפליליתאחריותלהטילמקוםאיןלפיה

.3!פלילילברבדיןטעותבהלראותניתןעורכל,עובדתיתמערכתשלהמשפטית
רכשאשרשנישוםנקבעשם.אייזיקס32בפרשתהמסעבירותבתחוםהוחלזהרעיון

הכנסהלמסשהגישח"בדוהוווהאותועלהצהירולאברווחחלקיםבשניומכדופרדס

ניתןלא,(ולכאןלכאןפניםלהשיששאלה)מסחריתבעסקהמדוברשאיןלתומובסברו

כדוגמתפליליתמחשבההדורשתבעבירהלא.היתהמוטעיתמחשבתואםגםלהרשיעו
כדוגמתרשלנותשלנפשיביסודהמסתפקתבעבירהלאואףלפקודה220שבסציףזו

.העונשיןלחוק217בסעיףהעבירה
שאלותמעלה,ונכשלמסבתכנוןכוחושניסהמיכלפימנהליותבסנקציותהשימוש

.246'עז"טכרךא"פד87/105+59ה"עמ28
החיובומועדהמחירקביעת"הדרי'יבעקבות249'בע(שם)ל"הנ87/105+59ה"עמראה29

.512(א"תשמ)חמשפטעיוני"לקבלןקרקעבעלכיןחליפיןבעסקתמ"במע
.253'ע,שם30
הלבראוהפליליבחוקטעות"פלרז"ש.150(1)יטד"פ,י"מ'נושברג64/291פ"עראה31

,פליליוהלברהפליליבחוקטעות",בין'ד.508(ה"תשל)המשפנתם"?הגבולהיכןפלילי
.106(ו"תשל)להפוקלנד"ההבחנהזחיסולאוהגבולקביעת

.371(1)בזד"פ,י"מ'נאיידתם72/5פ"ע32
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ותחולתוהמנהליהפליליההליךביןהיחס,הנדרשתההוכחהמידתכגוןקשות
לענייןספציפיותאינןאלהשאלותאך,ביניהםביחסים"כפולסיכון"שלהדוקטרינה

סנקציותשלקיומןלעצםנוגעותאלא,שכשלמסתכנוןעלמנהליותסנקציותהחלת
."הפליליותהסנקציותשלבצדןאלה

סיכום

צריך,פסולמסותכנףלגיטימימסתכנוןביןלאבחנהמבחניםלקבועלניסיונותמעבר
הואהמתוחכםהנישוםעומדבפניוהיחידהסיכוןהאםהעקרוניתהשאלהאתלהציג

השאלהתוכרעאם.נוספתבסנקציהלשאתעליושיהיהאו,אמתמסלשלםיצטרךשהוא
.הפעלתהודרךהסנקציהסוגשלהבעיהתעמודעדיין,בחיוב
חייתחוםאלהפליליהמשפטשלוהולכתגוברתלחדירהנטייהכיוםאמנםיש

שלעמוםכהתחוםאלהפליליהמשפטכניסתאתלעודדראויאםספקאך,הכלכלה

מובןאינו,הפליליתוהאחריותהלבתוםעקרוןהפרתביןהקשרכאשר,המסתכנון

.מאליו
כאןאך,פעולותשלזהבסוגלטיפוליותרתואמותנראותמנהליותסנקציות
"ענישה"שלשההליךלנישומיםשישהערובותמבחינתקשותשאלותמתעוררות
פקידים:ההליךעלהמופקדיםמבחינתהןקייםהקושי.הוגנתבצורהיתנהלמנהלית
בתחוםדייםמאומניםהםאםספקואשרמשפטיתהשכלהחסריכללבדרך,מנהליים
בנוגעברוריםכלליםהעדרמפאתוהןהשונותהאחריותדרגותביןהמהותיותהאבחנות

.המנהליהפליליבמשפטהחליםוהראיותהדיןלסדרי
המסדיניבתחוםמנהליותשסנקציותלקבועניתן:לתיקוןניתנותאלהבעיותאך
לענייןואילו.3'שלוםשופטשלתפקידלמלאכשירותבעליפקידיםידי-עלרקיוטלו

,ההוכחהכמותלענייןבעיקרברורותהוראותלקבועיש,הראיותודיניהדיןסדרי
להיותשחייבההליךבמהותהתחשבותתוךזאתכל.וראיותיוהנישוםטענותשמיעת

.מרתיעערךובעלויעילקצר
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