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טלי איתן
רפאל ליבא
ירון מהולל
איתן שמואלי
אביגדור דורות
ניר ויסברגר
סאלי גיליס
נעם וייס
עופר כהן־צדק
אהוד קרונפלד
קרן רייכבך־סגל
שירלי גל
נטע שקד־שטדלר
גיא הדר
נועה לב גולדשטיין
יוחאי שלף
רועי גוטמן
דייב זיתון
אלון רום
יואל וידל
אסתר ליבא
אלין וקסלמן
מרב כהן־אורבך
אליס אברמוביץ
נטלי דוידאי הדר
אלכס פינקל
אברהם מורל
עופרי סבירסקי
סיון פרל
אייל בן זקן
גרגורי אירגו
ליטל נוף סבג
אדם קדש
גיא אידו
סמדר רובינשטיין
שלי בנד
אתי שי
חיים וינר
עדי חיה רבן
מעין אינוור
רונה פריימן
אסתי בן–נון לוי
רן מחלב
גיא מוגילבסקי
אלון ענוה

היידי מ .ברון
ג'ו צ'רסון
ענת שינקין
ולדימיר שרמן
דורון שנער
נאוה אילן

הרפורמה בתקנות סדר הדין
האזרחי  -מבט ביקורתי
עו"ד רפאל ליבא
לסדרי הדין בניהול משפט אזרחי (כמו גם פלילי)
השפעה מכרעת על כל הבאים בשעריו של בית
המשפט .תקנות סדר הדין האזרחי מסדירות
למעשה את אופן ניהול התובענה האזרחית
במדינת ישראל .הן יוצרות מסגרת דיונית לבית
המשפט ולבעלי הדין ומתוות את האופן שבו
הצדדים להליך המשפטי יוכלו לממש באופן ראוי
והוגן את הזכויות המוקנות להם מכוח הדין ,ומכאן
חשיבותן הרבה.
בתחילת שנת  2014הוסמך כבוד השופט בדימוס
משה גל ,לערוך רוויזיה בתקנות סדר הדין האזרחי,
במטרה לייעל ,לפשט ולקצר את ההליכים
האזרחיים .התוצאה הוצגה לאחרונה בחודש
נובמבר  2014ובעקבותיה נוצר הד תקשורתי
וציבורי רב.
למרות המטרה שעומדת ביסוד ההצעה של
כבוד השופט בדימוס גל ,החלפת תקנות סדר
הדין האזרחי מהיסוד עלולה לגרום דווקא
לעומס התדיינויות משפטיות שייסובו סביב
פרשנות התקנות החדשות .משכך ,בטווח הזמן
המידי הרפורמה לא תוביל בהכרח לחסכון בזמן
ובמשאבים אלא ההפך הוא הנכון.
היקף כתבי הטענות
במסגרת טיוטת התקנות ,מוצע לצמצם את היקף
כתבי הטענות (כתב תביעה ,כתב הגנה וכיו"ב)
המוגשים לבית המשפט עם תחילתו של ההליך
השיפוטי ,כך שלא יעלו על שלושה עמודים.
כמו כן ,מוצע כי לכל כתב טענות יצורף תצהיר,
שיפרט את העובדות הנכללות בכתב הטענות,
וזה יוגבל לחמישה עמודים ,עת מדובר בהליך
המתנהל בבית משפט שלום; ולשמונה עמודים,
אם ההליך נפתח בבית המשפט המחוזי .מקורה
של ההצעה בטענה כי כתבי טענות ארוכים
גורמים להתארכות הדיון ולקושי באיתור השאלות
השנויות במחלוקת .הכל מסכימים כי אין להאריך
בכתבי הטענות שלא לצורך ויש להימנע מכתיבה
מסורבלת ,וזאת על מנת להציג בפני בית המשפט
תמונה עובדתית ומשפטית מלאה ובהירה .ברם,
אין בהכרח קשר ישיר בין אורך כתבי הטענות לבין
הזמן המוקדש לקריאתם ולימודם .לעתים ,ודאי
עת מדובר בסכסוכים מורכבים ,יש צורך בהגשת
כתב טענות המתפרש על פני מספר עמודים גדול
יותר משלושה עמודים ,כפי שמוצע .הדגש צריך
להיות על אופן הצגת הדברים (איכות) ולא על
הכמות .ההגבלה בדבר מספר העמודים שכתבי
הטענות יכללו ,עלולה לפגוע באפשרות של
הצדדים למצות את טענותיהם ובסופו של יום
לפגוע בזכות הגישה לערכאות.

כתבי התביעה וההגנה יהיו מגובים בתצהיר
כאמור ,על פי ההצעה ,כתבי התביעה וההגנה
שיוגשו לבית המשפט יהיו מגובים בתצהיר שיינתן
על ידי בעל הדין ובמקרה של תאגיד ,על ידי אורגן
בו .התצהיר יכלול את הפעולות המקדמיות שבהן
נקט בעל הדין לפני הגשת כתב הטענות וביניהם
בין היתר הודעה בכתב של התובע לנתבע בדבר
כוונתו להגיש כתב תביעה ,תשובת הצד שכנגד
לתובע ,והדיון המקדמי שהתקיים בין הצדדים,
במטרה ללבן את הפלוגתאות שביניהם; את
העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות וכל
מידע נוסף שלמיטב ידיעת בעלי הדין ,יהיה בו כדי
לסייע בהבהרת הפלוגתאות נשוא המחלוקת שבין
הצדדים .התצהיר שיצורף לכתב ההגנה יכלול גם
התייחסות לעובדות המפורטות בכתב התביעה
שהנתבע מודה באמיתותן .גיבוי כתבי הטענות
בתצהירים יש בו כדי להכביד על ניהול ההליך
המשפטי ואף לייקר אותו כבר בשלב הראשוני
שלו .זאת ועוד ,המערכת המשפטית כורעת תחת
נטל העבודה ומעתה יצטרכו השופטים ,עוד לפני
הדיון המקדמי בתיק ,לקרוא וללמוד לא רק את
כתבי הטענות שיוגשו על ידי הצדדים ,אלא גם
את התצהירים שילוו אותם לרבות הנספחים
שיצורפו להם.

בתי משפט
פעולות מקדמיות טרם הגשת כתב תביעה
התקנות המוצעות מסדירות פעולות מקדמיות
שהצדדים יהיו מחויבים לקיימן ,טרם הגשת
כתבי הטענות .כך ,התובע יהיה מחויב להודיע
בכתב לצד שכנגד על כוונתו להגיש כתב תביעה
נגדו תוך פירוט עילת התביעה וצירוף מסמכים
רלוונטיים .הצד שכנגד יידרש להשיב לפניה
ולצרף לה מסמכים רלוונטיים מטעמו .לאחר מכן,
ילבנו הצדדים את הפלוגתאות שבמחלוקת ויעלו
הצעות לפתרונן .במידה והצדדים יגיעו למסקנה
שלא ניתן למנוע קיומו של הליך שיפוטי ביניהם
לשם פתרון הסכסוך ,יהיה עליהם לבחון צעדים
במטרה לצמצם ,ככל האפשר ,את המחלוקות
שביניהם ובין היתר ,למשל מינויו של מומחה
מוסכם .אמנם ההליכים המקדמיים נועדו להביא
לליבון יריעת המחלוקת עוד טרם ההליך המשפטי,
ולאפשר את יישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית
המשפט ובכך לחסוך בזמן שיפוטי יקר ,ברם הם
עלולים גם לייקר את ההליך המשפטי ,ובמקרים
בהם הסכסוך יתברר ,בסופו של יום ,בין כתלי בית
המשפט ,אף להאריכו.

1

תחומי התמחות

2

עקרונות יסוד
התקנות המוצעות כוללות בחובן שלושה עקרונות
יסוד :הראשון ,הליך שיפוטי ראוי והוגן; השני,
שימוש לרעה בהליך המשפטי; והשלישי ,ניהול
המשפט וחובת בעלי הדין על פיו .על בית המשפט
מוטלת האחריות להגשים את המטרות שביסוד
התקנות ,כאשר על בעלי הדין מוטלת החובה
לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו ומכאן
לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית .לטענת מנסחי
טיוטת התקנות ,העקרונות כאמור מגשימים את
מטרות סדר הדין האזרחי ומייתרות את הצורך
לחזור ,פעם אחר פעם ,על נושאים הנגזרים
מעקרונות אלו .כפועל יוצא מכך ,צומצם באופן
ניכר היקף תקנות סדר הדין האזרחי .טיוטת
התקנות מכילה  176תקנות בעוד שכיום יש
למעלה מ 550-תקנות .צמצום התקנות בצורה
כה דרסטית על ידי החלפתן בעקרונות יסוד טומן
בחובו מספר חסרונות וביניהם חוסר וודאות ,אי-
סדר והכבדה על ניהול ההליך השיפוטי.
סוף דבר
בהחלט אין לומר כי כלל השינויים המוצעים
במסגרת הרפורמה בסדרי הדין שגויים מיסודם.
כך למשל ,מבורכת ההצעה לאפשר המצאה
של כתבי בית דין באמצעים דיגיטליים ,תוך
התחשבות בבעלי דין שאין ביכולתם לעשות
שימוש באמצעים אלה ,ובכך לחסוך עלויות
רבות הכרוכות בהמצאת אותם מסמכים במסירה
אישית.
בכל מקרה ,משמדינתנו עומדת לפני בחירות ,יש
להניח כי הרפורמה תושהה ובכך יתאפשר ליישם
את הביקורת ולהוביל לשינויים ושיפורים בכלי
חשוב זה.

פסיקות תקדימיות חדשות
בעניין הסדרי נושים
עו"ד קרן רייכבך-סגל; עו"ד גיא אידו
תחום הסדרי החוב בישראל והבראת חברות
זוכה להתפתחות והתרחבות משמעותית בשנים
האחרונות ,על רקע המשברים בחברות גדולות
במשק הישראלי ובעולם .על פי נתוני דוח ועדת
אנדורן שמונתה לבחינת הסדרי החוב בישראל,
אשר המלצותיה הוגשו בחודש נובמבר ,2014
מסוף שנת  2008כ 116-חברות החלו בתהליך
של הסדר מול מחזיקי אגרות החוב ,מספר
תהליכי ההסדרים מגיע ל(141-היות וחברה יכולה
לעבור מספר הליכי הסדר) 77 ,מתוך התהליכים
הסתיימו בהסדרי חוב 44 ,הסתיימו בפירוק
ו 19-טרם הסתיימו .נתונים אלה מתמקדים אמנם
בחברות ציבוריות ,ואולם קיימים הסדרים רבים
ומקבילים בחברות פרטיות.

תחום ההסדרים ,שהיה בעיקרו יציר הפסיקה ,זכה
לחקיקה משמעותית נרחבת בתיקון מס'  19לחוק
החברות ,תשנ"ט .1999-תיקון זה ,שנכנס לתוקף
בראשית שנת  ,2013הביא להטמעה בחקיקה של
נורמות שהתבססו בתחום ,וקבע הוראות שונות
בקשר עם ההליכים הקשורים לגיבוש הסדרי
נושים והבראת חברות.
על אף ההסדרה בחקיקה במסגרת תיקון ,19
קיימים עדיין סימני שאלה בנושאים מהותיים,
שטרם זכו להכרעה ספציפית בפסיקה או בחקיקה.
בין היתר ,לא הוסדרו נושאים כדוגמת הנושאים
שיש להכליל בהסדר חוב ,וכן אין הוראות ברורות
בעניין ספירת קולות נושים המצביעים על הצעת
ההסדר.
מחלקת חדלות הפרעון במשרדנו ,בניהולה של
עו"ד קרן רייכבך סגל ,טיפלה בתקופה האחרונה
בשני תיקים מרכזיים ,בהם ניתנו הלכות חדשות
ותקדימיות בעניינים אלה.
במקרה הראשון ,נטען על ידנו כי הצעת הסדר
הנושים שהגישה החברה לא היתה מגובשת
וסדורה וחסרה בה דרישת ה"מסויימות" מדיני
החוזים .נטען שההסדר שהחברה התיימרה לאשר
היה למעשה רק מתווה כללי .בית המשפט קיבל
את עמדתנו במלואה וקבע כי על הצעה להסדר
נושים לעמוד בדרישות סעיף  2לחוק החוזים (חלק
כללי) ,התשל"ג 1973-ולהוות הצעה ,המחייבת
בין היתר ,להיות "מסוימת" כדי אפשרות לכרות
חוזה בקיבול ההצעה .בית המשפט קבע כי דרישה
זו באה לידי ביטוי בכך שההצעה צריכה לכלול
את פרטי ההסדר המהותיים והחיוניים שמציעה
החברה לנושיה וזאת על מנת שהנושים ובעלי
המניות יוכלו לבחון אותה כדבעי ,ליתן לה את
דעתם ולגבש עמדתם בהתאם .באותו מקרה ,בית
המשפט דחה את בקשת ההסדר שהוגשה (פר"ק
 16776-01-13פטרו גרופ נ' משמרת ,טרם פורסם,
.)8.7.2013
במקרה שני ,החברה ספרה במסגרת הצבעות
הנושים את הצבעתם של חלק מהתומכים
בהצעות יותר מפעם אחת ,במסגרת אסיפות סוג
שונות ,בגין אותו חוב .זאת ,מכח טענה כי להסדר
מספר רבדים ,באופן ,שלמשל ,נושה בערבות
אישית צריך להצביע על חובו באסיפת הנושים
הרגילים  -בגין החלק אותו הוא יקבל מהחברה,
ובאסיפת הנושים בעלי ערבות אישית ,מכח אותו
חוב  -על התמורה שיקבל מבעל השליטה הערב
לחובותיה .אנו טענו ,כי כאשר יש לקבוצת נושים
ענין משותף המובחן באופן מהותי מעניינם של
הנושים האחרים ,יש מקום לערוך להם אסיפה
נפרדת מזו של שאר הנושים "מהשקל הראשון"
ולא רבדים רבדים .עוד נטען כי יש לספור את
קולם של המשתתפים בכל אסיפת סוג בנפרד
מקולות המשתתפים באסיפות האחרות ,כאשר
לא ניתן לספור את קולם בגין אותו חוב מספר

משפט מסחרי
הסכמים מסחריים
חברות ,שותפויות
מיזוגים ,רכישות וארגון מחדש
מכרזים

שוק הון
תשקיפים
הנפקות פרטיות
הצעות רכש
גיוסי הון באג”ח
דיווח במגנ”א

סחר בינלאומי
דיני יבוא ויצוא
הסכמי סחר של ישראל
כללי מקור
אכיפת זכויות קנין רוחני

מיסוי ישיר
מס הכנסה ומס חברות
מיסוי בינלאומי
מיסוי מקרקעין
נאמנויות
ייצוג בבתי משפט

מיסוי עקיף ויבוא
מכס
מס קנייה
היטלי היצף
אמצעי הגנה
מע”מ
ייצוג בבתי משפט

מקרקעין
עסקאות נדל”ן מסחרי
עסקאות קומבינציה
עסקאות נדל”ן למגורים
התחדשות עירונית
קרקעות

ייצוג בבתי משפט
סכסוכים עסקיים
מכרזים
תובענות ייצוגיות
תביעות מקרקעין
עתירות מינהליות
תכנון ובנייה

בוררויות
ייצוג בבוררויות
מינוי כבורר בסכסוכים עסקיים

הי טק
ליווי חברות סטארט־אפ
עסקאות השקעה
קרנות הון סיכון
הסכמי טכנולוגיה
תכניות אופציות לעובדים
דיני מחשבים ואינטרנט

קניין רוחני
פטנטים
סימני מסחר
מדגמים
זכויות יוצרים
הגנת זכויות בארץ ובעולם
ייצוג בבתי משפט

דיני עבודה
ייצוג מעסיקים
ייצוג עובדים
משפט קיבוצי
הסכמי עבודה
מניעת אפליה ,שוויון הזדמנויות
שמירת פרטיות

חדלות פרעון
כינוס נכסים
פירוק חברות
הקפאת הליכים והסדרים
שינויי מבנה והבראה
בנקאות ועסקאות מימון
הסדרי אג”ח

פעמים.
בית המשפט קיבל את עמדתנו במלואה וקבע
כי נושה האוחז בחוב מסויים ונשייתו מובטחת
בערבות אישית או בדרך אחרת ,איננו יכול להצביע
באסיפות השונות באופן מצטבר ,בגין אותו חוב
ממש ,הן באסיפת הנושים המובטחים בכובעו
הייחודי כנושה מובטח והן באסיפת הנושים
הרגילים בכובעו כנושה רגיל .בית המשפט הוסיף
וקבע כי הצבעה כפולה כזו מנוגדת לדין ,ויש בה
כדי להקנות להצבעתו של אותו נושה משקל
יתר ,דבר שאין לו הצדקה .על כן ,מרגע שזוהה
עניינו המיוחד של נושה ,שומה עליו להצביע אך
ורק באסיפת הסוג המייצג את עניינו המיוחד,
וזאת "מהשקל הראשון" .לאור טענה זו וטענה
נוספת שהועלתה על ידנו ,בקשר עם העובדה
שהסדר המוצע לנושים אינו שלם ,מלא ומסויים,
בית המשפט דחה את בקשת ההסדר והורה על
כינוס אסיפות חדשות ותיקון הפגמים .יצוין כי
על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית
המשפט העליון ,שטרם נידונה (פר"ק 42374-07-
 14מפעלי המקור בע"מ נ' דולב (מפרק) ,טרם
פורסם.)1.12.2014 ,

משרד הבריאות חרג מסמכותו
עו"ד אביגדור דורות; עו"ד אליס אברמוביץ
האם מותר למדינה להפעיל את כוחה גם כאשר
אין לה סמכות לכך? היבואנית אי .סיג בע"מ עתרה
לבג"צ כנגד החלטת משרד הבריאות לאסור ייבוא
סיגריות אלקטרוניות ,המכילות ניקוטין ,לישראל.
פסק הדין ,שכתב השופט מני מזוז ,עמו הסכימו
יתר חברי ההרכב ,ביטל את החלטת משרד
הבריאות ,בנימוק שזו ניתנה בחוסר סמכות ,ואף
חייב את המדינה בהוצאות משפט.
'
כשנתיים
ראשיתה של הפרשה באפריל  ,2012לפני
וחצי ,כאשר פנתה אי .סיג למשרד הבריאות כדי
לוודא שאין מניעה לייבא סיגריות אלקטרוניות
המכילות ניקוטין ,כמקובל ברוב מדינות העולם.
משרד הבריאות השיב ,להפתעתה ,בלאו מוחלט,
וטען כי הסיגריות האלקטרוניות הן "תכשיר
רפואי" ולכן אין לייבאן עד שלא תוכח "יעילות
ובטיחות המוצר" .כנגד החלטה זו הגישה אי .סיג
עתירה לבית הדין הגבוה לצדק.
לאחר הגשת העתירה הקים משרד הבריאות
וועדה מיוחדת ,שקבעה כי אין סימוכין ליעילותה
של הסיגריה האלקטרונית כתכשיר גמילה מעישון
סיגריות .אי .סיג ,באמצעות עורכי דינה ממשרדנו,
השיבה כי אין לה כל טענה ביחס לתועלת
רפואית כלשהי מעישון סיגריות אלקטרוניות ,אם

כשלעצמן ואם כחלופה לסיגריות טבק רגילות.
הסיגריה האלקטרונית ,גרסה אי .סיג ,דומה
במהותה לסיגריות טבק רגילות ,ועל־כן צריכים
לחול עליה כללים דומים.
משרד הבריאות חזר בו בשלב זה מטענתו ,לפיה
הסיגריות האלקטרוניות הן "תכשיר רפואי" ,ועתה
גרס כי יש לאסור את ייבואן לישראל משום שהן
מכילות ניקוטין ,ועל כן הן בגדר "רעל רפואי" .יתר
על כן ,שבה המדינה וביקשה הארכות ודחיות ,וכן
את ביטול צו הביניים שניתן בינתיים ע"י בג"צ,
וגרסה כי היא מקדמת חקיקה שתאסור ייבוא
סיגריות אלקטרוניות.
השופט מזוז ,בפסק דין תמציתי ומנומק היטב,
קבע כי לא היה כל יסוד להגדיר את הסיגריות
האלקטרוניות כ"רעל רפואי"  -קטגוריה השמורה
לתרופות וחומרי תרופה  -אלא כמוצר צריכה,
הצריך להיות נתון לפיקוח שונה לחלוטין .השופט
מזוז הצביע על דוגמאות מקבילות למוצרי צריכה
המשווקים באופן חופשי ,אף שהם כוללים
חומרים רעילים ,כמו אצטון המשמש להסרת לק
או אתילן גליקול ,המשמש בין השאר כחומר מונע
קפיאה.
למדינה "נדרש מקור סמכות אחר כדי לפקח על
השימוש" בסיגריות אלקטרוניות ,קבע השופט
מזוז .איסור ייבוא הסיגריות האלקטרוניות ,על
פי פסק הדין ,ניתן "בלא מקור סמכות ...החלטת
המשיבים [משרד הבריאות] מגבילה באופן חמור
ומשמעותי את חופש העיסוק של העותרת [אי.
סיג] ,וזאת כאמור מבלי שיש בידם להצביע על
מקור סמכות כלל ,לא כל שכן מקור ברור ומפורש
כנדרש" .במסגרת זאת ,הדגיש בית המשפט
העליון כי במקרה של פגיעה בזכות יסוד "אין די
בהצבעה על הוראת חוק כללית שיכולה להתפרש
כמקור סמכות לפעולת הרשות".

רגולציית סחר
על אף ההכרה בחשיבות הנושא מבחינת האינטרס
הציבורי ,קבע מזוז ,אין המדינה יכולה לפגוע
בזכויות היסוד של אי .סיג ,במיוחד לאור הזמן
הניכר שחלף מאז הוטל איסור הייבוא .המשנה
לנשיא בית המשפט העליון ,השופטת מרים
נאור ,ייחדה מילים חריפות הרבה יותר לאופן
הפעולה של המדינה :היא קבלה על בחירתה
להעלות טענות קלושות "בחצי פה" כאשר ברור
כי אין לטיעוניה רגליים" :טענות המדינה פשטו
צורה ולבשו צורה ",כתבה השופטת" ,קשה היה
שלא להתרשם שמדובר ,לכל אורך הדרך ,בניסיון
למשוך זמן".
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המשרד נכלל ברשימת המשרדים
המובילים בתחומי המיסוי ,הקנין
הרוחני והליטיגציה המסחרית
ע”י דן אנד ברדסטריט BDi ,וכן
המדריכים הבינלאומיים:

מהשולחן המשפטי
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הסתיימו בהצלחה
ליטיגציה :מחלקת הליטיגציה הביאה לסילוקן
על הסף של מספר תובענות ייצוגיות בהן ייצגה
חברות בולטות במשק הישראלי.
דיני עבודה :מחלקת דיני עבודה הצליחה להדוף
בקשה לצו מניעה שהוגשה נגד לקוח של המשרד.
הבקשה הוגשה על-ידי חברה המקיימת פעילות
באותו הענף בו פועל הלקוח ,וביקשה במסגרת
הבקשה לאכוף תניית אי תחרות על עובד לשעבר
שלה ולמנוע ממנו את מעברו לעבודה בשורותיו
של הלקוח .בית הדין השתכנע בעמדת שהוצגה
על-ידי משרדנו שאין מקום לאכוף על העובד
תניית אי תחרות ,והבקשה נמחקה.
המחלקה ייצגה לקוח בענף הבניין בערעור
שהוגש לבית הדין הארצי לעבודה ואשר נסוב
סביב סוגיה עקרונית הנוגעת לפרשנות של
סעיף יישוב חילוקי דעות בהסכם הקיבוצי.
להליך צורפו גם הצדדים להסכם הקיבוצי בענף.
בהתאם להמלצת בית הדין הצדדים להסכם
הקיבוצי הודיעו כי במו"מ הקרוב על ההסכם הם
יסדירו את המנגנון ליישוב סכסוכי הפרט .כמובן
שלדבר תהא השלכה על כל המעסיקים בענף
הבניין הכפופים להסכם הקיבוצי ,מתוך תקווה
להפחתת התביעות המוגשות בענף.
מיסוי עקיף :לאחרונה ,השגנו הסכמי פשרה
עבור לקוחותינו :א .תביעה במחוזי מרכז ,בנושא
מיסוי תמלוגים ,הסתיימה בהסכם פשרה ,בתום
שלב ההוכחות ,על פיו חסך הלקוח מיליוני ש"ח
מסכום החוב למכס .ב .תביעה נוספת בביהמ"ש
המחוזי מרכז ,הסתיימה לפני הגשת כתב הגנה,
בהסכם פשרה ,בו התקבלה עמדת התובעת
ביחס לסיווג המוצר המיובא על ידה וכן תקבל
החברה החזר כספי .ג .תביעה נוספת הסתיימה
לפני הגשת כתב הגנה ,בהסכם פשרה ,שיניב
לחברה החזר חלקי של מסי היבוא על ילקוטים
ד .תיק נוסף הסתיים ,ללא צורך בהגשת תביעה
לבית המשפט ,בהחזר מכס לתובעת ,בגין יצוא
מוחזר של קיטים שהורכבו בחו"ל.
כמו כן ,לאחרונה ,התקבלה עתירה שהגשנו נגד
משרד הבריאות ,כאשר בית המשפט העליון הפך

את הצו על תנאי שהוצא לפני מס' חודשים ,לצו
מוחלט .מדובר בהחלטה של משרד הבריאות
לאסור על יבוא ושיווק של סיגריות אלקטרוניות,
לגביה נקבע בפסק הדין ,כי התקבלה בחוסר
סמכות (ראו המאמר לעיל).
התחלות חדשות
ליטיגציה :המחלקה קיבלה את ייצוגו של זכיין
רשת ביגוד ידועה בקשר עם תובענה כספית
המתנהלת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-
יפו.
המחלקה החלה לייצג מספר חברות מובילות
בתחומי מוצרי הצריכה ,התמרוקים ,הקמעונאות
והמלונאות ,בתובענות ייצוגיות שהוגשו נגדן.
המחלקה ייעצה למספר יצרנים מובילים מתחום
תעשיית המזון בקשר לפרסומת בטלוויזיה
ולסימון אריזות.
מיסוי עקיף :עקב קריסה של חברת שילוח
בינלאומי ועמילות מכס ,נדרשו לקוחותיה,
אשר שחררו מפיקוח המכס משלוחי יבוא
בשבוע האחרון לפני הקריסה ,לשלם שוב את
מסי היבוא ,שהועברו באמצעות עמיל המכס
לרשות המסים .אנו קיבלנו לייצוג  15חברות
שנדרשו לשלם את המסים ,כאמור לעיל .בעבר,
ניהלנו נגד המכס ,בסיטואציה זהה ,הליכים
בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון,
הלקוחות דאז זכו בהחזרים של המסים שנאלצו
לשלם.
ראיונות בכלי התקשורת:
עו"ד אביגדור דורות התראיין בתכנית הרדיו
"דין ודברים" ברשת ב' ,בנוגע למיסוי הוצאות
כשרות של מוצרי מזון מיובאים.
עו"ד יוחאי שלף רואיין במסגרת כתבה
שהתפרסמה במוסף "ממון" של העיתון ידיעות
אחרונות ,בנושא היבטים משפטיים של האזנות
סתר.
מהווי המשרד
בחודש נובמבר יצאו כל עובדי המשרד לנופש
מדברי משותף באזור ים המלח.
ילדי עובדי המשרד הוזמנו למסיבת חנוכה
שהתקיימה במהלך החג.

עלון זה מפורסם על ידי משרד עורכי הדין
ועורכי פטנטים איתן ,מהולל & שדות.
למידע נוסף על המשרד או על המאמרים
בעלון זה ניתן לפנות ישירות לכותבי
המאמרים או לעו״ד אביגדור דורות
בטלפון9726000 :־09
האינפורמציה המצויה בעלון זה הינה
נכונה ועדכנית למועד פרסומה .יחד
עם זאת ,אנו ממליצים ומעודדים את
הקוראים להיוועץ באנשי מקצוע ביחס
לכל מקרה ומקרה ,כדי להבטיח יעוץ
המתאים לנסיבות המאפיינות כל מקרה.
 2015הרצליה .איתן ,מהולל & שדות.

