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 פסק די�

  1 

 2 לשנות למערערת המשיב שהוציא בצו שומה עלה, לפקוד 153 סעי� לפי ערעורדי� בפסק  זהו  . 1

 3ביחס לשתיי# מ�  –בחלקו הקט� קבלו לאת הערעור ברובו, ו לדחותהוחלט . 2007�2010 המס

 4  הסוגיות שעלו במסגרתו, כמפורט להל�.

 5 האמור לצור�. ובמכירת#, ירקות בגידול, היתר בי�, העוסקת שותפות היא המערערת  .2

 6 היתר מכוח, מתאילנד עובדי#: זרי# עובדי# לערעור הרלוונטיות בשני# השותפות העסיקה

 7 ועובדי#"); התאילנדיי� העובדי�: "להל�( החקלאות בענ� זרי# עובדי# להעסקת

 8  ").מסתנני�: "אלו עובדי# יכונו להל�( העסקה היתרי ללא, ומאתיופיה מסוד�, מאריתריאה

 9 ,שעיקר�, 2007�2010 המס לשנות השפיטה מיטב לפי שומות למערערת הוצאו 10.10.12 ביו#

 10, הזרי# לעובדי# זיכוי נקודות ביטול, ומגורי# טלפוני# בגי� לעובדי# הטבות של שווי זקיפת

 11 כלכלת להבראת תכנית לחוק 45 סעי� מכוח לעובדי# ששול# מהשכר 10% בגובה היטל וחיוב

12�ג"התשס), 2003�2004 הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני( ישראל 

 13  "). ההיטל" או" זרי� עובדי� העסקת היטל: "להל�( ותיקוניו 2003

 14  :כדלקמ� היו המשיב נימוקי. נדחתה והשגתה, השומות על השגה הגישה המערערת  .3

 15 השכר הוצאות על זרי# עובדי# העסקת היטל כלל שילמה לא השותפות כי ,מצא המשיב   א.

 16 בגובה זרי# עובדי# העסקת בהיטל המערערת את חייב הוא ,כ� על. הזרי# לעובדי# ששילמה

 17  .#יהתוממשכור 10%

  18 

 19 הנלוות ההוצאות את הזרי# העובדי# לשכר זוקפת אינה השותפות כי ,מצא המשיב  ב. 

 20 במס המערערת את חייב הוא ,כ� על'. וכו חשמל, גז, מגורי# בגי� לרבות, לה# המשולמות

 21  . הנלוות ההוצאות על זרי# עובדי# העסקת היטל בגי� חיוב הוסי�, כ� כמו. בהתא#

  22 

ashapira
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 1, זיכוי נקודות חשבל אי�, העסקה היתר לגביה# שאי� זרי# עובדי#ל ביחס כי ,קבע המשיב  ג.

 2 הכנסה מס כללי הכנסה מס תקנות פי על ,זכאי חו. תושב להגדרת עוני# שאינ# מאחר

 3 בגי� בסכומי# המערער את חייב הוא ,כ� על. 2007�ו"התשס), זכאי חו. לתושב זיכוי נקודות(

 4  .הזיכוי נקודות ביטול

  5 

 6 כמתחייב, �"רט שווי את הזרי# העובדי# לשכר זוקפת אינה המערערת כי ,מצא המשיב  ד.

 7 במס המערערת את חייב כ� על. 1972�ב"התשל), מסוימות הוצאות ניכוי( הכנסה מס מתקנות

 8  .�"רט שווי על זרי# עובדי# העסקת היטל של חיוב הוסי� ,כ� כמו. בהתא#

  9 

 10 שלא לעובדי# הטבות ה�") עובדי# שונות(" השותפות ידי על שהוצאו הוצאות כי מצא המשיב  ה. 

 11  ).12% ל"ב כולל( ממוצע מס לפי עבודה כשכר האל הוצאות חייב כ� על. עבודה כשכר חויבו

 12 

 13 בטופס הדיווחי# לבי� 2007 בשנת 126 בטופס הדיווחי# בי� התאמה אי� כי ,מצא המשיב  .ו

 14 את לחייב החליט הוא כ� על. 102 בטופס נוכה ולא 126 בטופס שנוכה מס הפרש וקיי#, 102

 15  .ח"ש 3,508 בס� 2007 לשנת המס הפרש

  16 

 17  :כדלקמ� ,, בי� היתרטענה שבו, הערעור את המערערת הגישה זו שומה על  .4

 18 נדרשו ,לעובדי# שניתנו ההטבות, המערערת לטענת: עבודה כשכר והוצאות הטבות ייחוס  .א

 19 :כמפורט, עבודה שכר האל בהטבות לראות אי� כ� ועל, המערערת נוחות לש# במובהק

 20 

 21 עוד מה, מערערתל ההכנס ייצור ולצור� תפקיד# לצור� לעובדי# נית� ,)קרוואני#( הדיור

 22 מספקי# שאינ# בתנאי#, ספר באזור חקלאית בחווה, בלבד בקרוואני# משוכני# שהעובדי#

 23 היא ,המגורי# סוגיית הסדרת, ובפליטי# זרי# בעובדי# שמדובר מכיוו�. לעובדי# הנאה

 24 בלב העובדי# מגורי, בנוס�. להעסיק# המעביד של מיכולתו נפרדת�ובלתילטענתה,  הכרחית

 25 אפשרוו, ניכר עבודה זמ�כמו ג# , העובדי# הסעת בגי� גבוהות הוצאות למערערת כוחס החווה

 26נועדו,  בנוס�, קליטת העובדי# ושיכונ# בחווה,. דחופות למשימות פועלי# של גבוהה זמינות

 27 המגורי# של ארעיות# א�. בכליאת# הכרוכות ההוצאות את למדינה לחסו� בי� היתר,

 28 בי� המבחינה הפסיקה לפי וזאת, שהועמדו מתו� אינטרס של המערערת כ� על תמלמד

 29 החייבת, קבע של דיור העמדת לבי�, המעביד נוחותלש# , העובד לרשות זמני דיור העמדת

 30  . העובד בידי במס

 31 

 32 תנאי# והבטחת כדי� שלא העסקה איסור( זרי# עובדי# תקנות לפי ממילאכי  טענה, לחלופי�

 33 בגי� המרבי הניכוי – 2000�ס"התש), הולמי# מגורי# בעד מהשכר ניכויי# שיעור) (הוגני#

 34  .בלבד לעובד לחודש ח"ש 255.93 ס"ע עומד אלו הוצאות
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 1 

 2 עבודת# לצור� , לטענת המערערת,לעובדי# ניתנו הטלפו� מכשירי: הניידי� הטלפוני�

 3 מנהל לבי� העובדי# בי� ,קשר מכשיריכ ושימשו יוצאות לשיחות נחסמו הטלפוני#. בלבד

 4 ונועדה, והיעילה התקינה לעבודתה חיונית לעובדי# המכשירי# הקצאתולטענתה, , החווה

 5 ברדיו שימוש שווי( הכנסה מס תקנות פי עלהמערערת הוסיפה וטענה, כי . בלבד לנוחיותה

 6 למקו# ממנו להתקשר שנית� �"רט מכשיר כנגד לזקו� אי�, 2002�ב"התשס), נייד טלפו�

 7 .כלשהו שווי, בלבד העבודה

 8 

 9 חו. לתושב זיכוי נקודות( הכנסה מס כללי פי עללטענת המערערת,  : הזיכוי נקודות ביטול  .ב

 10 באשר, חו. לתושב זיכוי לנקודות זכאי# התאילנדיי# הזרי# העובדי#, 2007 ז"התשס), זכאי

 11 לטענת המערערת זכאי# השאל הרי, למסתנני# אשר .היתר פי על בישראל שוהי# ה#

 12 .פליטי# או ישראל תושביכ לראות# שיש מכיוו�, זיכוי לנקודות

 13 

 14 העובדתית הגרסה את המערערת הציגה הערעור לנימוקי 13�7 בסעיפי#: זרי# עובדי# היטל  .ג

 15 מר פנה, דאז החקלאות משרד לכ"מנ, ישי יוסי מר לבקשת, 2007 שנת בתחילת: כדלקמ�

 16, סלוקי יצחק למר, טוביה�באר האזורית המועצה של החקלאית הוועדה רכז, בשארי משול#

 17 להשתחרר עמדוש פליטי# כמאה בחוות תעסיק המערערתוביקש כי  ,מנהלה של המערערת

 18 בחיוב לבסו� נענה א�, תחילה סרב סלוקי מר. מקו# וחוסר צפיפות בעיות בשל מהכלא

 19 כי הפליטי# הובאו לחווה  �,י. צויהפליטי# את וקלט, ישי מר ושל משול# מר של לבקשת#

 20 מקומ# את תפסו האל פליטי#. הכלא מבית ישירות, המדינה ששכרה אוטובוסי# באמצעות

 21 נמוכה העסקת# עלותואשר לטענתה, , המערערת ידי על הועסקו אשר מקומיי# פועלי# של

 22 נעתרהלטענת המערערת, היא . כפולי# ה# למלאכה והתאמת# וכישוריה#, משמעותית

 23 חסרי ששוטטו הפליטי# על להוסיפ# שלא כדי זאת וכלממניעי# ציוניי# , המדינה לבקשת

 24להפסיק ולהעסיק את  המערערת ביקשה מכ� לאחר קצר זמ�. אביב תל דרו# ברחובות מעש

 25. הגבוהה ועלות#, לעבודה הפליטי# מצד התאמה והעדר ירוד עבודה מוסר הפליטי#, בשל

 26 נתבקשה והיא, האל לפליטי# אחר פתרו� אי�נציגי המדינה הודיעו למערערת ש כי דא עקא,

 27 .הפליטי# את להעסיק והמשיכה, שיניי# לטענתה חרקה המערערת. ולהעסיק# להמשי�

  28 

 29 חלופיי� מישורי� בשלושה זה בהקשר תטע� המערערת": נטע� הערעור לנימוקי 44 בסעי�

 30, השני; ישראל כלכלת להבראת החוק של לתכליתו מנוגדת ההיטל הטלת כי, האחד: שוני�

 31 מבקשי וכי המדינה של התחייבויותיה מחמת' זרי� עובדי�' מהווי� אינ� הפליטי� כי

 32 כי, השלישי; המדינה של התנהגותה מכוח והעסקה ישיבה היתר בעלי הינ� המקלט

 33  . '"ישראל תושבי' מהווי� הפליטי�

 34 
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 1ה על ולהסתמכות ,שלטונית הבטחהקיו# ל בהקשר זה, וטענה המערערת הוסיפה ה,בסיכומי

 2היטל  לא חל #שלפיה, ישי מר החקלאות משרד ל"מנכ שלדבריו  הצהרות המדינה, נוכח 

 3דברי# שאמר בתשובה לשאלה  – המסתנני# להעסקת הנוגע בכל זרי# עובדי# העסקת

 4המערערת אינה טוענת  כי המערערת כ"ב בהמש�, אישר. מפורשת ששאל אותו מר סלוקי

 5 ). 16.10.17 לפרוטוקול 8' ש, 32' עמ(בלבד  להסתמכות אלא ,שלטונית להבטחהבמישור זה, 

  6 

 7  :העידו המערערת מטע#  . 5

 8פירט את הגרסה לעניי� נסיבות העסקת המסתנני#,  אשר, המערערת מבעלי, סלוקי יצחק מר

 9 בעובדי# מדובר שאי� הבי�לאחר קליטת המסתנני# בחווה,  שבועכ כאמור לעיל. לדבריו,

 10כי ו, אחר פתרו� אי�והשיב, כי , בדק בשארי מר. בשארי מר לפני העניי� את והעלה, טובי#

 11 יוסי למר התקשר, לאחר מכ�). 26.10.16 לפרוטוקול 20�27' ש, 8' עמ( אצלו להשאיר# עליו

 12' ש, 9' עמ( אצלו שישאיר#, טובהכ ממנו ביקש והלה, המסתנני# את לקחת ממנו וביקש, ישי

31� 13 לאחר וזאת, המסתנני# בעניי� ישי יוסי מר ע# אחת פע# רק שוחח כי העיד סלוקי מר). 23

14  ). 14�15' ש, 10' עמ( טובי# עובדי# אינ# שה# כשהבי�, בחווה לעבודה מקליטת# שבוע 

  15 

 16 שהחברה רואה אני, זוכר לא, חודש או, שבוע לאחר: "הוסי� העדחקירתו הנגדית, בהמש� 

 17 את הבאתי אני שלא האסימו� לי נפל ואז אות� להחזיר ורציתי עובדי� ולא בסדר לא האלה

 18 את לבדוק לי אמר אחר מישהו או ר� או היה זה מי יודע לא, ממני מבקשת המדינה, זה

 19 עובדי� היטל לשל� צרי% לא אני דעתו שלעניות לי אמר והוא למשול� התקשרתי, הסוגיה

 20 משמעית חד ואמר אליי חזר ימי� כמה לאחר, בדק אכ� והוא אליי ויחזור שיבדוק אבל, זרי�

 21 לשל� צרי% לא שאני ואמר החקלאי ומרכז המושבי� ותנועת החקלאות במשרד בדק שהוא

 22 שלושה יומיי� ואחרי, ישי ליוסי והתקשרתי אותי סיפק לא זה ואז זרי� עובדי� לא ה� כי

 23 לזמ� שני� לכמה באי� זרי� עובדי�, דעת% תנוח יצחק לי ואמר, שלי השיחה את קיבל

 24 לחזור יכולי� לא וה� ראש בלי מסמר ה� פליטי� ה� האלה והעובדי� וחוזרי� מוקצב

 25 מס יהיה ולא שאי� משמעית חד בצורה ל% אומר אני. פה יישארו וה� הולדת� למקו�

 26 פורטו לא הדברי# מדוע ,להסביר תחילה ידע לא סלוקי מר). 15�24' ש, 15' עמ" (מעסיקי�

 27 הוא כילדבריו,  ,נזכר בהמש� א�), 26�29' ש, ש#( בשארי מר של בתצהירו או שלו בתצהירו

 28 מדובר שאי� שברור לו הסביר והלה, כוחו באלפני  "השלטונית הבטחה"ה עניי� את העלה

29  ).7�4שורות  16' עמ( בתצהיר הדברי# את להעלות צור� שאי� כ�, זרי# בעובדי# 

  30 

 31 להעסיק המשי� וא�, אות# פיטר לא הוא, גרועי# בעובדי# שדובר א� כי הסביר סלוקי מר

 32בטובת  מעוניי� היהמכיוו� ש, ישי למר לסרב היהיכול  שלא מכיוו�, שהגיעו האחרי# את

 33 שאפשר עובדי� של סימני� להראות התחילו כבר..." שהמסתנני# משו# וג#, מדינהה

34  ).9�15' ש, 13' עמ( "אות� להעסיק 

  35 
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 1 חסכו החווה בלב העובדי# מגורי כי סלוקי מר הדגיש לעובדי# שניתנו המגורי# לעניי�

 2 זמינות לו והעניקו, ניכר עבודה זמ� ג# כמו ,העובדי# הסעת בגי� גבוהות הוצאות למערערת

 3 לצור� הוקמו אשר במגורי# מדובר כי הוסי� הוא. דחופות למשימות פועלי# של גבוהה

 4 בגדר ה# הקרוואני# כי להלו# קשה, המגורי# תמונות נוכח וממילא, בלבד החווה עבודת

 5  .לעובד הטבה

  6 

 7 העיד, המערערת שבבעלות החווה מנהלאשר שימש כ, סלוקי יצחק מר של בנו, סלוקי ר� מר

 8 בשל נזק גרמה שהעסקת# כ� ועל, העובדי# את לקלוט אביו הסכמת על, הוא ג# בתצהירו

 9 עובדי# ע# יחד, בחווה הממוקמי# בקרוואני# שוכנו הפליטי# כי ,העיד עוד. התאמת# חוסר

 10 פועלי# של גבוהה מזמינות נהנתה והיא, למערערת ובזמ� בהוצאות שחס� באופ�, תאילנדיי#

 11  .דחופות למשימות

 12 

 13 בעובדי# מעוניי� היה לא הוא. העובדי# קליטת על אחראי היה הוא כי העיד הוא בחקירתו

 14נשארו בחווה,  ה# גרועי# היו שהעובדי# א�, לטענתו. עובדה אביו בפני הציבו א�, נוספי#

 15, פרוטוקול 25�24שורות  20(עמ'  "אות� לקחת הכריח שלי שאבא..." , לדבריו:שכ�

 16 להמשי� סרב הוא, העסקת# בגי� היטל לשל# ישש לו כשהתבררואול#, . )26/10/16

 17 ).לפרוטוקול 7�8' ש, 21' עמ( להעסיק#

 18 

 19 המועצה של החקלאית הוועדה רכזבתקופה הרלוונטית, כ שימש אשר, בשארי משול# מר

 20, במועצה חקלאי# למספר פנה הוא 2007 שנת במהל� כי בתצהירו העיד, טוביה באר האזורית

 21, ישראל חקלאי ומהתאחדות החקלאות ממשרד גורמי# לבקשת וזאת, סלוקי למר ביניה#

 22 לעבודה אות# קלט אכ� סלוקי מר. כעובדי# המסתנני# של קליטת# אפשרות לבדוק מנת על

 23 מתאימי# אינ# העובדי# כי בפניו התלונ� סלוקי מר. הולמי# מגורי# לה# וסידר, בחווה

 24 את שייקחו החקלאות ממשרד לבקש כדי אליו ופנה, נזקי# וגורמי# בחקלאות לעבודה

 25, אחרת ברירה כל שאי�, לו השיב בשארי מר אול#, התאמה חוסר בשל בחזרה המסתנני#

 26  . אביב בתל מעש חסרי יסתובבו שה# היא והחלופה

 27 

 28, לעבודה מסתנני# שקלטו למעסיקי# שנמסר מידעהעד באשר ל נשאלהנגדית,  בחקירתו

 29. תאילנדיי� עובדי� אל� מעל לנו והיו חקלאית מועצה היא האזורית המועצה...": והשיב

 30 אבל, מדי יותר לה� להגיד צרי% היה לא, הזכויות ומה החובות מה כבר ידעו החקלאי�

 31 הכול בס% אנו כי יעלה המס שעניי� האמנתי לא אני, האלה הדרפורי� את שכשהבאנו כמוב�

32  ).1�4' ש, 26.10.16 לפרוטוקול 19' עמ( "...למדינה טובה עושי� 

  33 
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 1 א�, לא שלדעתו השיב בשארי ומר, ההיטללעניי�  אותו שאל סלוקי מר כי ,הוסי� בשארי מר

 2 וע# מר יוסי ישי ,ישראל חקלאי התאחדות ל"מנכע#  העניי� את בדק הוא. יבדוק הוא

 3 החוזרת בחקירתו). 6�11' ש, ש#ושניה# השיבו כי העסקת המסתנני# אינה מחוייבת בהיטל (

 4, ש#( מסתנני# לעבודה קלטו אשר לחקלאי# שנמסרו בטפסי# טללהי אזכור היה לא כי העיד

5  ).32�33' ש 

  6 

 7אשר תצהירו הוגש, , החקלאות משרד ל"כמנכ 2007 שנת במהל� שימש אשר, ישי יוסי מר

 8די# ולאחר ברשות בית המשפט, בשלב מאוחר של ההלי�, לאחר שכבר הוגשו תצהירי הצד

 9 שלו בחווה להעסיק בבקשה סלוקי מר אל פנה כי ,בתצהירו העידשנחקרו בחקירות נגדיות, 

 10 בתשלו� אותו תחייב הפליטי� העסקת הא� שאל סלוקי מר: "לדבריו. חוקיי# בלתי שוהי#

 11, במשרד זרי� לעובדי� הרפרנט ע� העניי� את שבררתי לאחר....  זרי� עובדי� היטל

 12 זרי� בעובדי� ולא בפליטי� ומדובר מאחר שבידנו המידע כל פי על כי סלוקי למר הודעתי

 13   ). העד לתצהיר 5�6 סעיפי#" (זרי� עובדי� בהיטל יחויב לא הוא

 14 

 15 לא וכי, מסי# מתשלו# מעסיק לפטור סמכות לו הייתה לא כיהעד,  אישרהנגדית,  בחקירתו

 16  .לכ� מוסמ� שהוא סבר

  17 

 18 הוא. לעבודה המסתנני# קליטת לפני, ההיטל בשאלת עמו התייע. סלוקי שמר העיד ישי מר

 19  . להעסקת# תנאי זהו המערער שמבחינת ידע

  20 

 21 במסמ�, רשמי ביטוי ולא, בטלפו� נעשה זרי# לעובדי# הרפרנט מול הבירור, ישי מר לדברי

 22  . זרי# עובדי# מוגדרי# אינ# שהעובדי# ברור והיה, עלה הנושא. כלשהו

  23 

 24 ל"מנכ של במשרדו שהתקיי# דיו� של) 1/מש( 24.2.08 מיו# פרוטוקול הוגש המשיב מטע#

 25, ישי מר ג# זומ� לדיו�. מסתנני#ל תעסוקה למצוא בניסיונות עסק אשר, הרווחה משרד

 26 במשרד זרי# עובדי# בתחו# עובדת, כרמי יהודית' גב נכחה החקלאות משרד ומטע#

 27 לשל# יידרשו לא ה# שלפיו תנאי החקלאי# הציבו זו במסגרת מדוע נשאל ישי מר. החקלאות

 28 שאי� הייתה מלכתחילה החקלאות משרד עמדת א#, העובדי# העסקת בגי� מיוחדי# מסי#

 29  ". עובדה ולא הנחה להניח יכול" הוא כי השיב הוא. היטל לשל# צור�

  30 

 31 ד� אשר, אשקלו� שומה בפקיד) ראשי מפקח( ממונה, זגורי אייל מר העיד המשיב מטע#  .6

 32 הייתה שאות# המס סכומי את השפיטה מיטב פי על בצו וקבע, אותה דחה, המערערת בהשגת

 33 המערערת העסיקה אשר הזרי# העובדי# ימספר, תצהירו פי על. לנכות חייבת המערערת

 34 153; כלל היתר לה נית� לא זו שבשנה בעוד, 2007 בשנת 97: יוה הרלוונטיות המס בשנות
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 1 לה שאושר בעוד, 2009 בשנת 120; זרי# עובדי# 34 להעסיק לה שאושר בעוד, 2008 בשנת

 2  . זרי# עובדי# 36 להעסיק לה שאושר בעוד, 2010 בשנת 209�ו; זרי# עובדי# 34 להעסיק

 3 כל כי מסר בחקירתו. השומה נבנתה פיה# שעל החישובי# את בתצהירו פירט זגורי מר

 4  .השותפות שהמציאה הכרטיסי# פי על חושבו הסכומי#

 5 מאחר כי העיד העד בחקירתו הנגדית, ,התאילנדיי# לעובדי# הזיכוי נקודות לעניי�

 6 התאילנדיי# עובדי#ביחס למי מה ספציפיי# העסקה היתרי הציגה לא שהמערערת

 7 העובדי# לכלל הזיכוי נקודות חושבו לא, זרי# לעובדי# הקצאה על א� שהיתה לה, שהעסיקה

8  ).5�26' ש, 22.2.17 לפרוטוקול 26' עמ( 

 9 ,"חדישי� מאוד שהיו..." קרוואני# 3�4 מבחו. וראה, בחווה סיור ער� כי ,העיד בחקירתו

10   ). 3�1לפרוטוקול שורות  25(עמ'  מגורי# לצרכי ..."הולמי�"מאוד יו ה כי התרש#ו 

 11 בשלב: "והשיב, יוצאות לשיחות חסומי#לנפקות העובדה כי הטלפוני# היו  נשאל זגורי מר

 12 בטלפוני� או במירסי� שמדובר מסמכי� הוצגו מאוחר ובשלב, מסמכי� הוצגו לא ראשו�

 13" טלפוני� עבור החיוב של מהנושא לרדת אפשר דעתי ולעניות, יוצאות לשיחות חסומי�

14  ).24�26' ש, 25' עמ( 

  15 

 16   – זרי� עובדי� העסקת בהיטל חיובאשר ל  .7

  17 

 18 משרד שהציג העמדה על הסתמכות בהקשר זה: תוטענהמערערת העלתה כאמור שתי 

 19, ההיטל את המסתנני# העסקת על להחיל אי� כי והטענה; המדינה התנהלות ועל החקלאות

 20  . כפליטי# או ישראל כתושבי הוא המסתנני# של מעמד# באשר

  21 

 22 דינה – זרי� עובדי� העסקת היטל של בהקשר המסתנני� של מעמד� בדבר לטענה אשר

 23; )12.9.17( אשקלו� שומה פקיד' נ סעד 4946/16 א"בע, נוכח ההלכה שנפסקה להידחות

 24 פקיד' נ מ"בע ישרוטל 8496/17 א"דנ �, נדחתה בעניי� נוס� דיו� לקיי# עתירהכי  יצויי�,

 25   .))31.5.18(החלטה מיו#  אילת שומה

  26 

 27 כתושבי במסתנני# לראות יש שלפיה� טענותבמסגרת פסק הדי� האמור,  נדחובי� היתר, 

 28 העסקת היטל לשל# המעסיקי# על כי ונקבע, הפליטי# אמנות את עליה# להחיל או ישראל

 29 לדי� בניגוד לישראל נכנסו אשר, מסתנני# שה# זרי# עובדי# בגי� ג# זרי# עובדי#

 30 אשר. 1952�ב"התשי, לישראל הכניסה לחוק) 5)(א(2 לסעי� בהתא# זמני ברישיו� והמחזיקי#

 31  .ההיטל את המסתנני# של העסקת# על להחיל אי� כי המערערת טענת את לדחות יש, כ� על

  32 

 33  . להידחות דינהלסברתי,  – הסתמכות בדבר לטענה אשר
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  1 

 2אישר שהמערערת איננה טוענת להבטחה שלטונית, בהתייחס לדברי  המערערת כ"ב נזכיר, כי

 3 3' עמ( בלבד להסתמכות אלא מנכ"ל משרד החקלאות בתקופה הרלוונטית, מר יוסי ישי,

 4  ).8' ש, 16.10.17 לפרוטוקול

  5 

 6, כידועשכ�, . שלטונית הבטחה בדבר טענה לקבלת התנאי# התקיימו בענייננו לא אכ� כי, יוער

 7 היא עומדת א�, לקיימה כמחויבת הרשות ואת כתקפה מינהלית הבטחה לראות נית�"

 8 הייתה, שנית; בסמכות ניתנה ההבטחה, ראשית: הבאי� המצטברי� התנאי� בחמשת

 9 בת היא, רביעית; מפורשת ההבטחה, שלישית; משפטי תוק� בעלת הבטחה לית� כוונה

 10 התנועה 4374/15 ."בג" (לבטלה או ההבטחה את לשנות חוקי צידוק אי�, חמישית; ביצוע

 11 לפסק קיא בפסקה, 27.3.16( ישראל ממשלת ראש' נ) ר"ע( בישראל השלטו� איכות למע�

 12 שיתופי כפר" דישו�" 142/86 בג.; רובינשטיי�' א הש' לנשיאה המשנהכב'  של דינו

 13  )).523) 4(מ ד''פ, החקלאות שר' נ חקלאית להתיישבות

  14 

 15 הבטחה שעניינו הראשו� התנאי שלא התמלאמ כבר, שלטונית הבטחה השתכללה לאבענייננו, 

 16זאת, כאשר ברי, כי פקיד במשרד החקלאות, ואפילו מנכ"ל המשרד, אינו מוסמ� . בסמכות

 17 מרלפטור מא� דהוא, מתשלו# מס אשר בתשלומו חייב הוא מכח חוק. נזכיר לעניי� זה כי 

 18  .לכ� מוסמ� שהוא סבר לא וכי, מהיטל לפטור מוסמ� היה לא כי ,בעדותו עצמו, אישר ישי

 19 מר של תשובתו עלבפועל, וכי זכאית היתה להסתמ�,  הסתמכה המערערת כי הטענה לגו�

 20  מ� הטעמי# הבאי#:, לדחותה יש כי סבורני, ישי

  21 

 22   – מוקשית המערערת שהציגה העובדתית הגרסה

  23 

 24 או הערעור בכתב, השומה בשלבי טענהנ לא ,מנהלית להבטחה או להסתמכות הטענה

 25 מר של חקירת# בעת רק הועלתה אשר ,כבושה בגרסה מדוברה. המערערת מטע# בתצהירי#

 26של  מאוחר בשלב, ברשות, הוגש ישי מר של תצהירו ג# כי ,י�ייצו. בשארי מר ושל סלוקי

 27 הדברי# את אמר כי השיב,ו, לכ� קוד# הטענה את העלה לא מדוע ,נשאל סלוקי מר. הלי�ה

 28 הסבר. בהיטל מחויבת שהעסקת# זרי# בעובדי# מדובר שאי� ברורכי  השיבו, וה#, כוחו לבא

 29 בייחוד, מלכתחילה הועלתה לא הגרסה מדוע להסביר כדי בו ואי�, הדעת את מניח אינו זה

 30  . סיכומיה במסגרת ההסתמכות לטענת רב משקל העניקה שהמערערת שעה

  31 

 32 לפני עוד מסתנני# כעובדי#, קלט הוא, בעדותו סלוקי מרפירט ש הגרסה פי על כי יודגש עוד

 33 טענת, זו גרסה שלפי כ�, את שאלת תחולת ההיטל על העסקת# ישי מר מול שבירר

 34  .רלוונטית אינה כלל ההסתמכות

  35 
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 1 שעל, ישי מר החקלאות משרד ל"מנכ של פה בעל באמירה הסתפקה המערערת כי לקבל קשה

 2 סמכות בעל הוא כי סבר לא ישי מר, כאמור. שני# פני על מסתנני# מאות העסיקו בסיסה

 3 במצב מדובר היותר לכל. כזו סמכות בעל להיות נחזה ולא, לית� הבטחה שלטונית בעניי� זה

 4 חל העסקת# על אשר ,זרי# עובדי# אינ# שהמסתנני# עהיבד החזיק החקלאות משרד שבו

 5 והייתה, זרי# עובדי# לרבות, עובדי# של ותיקה מעסיקה בהיותה שהמערערת אלא. ההיטל

 6 ראו( תאילנדי# עובדי# העסקת על המוטל להיטל וג#, בהקשר זה ולזכויות לחובות מודעת

 7, ולא פנה בעניי� זה בשאלה אל )26.10.16 לפרוטוקול 1�2'ש, 19' בעמ בשארי מר של עדותו

 8 אלא להלי� לה אי� – בנסיבות מתבקש, לסברתי, שהיה דבר, הגור# המוסמ� ברשות המסי#

 9  .עצמה על

  10 

 11. או לכל הפחות של עד המעוניי� בתוצאות המשפט די� בעל של עדות היא סלוקי מר של עדותו

 12 מר של גרסאותיה#י� ב סתירהנוכח ה, ישי מר של בעדותו מספק חיזוקלסברתי,  לה אי�

 13 על המשליכה, בהיטל החיוב סוגיית אודות ביניה# השיחה למועד בנוגע, ישי מר ושל סלוקי

 14 את קלט שכבר לאחר התקיימה השיחה כי, העיד סלוקי מר. כולה ההסתמכות טענת

 15 ג# 'ור; 26.10.16 לפרוטוקול 11�32' ש, 15' עמ( טובי# עובדי# אינ# שה# והתרש#, העובדי#

 16 המוצגת לגרסה בניגוד וזאת), 16.10.17 לפרוטוקול 26�28' ש, 34' בעמ המשפט לבית דבריו

 17 סלוקי שמר לפני התקיימה השיחה כי העיד ישי מר ואילו; המערערת לסיכומי 10 בסעי�

18 14�19' ש, 22' עמ; ישי מר לתצהיר 4�7 סעיפי#( לכ� וכתנאי, העובדי# את לקלוט הסכי# 

 19 להעדיפה שלא סיבה ואי�, די� בעל הודאת מהווה סלוקי מר של גרסתו). 22.2.17 לפרוטוקול

 20, בשארי מר של לגרסתו זכר אי� ישי מר של בגרסתו כי עוד י�ייצו. ישי מר של גרסתו פני על

 21 פנה בשארי מר זאת ובעקבות, לעבודה נקלטו שהמסתנני# לאחר אליו פנה סלוקי מר שלפיה

 22  .ישי מר מול הסוגיה את לברר

  23 

 24 מר שער� לבירור וג#, רשמי ביטוי קיבלה לא ישי מר בי�ו סלוקי מר בי� השיחה, ועוד זאת

 25 ע# ,אחד בקנה עולי# אינ# א� הדברי#. רשמי תיעוד אי� בהיטל התשלו# חובת בסוגיית ישי

 26 להעסקת כתנאי ,מסי# מתשלו# אות# לפטור יותר מאוחר בשלב החקלאי# דרישת

 27 התומכת ,החקלאות משרד של רשמית עמדה שאי� העובדה ע# או, )1/מש( המסתנני#

 28  . ההיטל מחובת לפטור בדרישה

 29את מחדלה שבאי העדת רואה  לחובת המערערת במאז� הראיות בנקודה זו, יש לזקו�, לבסו�

 30נוע.  כי), עדותו במסגרת שלא( סלוקי מר של דבריו החשבו� שלה, רו"ח אשר קרוק, נוכח

 31 היה יכולברואה החשבו� עובר לפנייתו למר ישי, כי  פנייתו נעשתה בהמש� להוועצות זו, וכי 

 32; 16.10.17 לפרוטוקול 17�20' ש, 34' ועמ 16' ש, 33' עמ( �בעניי, שלו החשבו� רואה את להעיד

 33  ), 22.2.17 לפרוטוקול 6' ש, 28' עמ
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 1 העובדה נוכח, הוגנת אינה מהמערערת ההיטל של שגבייתו, הטענה את ג# לקבל אי�

 2 טענה. מכ� ונהנתה, המערערת ידי על המסתנני# העסקת את ועודדה שיזמה היא שהמדינה

 3 שהמערערת ג# מה. ההיטל תשלו# חובת את המטיל, החוק הוראות על לגבור יכולה אינה זו

 4 לאחר שהעסיקה הרבי# המסתנני# את לא בוודאי, המסתנני# את להעסיק אולצה לא

 5 המדינה א# ג#, מקו# מכל. המדינה ידי על שנשלחה, יותר המצומצמת, הראשונה הקבוצה

 6 שלא סמכות בעל ידי על מצג נית� או הובטח שלא הרי, המסתנני# של העסקת# את עודדה

 7 לעובדי# שנזקקה, המערערת את ג# שירתה המסתנני# העסקת. העסקת# בגי� היטל ייגבה

 8 לעבודה עובדי# אות# בהתאמת שיפור חל הזמ� ע# כי העיד עצמו סלוקי ומר, רבי#

9  ). 9�15' ש, 26.10.16 לפרוטוקול 13' עמ( בחקלאות 

 10 באופ� כאשר העיד, נוספות סתירות נמצאו סלוקי מר של בגרסתו כי יצויי�, הדברי# בשולי

 11 ואילו, באוטובוסי# מסתנני# 56�כ לחווה נשלחו, להעסקה שהסכי# לאחר כי ,בתצהירו כללי

 12, אוטובוסי# בשני, מסתנני# 56 הגיעו הראשונה" נגלה"ב שרק טע� המשפט בבית בחקירתו

 13 היו מכא� לאחר). 1�2' ש, 13' עמ; 6�8' ש, 12' עמ; 6�8' ש, 11' עמ( היו# ובאותו מהכלא ישר

 14 כי עולה שממנו 126 דוח לפניו כשהוצג). 10' ש, ש#( שעזבו כאלו והיו, שהגיעו מסתנני# עוד

 15 בשני עובדי# 56 הגיעו הכולל שבס� השיב הוא, ספטמברחודש ב הגיעו עובדי# 10 רק

 16 סלוקי מר של גרסתו. ספטמבר בחודש ספציפית הגיעו כמה יודע אינו והוא, אוטובוסי#

 17 על עובדי# 40�50 הועמסו הראשונה" נגלה"ב שלפיה, בשארי מר של גרסתו את ג# סתרה

 18" נגלות" עוד היו וכי; המערערת אצל תחילה, במועצה שוני# חקלאי# אצל ופוזרו האוטובוס

 19  ). 26.10.16 לפרוטוקול לאיל� 27' ש, 17' עמ( שונות בתקופות, פע# בכל אחד אוטובוס של

  20 

 21 לא האל טענות ג#. המחושב ההיטל סכו# לגבי נוספות טענות בסיכומיה העלתה המערערת

 22 הכרטסת סמ� על חושבו שהסכומי# העיד המשיב מטע# זגורי ומר, הערעור בנימוקי נכללו

 23 . המערערת של

  24 

 25 העסקת בגי� היטל לשל# המערערת של חובתה בדבר מחלוקת כל אי� כי אדגיש לבסו�

 26 לפרוטוקול 6' ש, 32' עמ; 26.10.10 לפרוטוקול 19�27' ש, 7' עמ( התאילנדיי# העובדי#

16.10.17 .(  27 

  28 

 29  – למגורי� הנלווי� והשירותי� העובדי� מגורי

  30 

 31 הכס� או( השירות או המצר%..." הא# הוא המבח�, למסתנני# שניתנו ההטבות עניי�ל

 32' המעביד נוחות. 'המעביד נוחות לש� או הוא להנאתו בו שישתמש כדי לעובד נית�) במקומו

 33 כלל אפילו א%. לשירות או למצר% להיזקק העובד את מצרי% התפקיד של שטבעו פירושה

 34 בקלות ניתנת שהיא כזאת היא ההנאה כאשר מס לשל� מהחיוב העובד את פוטר אינו זה

 35' נ מ"בע שיתופית אגודה" ד�", 545/59 א"ע" (ממנה הנהנה העובד מבחינת בכס� להיאמד
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 1 5 א"ת שומה פקיד' נ מ"בע דופלי חברת 220/70) א"ת' מח( ה"עמ; 5 אביב תל השומה פקיד

 2במובנה  �לעובדי# נגרמה כתוצאה מהעמדת המגורי#, הנאה  כי בענייננו, נראה)). 2.11.71(

 3ניכרת, ג# לעומת הטובה שצמחה למערערת,  –הרלוונטי למחלוקת הנדונה בהקשר זה 

 4  . לטענתה, בשל מגורי העובדי# בשטח החווה

  5 

 6 לא. דווקא החווה בשטח חייב כמוב� הלנת העובדי# לא צעו העובדי#,שב התפקיד של טבעו

 7. בחווה שלה# העבודה שעות במסגרת שלא, בהיק� משמעותי, עבדו הזרי# העובדי# כי ,נטע�

 8 לה# שהייתה א�, מחוצה לה ולא בחווה ואכלו( קבוע באופ� בחווה התגוררו העובדי#

 9, עבדו לא שבה# בשעות או בימי# ג#)), 7�10' ש, 26.10.16 לפרוטוקול 15' עמ( כזו אפשרות

 10 או( המעסיק חשבו� על שלא או ,אחר במקו# יתגוררו כי ממשית מניעה הייתה שלא הג#

 11 המערערת, אמנ#. לפניה# המערערת שהעסיקה אחרי# עובדי# כמו), אחר במקו# שיאכלו

 12 וג#, הכרח בכ� היה לא א�, בחווה שהתגוררו העובדי# של הגבוהה מזמינות# הנאה הפיקה

 13  . המגורי# מסידור מועטה לא הנאה צמחה לעובדי#

  14 

 15 תנאי שכ�, ארעי במבנה שמדובר לכ� נפקות אי� – קרווא� – המגורי# למאפייני אשר

 16. השירות או המצר� לסוג ולא בשירות או במצר� העובד שעושה לשימוש רלוונטי הארעיות

 17  .זמנית הייתה שההעסקה לכ� נפקות אי� א�

  18 

 19, נוספות הטבות לה# שנת� בכ� למסתנני# המינימו# שכר מת� את הצדיק עצמו סלוקי מר

 20 לה� ונתתי סוציאליי� תנאי� שילמתי אבל, מינימו� שכר שילמתי: "המגורי# בדמות

 21  ). 26.10.16 לפרוטוקול 13' ש, 8' עמ" (ומקלחות קרוואני�

  22 

 23 המערערת. הוכחה לא זו טענה, הולמי# מגורי# אינ# בקרווא� המגורי# כי לטענה אשר

 24 ה# כי בעצמו העיד סלוקי מר. כנטע� מלמדי# שאינ#, הקרוואני# של תצלומי# הגישה

 25 לפרוטוקול 11�14' ש, 12' עמ( "אד� בני ה�" המסתנני# כי, למגורי# המקו# את הכשירו

 26 לה� וקוראי� מתקשרי� היו חברי� אנושיי� תנאי� שאצלי ראו חלק�" כי או), 26.10.16

 27 ביקר אשר זגורי מר העיד המשיב מטע#). 26.10.16 לפרוטוקול 17�18' ש, 16' עמ( "לבוא

 28 שהקרוואני# ג# מה, והולמי# חדישי# היו שהקרוואני# והתרש#מתוק� תפקידו,  בחווה

 29 לפני כשנתיי# א�, היותר לכל 2005 בשנת לשימוש נכנסו דהיינו, קטי� גוש ממפוני נרכשו

 30  . העובדי# קליטת

  31 

 32  ).גז,  מי#, חשמל צריכת, מזו�( לעובדי# שסופקו השירותי# יתר לגבי ג# נכו� לעיל האמור

  33 
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 1 היו, אות# מקבלי# היו ולולא, נלווי# ושירותי# קבוע מגורי# מקו# אפוא קיבלו העובדי#

 2 בראש, הייתה ההנאה שטובת כ�, עבור# ולשל# אחר במקו# אות# לצרו� נדרשי#

 3  . העובדי# של, ובראשונה

  4 

 5 רק לראשונה הועלתה והטענה, נכו� חושבו לא שהסכומי# טענה נכללה לא הערעור בנימוקי

 6 שהגישה הכרטסת ועל הדוחות על בוססה השומה, מקו# מכל. כללי ובאופ�, הסיכומי# בשלב

 7  .השומה את לסתור כדי חלופיי# נתוני# הוצגו לא בנוס�). 27�30' ש, 25' עמ( המערערת

  8 

 9 מגורי# בעד מהשכר המרבי הניכוי בדבר זרי# עובדי# לתקנות המערערת של ההפניה

 10  .מניכויה להבדיל, ההטבה שווי קביעת של זה בהקשר ברורה אינה, הולמי#

  11 

� זיכוי נקודות  12 

  13 

 14  .מסתנני# ה�ו תאילנדיי# זרי# עובדי# ה� העסיקה המערערת, כאמור

  15 

 16 זכאות# בסוגיית ג# עסק ל"הנ אשקלו� שומה פקיד' נ סעד 4946/16 א"בע שנית� הדי� פסק

 17 מת� לאפשר המסי# רשות הסכימה הזיכוי לנקודות בנוגע. זיכוי לנקודות המסתנני# של

 18  .תנאי# מספר הוכחת לאחר, 2014 לשנת עד למסתנני# זיכוי נקודות

  19 

 20 באשר הזיכוי נקודות של זו בנקודה מתקבל הערעור, סעד ד"בפס המדיניות שינוי נוכח

 21 שהועסקו למסתנני# בקשר שגיבש החדשה למדיניות בהתא# לפעול המשיב ועל, למסתנני#

 22  . המערערת אצל

  23 

 24, , וכי רוב# הועסקו כדי�המדינה תושבי אינ# כי מחלוקת אי�, התאילנדיי# העובדי# לגבי

 25  . חו. כתושבי זיכוי נקודותזכאי# ה#, על פני הדברי#, ל כ� ועל

  26 

 27 בעצ# די אי� וכי, עובד כל לגבי ספציפי העסקה אישור הציגה לא המערערת כי ,טע� המשיב

 28 זגורי מר של לתצהירו. לו המגיעות הזיכוי נקודות את עובד לכל להקנות כדי, היתר של קיומו

 29 האוכלוסי� רשות מאת המערערת עבור זרי# עובדי# להעסקת היתרי# צורפו ,המשיב מטע#

 30 המותרי# הזרי# העובדי# מכסת את המפרטי#, )3ד�1ד נספחי#( 2008�2010 לשני#

 31 העסיקה, היתר נית� לא שלגביה 2007 בשנת בוודאי, שנה בכל כי ונטע�, שנה בכל למערערת

 32 שמגיעי# בעצמו העיד סלוקי מר, ואכ�. לה שאושרה מהכמות יותר רבי# עובדי# המערערת

 33 כי התאילנדיי� העובדי� בקרב ידוע...": המאושרת למכסה מעבר תאילנדיי# עובדי# אליו

 34 מהוויזות יותר תאילנדיי� ג� אצלנו, ועובדי� תנאי� יש עבודה מנהל הוא כי סלוקי ר� אצל

35  ).30�31' ש, 26.10.16 לפרוטוקול 14' עמ( "...אלינו מגיעי� ה� 
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 1, משמעיות�חד ראיות הדיו� בערעור, במהל� הגישה היא כי טענה המערערת ,זאת לעומת

 2 לתצהיר' ג נספח( אישי באופ� לו שניתנה עבודה אשרת יש הזרי# מהעובדי# אחד לכל שלפיה�

 3 התאילנדיי# לעובדי# עבודה היתרי בגי� תשלו# עבור תשלומי# מדור אישור: "סלוקי מר

 4 ה# ,עובדי# אות# כי ,והראתה הוסיפה לא שהמערערת עקא דא"). 2010�2008 המס לשנות

 5 אישרה המערערת, כ� כמו. זיכוי נקודות מבקשת היא ושבגינ# אצלה הועסקו אשר העובדי#

 6 היא אי� כ� ועל, זרי# עובדי# להעסקת היתרי# לה ניתנו לא, 2007 שנת לגבי כילמעשה, 

 7  .זו בשנה שהעסיקה העובדי# בגי� זיכוי נקודות לבקש יכולה

  8 

 9 הזדמנות למערערת ניתנת, זאת ע# , א�זאת בנקודה אי� לקבל את הערעור, האמור נוכח

 10 ל"הנ ג בנספח הנכלל יי#התאילנד י#העובד של #זהות בי� התאמה קיימת כי למשיב להראות

 11 את לקבל מנת על), ד נספח( התקופה באותה העסקת העובדי# על י#המלמד המסמכי# לבי�

 12, והעניי� מוחזר לצור� זה בלבד, אל פקיד השומה לדיו�, כאשר בעבורו הזיכוי נקודות

 13  ימי#. 30הרלוונטיי� למשיב, תו� המערערת תמציא את כל המסמכי# 

  14 

�  �"רט   15 

  16 

 17 הטלפוני# לגבי בחלקו יתקבל הערעור כי המשיב כ"ב הסכי# 12.2.17 מיו# הדיו� במהל�

 18  .זו בנקודה מתקבל הערעור, המשיב הסכמת נוכח). 18' ש, 27' עמ( הסלולריי#

  19 

 20 הזיכוי נקודות ולגבי �"רט חיוב לגבי, בחלקו מתקבל הערעור, לעיל לאמור בהתא#  .8

 21 סופקו אשר הנלווי# והשירותי# המגורי# ולגבי, בהיטל החיוב לגבי נדחה הערעור. למסתנני#

 #22 התאילנדי#, מוחזר לדיו� בפני פקיד השומה, בכפו� עניי� נקודות הזיכוי לעובדי .למסתנני#

 23סכומי המס  נוכחנוכח התוצאה, , העניי� בנסיבותלהמצאת מסמכי# כמפורט להל�. 

 24 המשיב בהוצאות תהמערער תישא, בפועל דיינותתהה היק�נוכח ו נטיי# מושא הערעור,הרלוו

 25  .3 40,000בגי� הערעור, בס� 

  26 

  27 

  28 

 29  , בהעדר הצדדי#.2018יוני  05, כ"ב סיוו� תשע"חנית� היו#,  

                   30 

  31 




