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 כב' השופט  ד"ר אחיק� סטולרכב' השופט  ד"ר אחיק� סטולרכב' השופט  ד"ר אחיק� סטולרכב' השופט  ד"ר אחיק� סטולר בפני בפני בפני בפני 

�37101371013710137101. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 1111 מערערי�מערערי�מערערי�מערערי����10101010����� רצו� נ' מס הכנסה רצו� נ' מס הכנסה רצו� נ' מס הכנסה רצו� נ' מס הכנסה     11111111 � � �        פקיד שומה נתניהפקיד שומה נתניהפקיד שומה נתניהפקיד שומה נתניה    

�29599295992959929599. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 2222���01010101����� גז סרג נ' מס הכנסה גז סרג נ' מס הכנסה גז סרג נ' מס הכנסה גז סרג נ' מס הכנסה     11111111 � � �        פקיד שומה  נתניהפקיד שומה  נתניהפקיד שומה  נתניהפקיד שומה  נתניה    

�9100910091009100. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 3333���01010101����        מס הכנסה ומיסוי מקרקעי�מס הכנסה ומיסוי מקרקעי�מס הכנסה ומיסוי מקרקעי�מס הכנסה ומיסוי מקרקעי�סילס נ' אג% סילס נ' אג% סילס נ' אג% סילס נ' אג%     11111111

�1336133613361336. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 4444���01010101����� אוז� עמר� נ' מס הכנסה אוז� עמר� נ' מס הכנסה אוז� עמר� נ' מס הכנסה אוז� עמר� נ' מס הכנסה     11111111 � � �        פקיד שומה נתניהפקיד שומה נתניהפקיד שומה נתניהפקיד שומה נתניה    

�1298129812981298. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 5555���01010101����� אוז� יצחק נ' מס הכנסה אוז� יצחק נ' מס הכנסה אוז� יצחק נ' מס הכנסה אוז� יצחק נ' מס הכנסה     11111111 � � �        פקיד שומה נתניה פקיד שומה נתניה פקיד שומה נתניה פקיד שומה נתניה     

�9049904990499049. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 6666���07070707����        אוז� אריה נ' פקיד שומה נתניהאוז� אריה נ' פקיד שומה נתניהאוז� אריה נ' פקיד שומה נתניהאוז� אריה נ' פקיד שומה נתניה    10101010

�8408840884088408. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 7777���10101010����� חדד נ' מס הכנסה חדד נ' מס הכנסה חדד נ' מס הכנסה חדד נ' מס הכנסה     10101010 � � �        פקיד שומה נתניהפקיד שומה נתניהפקיד שומה נתניהפקיד שומה נתניה    

�21643216432164321643. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 8888���08080808����        5555טכנומא� בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב טכנומא� בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב טכנומא� בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב טכנומא� בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב     10101010

�8950895089508950. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 9999���07070707����        ברבי ראוב� נ' פקיד שומה נתניה ברבי ראוב� נ' פקיד שומה נתניה ברבי ראוב� נ' פקיד שומה נתניה ברבי ראוב� נ' פקיד שומה נתניה     10101010

�36852368523685236852. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 10101010���10101010����        ברבי דוד נ' פקיד שומה ברבי דוד נ' פקיד שומה ברבי דוד נ' פקיד שומה ברבי דוד נ' פקיד שומה     11111111

�54570545705457054570. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 11111111���01010101����        מגדליה חברה לבני� בע"מ נ' פקיד שומה מגדליה חברה לבני� בע"מ נ' פקיד שומה מגדליה חברה לבני� בע"מ נ' פקיד שומה מגדליה חברה לבני� בע"מ נ' פקיד שומה     11111111

�46020460204602046020. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 12121212���05050505����        פרחי אור בע"מ נגד פקיד שומהפרחי אור בע"מ נגד פקיד שומהפרחי אור בע"מ נגד פקיד שומהפרחי אור בע"מ נגד פקיד שומה    11111111

�46049460494604946049. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 13131313���05050505����        דוד יצחק ובניו בע"מ נגד פקיד שומה דוד יצחק ובניו בע"מ נגד פקיד שומה דוד יצחק ובניו בע"מ נגד פקיד שומה דוד יצחק ובניו בע"מ נגד פקיד שומה     11111111

�37012370123701237012. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 14141414���10101010����        צחור ניהול וייזו� פרוייקטי� נ' פקיד  שומהצחור ניהול וייזו� פרוייקטי� נ' פקיד  שומהצחור ניהול וייזו� פרוייקטי� נ' פקיד  שומהצחור ניהול וייזו� פרוייקטי� נ' פקיד  שומה    11111111

�33472334723347233472. ע"מ . ע"מ . ע"מ . ע"מ 15151515���06060606����        רימס בע"מ נגד פקיד שומה רימס בע"מ נגד פקיד שומה רימס בע"מ נגד פקיד שומה רימס בע"מ נגד פקיד שומה         11111111
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� פסק די�פסק די�פסק די�פסק די

 שאלה מעלי� שכול� מאחר אוחד בה� שהדיו� הכנסה מס ערעורי עשר חמישה בפני

  שהעסיקו למערערי� המשיב שהוציא בשומות הוא הערעורי� של עניינ�. זהה משפטית

 לשל� מהמערערי� אחד כל נדרש השומות פי על. שבמחלוקת המס בשנות זרי� עובדי�

    חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה    תיקוניתיקוניתיקוניתיקוני((((    ישראלישראלישראלישראל    כלכלתכלכלתכלכלתכלכלת    להבראתלהבראתלהבראתלהבראת    התכניתהתכניתהתכניתהתכנית    חוקחוקחוקחוק מכח, זרי� עובדי� העסקת בגי� היטל

� וווו    2003200320032003    הכספי�הכספי�הכספי�הכספי�    לשנותלשנותלשנותלשנות    הכלכליתהכלכליתהכלכליתהכלכלית    והמדיניותוהמדיניותוהמדיניותוהמדיניות    התקציבהתקציבהתקציבהתקציב    יעדייעדייעדייעדי    להשגתלהשגתלהשגתלהשגת � � ��     גגגג""""התשסהתשסהתשסהתשס    2004200420042004     � � �    2003200320032003    

)� ההיטל כי, בטענה אלו שומות פי על חיוב� כנגד עותרי� המערערי�). """"ההיטלההיטלההיטלההיטל חוקחוקחוקחוק"""": להל

 המעבידי� את לחייב אי� ולכ�, ישראל לתושבי נחשבי� שעובדיה� כיוו� עליה� חל אינו

        . השבתו דורשי� ה� שול� שההיטל וככל, ההיטל בתשלו�

            המשפטיתהמשפטיתהמשפטיתהמשפטית    המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת

 עובדי� העסקת בגי�  ההיטל בתשלו� המערערי� חבות בשאלת היא הצדדי� בי� המחלוקת

  .   ההיטל לחוק' י פרק לפי זרי�

 הערעורי� נושאי לעובדי� ביחס ההיטל חוק של וראויה נכונה פרשנות, המערערי�המערערי�המערערי�המערערי�    לטענתלטענתלטענתלטענת

, ההיטל חוק שלעניי�, למסקנה להביא מחייבת, זו פרשנות של והראוי הנכו� ויישומה

 לנכות החובה את מעסיקיה� על להטיל מקו� אי�, לכ�. ישראל תושבי הינ� העובדי�

 """"תושבתושבתושבתושב"""" המונח את לפרש שיש היא המערערי� טענת עיקר. ההיטל את למשיב ולהעביר

 בהתא�). """"הפקודההפקודההפקודההפקודה"""" או """"הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    פקודתפקודתפקודתפקודת"""": להל�] (חדש נוסח[ הכנסה מס לפקודת בהתא�

 את לחייב, נית� לא ולפיכ0 התושבות חזקת העובדי� לגבי מתקיימת לפקודה 1 לסעי%

  . בגינ� בהיטל) המערערי�( מעסיקיה�

 שאלת" את. תושבות של מעמד בעל אינו, וטבעו טיבו מעצ�", זר עובד, "המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    לטענתלטענתלטענתלטענת

 שזיקת� אלו של מעמד� את המסדירות הדי� הוראות לפי לבחו� יש, זר עובד של" התושבות

1952�ב"התשי לישראל הכניסה לחוק בהתא�, ארעית לאר1 )�) """"לישראללישראללישראללישראל    הכניסההכניסההכניסההכניסה    חוקחוקחוקחוק"""": להל

�1991�א"התשנ זרי� עובדי� לחוק בהתא� וכ )� והקריטריוני�) """"זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק"""": להל

 זרי� עובדי� חוק מכוח בישראל המועסק, זר עובד כי היא המשיב עמדת. בה� המנויי�

 איננו, ומטבעו מטיבו, לישראל הכניסה חוק פי על בישראל מוגבלת לשהייה היתר ומקבל

   . ההיטל תשלו� חובת חלה שמעסיקו מי על ולכ�, תושב
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        לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    הצריכי�הצריכי�הצריכי�הצריכי�    הפרטי�הפרטי�הפרטי�הפרטי�    להל�להל�להל�להל�        ....בבבב

 בעלי עובדי� הרלוונטיות המס בשנות העסיקו אשר, יחידי� או חברות ה� המערערי�

, עבודת� תקופת כל במש0 בישראל שהו ואשר תק% עבודה לרישיו� בהתא�, זרה נתינות

  . מס שנת בכל יו� 183�ל מעל

 בגי� היטל בתשלו� מחויבי� המערערי� כי, נטע�, למערערי� המשיב שהוציא בשומות

  . ההיטל לחוק בהתא� זרי� עובדי� העסקת

 שאלה כיוו�, עובדיה� על חל ההיטל אי� כי, בטענה אלו שומות על מערערי� המערערי�

  . כלל עליה� חל אינו ההיטל אשר, ישראל לתושבי נחשבי�

 ביו� מכתב נשלח, ההסדר במסגרת. דיוני להסדר הצדדי� הגיעו שלפני ההלי0 כדי תו0

4.9.11 )� המחלקה מנהלת זלינגר�ורבה יעל ד"עו י"ע), """"4.9.114.9.114.9.114.9.11    מיו�מיו�מיו�מיו�    המכתבהמכתבהמכתבהמכתב"""": להל

 בש� מס ערעורי הגיש משרדו אשר, חוברס צבי ד"לעו המדינה בפרקליטות הפיסקאלית

 כי, נכתב האמור במכתב. זרי� עובדי� העסקת בגי� בהיטל שחויבו יחידי� או חברות

 הערעורי� להעברת העליו� המשפט בית לנשיאת בקשה תוגש לפיה, להסכמה הגיעו הצדדי�

 ע� איחוד� את לבקש  � יועברו ומשאלה, מרכז – מחוזי משפט לבית בה� לדו� שהחלו

  . זה משפט לבית מלכתחילה שהוגשו הערעורי�

 בשאלה החלטה לקבלת עד ימתינו זו בסוגיה הדיוני� כל כי, 4.9.11 מיו� במכתב עוד נאמר

  :  האמור במכתב נכתב לכ0 בנוס%. שבמחלוקת המשפטית

    המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת    תסתיי�תסתיי�תסתיי�תסתיי�    המשפטיתהמשפטיתהמשפטיתהמשפטית    עמדתנועמדתנועמדתנועמדתנו    אתאתאתאת    תקבלתקבלתקבלתקבל    החלוטההחלוטההחלוטההחלוטה    שההחלטהשההחלטהשההחלטהשההחלטה    ככלככלככלככל""""                                

    לגבילגבילגבילגבי    עובדתיי�עובדתיי�עובדתיי�עובדתיי�    בבירורי�בבירורי�בבירורי�בבירורי�    צור0צור0צור0צור0    יהיהיהיהיהיהיהיה    תידחהתידחהתידחהתידחה    המשפטיתהמשפטיתהמשפטיתהמשפטית    שעמדתנושעמדתנושעמדתנושעמדתנו    ככלככלככלככל. . . . כולהכולהכולהכולה

    התלויי�התלויי�התלויי�התלויי�    הערעורי�הערעורי�הערעורי�הערעורי�    אתאתאתאת    תמחקותמחקותמחקותמחקו    זהזהזהזה    בשלבבשלבבשלבבשלב    כיכיכיכי    הוסכ�הוסכ�הוסכ�הוסכ�    זאתזאתזאתזאת    לאורלאורלאורלאור. . . . עובדעובדעובדעובד    כלכלכלכל

    המשפטיתהמשפטיתהמשפטיתהמשפטית    בשאלהבשאלהבשאלהבשאלה    ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה    לאחרלאחרלאחרלאחר    א�א�א�א�. . . . האחרי�האחרי�האחרי�האחרי�    במחוזותבמחוזותבמחוזותבמחוזות    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    בבתיבבתיבבתיבבתי

        ". ". ". ". מועדי�מועדי�מועדי�מועדי�    להארכתלהארכתלהארכתלהארכת    הסכמתנוהסכמתנוהסכמתנוהסכמתנו    לכ�לכ�לכ�לכ�    ניתנתניתנתניתנתניתנת, , , , מחדשמחדשמחדשמחדש    להגיש�להגיש�להגיש�להגיש�    צור0צור0צור0צור0    יהיהיהיהיהיהיהיה

 78 סעי% פי על לה שניתנה הסמכות מכוח ,בייניש' ד הנשיאה' כב הורתה 11.9.2011 ביו�

� דדדד""""התשמהתשמהתשמהתשמ], ], ], ], משולבמשולבמשולבמשולב    נוסחנוסחנוסחנוסח[[[[    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    בתיבתיבתיבתי    לחוקלחוקלחוקלחוק � � � מקו� העברת על, הצדדי� הסכמת ולנוכח, 1984198419841984

�08�21643 מ"ע, 1010/08 ה"עמ, 1216/07 ה"עמ, 1134/07 ה"עמ: הבאי� בתיקי� הדיו� מ"וע 10

33472�06�  . זה משפט לבית יפו�אביב�בתל המחוזי המשפט מבית 11

 הדי� פסק בכותרת לעיל המצויני� שהתיקי� נקבע העליו� המשפט בית מהחלטת כתוצאה

  .בפני ויישמעו יאוחדו
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            המערערי�המערערי�המערערי�המערערי�    טענותטענותטענותטענות

 הזרי� העובדי� לכ0 בהתא�. לפקודה בהתא� ההיטל חוק את לפרש יש, המערערי� לטענת

 כ� ועל" זר עובד" להגדרת עוני� אינ� ה� משכ0. בפקודה ההגדרה לפי ישראל תושבי ה�

 תושב"כ אד� של מעמדו לקביעת המבח�, לפקודה בהתא�. העסקת� בגי� חל אינו ההיטל

, הקבוע ביתו מקו�, השאר בי�, ייבחנו זה בכלל. בישראל" חייו מרכז" הא� הוא" ישראל

  . שלו החשובי� האינטרסי� מקו� וכ� מגוריו מקו�

 העוסק הפרק( ההיטל לחוק' י בפרק מונח שלכל באומרו, לפקודה במפורש מפנה ההיטל חוק

 מגבלה קובע א% ההיטל חוק. בפקודה לו הנודעת המשמעות תהא), זרי� עובדי� בהיטל

 משתמשי� בה� למונחי� בפקודה הנודעת מהמשמעות לסטות נית� לא פיה על, נוספת

  ).  ההיטל לחוק) ב( 44 סעי%( אחרת במפורש נאמר א� אלא, ההיטל בחוק

  חזקות" ישראל תושב" להגדרת ביחס נקבעו ראייתיי� קשיי� ע� להתמודד מנת על

 א� או, בשנה יו� 183 מעל בישראל שהה א� ישראל כתושב ייחשב יחיד ולפיה� מספריות

 זה מתו0 כאשר, לה שקדמו ובשנתיי� המס בשנת יו� 425 הכל בס0 בישראל שוהה היחיד

 מתקיימות כי כ0 על חולק אינו המשיב). לפקודה 1 סעי%( מס בשנת יו� 30 הפחות לכל שהה

  . ל"הנ החזקות

 אינו ההיטל חוק. ההיטל בתשלו� חייב" זר עובד" המעסיק כי קובע ההיטל לחוק' י פרק

: תהא זה מונח של שהגדרתו) א( 44 בסעי% קובע אלא", זר עובד" המונח את מגדיר

� אאאא""""התשנהתשנהתשנהתשנ) ) ) ) הוגני�הוגני�הוגני�הוגני�    תנאי�תנאי�תנאי�תנאי�    והבטחתוהבטחתוהבטחתוהבטחת    כדי�כדי�כדי�כדי�    שלאשלאשלאשלא    העסקההעסקההעסקההעסקה    איסוראיסוראיסוראיסור((((    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    בחוקבחוקבחוקבחוק    כהגדרתוכהגדרתוכהגדרתוכהגדרתו" � � �

1991199119911991."."."."   

 ובמקרה, אותה לסתור שחפ1 מי על רוב1 הימי� חזקת לסתירת השכנוע ונטל ההוכחה נטל

� חזקת את מתוכנה תרוק�, אחרת מסקנה כל. חזקה של משמעותה זו. המשיב כתפי על – דנ

 ובי� החזקה של לקיומה הטוע� הוא השומה פקיד א� בי�, החוק לשו� תתייתר ועמה הימי�

 קובע היה לא, הימי� לחזקת הטוע� על הנטל את להטיל חפ1 היה המחוקק א�. הנישו� א�

 השכנוע ונטל ההוכחה נטל את הטיל – החזקה את המחוקק משקבע. מלכתחילה זו חזקה

  .לסותרה הרוצה על

� מתקיי�" החיי� מרכז" מבח� שא%, מקרה בכל, הוכיחו ה� כי, המערערי� י"ע נטע� כ

 למבח� בהתא�, מהותית מבחינה כי עולה, ובתצהיריה� בעדויותיה� שפורט כפי. בעובדיה�

 פי על וזאת. ישראל תושבי ה�, הערעור נסב לעניינ� ביחס אשר העובדי�", החיי� מרכז"
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 החברה וחיי מגוריה� מקו�, העובדי� של הרגיל עיסוק� מקו�: כגו� אינדיקציות של שורה

  .שניהלו

 מודע היה המשיב כי התברר המשפט בית בפני הדיוני� שבמהל0 המערערי� טועני� עוד

  .אותה לסתור ניסה לא כלל א0, הערעורי� נשוא העובדי� על חלה הימי� חזקת כי, לעובדה

 לאור0 בישראל ולעבוד לשהות שואפי� שה� מראה העובדי� של הסובייקטיבית כוונת� א%

� ישראל את עוזבי� אינ� העובדי�, לדוגמה כ0: שני� של מניסיו� ג� ללמוד נית� כ0 על. זמ

 אכ� זו כוונה כי, מחלוקת ואי�, הוכח. ביד� הדבר מתאפשר עוד כל בה מושב� וקובעי�

. לפחות, שני� 5 של ארוכות תקופות בישראל שהו הערעורי� נשוא העובדי� וכי התממשה

  . בישראל הוא העובדי� של חייה� מרכז לפיכ0

 בחוק לראות שלא במודע המחוקק בחר ההיטל חוק שבמסגרת המערערי� טועני� עוד

 לראות המחוקק חפ1 אכ� לו, מכ0 יתרה". זר עובד" המונח לפרשנות כמקור לישראל הכניסה

 חוק להוראות בהתא� וזאת, במפורש להיעשות היה צרי0 שהדבר הרי, שכזה כמקור בו

 א� כי, מהו תושב מגדירי� אינ� לישראל הכניסה וחוק ההיטל חוק, זו א% זו. ההיטל

  .  מפורשות ההיטל חוק מפנה שאליה, הפקודה

 היה שלא הרי, לישראל הכניסה חוק אל ההיטל בחוק מפורשת הפניה נעשית הייתה א� ג�

 אשרות לצור0( זר עובד של ההגדרה לעניי�, מפנה לישראל הכניסה חוק. להועיל כדי בה

 הכניסה בחוק ראה לא, עצמו המחוקק כי מעידה זו עובדה. זרי� עובדי� לחוק) הכניסה

. זו מטרה לש� זרי� עובדי� לחוק הפנה אלא", זר עובד" המונח את המגדיר כמקור לישראל

� מעגל, למעשה הלכה, יוצרת לישראל הכניסה חוק אל לפנות יש לפיה המשיב גישת, לכ

  .  שוטה

� מוגדרת שהיא כפי, ההיטל חוק של תכליתו. תכליתו לבי� ההיטל חוק לשו� בי� הלימה אי

  :הינה, לחוק 1 בסעי%

""""�    וכ�וכ�וכ�וכ�    חוקי�חוקי�חוקי�חוקי�    לבטללבטללבטללבטל, , , , חוקי�חוקי�חוקי�חוקי�    שלשלשלשל    תחילת�תחילת�תחילת�תחילת�    אתאתאתאת    לדחותלדחותלדחותלדחות, , , , שוני�שוני�שוני�שוני�    חוקי�חוקי�חוקי�חוקי�    לתק�לתק�לתק�לתק

    שלשלשלשל    טווחטווחטווחטווח    ארוכתארוכתארוכתארוכת    מבניתמבניתמבניתמבנית    התייעלותהתייעלותהתייעלותהתייעלות    לאפשרלאפשרלאפשרלאפשר    במטרהבמטרהבמטרהבמטרה, , , , נוספותנוספותנוספותנוספות    הוראותהוראותהוראותהוראות    לקבועלקבועלקבועלקבוע

    התקציבהתקציבהתקציבהתקציב    יעדייעדייעדייעדי    אתאתאתאת    להשיגלהשיגלהשיגלהשיג, , , , המשקהמשקהמשקהמשק    בענפיבענפיבענפיבענפי    רפורמותרפורמותרפורמותרפורמות    לבצעלבצעלבצעלבצע, , , , הציבוריהציבוריהציבוריהציבורי    המגזרהמגזרהמגזרהמגזר

    והחובוהחובוהחובוהחוב    והציבוריתוהציבוריתוהציבוריתוהציבורית    הממשלתיתהממשלתיתהממשלתיתהממשלתית    ההוצאהההוצאהההוצאהההוצאה, , , , הממשלתיהממשלתיהממשלתיהממשלתי    הגירעו�הגירעו�הגירעו�הגירעו�    אתאתאתאת    ולצמצ�ולצמצ�ולצמצ�ולצמצ�

        ." ." ." ." ישראלישראלישראלישראל    כלכלתכלכלתכלכלתכלכלת    להבראתלהבראתלהבראתלהבראת    תכניתתכניתתכניתתכנית    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    והכלוהכלוהכלוהכל, , , , הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי

. תכליתו וע� החוק לשו� ע� אחד בקנה עולה אינה המשיב עמדת, המערערי� לטענת

 אשרה פי על נעשתה לישראל שכניסתו מי כל על יוטל ההיטל כי לקבוע יש המשיב לעמדת
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 ובכ0 ההיטל חוק מלשו� עולה לא זה שעניי� אלא. לישראל הכניסה לחוק) ג(2 סעי% לפי

  .לישראל הכניסה לחוק, מאי� יש, מלאכותית הפניה נוצרה

.   לישראל הכניסה לחוק בהתא� שהיא בחינה כל ביצע לא כלל עצמו שהמשיב, הוכח

 הכללי הדי� עקרונות לפי וה� הפקודה לפי ה� התושבות במבחני עומדי� הזרי� העובדי�

  . הערעורי� את לקבל יש ומשכ0

 בו ביותר הקיצוני הסבירות חוסר בשל הערעורי� את לקבל שיש המערערי� טועני� עוד

 באופ� הוכח המשיב עדי שמיעת במהל0. למערערי� השומות את בהוציאו המשיב פעל

. השומות את הוציא בטר� שהיא פעולה או בדיקה בשו� נקט לא המשיב כי, ביותר המשכנע

 בדיקה כל מוזכרת לא, מתוכ� וריקות מעורפלות סיסמאות מלבד, המשיב מטע� בתצהירי�

 הצליחה לא) המשיב מטע� העידה אשר( וקני�' גב; שנתבקש רלוונטי מסמ0 או שנעשתה

 בקביעת, לטענתה, הסתמכה שעליה� המסמכי� אות� את פע� אי בחנה כי בעדותה לאשר

 שפיגל מר ידי�על נעשו שלכאורה, בה� התומכי� ומסמכי� בדיקה ניסיונות אות�; השומה

 מודה עצמו שפיגל כשמר, מראשית� רלוונטיי� כלא בעדותו התבררו, לתצהירו ושצורפו

  .שלה� הרלוונטיות בחוסר

 י"ע שבוצעו הלאומי הביטוח תשלומי לשיעור חשיבות משנה שמייחס המשיב לטענת באשר

; לעובדי� ביחס" בישראל החיי� מרכז היעדר" על ללמוד נית� ממנה כאינדיקציה, המעסיקי�

], משולב נוסח[ הלאומי הביטוח ולחוק הלאומי הביטוח לתשלומי אי� המערערי� לטענת

1995�ה"תשנ )� תושב" ולהגדרת ההיטל לשאלת נגיעה כל"), הלאומיהלאומיהלאומיהלאומי    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    חוקחוקחוקחוק: "להל

 ייחודיתייחודיתייחודיתייחודית    הגדרההגדרההגדרההגדרה מגדיר הלאומי הביטוח לחוק) ב(א2 סעי%. להיטל הרלוונטית" ישראל

 המושתתי� ולתשלומי� הלאומי הביטוח לחוק רק הנוגעת" ישראל תושב" למונח וספציפיתוספציפיתוספציפיתוספציפית

 . פיו על

    שששש""""פפפפ' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    אנושאנושאנושאנוש    משאבימשאבימשאבימשאבי    טלרו�טלרו�טלרו�טלרו� 1061/07) א"ת מחוזי( ה"עמ די� שפסק סבורי� המערערי�

, שגוי המשיב מסתמ0 עליו) """"טלרו�טלרו�טלרו�טלרו�    עניי�עניי�עניי�עניי�"""": להל�, 27.11.08 ביו� נית�, בנבו פורס�( 5555    אאאא""""תתתת

�  . הערעור קבלת את מחייבת השומה לוקה בה הקיצונית הסבירות�ואי המשיב שרשלנות וכ

חוק  �תוק% בנוס% לכ0 טועני� המערערי�, כי השומות הוצאו ללא הרשאה וה� חסרות כל 

 47ההיטל אינו מרשה במפורש את פקיד השומה לבצע שומות היטל. ע� זאת, קובע סעי% 

לחוק ההיטל כי על ההיטל יחולו הוראות פקודת מס הכנסה כאילו היה מס שיש לנכותו 

לפקודה. חוק ההיטל הינו דבר  167שומה בדומה לסעי%  �מההכנסה של העובד, לאמור

 1אי לעמדת המשיב). על כ�, הסמכה  "לשו� לפי פקודה זו" (סעי% חקיקה נפרד מהפקודה (וד

 לפקודה) אי� בה כדי להסמי0 את פקיד השומה לשו� לפי חוק ההיטל. 
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עוד טועני� המערערי� שההיטל סותר התחייבויותיה של מדינת ישראל על פי אמנות 

ארגו� העבודה אמנות למניעת כפל מס וכ� את האמנה הבינלאומית של  �בינלאומיות 

" :�        ") הדנה בעניינ� של עובדי� מהגרי�. אמנת העבודהאמנת העבודהאמנת העבודהאמנת העבודההבינלאומי (להל

        

            המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    טענותטענותטענותטענות        ....דדדד

 היתר ומקבל זרי� עובדי� חוק מכוח בישראל המועסק, זר עובד כי היא המשיב עמדת

 לא ההיטל שחוק מנת על. תושב איננו, לישראל הכניסה חוק פי על בישראל מוגבלת לשהייה

  . זרי� עובדי� חוק פי על שלא מועסק להיות זה עובד על, עובד של מעסיקו על יחול

 תושב או, ישראל אזרח שאינו עובד" הוא' זר עובד"' כי קובע, זרי� עובדי� לחוק 1 סעי%

 עובדי� בחוק" זר עובד" המושג בהגדרת המופיעה" תושב" התיבה כי היא המשיב עמדת". בה

 חוקק עת, כיוו� לא כלל המחוקק כי, וברור, הכנסה מס בפקודת" תושב" כהגדרת איננה, זרי�

 מס פקודת לעניי� כתושב כמוהו זרי� עובדי� בחוק" תושב" כי, זרי� עובדי� חוק את

 לאלה בכוונו – לישראל הכניסה בחוק כמשמע� ותושב לאזרח כיוו� המחוקק. הכנסה

 לה� מוקנית כ� לעשות והזכות, בישראל ולעבוד לשבת, להיכנס בכדי להיתר זקוקי� שאינ�

  . זה מעמד� ומתוק% מעצ�

 ומורשה בה שוהה, לישראל נכנס אשר, כעובד מהותו מעצ�", זר עובד" כי היא המשיב עמדת

 הנית� והיתר, זרי� עובדי� חוק מכוח למעסיקו הנית� מיוחד היתר בסיס על רק בה לעבוד

 על לישראל מגיע הזר העובד". ישראל תושב" להיות יכול אינו, לישראל הכניסה חוק לפי

 למי אותו הופכת אינה – שני� מספר נמשכת היא א� ג� – בה ושהייתו בה לעבוד מנת

  ". זר עובד" שאינו

�    תהיהתהיהתהיהתהיה    זהזהזהזה    בפרקבפרקבפרקבפרק    מונחמונחמונחמונח    לכללכללכללכל"""" ולפיה ההיטל לחוק) ב( 44 בסעי% להפניה משמעות כל אי

 המילה, שכ� ",",",",אחרתאחרתאחרתאחרת    במפורשבמפורשבמפורשבמפורש    נאמרנאמרנאמרנאמר    כ�כ�כ�כ�    א�א�א�א�    אלאאלאאלאאלא, , , , הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    בפקודתבפקודתבפקודתבפקודת    לולולולו    הנודעתהנודעתהנודעתהנודעת    המשמעותהמשמעותהמשמעותהמשמעות

 על היטל" שכותרתו, ההיטל לחוק' י פרק שהוא", זה פרק"ב מופיעה אינה כלל """"תושבתושבתושבתושב""""

, כאמור, בו אשר, זרי� עובדי� חוק הוא הלוא, אחר בחוק אלא", זרי� עובדי� העסקת

  .  מוגדר אינו" תושב"  המונח

 למעלה מזה, נמרצות פועל המחוקק לפיה, ברורה תמונה עולה החקיקתית מההיסטוריה

 להעסיק� מנת על כי בקובעו, זרי� עובדי� של העסקת� עלות לייקר במטרה, מעשור

 התמרי1 את להקטי� ביקש המחוקק. זרי� עובדי� חוק מכוח היתר לקבל יש בישראל

 על שלילית השפעה בהעסקת� רואה שהוא משו�, הזרי� העובדי� של להעסקת� הכלכלי
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 בה� מהעבודות ישראלי� עובדי� דוחקי� הזרי� שהעובדי� כיוו�, בעיקר. הישראלי המשק

  . עובדי� ה�

 בישראל מועסק שהוא משו� רק זר עובד להיות חדל זר עובד כי, להסיק נית� לא אופ� בשו�

 מעסיקו על עדיי�, בישראל זר עובד מועסק בה התקופה תהא אשר תהא. ארוכה תקופה

 איננו זר עובד כי מפורשות נקבע בו, זרי� עובדי� חוק מכוח לו שנית� היתר מכוח להעסיקו

 בישראל מועסק שהוא מכיוו� רק, זר עובד להיות חדל זר עובד כי המערערי� טענת. תושב

" תושב" בהגדרת הקבועי� מהסממני� אלו אי, לכאורה, בו ומתקיימי� ארוכה תקופה

  .הישר לשכל ומנוגדת בעליל מופרכת, הכנסה מס בפקודת

 שיוחרגו עובדי� רשימת נקבעה, זר עובד של הגדרתו במסגרת ההיטל לחוק) א( 44 בסעי%

 מגדרה מסוימת תקופה בישראל ששוהה עובד להוציא המחוקק רצה אילו. החוק מהוראות

 ולא כ� עשה לא המחוקק. מפורשת בצורה זאת מעג� שהיה עליו חזקה" זר עובד" הגדרת של

    .בכדי

, הערעורי� במסגרת לדיו� העומדת בסוגיה להכריע כדי, המשפטי בדיו� די כי סבור המשיב

  ;מטעמ� ולתצהירי� המערערי� לסיכומי התייחס הזהירות למע� א0

 בידיעה המצויות עובדות על המעידי� תצהירי� אינ� המערערי� מטע� שהוגשו התצהירי�

 מסקנה, חברתית דעה לשק% מבקשי� אלה תצהירי� של רוב� רב. נותניה� של אישית

 התייחסות, שוני� אנשי� של משפטית פרשנות, אחרת או כזו וועדה של לדוח בהתא�

  . אלו מתצהירי� להתעל� יש כ� על. וכדומה התצהיר נותני ידי על נערכו שלא למסמכי�

, המערערי� בפועל א0, לעובדיה�" חיי� מרכז" מבחני הפעלת בדבר מיתממי� המערערי�

 כ0, המסי� לרשות כ0 על להודיע טרחו לא, לשלמו שהפסיקו או ההיטל את שילמו שלא

 שהינו הימי� במבח� והסתפקו, נדרש שהיה ככל, אמת בזמ� הסוגיה את לבחו� ממנה שמנעו

 בעניי� המשיב כנגד טענות מלהעלות מנועי� שהמערערי� המשיב טוע� כ� על.  במהותו טכני

 נטל, יוצא כפועל. ישראל את עזבו הזרי� העובדי� כי התברר הביקורת נערכה עת, שהרי. זה

  . בו עמדו לא וה� המערערי� על מוטל והשכנוע ההוכחה

 של פעולה שיתו% ללא חיי� מרכז מבחני את לבדוק קשה היה אמת בזמ� ג�, לכ0 מעבר

 כתובת לה� ואי�, לה� סיפקו שמעסיקי� במגורי� גרו הזרי� והעובדי� מאחר, המעסיקי�

 המשיב עשה כאשר א%. העניי� לצור0 התושבות שאלוני את לשלוח היה נית� שאליה רשומה

 פעולה שיתו% בחוסר נתקל הוא, הזרי� העובדי� לגבי החיי� מרכז מבחני את לבחו� מאמ1

  . המייצגי� מצד
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 של החיי� למרכז בנוגע המערערי� טענות כל הופרכו הנגדית החקירה שבמסגרת מאחר

 להוכיח שצרי0 זה הוא המשיב כי ולטעו� הנטל את להפו0 כעת מנסי� ה�, הזרי� העובדי�

, לבחנ� אובייקטיבית אפשרות כל אי� אשר נתוני� לבחו� מהמשיב לדרוש נית� לא. זאת

 להצביע יכולי� אינ� מעסיקיה� וג� ישראל את מכבר זה עזבו זרי� עובדי� אות� באשר

  .הימצא� מקו� על

העובדי� נחשבי� "תושבי  לטענת המשיב, נית� היה לצפות שמהרגע שסברו המערערי� כי

ישראל", ה� יפנו למוסד לביטוח לאומי וישלמו עבור� דמי ביטוח על פי תערי% של תושבי 

ישראל שהוא גבוה בצורה משמעותית מהתערי% של תושבי חו1. למעשה, המערערי� בחרו 

להמשי0 לשל� עבור העובדי�, תערי% של תושבי חו1. כמו שהמערערי� פנו לבתי המשפט 

קבל סעד כנגד רשות המסי� עקב אי ההכרה בעובדי� הזרי� כ"תושבי�", יכלו ה� כדי ל

לעתור לבית המשפט כנגד ביטוח לאומי, שמסרב להכיר בעובדי� הזרי� כתושבי ישראל. א0 

לאור העובדה כי הדבר היה דורש מה� להוציא סכו� נוס% מכיס�, בחרו ה� בדר0 הנוחה 

  � זרי�.לשל� תשלו� נמו0 בגי� עובדי –לה� 

 הנוגד באופ� לפרשו או, ההיטל חוק את לתקו% המבקשי� הראשוני� אינ� המערערי�

 ידי על וכ�, העליו� המשפט בית ידי על זה אחר בזה נדחו אלה ניסיונות. תכליתו את בעליל

 טלרו� ד"לפס המשיב הפנה הפסיקה ניתוח במסגרת. בעניי� שדנו המחוזיי� המשפט בתי

 כי, קבע א"בת המחוזי המשפט בית כי המשיב י"ע נטע�. דנא למקרה דומה בסוגיה ד� אשר

 תושב, להיות יכול ולא אינו, זרי� עובדי� חוק עוסק בו הזר העובד, לפקודה חרי% בניגוד

, באר1 השוהי� הזרי� לעובדי� התכוו� המחוקק כי, סבר אלטוביה' מ השופט' כב. ישראל

 נדרש כ0 ובשל ישראל תושבי אינ� הגדרת� מעצ� אלה עובדי�. לישראל הכניסה חוק מכוח

 לו'. וכד ראוי רפואי טיפול, ההולמי� מגוריה� את להבטיח, ייחודי חקיקה בדבר, מעסיק�

 כפי זר לעובד ישיבה ורישיו� לאשרה נדרש היה לא כלל, ישראל תושב הזר העובד היה

  . לישראל הכניסה לחוק) ג(2 בסעי% שמפורט

באשר לטענת המערערי� לפיה השומות הוצאו ללא הרשאה וה� חסרות כל תוק%. נטע� ע"י 

המשיב כי אי� לקבל את טענת המערערי� בסוגיה זו, שכ� מעדותו של מר עוזי בלשאי אנו 

152�ו 145עמדת רשות המיסי� הינה כי סעיפי�  2002למדי� כי משנת �ה� הסעיפי�  150

ומות לרבות שומות מכח חוק ההיטל, וזה הנוסח שרשות שמסמיכי� להוצאת כל סוגי הש

        המסי� מפרסמת לעני� הסמכות להוצאת שומה. 

�85�81' בס כמפורט, בינלאומיות אמנות ע� אחד בקנה עולה אינו ההיטל כי הטענה לעניי 

' ' ' ' ננננ' ' ' ' ואחואחואחואח    בוכריסבוכריסבוכריסבוכריס    יצחקיצחקיצחקיצחק, 2587/04 1"בבג במפורש נדחתה זו שטענה הרי, המערערי� לסיכומי
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' עמ,10 �ה) 2005 אוגוסט( 4/יט מיסי� �ה) 2005 אוגוסט( 4/יט מיסי�' ואחואחואחואח    חדרהחדרהחדרהחדרה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד

119)� הנקלט מנהגי בינלאומי המשפט על גובר החוק" כי נפסק ש�) """"בוכריסבוכריסבוכריסבוכריס    עניי�עניי�עניי�עניי�"""": להל

. המעסיק על אלא העובד על מוטל אינו ההיטל". שלנו המקובל מהמשפט כחלק בישראל

 מגולגל ההיטל כי הוכיחו לא המערערי�. העובד על גלגולו אוסר ההיטל לחוק) ב( 45 סעי%

  .העובד על

  

            והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�        ....הההה

 של הפרשנות לשאלת מהתשובה תיגזר שההכרעה עולה, לעיל שפורטו כפי הצדדי� מטענות

  .  זו פרשנות של והראוי הנכו� ויישומה, הערעורי� נושאי לעובדי� ביחס, ההיטל חוק

 המונח את לפרש שיש נותנת הנכונה הפרשנות, המערערי�המערערי�המערערי�המערערי�    כטענתכטענתכטענתכטענת הא� היא השאלה

 לגבי מתקיימת, לפקודה 1 לסעי% בהתא�, ולפיכ0, הכנסה מס לפקודת בהתא� """"תושבתושבתושבתושב""""

. בגינ� בהיטל) המערערי�( מעסיקיה� את לחייב נית� לא לכ�, התושבות חזקת העובדי�

� אחרות במילי� � על להטיל מקו� אי�, לכ�, ישראל תושבי הינ� העובדי� ההיטל חוק לעניי

  .  ההיטל את למשיב ולהעביר לנכות החובה את מעסיקיה�

 בעל אינו, טבעו מעצ�" זר עובד" לפיה, המשיב של פרשנותו היא נכונה הפרשנות שמא או

 הדי� הוראות לפי לבחו� יש, זר עובד של" התושבות שאלת" את. תושבות של מעמד

 לישראל הכניסה לחוק בהתא�, ארעית לאר1 שזיקת� אלו של מעמד� את המסדירות

  . בה� המנויי� והקריטריוני� זרי� עובדי� לחוק ובהתא�

 זרי� עובדי� חוק מכוח בישראל המועסק, זר עובד כי היא המשיב עמדת אחרות מילי�

 איננו, ומטבעו מטיבו, לישראל הכניסה חוק פי על בישראל מוגבלת לשהייה היתר ומקבל

   . ההיטל תשלו� חובת חלה שמעסיקו מי על ולכ�, תושב

            חוקחוקחוקחוק    שלשלשלשל    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

 ברק אהר�( המס בדיני ג� וכ0 הכללי בדי� כ0. תכליתו פי על נעשית חוק של פרשנותו

 גרנות עפר; """"במאמרובמאמרובמאמרובמאמרו    ברקברקברקברק"""": להל�), 1997( 441, 425) 3( ח"כ משפטי� """"המסי�המסי�המסי�המסי�    דינידינידינידיני    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות""""

79�א) 2( ח"י מיסי� """"מעשיתמעשיתמעשיתמעשית    לפרקטיקהלפרקטיקהלפרקטיקהלפרקטיקה    עקרונותעקרונותעקרונותעקרונות    מהצהרתמהצהרתמהצהרתמהצהרת    ––––    המסהמסהמסהמס    בדיניבדיניבדיניבדיני    תכליתיתתכליתיתתכליתיתתכליתית    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות"""" ,

81� על מתוחמת התכליתית לפרשנות המסגרת). """"גרנותגרנותגרנותגרנות: ": ": ": "להל�להל�להל�להל�), 2004( ש� והאסמכתאות 83

1985( 76�75, 70) 2(לט ד"פ, רחובותרחובותרחובותרחובות    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    חצורחצורחצורחצור    קיבו1קיבו1קיבו1קיבו1 165/82 א"ע( החוק לשו� ידי ,(

� מס וחוק, החוק של האפשריות הלשוניות המשמעויות מגוו� מבי�). """"חצורחצורחצורחצור    קיבו1קיבו1קיבו1קיבו1    עני�עני�עני�עני�"""": להל
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. המס הוראת ביסוד המונחת התכלית פי על הראויה המשפטית המשמעות תקבע, זה בכלל

 השיטה של היסוד ומערכי, שלו ההיסטוריה, החוק מלשו� תושפע זו תכלית אחר התחקות

 דיני ביסוד המונחי� מדיניות שיקולי מתו0 ג� נלמדת התכלית). 441' בעמ, במאמרו ברק(

88�87' בעמ, גרנות( המס.(  

 שהמחוקק הנחה מנקודת לצאת הפרש� על, המס דיני של תכליתית בפרשנות כשמדובר

 חסר ולא יעיל כלי ליצור הייתה בכוונתו כי, להניח עליו. פרצות ליצור ולא מס להטיל ביקש

    פקידפקידפקידפקיד 1194/03  א"ע ראו. (וקוהרנטית סבירה מערכת ליצור היא המגמה כי להניח עליו. ער0

 בעניי�) אז כתוארו( ברק השופט של ובלשונו) 9/5/10 בנבו פורס� מנומנומנומנו    אסתראסתראסתראסתר' ' ' ' ננננ    חיפהחיפהחיפהחיפה    שומהשומהשומהשומה

  :  חצור קיבו1

                                    """"�'. '. '. '. מחשבתמחשבתמחשבתמחשבת    מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת''''    שעושהשעושהשעושהשעושה    כמיכמיכמיכמי    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק    אתאתאתאת    להעמידלהעמידלהעמידלהעמיד    כללכללכללכלל    מוכ�מוכ�מוכ�מוכ�    אניאניאניאני    אי�אי�אי�אי

    אתאתאתאת. . . . ופגמיהופגמיהופגמיהופגמיה    חולשותיהחולשותיהחולשותיהחולשותיה    עלעלעלעל, , , , אנושיתאנושיתאנושיתאנושית    מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה    עושהעושהעושהעושה, , , , השופטהשופטהשופטהשופט    כמוכמוכמוכמו, , , , הנסחהנסחהנסחהנסח

..., ..., ..., ..., תכליתותכליתותכליתותכליתו    ועלועלועלועל    מטרתומטרתומטרתומטרתו    ועלועלועלועל, , , , הגיונוהגיונוהגיונוהגיונו    ועלועלועלועל    לשונולשונולשונולשונו    עלעלעלעל    לבססלבססלבססלבסס    ישישישיש    חוקחוקחוקחוק    שלשלשלשל    פרשנותופרשנותופרשנותופרשנותו

, , , , להתייאשלהתייאשלהתייאשלהתייאש    עליועליועליועליו    אי�אי�אי�אי�, , , , סתומהסתומהסתומהסתומה    לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה    לולולולו    הנראיתהנראיתהנראיתהנראית    בהוראהבהוראהבהוראהבהוראה    השופטהשופטהשופטהשופט    נתקלנתקלנתקלנתקל    וכאשרוכאשרוכאשרוכאשר

    ואתואתואתואת, , , , לחקיקתהלחקיקתהלחקיקתהלחקיקתה    הרקעהרקעהרקעהרקע    אתאתאתאת    לבחו�לבחו�לבחו�לבחו�    אינטלקטואליאינטלקטואליאינטלקטואליאינטלקטואלי    מאמ1מאמ1מאמ1מאמ1    לעשותלעשותלעשותלעשות    עליועליועליועליו    אלאאלאאלאאלא

    לשו�לשו�לשו�לשו�    באותהבאותהבאותהבאותה    מעוגנתמעוגנתמעוגנתמעוגנת    זוזוזוזו    מטרהמטרהמטרהמטרה    כמהכמהכמהכמה    ועדועדועדועד, , , , להשיגלהשיגלהשיגלהשיג    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק    שביקששביקששביקששביקש    המטרההמטרההמטרההמטרה

�77777777' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , חצורחצורחצורחצור    קיבו1קיבו1קיבו1קיבו1    עני�עני�עני�עני�". (". (". (". (סתומהסתומהסתומהסתומה���78787878 .( .( .( .(        

1998( 399�398, 385) 5(נב ד"פ, חדרהחדרהחדרהחדרה    רכושרכושרכושרכוש    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    אקסלברדאקסלברדאקסלברדאקסלברד 3527/96 א"רע ג� ראו ,(

�, 1111    אאאא""""תתתת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    לבני�לבני�לבני�לבני�    חברהחברהחברהחברה    אינטרבילדינגאינטרבילדינגאינטרבילדינגאינטרבילדינג 1527/97 א"ע; אקסלברדאקסלברדאקסלברדאקסלברד    עני�עני�עני�עני�: להל

� תלתלתלתל    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    קלסקלסקלסקלס 900/01 א"ע); 1999( 699) 1(נג ד"פ � � � א"ע); 2003( 750) 3(נז ד"פ ,,,,4444    אביבאביבאביבאביב

  ).2003( 953) 2(נז ד"פ, מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    ופיתוחופיתוחופיתוחופיתוח    השקעותהשקעותהשקעותהשקעות. . . . לללל....ממממ 4271/00

 של לפרשנות� ג� יפה, אחרי� דיני� של בפרשנות� אותנו המנחה, התכליתית הפרשנות

 בעמוד חצור קיבו1 עניי�( """"משלה�משלה�משלה�משלה�    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות    כלליכלליכלליכללי    המסי�המסי�המסי�המסי�    לחוקילחוקילחוקילחוקי    לה�לה�לה�לה�    אי�אי�אי�אי�"""", שהלוא. המס דיני

 הלכה. ביסוד� המונחת לתכלית בהתא� המס הוראות את לפרש הפרש� על אפוא ושומה), 75

    האמיתיתהאמיתיתהאמיתיתהאמיתית    הכלכליתהכלכליתהכלכליתהכלכלית    המהותהמהותהמהותהמהות    פיפיפיפי    עלעלעלעל    המסהמסהמסהמס    דינידינידינידיני    לצור0לצור0לצור0לצור0    נקבעתנקבעתנקבעתנקבעת    עסקהעסקהעסקהעסקה    שלשלשלשל    מהותהמהותהמהותהמהותה"""" כי, היא רווחת

� תלתלתלתל    ממממ""""מעמעמעמע    מנהלמנהלמנהלמנהל 6722/99 א"בע ברק הנשיא דברי( """"העסקההעסקההעסקההעסקה    שלשלשלשל � � �    מגדלימגדלימגדלימגדלי    כללכללכללכלל    משכנותמשכנותמשכנותמשכנות' ' ' ' ננננ    אביבאביבאביבאביב

 מושרש פרשני כלל). 63) 1(2004  על�תק) בתקדי� פורס�] (בנבו פורס�[[[[    ממממ""""בעבעבעבע    התיכו�התיכו�התיכו�התיכו�    הי�הי�הי�הי�

 ראו( פיסקאלי�הכלכלי בהגיונ� התחשבות תו0 לפרש יש המס הוראות את כי, קובע נוס%

 לבחינתה משקל אחת לא ייחס העליו� משפט�בית, אכ�). 403' בעמ אקסלברדאקסלברדאקסלברדאקסלברד    עניי�עניי�עניי�עניי�: למשל

 ראו( הכלכלי בהגיונ� בהתחשב המס הוראות את ופירש הכלכלית מהותה פי�על עסקה של

; 953) 2(נז ד"פ, , , , מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    ופיתוחופיתוחופיתוחופיתוח    השקעותהשקעותהשקעותהשקעות. . . . לללל....ממממ 4271/00 א"ע: למשל
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�    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    סובולסובולסובולסובול 5773/99 א"ע���; 1434), 1(2003 על�תק] בנבו פורס�[ ,,,,אאאא""""תתתת    

� חטרחטרחטרחטר 468/01 א"ע; 682) 2(נח ד"פ    ממממ""""ומעומעומעומע    המכסהמכסהמכסהמכס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    פינ1פינ1פינ1פינ1    גלמ�גלמ�גלמ�גלמ� 3196/01 א"ע � � �' ' ' ' ננננ    ישיישיישיישי

� תלתלתלתל    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד 1240/00 א"ע; 2240), 2(2004 על�תק] בנבו פורס�, [4444    אאאא""""תתתת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד � � �    1111    אביבאביבאביבאביב

  ). 4/1/05 בנבו פורס� סיוו�סיוו�סיוו�סיוו�    יצחקיצחקיצחקיצחק' ' ' ' ננננ

  

                ההיטלההיטלההיטלההיטל    חוקחוקחוקחוק    שלשלשלשל    תכליתותכליתותכליתותכליתו

 המונחת לתכלית בהתא� המס הוראות את לפרש המשפט בית על שומה ובראשונה בראש

� להשגת חקיקה תיקוני( ישראל כלכלת להבראת התכנית חוק נחקק 29.3.03 ביו�. ביסוד

 מטרתו. 2003�ג"התשס), 2004�ו 2003 הכספי� לשנות הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי

 את ולצמצ� התקציב יעדי את להשיג, המשק בענפי רפורמות לבצע, היתר בי�, הייתה

�  :כדלקמ� לחוק 45 סעי% קבע, ההיטל חוק חוקק עת). לחוק 1 סעי%( הממשלתי הגירעו

            ושיעורוושיעורוושיעורוושיעורו    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד    העסקתהעסקתהעסקתהעסקת    עלעלעלעל    היטלהיטלהיטלהיטל. . . . 45454545""""                        

    ששיל�ששיל�ששיל�ששיל�    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד    שלשלשלשל    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    כלכלכלכל    מס0מס0מס0מס0    8888%%%%    שלשלשלשל    בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור    בהיטלבהיטלבהיטלבהיטל    חייבחייבחייבחייב    מעסיקמעסיקמעסיקמעסיק                                    

�     זהזהזהזה    בפרקבפרקבפרקבפרק((((    המסהמסהמסהמס    בשנתבשנתבשנתבשנת � � �        ). ). ). ). ההיטלההיטלההיטלההיטל    

        . ". ". ". "הזרהזרהזרהזר    העובדהעובדהעובדהעובד    שלשלשלשל    מההכנסהמההכנסהמההכנסהמההכנסה    בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי�    אואואואו    במישרי�במישרי�במישרי�במישרי�, , , , ינוכהינוכהינוכהינוכה    לאלאלאלא    ההיטלההיטלההיטלההיטל                        

 ולאיזו החוק חוקק מדוע תשובה מספק ההיטל חוק של החקיקתית ההיסטוריה אחר מעקב

 של להעסקת� התמרי1 את להקטי� ביקש שהמחוקק לקבוע נית�, ככלל. נועד הוא תכלית

  :ההיטל חוק להצעת ההסבר בדברי נאמר כ0. העסקת� ייקור ידי על וזאת, זרי� עובדי�

    כדיכדיכדיכדי. . . . ישראליישראליישראליישראלי    עובדעובדעובדעובד    העסקתהעסקתהעסקתהעסקת    מעלותמעלותמעלותמעלות    נמוכהנמוכהנמוכהנמוכה    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד    העסקתהעסקתהעסקתהעסקת    עלותעלותעלותעלות""""    

�    שלשלשלשל    מעסיקמעסיקמעסיקמעסיק    כלכלכלכל    לחייבלחייבלחייבלחייב    מוצעמוצעמוצעמוצע, , , , זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד    להעסיקלהעסיקלהעסיקלהעסיק    התמרי1התמרי1התמרי1התמרי1    אתאתאתאת    להקטי�להקטי�להקטי�להקטי

    ששיל�ששיל�ששיל�ששיל�    העבודההעבודההעבודההעבודה    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    כלכלכלכל    מס0מס0מס0מס0    15151515%%%%    שלשלשלשל    בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור    בהיטלבהיטלבהיטלבהיטל    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד

 תיקוני, ישראל כלכלת להבראת התכנית חוק הצעת(." ." ." ." הזרהזרהזרהזר    לעובדלעובדלעובדלעובד

 הכספי� לשנות הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה

 ההדגשות(    ).350' עמ, 25 הממשלה ח"ה, 2003 ג"התשס, 2004 ו 2003

  ).ס.א – שלי

 התקציב לשנת ההסדרי� חוק במסגרת ההיטל לחוק) א( 45 סעי% תוק�, 11.1.2007 ביו�

 10% יהיה המס לשנת ההיטל שיעור כי קבעה אשר השעה הוראת הפכה התיקו� בגדר. 2007

  . קבע להוראת, מעסיקו ידי על הזר לעובד ששולמה הכנסה כל מס0
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 לשנות ההסדרי� חוק במסגרת הפע� ההיטל לחוק) א( 45 סעי% שוב תוק� 23.7.09 ביו�

 המדובר 2003�2009  לשני� ה� אלו בתיקי� שבמחלוקת השומות. (2010 �ו 2009 התקציב

2009�2003 שבי� בטווח מאוחדי� תיקי� 15 ב כאמור � בטווח הוא מה� אחד שכל הכוונה אי

 המפורשת כוונתו הפע� בזו ג�, הקודמות בפעמי� כמו כי מלמד ההסבר בדברי עיו�). האמור

 חוק בהצעת נאמר כ0. הזרי� העובדי� של העסקת� עלות לייקר הייתה החוק של

  :הכלכלית ההתייעלות

    שלשלשלשל    העסקת�העסקת�העסקת�העסקת�    בכללבכללבכללבכלל    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    העסקתהעסקתהעסקתהעסקת    שלשלשלשל    השליליתהשליליתהשליליתהשלילית    ההשפעהההשפעהההשפעהההשפעה    בשלבשלבשלבשל""""

    הישראליי�הישראליי�הישראליי�הישראליי�    העבודההעבודההעבודההעבודה    דורשידורשידורשידורשי    במספרבמספרבמספרבמספר    הגידולהגידולהגידולהגידול    ולנוכחולנוכחולנוכחולנוכח    ישראלי�ישראלי�ישראלי�ישראלי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�

    במטרהבמטרהבמטרהבמטרה    וזאתוזאתוזאתוזאת. . . . זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    שלשלשלשל    ההעסקהההעסקהההעסקהההעסקה    לייקורלייקורלייקורלייקור    לפעוללפעוללפעוללפעול    מוצעמוצעמוצעמוצע, , , , בפרטבפרטבפרטבפרט

    בשוקבשוקבשוקבשוק    להשתלבלהשתלבלהשתלבלהשתלב    הישראלי�הישראלי�הישראלי�הישראלי�    העבודההעבודההעבודההעבודה    דורשידורשידורשידורשי    שלשלשלשל    סיכוייה�סיכוייה�סיכוייה�סיכוייה�    אתאתאתאת    לשפרלשפרלשפרלשפר

    הקבועי�הקבועי�הקבועי�הקבועי�    וההיטלי�וההיטלי�וההיטלי�וההיטלי�    האגרותהאגרותהאגרותהאגרות    סכומיסכומיסכומיסכומי    אתאתאתאת    להכפיללהכפיללהכפיללהכפיל    מוצעמוצעמוצעמוצע    לפיכ0לפיכ0לפיכ0לפיכ0. . . . העבודההעבודההעבודההעבודה

    בענ%בענ%בענ%בענ%    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד    להעסקתלהעסקתלהעסקתלהעסקת    היתרהיתרהיתרהיתר    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    למעטלמעטלמעטלמעט. . . . זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    בחוקבחוקבחוקבחוק    כיו�כיו�כיו�כיו�

, , , , זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד    להעסיקלהעסיקלהעסיקלהעסיק    התמרי1התמרי1התמרי1התמרי1    אתאתאתאת    להקטי�להקטי�להקטי�להקטי�    כדיכדיכדיכדי    הסיעודהסיעודהסיעודהסיעוד    בתחו�בתחו�בתחו�בתחו�    אואואואו    החקלאותהחקלאותהחקלאותהחקלאות

    העבודההעבודההעבודההעבודה    שוקשוקשוקשוק    עלעלעלעל    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    העסקתהעסקתהעסקתהעסקת    שלשלשלשל    השליליתהשליליתהשליליתהשלילית    ההשפעהההשפעהההשפעהההשפעה    ולנוכחולנוכחולנוכחולנוכח

]". ]". ]". ]". ההבראהההבראהההבראהההבראה[[[[    בחוקבחוקבחוקבחוק    כיו�כיו�כיו�כיו�    הקבועהקבועהקבועהקבוע    ההיטלההיטלההיטלההיטל    שיעורשיעורשיעורשיעור    אתאתאתאת    להעלותלהעלותלהעלותלהעלות    מוצעמוצעמוצעמוצע, , , , בישראלבישראלבישראלבישראל

  )16.6.09 מיו� 346 ח"ה, הכלכלית ההתייעלות חוק הצעת(

  

    הכדאיותהכדאיותהכדאיותהכדאיות    הקטנתהקטנתהקטנתהקטנת    לש�לש�לש�לש�    המעסיקי�המעסיקי�המעסיקי�המעסיקי�    עלעלעלעל    מסמסמסמס    להטיללהטיללהטיללהטיל    היאהיאהיאהיא    ההיטלההיטלההיטלההיטל    חוקחוקחוקחוק    שלשלשלשל    תכליתותכליתותכליתותכליתו    כ�כ�כ�כ�    כיכיכיכי    הנההנההנההנה

            המדינההמדינההמדינההמדינה    תושביתושביתושביתושבי    פניפניפניפני    עלעלעלעל    והעדפת�והעדפת�והעדפת�והעדפת�    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    להעסקתלהעסקתלהעסקתלהעסקת

            זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד    הואהואהואהוא    מימימימי

 כהגדרתו –" זר עובד" הוגדר, ופרשנות בהגדרות העוסק ההיטל לחוק) א( 44 סעי% בגדר

 למעט, 1991�א"התשנ), הוגני� תנאי� והבטחת כדי� שלא העסקה איסור( זרי� עובדי� בחוק

  : מאלה אחד כל

    כלכליי�כלכליי�כלכליי�כלכליי�    הסדרי�הסדרי�הסדרי�הסדרי�((((    יריחויריחויריחויריחו    ואזורואזורואזורואזור    עזהעזהעזהעזה    רצועתרצועתרצועתרצועת    בדברבדברבדברבדבר    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    יישו�יישו�יישו�יישו�    לחוקלחוקלחוקלחוק' ' ' ' וווו    שפרקשפרקשפרקשפרק    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד

� הההה""""התשנהתשנהתשנהתשנ), ), ), ), חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה    תיקוניתיקוניתיקוניתיקוני) () () () (שונותשונותשונותשונות    והוראותוהוראותוהוראותוהוראות � � �        ;;;;עליועליועליועליו    חלחלחלחל, , , , 1994199419941994

, , , , ישראלישראלישראלישראל    אתאתאתאת    והיוצאוהיוצאוהיוצאוהיוצא    בישראלבישראלבישראלבישראל    הגובלתהגובלתהגובלתהגובלת    במדינהבמדינהבמדינהבמדינה    אזרחאזרחאזרחאזרח    שהואשהואשהואשהוא    בישראלבישראלבישראלבישראל    כדי�כדי�כדי�כדי�    המועסקהמועסקהמועסקהמועסק    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד

        ;;;;מדינהמדינהמדינהמדינה    באותהבאותהבאותהבאותה    מגוריומגוריומגוריומגוריו    למקו�למקו�למקו�למקו�, , , , העבודההעבודההעבודההעבודה    יו�יו�יו�יו�    בתו�בתו�בתו�בתו�    כללכללכללכלל    בדר0בדר0בדר0בדר0

        ;;;;סיעודיסיעודיסיעודיסיעודי    טיפולטיפולטיפולטיפול    במת�במת�במת�במת�    כדי�כדי�כדי�כדי�    המועסקהמועסקהמועסקהמועסק    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד
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        ;;;;הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    לפקודתלפקודתלפקודתלפקודת' ' ' ' אאאא75757575    בסעי%בסעי%בסעי%בסעי%    כהגדרת�כהגדרת�כהגדרת�כהגדרת�, , , , חו1חו1חו1חו1    וספורטאיוספורטאיוספורטאיוספורטאי    חו1חו1חו1חו1    עיתונאיעיתונאיעיתונאיעיתונאי

    הממוצעהממוצעהממוצעהממוצע    השכרהשכרהשכרהשכר    לפעמיי�לפעמיי�לפעמיי�לפעמיי�    השווההשווההשווההשווה    בסכו�בסכו�בסכו�בסכו�    הכנסההכנסההכנסההכנסה, , , , עבודהעבודהעבודהעבודה    חודשחודשחודשחודש    בעבורבעבורבעבורבעבור, , , , לולולולו    שמשולמתשמשולמתשמשולמתשמשולמת    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד

� ממממ    פחותפחותפחותפחות    המועסקהמועסקהמועסקהמועסק    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד    ולגביולגביולגביולגבי, , , , מזהמזהמזהמזה    הגבוההגבוההגבוההגבוה    בסכו�בסכו�בסכו�בסכו�    הכנסההכנסההכנסההכנסה    אואואואו, , , , במשקבמשקבמשקבמשק � � �    ––––    בחודשבחודשבחודשבחודש    שעותשעותשעותשעות    180180180180

� בבבב    מחולקמחולקמחולקמחולק    כשהואכשהואכשהואכשהוא    בחודשבחודשבחודשבחודש    עובדעובדעובדעובד    הואהואהואהוא    שבושבושבושבו    השעותהשעותהשעותהשעות    למספרלמספרלמספרלמספר    השווההשווההשווההשווה    בסכו�בסכו�בסכו�בסכו�    הכנסההכנסההכנסההכנסה � � �    ומוכפלומוכפלומוכפלומוכפל    180180180180

        ;;;;מזהמזהמזהמזה    הגבוההגבוההגבוההגבוה    בסכו�בסכו�בסכו�בסכו�    הכנסההכנסההכנסההכנסה    אואואואו, , , , במשקבמשקבמשקבמשק    הממוצעהממוצעהממוצעהממוצע    השכרהשכרהשכרהשכר    לפעמיי�לפעמיי�לפעמיי�לפעמיי�    השווההשווההשווההשווה    בסכו�בסכו�בסכו�בסכו�

� זזזז""""התשלהתשלהתשלהתשל, , , , העונשי�העונשי�העונשי�העונשי�    לחוקלחוקלחוקלחוק    אאאא203203203203    סעי%סעי%סעי%סעי%    לפילפילפילפי    עבירהעבירהעבירהעבירה    נגדונגדונגדונגדו    שנעברהשנעברהשנעברהשנעברה    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד � � �    עבירותעבירותעבירותעבירות    אואואואו, , , , 1977197719771977

� בתלבתלבתלבתל    סחרסחרסחרסחר    לקרבנותלקרבנותלקרבנותלקרבנות    במקלטבמקלטבמקלטבמקלט    השוהההשוהההשוהההשוהה, , , , נלוותנלוותנלוותנלוות � � ��אביבאביבאביבאביב���        ;;;;האמורהאמורהאמורהאמור    במקלטבמקלטבמקלטבמקלט    שהותושהותושהותושהותו    במש0במש0במש0במש0, , , , והעובדוהעובדוהעובדוהעובד, , , , יפויפויפויפו

    ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת    בי�בי�בי�בי�    עבודהעבודהעבודהעבודה    חופשתחופשתחופשתחופשת    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�    מכוחמכוחמכוחמכוח    לולולולו    שניתנושניתנושניתנושניתנו    ישיבהישיבהישיבהישיבה    ורישיו�ורישיו�ורישיו�ורישיו�    אשרהאשרהאשרהאשרה    בעלבעלבעלבעל    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד

�    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�    ––––    זהזהזהזה    בחוקבחוקבחוקבחוק((((    להל�להל�להל�להל�    כמפורטכמפורטכמפורטכמפורט    תנאי�תנאי�תנאי�תנאי�    בובובובו    ונכללי�ונכללי�ונכללי�ונכללי�    בתוספתבתוספתבתוספתבתוספת    המנויהמנויהמנויהמנוי    אחרתאחרתאחרתאחרת    מדינהמדינהמדינהמדינה    ובי�ובי�ובי�ובי

        . . . . שבהסכ�שבהסכ�שבהסכ�שבהסכ�    לתנאי�לתנאי�לתנאי�לתנאי�    בהתא�בהתא�בהתא�בהתא�    מועסקמועסקמועסקמועסק    והואוהואוהואוהוא), ), ), ), עבודהעבודהעבודהעבודה    חופשתחופשתחופשתחופשת

, זרי� עובדי� בי�, וברור חד באופ� הבחי� המחוקק כי, למדי� ההיטל לחוק) א( 44 מסעי%

 כי – חולק אי�. חל אינו ההיטל חוק עליה� זרי� עובדי� לבי�, ההיטל חוק חל עליה�

 שהוחרגו הזרי� העובדי� מקבוצות אחת על נמני� אינ�, הדיו� נושא הזרי� העובדי�

  . מהחוק

 היה, ההיטל מתחולת המערערי� שהעסיקו העובדי� סוג את להוציא רוצה היה המחוקק א�

 שטחי� עובדי: כגו� אחרות עובדי� קבוצות לגבי זאת שעשה כש�, במפורש זאת עושה

 כפל שמשתכר זר עובד, חו1 וספורטאי עיתונאי, סיעוד עובדי, לבית� לילה כל שחוזרי�

) א( 44 בסעי% לעיל הנקובי� העובדי� סוגי ושאר יותר גבוה שכר או במשק הממוצע השכר

  . ל"הנ

�     אחרותאחרותאחרותאחרות    מילי�מילי�מילי�מילי�. . . . המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    בעמדתבעמדתבעמדתבעמדת    לתמו0לתמו0לתמו0לתמו0    כדיכדיכדיכדי    בהבהבהבה    ישישישיש, , , , במפורשבמפורשבמפורשבמפורש    נעשהנעשהנעשהנעשה    לאלאלאלא    שהדברשהדברשהדברשהדבר    העובדההעובדההעובדההעובדה � � �    א�א�א�א�    

    היאהיאהיאהיא    זאתזאתזאתזאת    לעשותלעשותלעשותלעשות    המל0המל0המל0המל0    דר0דר0דר0דר0, , , , כאמורכאמורכאמורכאמור    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    ההיטלההיטלההיטלההיטל    מגדרמגדרמגדרמגדר    להוציאלהוציאלהוציאלהוציא    מתכוו�מתכוו�מתכוו�מתכוו�    היההיההיההיה    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק

    מתשלו�מתשלו�מתשלו�מתשלו�    פטורפטורפטורפטור    שמעסיקושמעסיקושמעסיקושמעסיקו    הזרהזרהזרהזר    העובדהעובדהעובדהעובד    מיהומיהומיהומיהו    שמגדירי�שמגדירי�שמגדירי�שמגדירי�    הקטני�הקטני�הקטני�הקטני�    מהסעיפי�מהסעיפי�מהסעיפי�מהסעיפי�    אחדאחדאחדאחד    באמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעות

        .   .   .   .   ההיטלההיטלההיטלההיטל

 ההיטל בחוק" זר עובד" המונח משמעות כי המחוקק קבע ההיטל לחוק) א( 44 בסעי%, כאמור

. זרי� עובדי� בחוק זר עובד משמעות מה לראות יש לכ�. זרי� עובדי� בחוק כהגדרתו תהיה

 להידרש יש זרי� עובדי� חוק את לפרש מנת על, ההיטל לחוק בקשר לעיל שנעשה כפי

  .  המחוקק ולכוונת שלו החקיקתית להיסטוריה, ללשונו
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            זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק    שלשלשלשל    החקיקתיתהחקיקתיתהחקיקתיתהחקיקתית    ההיסטוריהההיסטוריהההיסטוריהההיסטוריה

� אאאא""""התשנהתשנהתשנהתשנ), ), ), ), כדי�כדי�כדי�כדי�    שלאשלאשלאשלא    העסקההעסקההעסקההעסקה((((    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק היה, חוקק עת החוק של שמו � � � זה חוק ....1991199119911991

 לא זר עובד כי קובע לחוק' ב1 סעי%, לדוגמה כ0. זרי� פועלי� של להעסקה תנאי� התווה

 זר עובד של מעביד כי קובע לחוק' ג1 סעי%; רפואיות בדיקות נבדק כי אישור ללא יועסק

 לחוק 1'ד פרק. העבודה תנאי את ולפרט מבי� שהעובד בשפה העובד ע� להתקשר צרי0

 הזר העובד של העסקתו את הממונה התיר א� אלא, לעבודה זר עובד אד� יקבל לא כי קובע

  .ב"וכיו מעביד אותו אצל

, 130 ח"ה, 1991�א"התשנ), כדי� שלא העסקה( זרי� עובדי� חוק להצעת ההסבר בדברי

 קביעת ידי על הזרי� העובדי� תופעת ע� להתמודד נועד זרי� עובדי� חוק כי הוסבר

        :כי נאמר וכ� כדי� שלא זרי� עובדי� המעסיקי� לגבי מרתיעי� עונשי�

    הולכתהולכתהולכתהולכת    היתרהיתרהיתרהיתר    ללאללאללאללא    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    העסקתהעסקתהעסקתהעסקת    שלשלשלשל    התופעההתופעההתופעההתופעה""""    

    האבטלההאבטלההאבטלההאבטלה    מימדימימדימימדימימדי    אתאתאתאת    להקטי�להקטי�להקטי�להקטי�    במאמצי�במאמצי�במאמצי�במאמצי�    קשהקשהקשהקשה    ופוגעתופוגעתופוגעתופוגעת    ומתפשטתומתפשטתומתפשטתומתפשטת

    הכניסההכניסההכניסההכניסה    חוקחוקחוקחוק    לפילפילפילפי    היתרהיתרהיתרהיתר    ללאללאללאללא    המועסקי�המועסקי�המועסקי�המועסקי�    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�. . . . באר1באר1באר1באר1

    שכרשכרשכרשכר    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    מועסקי�מועסקי�מועסקי�מועסקי�    התעסוקההתעסוקההתעסוקההתעסוקה    משירותמשירותמשירותמשירות    היתרהיתרהיתרהיתר    וללאוללאוללאוללא    לישראללישראללישראללישראל

    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    רבותרבותרבותרבות    ולעיתי�ולעיתי�ולעיתי�ולעיתי�    סוציאליי�סוציאליי�סוציאליי�סוציאליי�    תנאי�תנאי�תנאי�תנאי�    ללאללאללאללא, , , , משפילי�משפילי�משפילי�משפילי�

    ע�ע�ע�ע�    להתמודדלהתמודדלהתמודדלהתמודד    נועדהנועדהנועדהנועדה    החוקהחוקהחוקהחוק    הצעתהצעתהצעתהצעת. . . . אנושיי�אנושיי�אנושיי�אנושיי�    בלתיבלתיבלתיבלתי    תעסוקהתעסוקהתעסוקהתעסוקה

    המעסיקי�המעסיקי�המעסיקי�המעסיקי�    לגבילגבילגבילגבי    מרתיעי�מרתיעי�מרתיעי�מרתיעי�    עונשי�עונשי�עונשי�עונשי�    קביעתקביעתקביעתקביעת    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    הזוהזוהזוהזו    התופעההתופעההתופעההתופעה

    עבודהעבודהעבודהעבודה    ומתווכיומתווכיומתווכיומתווכי    אד�אד�אד�אד�    כוחכוחכוחכוח    קבלניקבלניקבלניקבלני    לרבותלרבותלרבותלרבות    כדי�כדי�כדי�כדי�    שלאשלאשלאשלא    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�

        ".".".".בישראלבישראלבישראלבישראל    המאורגנתהמאורגנתהמאורגנתהמאורגנת    העבודההעבודההעבודההעבודה    אתאתאתאת    לחזקלחזקלחזקלחזק    שנישנישנישני    ומצדומצדומצדומצד    למיניה�למיניה�למיניה�למיניה�

, לחוק מקי% תיקו� בוצע, הזרי� העובדי� במספר משמעותית עליה בשל, 2000 בשנת

 לחוק החוק ש� שונה, התיקו� במסגרת. 2000 התקציב לשנת ההסדרי� חוק במסגרת

� אאאא""""התשנהתשנהתשנהתשנ), ), ), ), הולמי�הולמי�הולמי�הולמי�    תנאי�תנאי�תנאי�תנאי�    והבטחתוהבטחתוהבטחתוהבטחת    כדי�כדי�כדי�כדי�    שלאשלאשלאשלא    העסקההעסקההעסקההעסקה    איסוראיסוראיסוראיסור((((    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי� � � � ונקבעו, 1991199119911991

 ההסבר בדברי. לעיל עמדתי חלק� על אשר, זרי� עובדי� של העסקה תנאי בדבר הוראות

  :  כדלקמ� הוסבר

    ובה�ובה�ובה�ובה�    בישראלבישראלבישראלבישראל    השוהי�השוהי�השוהי�השוהי�    הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    מספרמספרמספרמספר    גדלגדלגדלגדל    האחרונותהאחרונותהאחרונותהאחרונות    בשני�בשני�בשני�בשני�""""

    במספרבמספרבמספרבמספר    הגידולהגידולהגידולהגידול    ע�ע�ע�ע�    יחדיחדיחדיחד. . . . כדי�כדי�כדי�כדי�    היתרהיתרהיתרהיתר    בלאבלאבלאבלא    בישראלבישראלבישראלבישראל    המועסקי�המועסקי�המועסקי�המועסקי�    רבי�רבי�רבי�רבי�

    ולהקצאתולהקצאתולהקצאתולהקצאת    חברתיי�חברתיי�חברתיי�חברתיי�    לשירותי�לשירותי�לשירותי�לשירותי�    הביקושהביקושהביקושהביקוש    גברגברגברגבר    האוכלוסייההאוכלוסייההאוכלוסייההאוכלוסייה    בקרבבקרבבקרבבקרב    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�

... ... ... ... ורווחהורווחהורווחהורווחה    בריאותבריאותבריאותבריאות    חינו0חינו0חינו0חינו0    שירותישירותישירותישירותי    כמוכמוכמוכמו, , , , ולמשפחותיה�ולמשפחותיה�ולמשפחותיה�ולמשפחותיה�    לה�לה�לה�לה�, , , , משאבי�משאבי�משאבי�משאבי�
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, , , , היתרהיתרהיתרהיתר    בלאבלאבלאבלא    המועסקי�המועסקי�המועסקי�המועסקי�    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    במספרבמספרבמספרבמספר    והגידולוהגידולוהגידולוהגידול    הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    תופעתתופעתתופעתתופעת

    מצבמצבמצבמצב    עלעלעלעל    השפעת�השפעת�השפעת�השפעת�, , , , והכלכליותוהכלכליותוהכלכליותוהכלכליות    החברתיותהחברתיותהחברתיותהחברתיות    השלכותיההשלכותיההשלכותיההשלכותיה, , , , ממדיהממדיהממדיהממדיה, , , , היקפההיקפההיקפההיקפה

    היו�היו�היו�היו�    בסדרבסדרבסדרבסדר    מרכזימרכזימרכזימרכזי    לנושאלנושאלנושאלנושא    הפכוהפכוהפכוהפכו    הכלכליתהכלכליתהכלכליתהכלכלית    ועלותהועלותהועלותהועלותה    במשקבמשקבמשקבמשק    התעסוקההתעסוקההתעסוקההתעסוקה

    שלשלשלשל    להיבטי�להיבטי�להיבטי�להיבטי�    ה�ה�ה�ה�    הול�הול�הול�הול�    מענהמענהמענהמענה    לתתלתתלתתלתת    כדיכדיכדיכדי    בובובובו    יהאיהאיהאיהא    אשראשראשראשר    תיקו�תיקו�תיקו�תיקו�    המחייבהמחייבהמחייבהמחייב    הציבוריהציבוריהציבוריהציבורי

�    וסבירי�וסבירי�וסבירי�וסבירי�    הוגני�הוגני�הוגני�הוגני�    עבודהעבודהעבודהעבודה    תנאיתנאיתנאיתנאי    להבטחתלהבטחתלהבטחתלהבטחת    וה�וה�וה�וה�    למעסיקי�למעסיקי�למעסיקי�למעסיקי�    ותנאיוותנאיוותנאיוותנאיו    ההיתרההיתרההיתרההיתר    מת�מת�מת�מת

    כמוכמוכמוכמו    הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    לעובדי�לעובדי�לעובדי�לעובדי�    הגנותהגנותהגנותהגנות    שלשלשלשל    שורהשורהשורהשורה    מסדירמסדירמסדירמסדיר    המוצעהמוצעהמוצעהמוצע    התיקו�התיקו�התיקו�התיקו�. . . . הזרהזרהזרהזר    לעובדלעובדלעובדלעובד

    עבודהעבודהעבודהעבודה    בחוזהבחוזהבחוזהבחוזה    הזרהזרהזרהזר    העובדהעובדהעובדהעובד    ע�ע�ע�ע�    ההתקשרותההתקשרותההתקשרותההתקשרות    אתאתאתאת    לעג�לעג�לעג�לעג�    המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    עלעלעלעל    חובהחובהחובהחובה

    תנאיתנאיתנאיתנאי    עלעלעלעל    שמירהשמירהשמירהשמירה    תו0תו0תו0תו0    הולמי�הולמי�הולמי�הולמי�    למגורי�למגורי�למגורי�למגורי�    לולולולו    לדאוגלדאוגלדאוגלדאוג    חובתוחובתוחובתוחובתו, , , , בכתבבכתבבכתבבכתב    מפורטמפורטמפורטמפורט

    בריאותבריאותבריאותבריאות    ביטוחביטוחביטוחביטוח    לולולולו    להסדירלהסדירלהסדירלהסדיר    החובההחובההחובההחובה, , , , המדינההמדינההמדינההמדינה    בפיקוחבפיקוחבפיקוחבפיקוח, , , , ובטיחותובטיחותובטיחותובטיחות    תברואהתברואהתברואהתברואה

    ואשרואשרואשרואשר, , , , הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    לעובדי�לעובדי�לעובדי�לעובדי�    ותיוחדותיוחדותיוחדותיוחד    שתוק�שתוק�שתוק�שתוק�    בקר�בקר�בקר�בקר�    כספי�כספי�כספי�כספי�    הפקדתהפקדתהפקדתהפקדת    וחובתוחובתוחובתוחובת, , , , הול�הול�הול�הול�

    ומת�ומת�ומת�ומת�, , , , מוצאומוצאומוצאומוצאו    למדינתלמדינתלמדינתלמדינת    הזרהזרהזרהזר    העובדהעובדהעובדהעובד    שלשלשלשל    לחזרתולחזרתולחזרתולחזרתו    חיוביחיוביחיוביחיובי    תמרי1תמרי1תמרי1תמרי1    בהבהבהבה    יהאיהאיהאיהא

    צאתוצאתוצאתוצאתו    בעתבעתבעתבעת    מוצאומוצאומוצאומוצאו    באר1באר1באר1באר1    וסוציאליוסוציאליוסוציאליוסוציאלי    ביטוחיביטוחיביטוחיביטוחי    כיסויכיסויכיסויכיסוי    לרכושלרכושלרכושלרכוש    לעובדלעובדלעובדלעובד    אפשרותאפשרותאפשרותאפשרות

  ).25.10.99, �"התש בתשו� ט5ו, 2824 חוק הצעות( ..."..."..."..."מהאר1מהאר1מהאר1מהאר1

  : הדברי� ובהמש0

    כרוכי�כרוכי�כרוכי�כרוכי�    המדינההמדינההמדינההמדינה    בידיבידיבידיבידי    ישראלישראלישראלישראל    לאזרחילאזרחילאזרחילאזרחי    הניתני�הניתני�הניתני�הניתני�    השירותי�השירותי�השירותי�השירותי�    מרביתמרביתמרביתמרבית"... "... "... "... 

    המעסיקהמעסיקהמעסיקהמעסיק    מעבידמעבידמעבידמעביד    לגבילגבילגבילגבי    כהכהכהכה    עדעדעדעד    הוחלהוחלהוחלהוחל    לאלאלאלא    זהזהזהזה    עיקרו�עיקרו�עיקרו�עיקרו�. . . . אגרהאגרהאגרהאגרה    בתשלו�בתשלו�בתשלו�בתשלו�

    למדינהלמדינהלמדינהלמדינה    גורמתגורמתגורמתגורמת    גדולי�גדולי�גדולי�גדולי�    בהיקפי�בהיקפי�בהיקפי�בהיקפי�    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    שהייתשהייתשהייתשהיית. . . . זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�

� בכבכבכבכ    הנאמדהנאמדהנאמדהנאמד    סכו�סכו�סכו�סכו�... ... ... ... ועקיפותועקיפותועקיפותועקיפות    ישירותישירותישירותישירות    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות � � �100100100100    �    בשנהבשנהבשנהבשנה    6666    מיליו�מיליו�מיליו�מיליו

. . . . המעסיקי�המעסיקי�המעסיקי�המעסיקי�    ה�ה�ה�ה�    הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    מעבודתמעבודתמעבודתמעבודת    הישירי�הישירי�הישירי�הישירי�    כשהנהני�כשהנהני�כשהנהני�כשהנהני�, , , , לפחותלפחותלפחותלפחות

    כמפורטכמפורטכמפורטכמפורט    הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    בנושאבנושאבנושאבנושא    הכרוכותהכרוכותהכרוכותהכרוכות    העלויותהעלויותהעלויותהעלויות    ועקבועקבועקבועקב    מכ0מכ0מכ0מכ0    כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה

, , , , להעסקת�להעסקת�להעסקת�להעסקת�    השוני�השוני�השוני�השוני�    ובהיתרי�ובהיתרי�ובהיתרי�ובהיתרי�    באשרותבאשרותבאשרותבאשרות    הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול    לרבותלרבותלרבותלרבות, , , , הכלליהכלליהכלליהכללי    בחלקבחלקבחלקבחלק

    המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    אתאתאתאת    לחייבלחייבלחייבלחייב    לכ�לכ�לכ�לכ�    מוצעמוצעמוצעמוצע. . . . המדינההמדינההמדינההמדינה    אוצראוצראוצראוצר    עלעלעלעל    כבדכבדכבדכבד    תקציביתקציביתקציביתקציבי    נטלנטלנטלנטל    מוטלמוטלמוטלמוטל

    תעלהתעלהתעלהתעלה    שלאשלאשלאשלא    שנתיתשנתיתשנתיתשנתית    אגרהאגרהאגרהאגרה    וכ�וכ�וכ�וכ�    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד    אשרתאשרתאשרתאשרת    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    בקשהבקשהבקשהבקשה    אגרתאגרתאגרתאגרת    לשל�לשל�לשל�לשל�

        ).).).).104104104104' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , ש�ש�ש�ש�..." (..." (..." (..." (חדשי�חדשי�חדשי�חדשי�    שקלי�שקלי�שקלי�שקלי�    3,0003,0003,0003,000    עלעלעלעל

        

    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק    מכחמכחמכחמכח    שנתיתשנתיתשנתיתשנתית    ואגרהואגרהואגרהואגרה    בקשהבקשהבקשהבקשה    אגרתאגרתאגרתאגרת    להטלתלהטלתלהטלתלהטלת    הנימוקהנימוקהנימוקהנימוק    כיכיכיכי    עולהעולהעולהעולה    ההסברההסברההסברההסבר    מדברימדברימדברימדברי

    שהמעסיקי�שהמעסיקי�שהמעסיקי�שהמעסיקי�    מאחרמאחרמאחרמאחר. . . . הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    בגי�בגי�בגי�בגי�    מוציאהמוציאהמוציאהמוציאה    שהיאשהיאשהיאשהיא    ההוצאותההוצאותההוצאותההוצאות    עלעלעלעל    המדינההמדינההמדינההמדינה    שיפוישיפוישיפוישיפוי    הואהואהואהוא

        .  .  .  .  עליה�עליה�עליה�עליה�    אלואלואלואלו    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות    הושתוהושתוהושתוהושתו    הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    מעבודתמעבודתמעבודתמעבודת    הנהני�הנהני�הנהני�הנהני�    ה�ה�ה�ה�
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            לישראללישראללישראללישראל    הכניסההכניסההכניסההכניסה    וחוקוחוקוחוקוחוק    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק    בי�בי�בי�בי�    היחסהיחסהיחסהיחס

 בי� הקיי� ההדוק הקשר את המחוקק הסביר) זרי� עובדי� חוק תיקו�( חוק הצעת במסגרת

  :ההסבר דברי לפי. החוקי� שני

    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    שלשלשלשל    העסקההעסקההעסקההעסקה    מניעתמניעתמניעתמניעת    שעיקר�שעיקר�שעיקר�שעיקר�    הוראותהוראותהוראותהוראות    קובעקובעקובעקובע    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק""""

    וזאתוזאתוזאתוזאת    ,,,,לישראללישראללישראללישראל    הכניסההכניסההכניסההכניסה    חוקחוקחוקחוק    פיפיפיפי    עלעלעלעל    בישראלבישראלבישראלבישראל    ולעבודולעבודולעבודולעבוד    לשהותלשהותלשהותלשהות    רשאי�רשאי�רשאי�רשאי�    שאינ�שאינ�שאינ�שאינ�

    מספרמספרמספרמספר    גדלגדלגדלגדל    האחרונותהאחרונותהאחרונותהאחרונות    בשני�בשני�בשני�בשני�. . . . המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    עלעלעלעל    פליליתפליליתפליליתפלילית    אחריותאחריותאחריותאחריות    הטלתהטלתהטלתהטלת    שלשלשלשל    בדר0בדר0בדר0בדר0

    בלאבלאבלאבלא    בישראלבישראלבישראלבישראל    המועסקי�המועסקי�המועסקי�המועסקי�    רבי�רבי�רבי�רבי�    ובה�ובה�ובה�ובה�    בישראלבישראלבישראלבישראל    השוהי�השוהי�השוהי�השוהי�    הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�

        ).).).).25.10.9925.10.9925.10.9925.10.99, , , , ����""""התשהתשהתשהתש    בחשו�בחשו�בחשו�בחשו�    וווו""""טטטט, , , ,     2824282428242824    חוקחוקחוקחוק    הצעותהצעותהצעותהצעות" (" (" (" (כדי�כדי�כדי�כדי�    היתרהיתרהיתרהיתר

 לישראל הכניסה חוק לגבי נכתב, ופרשנות הגדרות שעניינו, זרי� עובדי� לחוק' יב1 בסעי%

�  : כדלקמ

    לעבודהלעבודהלעבודהלעבודה    להתקבללהתקבללהתקבללהתקבל    העומדהעומדהעומדהעומד    אד�אד�אד�אד�    לרבותלרבותלרבותלרבות    ––––" " " " זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד, ", ", ", "זהזהזהזה    בפרקבפרקבפרקבפרק) ) ) ) אאאא. (. (. (. (יביביביב1111""""

        ....ישראלישראלישראלישראל    תושבתושבתושבתושב    אואואואו    ישראליישראליישראליישראלי    אזרחאזרחאזרחאזרח    שאינושאינושאינושאינו, , , , כעובדכעובדכעובדכעובד

        ....לישראללישראללישראללישראל    הכניסההכניסההכניסההכניסה    חוקחוקחוקחוק    מהוראותמהוראותמהוראותמהוראות    גורעותגורעותגורעותגורעות    אינ�אינ�אינ�אינ�    זהזהזהזה    פרקפרקפרקפרק    הוראותהוראותהוראותהוראות) ) ) ) בבבב((((            

  . לישראל הכניסה חוק של הוראותיו ע� בהרמוניה זרי� עובדי� חוק את לפרש יש לפיכ0

נית� לומר שחוק ההיטל מפנה, לעניי� הגדרת עובד זר, לחוק עובדי� זרי�  כסיכו� ביניי�כסיכו� ביניי�כסיכו� ביניי�כסיכו� ביניי�

חוק עובדי� זרי� מגדיר עובד זר כמי שעומד להתקבל לעבודה כעובד שאינו אזרח ישראלי 

או תושב ישראל מעבר לכ0 לא מגדיר חוק עובדי� זרי� את המונח "תושב". המערערי� 

� כתושבי ישראל. המערערי� נסמכי� על סבורי� שיש לראות את העובדי� הזרי� שלה

(ב) לחוק ההיטל לפיו: "לכל מונח בפרק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בפקודת מס  44סעי% 

הכנסה, אלא א� כ� נאמר במפורש אחרת." לפיכ0, נוכח העובדה שהעובדי� הזרי� נמצאי� 

  תושבי�. ימי� בשנה ובהתא� להגדרת תושב בפקודה, יש לראות� כ 183�באר1 יותר מ

המחלוקת בי� הצדדי� מתמקדת אפוא בסוגיה כיצד יש לפרש את המונח "תושב" בחוק המחלוקת בי� הצדדי� מתמקדת אפוא בסוגיה כיצד יש לפרש את המונח "תושב" בחוק המחלוקת בי� הצדדי� מתמקדת אפוא בסוגיה כיצד יש לפרש את המונח "תושב" בחוק המחלוקת בי� הצדדי� מתמקדת אפוא בסוגיה כיצד יש לפרש את המונח "תושב" בחוק 

עובדי� זרי�. הא� כמשמעותו בפקודת מס הכנסה כטענת המערערי� או כמשמעותו בחוק עובדי� זרי�. הא� כמשמעותו בפקודת מס הכנסה כטענת המערערי� או כמשמעותו בחוק עובדי� זרי�. הא� כמשמעותו בפקודת מס הכנסה כטענת המערערי� או כמשמעותו בחוק עובדי� זרי�. הא� כמשמעותו בפקודת מס הכנסה כטענת המערערי� או כמשמעותו בחוק 

        הכניסה לישראל כטענת המשיב.  הכניסה לישראל כטענת המשיב.  הכניסה לישראל כטענת המשיב.  הכניסה לישראל כטענת המשיב.  
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        כיצד יש לפרש את המונח תושבכיצד יש לפרש את המונח תושבכיצד יש לפרש את המונח תושבכיצד יש לפרש את המונח תושב

חוק הכניסה לישראל כולל בחובו הוראות די� המסדירות את מעמד� של אלו שזיקת� לאר1 

היא ארעית, וה� אינ� רשאי� לשהות ולעבוד באר1, אלא על פי הוראות חוק הכניסה 

לישראל. לא זו א% זו, חוק הכניסה לישראל, העניק לשר הפני� שיקול דעת רחב א� להתיר 

אל ולשהות בה. שיקול דעת רחב זה מהווה ביטוי לתפיסה, כי למי שאינו אזרח, להיכנס לישר

לאד� שאינו אזרח או עולה לפי חוק השבות אי� זכות קנויה לבוא לאר1 או לשהות בה, וכי 

למדינה שיקול דעת רחב למנוע מזרי� מלהשתקע בה. מי שאינ� אזרחי  ישראל  או  עולי� 

לישראל או לשהות בה, חייבי� באשרה המבקשי� להיכנס  1950 �לפי חוק השבות,  התש"י 

וברישיו� ישיבה. לפי חוק הכניסה לישראל האשרה ניתנת על פי רוב לתקופה  קצובה, ובתו� 

תקופת האשרה פוקע תוקפה. לפיכ0, זרי� שתוק% אשרת� פקע ומעמד� לא הוסדר, שוהי� 

ישיבה באר1 שלא כחוק. מכא�, חוק הכניסה לישראל מסדיר את סוג האשרה ורישיו� ה

לעובדי� הזרי�, וכ� את תוקפ�. לפיכ0, עובד זר שזיקתו למקו� הינה מכוח הסכ� העסקה 

בלבד, ובגינו מוענקת לו האפשרות לשהות באר1 כדי� וזאת א0 ורק לזמ� קצוב, מלכתחילה 

  אינו בא בגדר תושב.  

ינתנו לגבי עובדי� זרי�, חוק הכניסה לישראל אינו משאיר סימני שאלה ומבהיר כי לא י

לחוק עובדי� זרי�, אלא א� כ� המבקש  1אשרה ורישיו� ישיבה לעובד זר כהגדרתו בפרק ד'

יג' לחוק עובדי� זרי�. כמו כ� נאמר כי שר 1להעסיק את העובד הזר מחזיק בהיתר לפי סעי% 

הפני� רשאי לקבוע כי לגבי עובדי� זרי� בתפקידי� מסוימי� שקבע, או לגבי סוגי עובדי� 

�אשרה או רישיו� ישיבה אינו טעו� היתר כאמור; שר הפני� יציי� באשרה  שקבע, מת

        וברישיו� הישיבה שניתנו לעובד זר את תחו� עיסוקו. 

דומה כי פסק הדי� הפיסקלי הראשו� בו נבחנה מיהותו של עובד זר, א� כי לא בהקשר של 

�במסי� (פורס� גפני נ' פ"ש טבריהגפני נ' פ"ש טבריהגפני נ' פ"ש טבריהגפני נ' פ"ש טבריה 111/02חוק ההיטל, הינו עמ"ה (מחוזי נצ') ��או �ליי�, נית

במקרה  –). באותו עניי� נדונה השאלה הא� "עובד זר" עניי� גפני"עניי� גפני"עניי� גפני"עניי� גפני", להל�: "25.9.2003ביו� 

יכול להיחשב כמי שהינו תושב לעניי� הפקודה,  –ההוא עובד תאילנדי העוסק בחקלאות 

וזאת לש� קבלת הנחות ממס בהתא� לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובי גבול 

�. המחלוקת ש� בי� הצדדי� הייתה בשאלה, הא� לפי הפרשנות 1985�), התשמ"ההצפו

התכליתית רשאי� ג� עובדי� זרי� ליהנות מהטבות המס. גדר הספק היה הא� העובדי� 

הזרי�, שמעול� לא התגוררו בשו� מקו� אחר באר1, ומעול� לא עזבו מקו� מגורי� קבוע 
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בות המס, בעוד שעולי� חדשי� נהני� באר1 לטובת אזור הספר, רשאי� ליהנות מהט

  מהטבות המס.  

בעניי� זה נפסק, כי בעוד שמרכז חייו של העולה החדש הוא בישראל, מרכז חייו של העובד 

הזר הוא באר1 מושבו, אלא שהוא מתגורר זמנית בישוב ספר בצפו� המדינה. כ� נפסק באותו 

ו של העולה החדש ובי� העובד הזר עניי�, כי אכ� מבחינה עובדתית אי� שוני בי� התנהלות

המתגוררי� שניה�, דר0 משל, בישוב רמות. אלא שהשוני ביניה� נוגע ליסוד הנפשי של 

  התושבות: 

    כשמוכשמוכשמוכשמו    הזרהזרהזרהזר    העובדהעובדהעובדהעובד. . . . חייוחייוחייוחייו    מרכזמרכזמרכזמרכז    והיאוהיאוהיאוהיא    לישראללישראללישראללישראל    עצמועצמועצמועצמו    אתאתאתאת    קשרקשרקשרקשר    העולההעולההעולההעולה" " " " 

�    במושבבמושבבמושבבמושב    אינואינואינואינו    שכ�שכ�שכ�שכ�    כלכלכלכל, , , , בישראלבישראלבישראלבישראל    אינואינואינואינו    חייוחייוחייוחייו    מרכזמרכזמרכזמרכז. . . . למדינהלמדינהלמדינהלמדינה    הואהואהואהוא    זרזרזרזר    הואהואהואהוא    כ�כ�כ�כ

    פניופניופניופניו    שנישנישנישני    עלעלעלעל' ' ' ' הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    חייחייחייחיי    מרכזמרכזמרכזמרכז''''    שלשלשלשל    המבח�המבח�המבח�המבח�    יישו�יישו�יישו�יישו�, , , , מזאתמזאתמזאתמזאת    יתרהיתרהיתרהיתרה. . . . רמותרמותרמותרמות

    הזרהזרהזרהזר    העובדהעובדהעובדהעובד    עלעלעלעל    יחוליחוליחוליחול    לאלאלאלא    למסקנהלמסקנהלמסקנהלמסקנה    יביאנויביאנויביאנויביאנו    ––––    והסובייקטיביוהסובייקטיביוהסובייקטיביוהסובייקטיבי    הפיזיהפיזיהפיזיהפיזי    ––––

, , , , מסוי�מסוי�מסוי�מסוי�    במקו�במקו�במקו�במקו�    פיסיתפיסיתפיסיתפיסית    נמצאנמצאנמצאנמצא    הואהואהואהוא    א�א�א�א�    ג�ג�ג�ג�    זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובד'. '. '. '. תושבתושבתושבתושב''''    המונחהמונחהמונחהמונח

    להתאר0להתאר0להתאר0להתאר0    עשויהעשויהעשויהעשויה    שהיאשהיאשהיאשהיא    הג�הג�הג�הג�, , , , בלבדבלבדבלבדבלבד    וארעיתוארעיתוארעיתוארעית    זמניתזמניתזמניתזמנית    היאהיאהיאהיא    ש�ש�ש�ש�    הימצאותוהימצאותוהימצאותוהימצאותו

    אי�אי�אי�אי�. . . . דברדברדברדבר    שלשלשלשל    בסופובסופובסופובסופו    המקו�המקו�המקו�המקו�    אתאתאתאת    יעזוביעזוביעזוביעזוב    הואהואהואהוא, , , , רברברברב    זמ�זמ�זמ�זמ�    פניפניפניפני    עלעלעלעל    ולהתפרסולהתפרסולהתפרסולהתפרס

    לחפשלחפשלחפשלחפש    מטרתומטרתומטרתומטרתו. . . . המקו�המקו�המקו�המקו�    לבי�לבי�לבי�לבי�    הזרהזרהזרהזר    העובדהעובדהעובדהעובד    בי�בי�בי�בי�    סובייקטיביתסובייקטיביתסובייקטיביתסובייקטיבית    זיקהזיקהזיקהזיקה    שו�שו�שו�שו�

, , , , אחרתאחרתאחרתאחרת    באר1באר1באר1באר1    הנמצאתהנמצאתהנמצאתהנמצאת    משפחתומשפחתומשפחתומשפחתו    ולפרנסתולפרנסתולפרנסתולפרנסת    לפרנסתולפרנסתולפרנסתולפרנסתו    עבודהעבודהעבודהעבודה    מקו�מקו�מקו�מקו�

    כמהכמהכמהכמה    אחתאחתאחתאחת    ועלועלועלועל, , , , בכללבכללבכללבכלל    האר1האר1האר1האר1    ע�ע�ע�ע�    הזיקההזיקההזיקההזיקה    תסתיי�תסתיי�תסתיי�תסתיי�    המטרההמטרההמטרההמטרה    הגשמתהגשמתהגשמתהגשמת    וע�וע�וע�וע�

            ).גפני עניי�(." ." ." ." עבודהעבודהעבודהעבודה    מקו�מקו�מקו�מקו�    אותואותואותואותו    ע�ע�ע�ע�    וכמהוכמהוכמהוכמה

לסוגיה הנדונה לפני נדו� בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק די� העוסק בסוגיה דומה 

בעניי� טלרו� במסגרתו דחה כבוד השופט מ' אלטוביה את טענתה של המערערת הדומה 

לטענות המערערי� בענייננו, לפיה יש לבחו� הא� עובד זר הוא תושב א� לאו, לצור0 חוק 

        : : : : קבע כ0 ההיטל, בהתא� להוראות פקודת מס הכנסה. בית המשפט המחוזי

""""�    אינואינואינואינו, , , , זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק    עוסקעוסקעוסקעוסק    בובובובו    הזרהזרהזרהזר    העובדהעובדהעובדהעובד, , , , לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה    חרי%חרי%חרי%חרי%    בניגודבניגודבניגודבניגוד    ואכ�ואכ�ואכ�ואכ

    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    לחוקלחוקלחוקלחוק    שפורסמושפורסמושפורסמושפורסמו    ההסברההסברההסברההסבר    בדבריבדבריבדבריבדברי. . . . ישראלישראלישראלישראל    תושבתושבתושבתושב, , , , להיותלהיותלהיותלהיות    יכוליכוליכוליכול    ולאולאולאולא

� אאאא""""התשנהתשנהתשנהתשנ), ), ), ), כדי�כדי�כדי�כדי�    שלאשלאשלאשלא    העסקההעסקההעסקההעסקה(((( � � �    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק    שלשלשלשל    הראשו�הראשו�הראשו�הראשו�    גלגולוגלגולוגלגולוגלגולו    הואהואהואהוא((((    1991199119911991

    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק    מסבירמסבירמסבירמסביר, , , , שמושמושמושמו    שינוישינוישינוישינוי    תו0תו0תו0תו0, , , , עיסוקועיסוקועיסוקועיסוקו    נושאינושאינושאינושאי    הרחבתהרחבתהרחבתהרחבת    ע�ע�ע�ע�), ), ), ), שלפנינושלפנינושלפנינושלפנינו    זרי�זרי�זרי�זרי�

� אאאא""""התשנהתשנהתשנהתשנ), ), ), ), כדי�כדי�כדי�כדי�    שלאשלאשלאשלא    העסקההעסקההעסקההעסקה((((    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק: ": ": ": "כיכיכיכי � � �1991199119911991    ))))�� להל�להל�להל�להל � � �), ), ), ), החוקהחוקהחוקהחוק    

    לשהותלשהותלשהותלשהות    רשאי�רשאי�רשאי�רשאי�    שאינ�שאינ�שאינ�שאינ�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    שלשלשלשל    העסקההעסקההעסקההעסקה    מניעתמניעתמניעתמניעת    שעיקר�שעיקר�שעיקר�שעיקר�    הוראותהוראותהוראותהוראות    קובעקובעקובעקובע

� בבבב""""התשיהתשיהתשיהתשי, , , , לישראללישראללישראללישראל    הכניסההכניסההכניסההכניסה    חוקחוקחוקחוק    פיפיפיפי    עלעלעלעל    בישראלבישראלבישראלבישראל    ולעבודולעבודולעבודולעבוד � � �    שלשלשלשל    בדר0בדר0בדר0בדר0    וזאתוזאתוזאתוזאת, , , , 1952195219521952

    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    מספרמספרמספרמספר    גדלגדלגדלגדל    האחרונותהאחרונותהאחרונותהאחרונות    בשני�בשני�בשני�בשני�. . . . המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    עלעלעלעל    פליליתפליליתפליליתפלילית    אחריותאחריותאחריותאחריות    הטלתהטלתהטלתהטלת
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    הגנותהגנותהגנותהגנות    שלשלשלשל    שורהשורהשורהשורה    מסדירמסדירמסדירמסדיר    המוצעהמוצעהמוצעהמוצע    התיקו�התיקו�התיקו�התיקו�[...] [...] [...] [...]     בישראלבישראלבישראלבישראל    השוהי�השוהי�השוהי�השוהי�    הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�

    הזרהזרהזרהזר    העובדהעובדהעובדהעובד    ע�ע�ע�ע�    ההתקשרותההתקשרותההתקשרותההתקשרות    אתאתאתאת    לעג�לעג�לעג�לעג�    המעבידהמעבידהמעבידהמעביד    עלעלעלעל    חובהחובהחובהחובה    כמוכמוכמוכמו    הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    לעובדי�לעובדי�לעובדי�לעובדי�

    שמירהשמירהשמירהשמירה    תו0תו0תו0תו0    הולמי�הולמי�הולמי�הולמי�    למגורי�למגורי�למגורי�למגורי�    לולולולו    לדאוגלדאוגלדאוגלדאוג    חובתוחובתוחובתוחובתו, , , , בכתבבכתבבכתבבכתב    מפורטמפורטמפורטמפורט    עבודהעבודהעבודהעבודה    בחוזהבחוזהבחוזהבחוזה

    ביטוחביטוחביטוחביטוח    לולולולו    להסדירלהסדירלהסדירלהסדיר    החובההחובההחובההחובה, , , , המדינההמדינההמדינההמדינה    בפיקוחבפיקוחבפיקוחבפיקוח, , , , ובטיחותובטיחותובטיחותובטיחות    תברואהתברואהתברואהתברואה    תנאיתנאיתנאיתנאי    עלעלעלעל

    לעובדי�לעובדי�לעובדי�לעובדי�    ושתיוחדושתיוחדושתיוחדושתיוחד    שתוק�שתוק�שתוק�שתוק�    בקר�בקר�בקר�בקר�    כספי�כספי�כספי�כספי�    הפקדתהפקדתהפקדתהפקדת    וחובתוחובתוחובתוחובת, , , , הול�הול�הול�הול�    בריאותבריאותבריאותבריאות

" " " " מוצאומוצאומוצאומוצאו    למדינתלמדינתלמדינתלמדינת    הזרהזרהזרהזר    העובדהעובדהעובדהעובד    שלשלשלשל    לחזרתולחזרתולחזרתולחזרתו    חיוביחיוביחיוביחיובי    תמרי1תמרי1תמרי1תמרי1    בהבהבהבה    יהאיהאיהאיהא    ואשרואשרואשרואשר, , , , הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�

    התקציבהתקציבהתקציבהתקציב    יעדייעדייעדייעדי    להשגתלהשגתלהשגתלהשגת    חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה    תיקוניתיקוניתיקוניתיקוני((((    המדינההמדינההמדינההמדינה    במשקבמשקבמשקבמשק    ההסדרי�ההסדרי�ההסדרי�ההסדרי�        חוקחוקחוקחוק    הצעתהצעתהצעתהצעת((((

� אאאא""""התשנהתשנהתשנהתשנ), ), ), ), 2000200020002000    התקציבהתקציבהתקציבהתקציב    לשנתלשנתלשנתלשנת � � �        ).).).).הוספוהוספוהוספוהוספו    ההדגשותההדגשותההדגשותההדגשות, , , , 2824282428242824    חחחח""""הההה, , , , 1991199119911991

�    חוקחוקחוקחוק    מכוחמכוחמכוחמכוח, , , , באר1באר1באר1באר1    השוהי�השוהי�השוהי�השוהי�    הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    לעובדי�לעובדי�לעובדי�לעובדי�    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק    שלשלשלשל    כוונתוכוונתוכוונתוכוונתו    כיכיכיכי, , , , ספקספקספקספק    אי�אי�אי�אי

    כ0כ0כ0כ0    ובשלובשלובשלובשל    ישראלישראלישראלישראל    תושביתושביתושביתושבי    אינ�אינ�אינ�אינ�    הגדרת�הגדרת�הגדרת�הגדרת�    מעצ�מעצ�מעצ�מעצ�    אלהאלהאלהאלה    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�. . . . לישראללישראללישראללישראל    הכניסההכניסההכניסההכניסה

    טיפולטיפולטיפולטיפול, , , , ההולמי�ההולמי�ההולמי�ההולמי�    מגוריה�מגוריה�מגוריה�מגוריה�    אתאתאתאת    להבטיחלהבטיחלהבטיחלהבטיח, , , , ייחודיייחודיייחודיייחודי    חקיקהחקיקהחקיקהחקיקה    בדברבדברבדברבדבר, , , , מעסיק�מעסיק�מעסיק�מעסיק�    נדרשנדרשנדרשנדרש

        '.'.'.'.וכדוכדוכדוכד    ראויראויראויראוי    רפואירפואירפואירפואי

    ישיבהישיבהישיבהישיבה    ורישיו�ורישיו�ורישיו�ורישיו�    לאשרהלאשרהלאשרהלאשרה    נדרשנדרשנדרשנדרש    היההיההיההיה    לאלאלאלא    כללכללכללכלל, , , , ישראלישראלישראלישראל    תושבתושבתושבתושב    הזרהזרהזרהזר    העובדהעובדהעובדהעובד    היההיההיההיה    לולולולו

, , , , כ�כ�כ�כ�    א�א�א�א�    זהזהזהזה    עובדעובדעובדעובד. . . . לישראללישראללישראללישראל    הכניסההכניסההכניסההכניסה    לחוקלחוקלחוקלחוק) ) ) ) גגגג((((2222    בסעי%בסעי%בסעי%בסעי%    שמפורטשמפורטשמפורטשמפורט    כפיכפיכפיכפי    זרזרזרזר    לעובדלעובדלעובדלעובד

 עניי�(." ." ." ." זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    ישראלישראלישראלישראל    תושבתושבתושבתושב    להיותלהיותלהיותלהיות    יכוליכוליכוליכול    ולאולאולאולא    אינואינואינואינו

        ).טלרו�

    נזקקנזקקנזקקנזקק    הזרהזרהזרהזר    שהעובדשהעובדשהעובדשהעובד    העובדההעובדההעובדההעובדה    שעצ�שעצ�שעצ�שעצ�    היאהיאהיאהיא    טלרו�טלרו�טלרו�טלרו�    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    אלטוביהאלטוביהאלטוביהאלטוביה    השופטהשופטהשופטהשופט' ' ' ' כבכבכבכב    שלשלשלשל    מסקנותומסקנותומסקנותומסקנותו

            ....זרי�זרי�זרי�זרי�    תושבי�תושבי�תושבי�תושבי�    חוקחוקחוקחוק    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    תושבתושבתושבתושב    להיותלהיותלהיותלהיות    יכוליכוליכוליכול    אינואינואינואינו    שהואשהואשהואשהוא    הנותנתהנותנתהנותנתהנותנת    היאהיאהיאהיא, , , , ישיבהישיבהישיבהישיבה    ורישיו�ורישיו�ורישיו�ורישיו�    לאשרהלאשרהלאשרהלאשרה

דהיינו, המשמעות המעשית של חוק הכניסה לישראל  היא שלא ייתכ� כי עובד זר יעבוד דהיינו, המשמעות המעשית של חוק הכניסה לישראל  היא שלא ייתכ� כי עובד זר יעבוד דהיינו, המשמעות המעשית של חוק הכניסה לישראל  היא שלא ייתכ� כי עובד זר יעבוד דהיינו, המשמעות המעשית של חוק הכניסה לישראל  היא שלא ייתכ� כי עובד זר יעבוד 

    בישראלבישראלבישראלבישראל    המועסקהמועסקהמועסקהמועסק, , , , זרזרזרזר    עובדעובדעובדעובדוישהה בישראל, אלא ברישיו� ובהיתר של שר הפני�. מכא� שוישהה בישראל, אלא ברישיו� ובהיתר של שר הפני�. מכא� שוישהה בישראל, אלא ברישיו� ובהיתר של שר הפני�. מכא� שוישהה בישראל, אלא ברישיו� ובהיתר של שר הפני�. מכא� ש

, , , , לישראללישראללישראללישראל    הכניסההכניסההכניסההכניסה    חוקחוקחוקחוק    פיפיפיפי    עלעלעלעל    בישראלבישראלבישראלבישראל    מוגבלתמוגבלתמוגבלתמוגבלת    לשהייהלשהייהלשהייהלשהייה    היתרהיתרהיתרהיתר    ומקבלומקבלומקבלומקבל, , , , זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    חוקחוקחוקחוק    מכוחמכוחמכוחמכוח

        . . . . תושבתושבתושבתושב    איננואיננואיננואיננו

באשר לעמדת המערערי�. לאחר בחינה ודרישה של הפרשנות אותה הציעו המערערי� 

ולפיה יש לפרש את המונח "תושב" בהתא� לפקודת מס הכנסה ולכ� העובדי� הזרי� 

ל� אפרט פטורי� מתשלו� ההיטל, באתי לכלל מסקנה כי פרשנות זו אינה יכולה לעמוד. לה

  את נימוקיי למסקנה זו;

(ב) לחוק ההיטל אינה מובילה למסקנה  44בניגוד לאמור ע"י המערערי� הסתמכות על סעי% 

      כי  פרשנותו של חוק ההיטל תיעשה על פי הוראות הפקודה.
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(א) לחוק ההיטל נאמר מפורשות, כי עובד זר יהיה כהגדרתו בחוק עובדי�  44בסעי%  ראשית,

ר בפקודה. הנה כי כ�, חוק ההיטל מפנה במפורש לחוק עובדי� זרי� ולא זרי� ולא כאמו

כי גבול הפרשנות הוא כי גבול הפרשנות הוא כי גבול הפרשנות הוא כי גבול הפרשנות הוא לפקודה וזאת על פי לשו� החוק, פשוטו כמשמעו. בעניי� זה יש לזכור "

".�אכ�, כאשר כתוב כי עובד זר יהיה  גבול הלשו�. ...וכל פרש� חייב להתחשב במגבלות הלשו�."גבול הלשו�. ...וכל פרש� חייב להתחשב במגבלות הלשו�."גבול הלשו�. ...וכל פרש� חייב להתחשב במגבלות הלשו�."גבול הלשו�. ...וכל פרש� חייב להתחשב במגבלות הלשו

לא נית� לפרש זאת כאילו נכתב כאמור בפקודת מס הכנסה.  –כהגדרתו בחוק עובדי� זרי� 

(ב) נכתב אמנ� שלכל מונח בפרק זה (פרק י' לחוק ההיטל) תהיה משמעות  44בסעי% 

. פשיטא שאי� להחיל את סעי% א� כ� נאמר אחרתא� כ� נאמר אחרתא� כ� נאמר אחרתא� כ� נאמר אחרת אלאאלאאלאאלאהנודעת לו בפקודת מס הכנסה 

(א)  44(ב) הנ"ל על הגדרת עובד זר.  שכ�, לגבי מונח זה נאמר במפורש אחרת בסעי%  44

  לחוק ההיטל, שיש להגדירו בהתא� לחוק עובדי� זרי�. 

המונח "תושב" אינו מאוזכר כלל בפרק י' לחוק ההיטל לכ� ג�  מטע� זה לא נית� שנית 

  י לפרשו. לפנות לפקודת מס הכנסה כד

א' לפקודה, שעוסק בזיכויי� לעובד זר, 48, מעיו� בפקודת מס הכנסה עולה שבסעי% שלישית 

קיימת הגדרה למושג "עובד זר", כדלקמ�: "...  כהגדרתו בחוק עובדי� זרי� (איסור העסקה 

, א% א� רואי� אותו כתושב לעני� פקודה 1991�שלא כדי� והבטחת תנאי� הוגני�), התשנ"א

   זו".

, אני תמי� דעי� ע� עמדתו של כב' השופט  מג� אלטוביה בעניי� טלרו� ולפיה, רביעית

מעבר למסקנה כי חוק ההיטל נועד לייקר עלות העסקתו של עובד זר, נית� להגיע למסקנה 

נוספת, והיא, כי המחוקק לא ביקש להחיל את הוראות פקודת מס הכנסה, ביחס לשאלה 

ל א� לאו. שכ�, הקביעה מתי יהיה על מעסיק לשל� היטל הא� על המעסיק לשל� את ההיט

נקבעה ממילא בחוק ההיטל. לו רצה המחוקק לקבוע כי הוראות פקודת מס הכנסה יתייחסו 

לשאלה הא� על המעסיק לשל� את ההיטל א� לאו, חזקה עליו שהיה עושה כ� במסגרת 

ל שכ�, כאשר במסגרת חוק פקודת מס הכנסה, ועל ידי תיקונה, ולא בדבר חקיקה נפרד. לא כ

        ההיטל עצמו "זכתה" הפקודה לתיקו� מקי% (ראו פרק ח' לחוק ההיטל).

א� המחוקק היה רוצה להוציא את סוג העובדי� שהעסיקו המערערי� מתחולת חמישית, 

ההיטל, היה עושה זאת במפורש, כש� שעשה זאת לגבי קבוצות עובדי� אחרות כגו�: עובדי 

ה לבית�, עובדי סיעוד, עיתונאי וספורטאי חו1, עובד זר שמשתכר שטחי� שחוזרי� כל ליל

 44כפל השכר הממוצע במשק או שכר גבוה יותר ושאר סוגי העובדי� הנקובי� לעיל בסעי% 

  (א) הנ"ל. 



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  (תיק מוביל)   נ' פקיד שומהואח'  רצו
  11	10	37101ע"מ 
  

  

  

        
   

 30מתו�  22

 אי� כי שנמצא הרי, המשפטיות וטענותיה� המערערי� ראיות את נבח� א� ג�, לנדרשלנדרשלנדרשלנדרש    מעברמעברמעברמעבר

� מס לפקודת בהתא�" תושב" המונח את לפרש יש ולפיה גרסת� את להוכיח כדי די בה

  . הכנסה

        

            ההוכחהההוכחהההוכחהההוכחה    נטלנטלנטלנטל

חזקת התקינות באשר לפעילות של רשות מנהלתית חלה ג� על רשות המסי�. בעניי� זה 

        נקבע כי:

"היותה של רשות המס בגדר 'נתבעת' המתגוננת והנישו� בגדר 'תובע', "היותה של רשות המס בגדר 'נתבעת' המתגוננת והנישו� בגדר 'תובע', "היותה של רשות המס בגדר 'נתבעת' המתגוננת והנישו� בגדר 'תובע', "היותה של רשות המס בגדר 'נתבעת' המתגוננת והנישו� בגדר 'תובע',     

נובע מהחזקה שפעולתה של הרשות כדי� היא וכי פעולתה מעוגנת במקור נובע מהחזקה שפעולתה של הרשות כדי� היא וכי פעולתה מעוגנת במקור נובע מהחזקה שפעולתה של הרשות כדי� היא וכי פעולתה מעוגנת במקור נובע מהחזקה שפעולתה של הרשות כדי� היא וכי פעולתה מעוגנת במקור 

סמכויותיה הסטטוטוריי�. כל המתנגד להפעלת סמכות זו, עליו נטל סמכויותיה הסטטוטוריי�. כל המתנגד להפעלת סמכות זו, עליו נטל סמכויותיה הסטטוטוריי�. כל המתנגד להפעלת סמכות זו, עליו נטל סמכויותיה הסטטוטוריי�. כל המתנגד להפעלת סמכות זו, עליו נטל 

גיורא ארד חב' לניהול  1436/90ברע"א הראיה ונטל השכנוע" (ראו הראיה ונטל השכנוע" (ראו הראיה ונטל השכנוע" (ראו הראיה ונטל השכנוע" (ראו 

  ,) 101) 5י� בע"מ נ' מנהל מע"מ, פ"ד מו(השקעות ושירות

בנוס% לכ0 נקבע כי כשמדובר בדיני מס מוטל נטל ההוכחה על המערער. הרציונאל הוא שכל 

 שהמשיב להוכיח הנטל ולכ� נמצא בידי הנישו�.ורווחיו הוצאותיו להכנסותיו הידע באשר 

  . הנישו� על מוטל בשומה שגה

2002�ב"התשס), 132' מס( הכנסה מס פקודת לתיקו� החוק בגדר )� הוחלט) 132 תיקו�: להל

 תיקו�. בישראל חייו מרכז א� ישראל כתושב ייחשב שיחיד כ0, החיי� מרכז מבח� את לאמ1

132 � של החיי� מרכז מבח� את לפקודה 1 שבסעי%" תושב"  או" ישראל תושב" בהגדרת עיג

 ולבית השומה לפקיד לסייע המיועדי� עזר מבחני הפקודה להוראות הוסי% וכ� הנישו�

 טכניות חזקות נמנות הללו העזר מבחני ע�. הנישו� של חייו מרכז באיתור המשפט

 הוא המס בשנת היחיד של חייו שמרכז להצביע כדי יש מה� אחת בהתקיימות אשר מספריות

 בישראל שהה יחיד אותו א�: ה�  לפקודה) 2) (א( 1 בסעי% המצוינות החזקות. בישראל

 ימי� 30 לפחות המס בשנת בישראל שהה יחיד אותו א� או, יותר או ימי� 183 המס בשנת

 יותר או ימי� 425 הוא לה שקדמו ובשנתיי� המס בשנת בישראל שהייתו תקופת כל וס0

)�  ").הימי� חזקת: "להל

    עלעלעלעל    וה�וה�וה�וה�    היחידהיחידהיחידהיחיד    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    ה�ה�ה�ה�    לסתירהלסתירהלסתירהלסתירה    ניתנתניתנתניתנתניתנת) ) ) ) 2222((((    שבפסקהשבפסקהשבפסקהשבפסקה    החזקההחזקההחזקההחזקה    : "לפקודה).).).).3333)()()()(אאאא)()()()(1111(((( סעי% לפי

 וה� היחיד י"ע ה� לסתירה ניתנות המספריות החזקות" כי המסקנה מכא�"  "  "  "  השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    ידיידיידיידי

 של חייו מרכז כי אות� לסתור המבקש הצד של הוכחה באמצעות וזאת השומה פקיד י"ע
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� ג 1/יז מיסי�) 21/02 ה"מ( בינלאומי מיסוי � הכנסה במס הרפורמה. " (בישראל איננו היחיד

106 �  ). 4.4 סעי%, 4 פרק, בינלאומיותבינלאומיותבינלאומיותבינלאומיות    עסקאותעסקאותעסקאותעסקאות    מיסוימיסוימיסוימיסוי, נוב אבי: ראו וכ

יו� והתקיימה בעניינ�  183כלומר, א� בענייננו הוכח כי העובדי� הזרי� שהו בישראל מעל 

  4862/13(ראו ע"א  חזקת הימי�, הרי שהנטל לסתור חזקה זו מוטל אכ� על פקיד השומה.

  )20/5/14( פורס� בנבו  פקיד שומה כפר סבא נ' מיכאל ספירפקיד שומה כפר סבא נ' מיכאל ספירפקיד שומה כפר סבא נ' מיכאל ספירפקיד שומה כפר סבא נ' מיכאל ספיר

 1/כ מיסי� 1�ה) 2006 פברואר( 1/כ מיסי� חיפהחיפהחיפהחיפה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    גונ�גונ�גונ�גונ�    אריהאריהאריהאריה, 477/02 א"בע

 כבוד י"ע ברורה הלכה נקבעה גונ� בעניי�). """"גונ�גונ�גונ�גונ�    עניי�עניי�עניי�עניי�"""": להל�. (78' עמ,1�ה) 2006 פברואר(

 של ובחינה בדיקה מצרי0 המהותי המבח� כי כ0 על דגש הוש� עיקריה ובי� חיות' א השופטת

  :ספציפי באופ� נישו� כל המאפייני� הנתוני� מכלול

� עלעלעלעל    הפיסקאליתהפיסקאליתהפיסקאליתהפיסקאלית    התושבותהתושבותהתושבותהתושבות    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    שאומ1שאומ1שאומ1שאומ1    המבח�המבח�המבח�המבח�, , , , כ�כ�כ�כ�    כיכיכיכי    הנההנההנההנה"""" � � �    שלטונותשלטונותשלטונותשלטונות    ידיידיידיידי

�     מהותימהותימהותימהותי    מבח�מבח�מבח�מבח�    היההיההיההיה    לענייננולענייננולענייננולענייננו    הרלוונטיי�הרלוונטיי�הרלוונטיי�הרלוונטיי�    במועדי�במועדי�במועדי�במועדי�    המסהמסהמסהמס � � �    �    שלשלשלשל    חייוחייוחייוחייו    מרכזמרכזמרכזמרכז    מבח�מבח�מבח�מבח

�     היחידהיחידהיחידהיחיד � � �    �� טכניטכניטכניטכני    במבח�במבח�במבח�במבח�    מסתפקמסתפקמסתפקמסתפק    ואינוואינוואינוואינו    אינדיקציותאינדיקציותאינדיקציותאינדיקציות    שלשלשלשל    מכלולמכלולמכלולמכלול    הבוח�הבוח�הבוח�הבוח � � �    פורמאליפורמאליפורמאליפורמאלי

    עלעלעלעל    הפיקוחהפיקוחהפיקוחהפיקוח    בחוקבחוקבחוקבחוק    שאומ1שאומ1שאומ1שאומ1    המבח�המבח�המבח�המבח�    דוגמתדוגמתדוגמתדוגמת, , , , בלבדבלבדבלבדבלבד    השהייההשהייההשהייההשהייה    ימיימיימיימי    עלעלעלעל    המבוססהמבוססהמבוססהמבוסס

� חחחח""""תשלתשלתשלתשל, , , , המטבעהמטבעהמטבעהמטבע � � �    זהזהזהזה    מהותימהותימהותימהותי    מבח�מבח�מבח�מבח�    יישו�יישו�יישו�יישו�". ". ". ". ישראלישראלישראלישראל    תושבתושבתושבתושב""""    הגדרתהגדרתהגדרתהגדרת    לצור0לצור0לצור0לצור1978197819781978    0

    באופ�באופ�באופ�באופ�    נישו�נישו�נישו�נישו�    כלכלכלכל    המאפייני�המאפייני�המאפייני�המאפייני�    הנתוני�הנתוני�הנתוני�הנתוני�    מכלולמכלולמכלולמכלול    שלשלשלשל    ובחינהובחינהובחינהובחינה    בדיקהבדיקהבדיקהבדיקה    מצרי0מצרי0מצרי0מצרי0

    זמ�זמ�זמ�זמ�    אתאתאתאת    ג�ג�ג�ג�    לבחו�לבחו�לבחו�לבחו�    נית�נית�נית�נית�    זהזהזהזה    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    הרלוונטיי�הרלוונטיי�הרלוונטיי�הרלוונטיי�    המאפייני�המאפייני�המאפייני�המאפייני�    בי�בי�בי�בי�. . . . ספציפיספציפיספציפיספציפי

    חשובי�חשובי�חשובי�חשובי�    מאפייני�מאפייני�מאפייני�מאפייני�    בצדבצדבצדבצד    זאתזאתזאתזאת    א0א0א0א0, , , , הרלוונטיתהרלוונטיתהרלוונטיתהרלוונטית    המסהמסהמסהמס    בשנתבשנתבשנתבשנת    בישראלבישראלבישראלבישראל    השהייההשהייההשהייההשהייה

, , , , הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    מתגוררמתגוררמתגוררמתגורר    בובובובו    המקו�המקו�המקו�המקו�, , , , בישראלבישראלבישראלבישראל    נכסי�נכסי�נכסי�נכסי�    שלשלשלשל    קיומ�קיומ�קיומ�קיומ�    דברדברדברדבר: : : : ובה�ובה�ובה�ובה�    נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�

    מקו�מקו�מקו�מקו�, , , , הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    שלשלשלשל    מוצאומוצאומוצאומוצאו, , , , המגורי�המגורי�המגורי�המגורי�    אופיאופיאופיאופי, , , , משפחתומשפחתומשפחתומשפחתו    מתגוררתמתגוררתמתגוררתמתגוררת    בובובובו    המקו�המקו�המקו�המקו�

. . . . כוונותיוכוונותיוכוונותיוכוונותיו    עלעלעלעל    ללמדללמדללמדללמד    כדיכדיכדיכדי    בה�בה�בה�בה�    ישישישיש    אשראשראשראשר    עצמועצמועצמועצמו    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    שלשלשלשל    ומצגי�ומצגי�ומצגי�ומצגי�    לידתולידתולידתולידתו

� ביתביתביתבית    זאתזאתזאתזאת    לסכ�לסכ�לסכ�לסכ�    היטיבהיטיבהיטיבהיטיב � � �    להביאלהביאלהביאלהביא    ישישישיש    דברדברדברדבר    שלשלשלשל    בעיקרובעיקרובעיקרובעיקרו    כיכיכיכי    באמרובאמרובאמרובאמרו    קמאקמאקמאקמא    משפטמשפטמשפטמשפט

��     דהיינודהיינודהיינודהיינו, , , , האובייקטיביהאובייקטיביהאובייקטיביהאובייקטיבי    ההיבטההיבטההיבטההיבט    אתאתאתאת    ה�ה�ה�ה�    זהזהזהזה    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    בחשבו�בחשבו�בחשבו�בחשבו � � �    �    מצויותמצויותמצויותמצויות    פיסיתפיסיתפיסיתפיסית    היכ�היכ�היכ�היכ

�     דהיינודהיינודהיינודהיינו, , , , הסובייקטיביהסובייקטיביהסובייקטיביהסובייקטיבי    ההיבטההיבטההיבטההיבט    אתאתאתאת    וה�וה�וה�וה�, , , , הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    שלשלשלשל    הזיקותהזיקותהזיקותהזיקות    מירבמירבמירבמירב � � �    היתההיתההיתההיתה    מהמהמהמה    

      .)78' עמ גונ� עניי�((((    חייוחייוחייוחייו    מרכזמרכזמרכזמרכז    אתאתאתאת    רואהרואהרואהרואה    הואהואהואהוא    והיכ�והיכ�והיכ�והיכ�    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    שלשלשלשל    כוונתוכוונתוכוונתוכוונתו

 למשיב כ0 על להודיע טרחו ולא ההיטל את שילמו לא שהמערערי� התברר המשפט במהל0

� עדות לתצהיר המצור% 18.2.07 מיו� השומה פקיד בפני דיו�' פרו, לדוגמה ראו( אמת בזמ

 הסוגיה את לבחו� השומה מפקיד המערערי� משמנעו). שפיגל יוס% – המשיב מטע� ראשית

 חזרו העובדי� משמרבית עתה, כ� לעשות סיכוי כל השומה מפקיד ניטל, היה נית� כשהדבר

  . לי� מעבר מגוריה� למקומות
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 הנזק בתוצאות לשאת שצריכי� וה� לחובת� לפעול צריכה המערערי� של התנהגות�

 חייבי� אינ� שלדעת� כ0 על, אמת בזמ� למשיב הודיעו שלא מכ0 כתוצאה, שנגר� הראייתי

 חזקת את  לסתור למשיב טכנית אפשרות כל אי� המערערי� מחדלי בשל.  ההיטל את לשל�

, אחרות מילי�. הזר העובד חייו אורחות את לבחו� דר0 אי� – דהיינו, פרטני באופ� הימי�

 ינתחו אשר, ספציפיי� במבחני� עליה לענות יש תושבות שאלת עומדת הפרק על כאשר

 ע� שמר לא או ששמר הקשרי�, עבד היכ�, התגורר היכ�, העובד של אורחותיו את ביסודיות

 למסקנות להגיע נית� ולא אי�. לאו א� בישראל משפחה הקי� הא� וכ� ל"בחו משפחתו

�  . כלשה� הסתברותיי� או סטטיסטי� מבחני� פי על התושבות מבח� בעניי

נזק ראייתי שגר� צד למשנהו, מצדיק לעיתי� להפו0 את נטל ההוכחה. בעניי� ש היא ההלכה

דנ� בשל החזקה המספרית עבר הנטל לכתפי המשיב, א0 בשל הנזק הראייתי שגרמו 

המערערי�, בכ0 שלא איפשרו למשיב לבדוק באופ� פרטני את שאלת תושבותו של כל אחד 

תיקו� למשיב מה שהחזיר עליה� את הנטל. מהעובדי� הזרי�, גרמו נזק ראייתי בלתי נית� ל

(פורס� בנבו עו"ד אריה רייזל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ עו"ד אריה רייזל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ עו"ד אריה רייזל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ עו"ד אריה רייזל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ  4656/12(ראו למשל ע"א 

 9622/07); ע"א 2001( 549�551, 539) 1, פ"ד נו(שטרנברג נ' צ'צ'יקשטרנברג נ' צ'צ'יקשטרנברג נ' צ'צ'יקשטרנברג נ' צ'צ'יק 8151/98); ע"א 22/7/14

[פורס� בנבו]  ז הנגב,ז הנגב,ז הנגב,ז הנגב,הולי� נ' קופ"ח כללית של ההסתדרות הכללית של העובדי� בא"י, מחוהולי� נ' קופ"ח כללית של ההסתדרות הכללית של העובדי� בא"י, מחוהולי� נ' קופ"ח כללית של ההסתדרות הכללית של העובדי� בא"י, מחוהולי� נ' קופ"ח כללית של ההסתדרות הכללית של העובדי� בא"י, מחו

  )).2012( 1319ב'  גבולות האחריותגבולות האחריותגבולות האחריותגבולות האחריות    ––––דיני נזיקי� דיני נזיקי� דיני נזיקי� דיני נזיקי� ); ישראל גלעד 30.5.2010( 28בפס' 

 ראו, המשפטית בשאלה להכריע המשפט בית אמור היה פיו שעל הדיוני ההסכ� למרות

 כפי. אצל� שעבדו הזרי� העובדי� של התושבות לעניי� ראיות להביא צור0 המערערי�

 כי, אזרחי במשפט הדרושה ההוכחה במידת להוכיח המערערי� בידי עלה לא להל� שיובהר

  . המדינה כתושבי בעובדי� לראות שיש כ0 על מצביע הנתוני� מכלול

 לו אי� אשר) """"דניאלדניאלדניאלדניאל    מרמרמרמר"""": להל�( דניאל אברה� מר מטע� תצהיר היתר בי� הגישו המערערי�

 וצמחי פרחי� מגדלי איגוד כמזכיר 1993 משנת משמש הוא, לדבריו. לערעורי� אישית נגיעה

    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    העסקתהעסקתהעסקתהעסקת    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    בשטחבשטחבשטחבשטח    הנעשההנעשההנעשההנעשה    אתאתאתאת    אניאניאניאני    מכירמכירמכירמכיר, , , , האיגודהאיגודהאיגודהאיגוד    כמזכירכמזכירכמזכירכמזכיר""""    תפקידותפקידותפקידותפקידו ומתוק% נוי

    במשרדיבמשרדיבמשרדיבמשרדי    הנעשההנעשההנעשההנעשה    ואתואתואתואת    החקלאי�החקלאי�החקלאי�החקלאי�    שלשלשלשל    וטענותיה�וטענותיה�וטענותיה�וטענותיה�    מצוקותיה�מצוקותיה�מצוקותיה�מצוקותיה�    אתאתאתאת, , , , זרהזרהזרהזרה    נתינותנתינותנתינותנתינות    בעליבעליבעליבעלי

    לילילילי"""": השיב זה לתיק אישית נגיעה לו יש א� כנשאל). לתצהיר 3�ו 2 סעיפי� ראו( """"הממשלההממשלההממשלההממשלה

  '). לפרו 26' עמ( """"מאיתנומאיתנומאיתנומאיתנו    כדוגמאכדוגמאכדוגמאכדוגמא    זהזהזהזה    אתאתאתאת    ל0ל0ל0ל0    מביאמביאמביאמביא    אניאניאניאני    אבלאבלאבלאבל    ....כלו�כלו�כלו�כלו�    אי�אי�אי�אי�    ולתעשייהולתעשייהולתעשייהולתעשייה

    מעדותמעדותמעדותמעדות    לאלאלאלא    זהזהזהזה""""    וכלשונווכלשונווכלשונווכלשונו שמיעה עדות הינה עדותו כי דניאל מר מודה הנגדית חקירתו במהל0

  :אמר וכ0 ".".".".מהחקלאי�מהחקלאי�מהחקלאי�מהחקלאי�    ג�ג�ג�ג�    מידיעהמידיעהמידיעהמידיעה    זהזהזהזה. . . . בלבדבלבדבלבדבלבד    שמיעהשמיעהשמיעהשמיעה

        ? ? ? ? שלה�שלה�שלה�שלה�    הכס%הכס%הכס%הכס%    ע�ע�ע�ע�    עושי�עושי�עושי�עושי�    ה�ה�ה�ה�    מהמהמהמה    יודעיודעיודעיודע    אתהאתהאתהאתה. . . . שששש" 
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    ה�ה�ה�ה� מהכס%מהכס%מהכס%מהכס%    וחלקוחלקוחלקוחלק    לתאילנדלתאילנדלתאילנדלתאילנד    מעבירי�מעבירי�מעבירי�מעבירי�    מהכס%מהכס%מהכס%מהכס%    חלקחלקחלקחלק    לילילילי    שיששיששיששיש    מידיעהמידיעהמידיעהמידיעה. . . . תתתת

    כס%כס%כס%כס%    לשלוחלשלוחלשלוחלשלוח    יותריותריותריותר    מקפידמקפידמקפידמקפיד    הואהואהואהוא    ראשונהראשונהראשונהראשונה    שנהשנהשנהשנה    בחציבחציבחציבחצי    אוליאוליאוליאולי. . . . באר1באר1באר1באר1    אותואותואותואותו    מבזבזי�מבזבזי�מבזבזי�מבזבזי�

    ה�ה�ה�ה�    חמישיתחמישיתחמישיתחמישית, , , , הרביעיתהרביעיתהרביעיתהרביעית, , , , והשלישיתוהשלישיתוהשלישיתוהשלישית    השנייההשנייההשנייההשנייה    השנההשנההשנההשנה    אחריאחריאחריאחרי    אבלאבלאבלאבל, , , , לללל""""לחולחולחולחו

    מתו0מתו0מתו0מתו0    יודעיודעיודעיודע    אניאניאניאני    זהזהזהזה    ואתואתואתואת    יייי""""ממממ    גבולותגבולותגבולותגבולות    בתו0בתו0בתו0בתו0    חחחח""""שששש    3,0003,0003,0003,000    לפחותלפחותלפחותלפחות    פהפהפהפה    מבזבזי�מבזבזי�מבזבזי�מבזבזי�

    שמעבירי�שמעבירי�שמעבירי�שמעבירי�' ' ' ' חבחבחבחב    שלשלשלשל, , , , כלומרכלומרכלומרכלומר, , , , לתאילנדלתאילנדלתאילנדלתאילנד    הכס%הכס%הכס%הכס%    אתאתאתאת    שמעבירי�שמעבירי�שמעבירי�שמעבירי�    אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�    שלשלשלשל    מידעמידעמידעמידע

    לקנותלקנותלקנותלקנות    יכוליכוליכוליכול    לאלאלאלא    הואהואהואהוא. . . . פהפהפהפה    צורכי�צורכי�צורכי�צורכי�    וה�וה�וה�וה�    לתאילנדלתאילנדלתאילנדלתאילנד    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    עבורעבורעבורעבור    כספי�כספי�כספי�כספי�

        . . . . ווידאוווידאוווידאוווידאו    אואואואו    כביסהכביסהכביסהכביסה    מכונתמכונתמכונתמכונת    קונהקונהקונהקונה    הואהואהואהוא    וא�וא�וא�וא�    תשלו�תשלו�תשלו�תשלו�    ללאללאללאללא    מצרכי�מצרכי�מצרכי�מצרכי�

                        ? ? ? ? נכו�נכו�נכו�נכו�, , , , של0של0של0של0    שמיעהשמיעהשמיעהשמיעה    בעדותבעדותבעדותבעדות    מדוברמדוברמדוברמדובר. . . . שששש

    לילילילי    אמרואמרואמרואמרו    ה�ה�ה�ה�    ,,,,מהחקלאי�מהחקלאי�מהחקלאי�מהחקלאי�    ג�ג�ג�ג�    מידיעהמידיעהמידיעהמידיעה    זהזהזהזה. . . . בלבדבלבדבלבדבלבד    שמיעהשמיעהשמיעהשמיעה    מעדותמעדותמעדותמעדות    לאלאלאלא    זהזהזהזה. . . . תתתת

        . . . . באר1באר1באר1באר1    חחחח""""שששש    3,0003,0003,0003,000    ומבזבזומבזבזומבזבזומבזבז    6,0006,0006,0006,000    למשללמשללמשללמשל    שמרוויחשמרוויחשמרוויחשמרוויח    שכשעובדשכשעובדשכשעובדשכשעובד

    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    שלשלשלשל    כספיי�כספיי�כספיי�כספיי�    דוחותדוחותדוחותדוחות    ולגביולגביולגביולגבי    בנקבנקבנקבנק    חשבונותחשבונותחשבונותחשבונות    לגבילגבילגבילגבי    נתוני�נתוני�נתוני�נתוני�    ראיתראיתראיתראית. . . . שששש

        ? ? ? ? בישראלבישראלבישראלבישראל

    אמרואמרואמרואמרו    לתאילנדלתאילנדלתאילנדלתאילנד    הכספי�הכספי�הכספי�הכספי�    אתאתאתאת    שמעבירותשמעבירותשמעבירותשמעבירות' ' ' ' החבהחבהחבהחב    א0א0א0א0    נתוני�נתוני�נתוני�נתוני�    ראיתיראיתיראיתיראיתי    לאלאלאלא    אניאניאניאני. . . . תתתת

        . . . . לילילילי

        ? ? ? ? כאלהכאלהכאלהכאלה' ' ' ' חבחבחבחב    שלשלשלשל    כספיי�כספיי�כספיי�כספיי�    דוחותדוחותדוחותדוחות    לילילילי    להציגלהציגלהציגלהציג    יכוליכוליכוליכול    אתהאתהאתהאתה....שששש

  '). לפרו 16�15' עמ(" " " " חברותחברותחברותחברות    שלשלשלשל    כספיי�כספיי�כספיי�כספיי�    נתוני�נתוני�נתוני�נתוני�    ל0ל0ל0ל0    לתתלתתלתתלתת    יכוליכוליכוליכול    לאלאלאלא    אניאניאניאני. . . . תתתת

  

 ותו0 פרטני באופ� להיעשות צרי0 הדבר תושבות להוכיח מנת על לעיל שהובהר כפי

 על בהכרח מעידי� שאינ� כללי� נתוני� זה לעניי� לקבל אי�. ספציפי לעובד התייחסות

  . כתושב מעמדו קביעת לעניי� החשוב שהיא לאר1 וזיקתו ספציפי עובד של התנהלותו

 ברבי של תצהירו ראו( ברבי דוד בש� נוס% מערער של מתצהירו עולה א%, לדוגמה כ0

2�1 סעיפי� ,�    מקו�מקו�מקו�מקו�""""" ידיעתי מיטב"ל כי, בתצהירו טע� ברבי מר). """"ברביברביברביברבי    מרמרמרמר"""": להל

 ההנחה לאור וזאת """"בישראלבישראלבישראלבישראל    היההיההיההיה    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    שלשלשלשל    והמהותיי�והמהותיי�והמהותיי�והמהותיי�    הפעילי�הפעילי�הפעילי�הפעילי�    הכלכליי�הכלכליי�הכלכליי�הכלכליי�    האינטרסי�האינטרסי�האינטרסי�האינטרסי�

, מדבריו מוב� ".".".".אמידי�אמידי�אמידי�אמידי�    באנשי�באנשי�באנשי�באנשי�    מדוברמדוברמדוברמדובר    שאי�שאי�שאי�שאי�    הסבירההסבירההסבירההסבירה    ההנחהההנחהההנחהההנחה""""ו בישראל הייתה עבודת� כי

 מר. אחר או זה עובד של התנהגות מדבריו לגזור נית� ולא אנשי� לקבוצת מתייחס שהוא

  :  """"במעשיה�במעשיה�במעשיה�במעשיה�    מחטטמחטטמחטטמחטט"""" ולא הזרי� העובדי� את מכיר אינו כי בחקירתו הודה ברבי

        ? ? ? ? שלה�שלה�שלה�שלה�    הכלכליי�הכלכליי�הכלכליי�הכלכליי�    האינטרסי�האינטרסי�האינטרסי�האינטרסי�    מהמהמהמה    יודעיודעיודעיודע    אתהאתהאתהאתה. . . .     2.22.22.22.2    מסעי%מסעי%מסעי%מסעי%    מצטטמצטטמצטטמצטט. . . . שששש""""
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    נכסי�נכסי�נכסי�נכסי�    ולרכושולרכושולרכושולרכוש    לעבודלעבודלעבודלעבוד    לפהלפהלפהלפה    באי�באי�באי�באי�, , , , כלכלכלכל    חסריחסריחסריחסרי    אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�    לפהלפהלפהלפה    באי�באי�באי�באי�]  ]  ]  ]  ברביברביברביברבי. [. [. [. [תתתת

    ולכ�ולכ�ולכ�ולכ�    כלכלכלכל    חסריחסריחסריחסרי    לפהלפהלפהלפה    באי�באי�באי�באי�    ה�ה�ה�ה�. . . . חיי�חיי�חיי�חיי�    וה�וה�וה�וה�        כס%כס%כס%כס%    זהזהזהזה    נכסנכסנכסנכס    ומבחינתיומבחינתיומבחינתיומבחינתי    בעצמ�בעצמ�בעצמ�בעצמ�

    מהמהמהמה    לכ�לכ�לכ�לכ�. . . . פהפהפהפה    חיי�חיי�חיי�חיי�    וה�וה�וה�וה�        פהפהפהפה    וגרי�וגרי�וגרי�וגרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    וה�וה�וה�וה�    פהפהפהפה    שלה�שלה�שלה�שלה�    אינטרסי�אינטרסי�אינטרסי�אינטרסי�    מרכזמרכזמרכזמרכז

    תושבתושבתושבתושב    הואהואהואהוא    אזאזאזאז    פהפהפהפה    חייוחייוחייוחייו    אתאתאתאת    כזאתכזאתכזאתכזאת    בצורהבצורהבצורהבצורה    שמנהלשמנהלשמנהלשמנהל    שתושבשתושבשתושבשתושב    לילילילי    שהסבירושהסבירושהסבירושהסבירו

        . . . . כ�כ�כ�כ�    התשובההתשובההתשובההתשובה    ומבחינתיומבחינתיומבחינתיומבחינתי

        ? ? ? ? של0של0של0של0    מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה    זאתזאתזאתזאת. . . . שששש

    הדברי�הדברי�הדברי�הדברי�    אתאתאתאת    שיודעי�שיודעי�שיודעי�שיודעי�    אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    שנאמרושנאמרושנאמרושנאמרו    דברי�דברי�דברי�דברי�    זהזהזהזה. . . . שלישלישלישלי    מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה    לאלאלאלא. . . . תתתת

        . . . . יייי""""במבמבמבמ    החוקהחוקהחוקהחוק        אתאתאתאת    מקבלמקבלמקבלמקבל    ואניואניואניואני

        ? ? ? ? בישראלבישראלבישראלבישראל    פהפהפהפה    דירהדירהדירהדירה    קנהקנהקנהקנה    האלההאלההאלההאלה    מהעובדי�מהעובדי�מהעובדי�מהעובדי�    אחדאחדאחדאחד    א�א�א�א�    יודעיודעיודעיודע    אתהאתהאתהאתה. . . . שששש

  ).ס.א �שלי ההדגשות(. " . " . " . " במעשיה�במעשיה�במעשיה�במעשיה�    מחטטמחטטמחטטמחטט    ולאולאולאולא    מעשיה�מעשיה�מעשיה�מעשיה�    עלעלעלעל    יודעיודעיודעיודע    לאלאלאלא    אניאניאניאני. . . . תתתת

  

 לקבלה שאי� השמועה מפי עדות בחינת הוא שבידו מהמידע שחלק מדבריו עולה ג� כ0

 של חייה� אורחות על ידע ברבי שמר להתרש� קשה לעיל שצוטט כפי. תכנה לנכונות

 נית� שלא כללי בידע המדובר, כאמור ידע בידו שהיה ככל, מקו� מכל. הזרי� העובדי�

  . אחר או זה לעובד ליחסו

� היה ולא, בישראל כספ� את השקיעו הזרי� העובדי� לפיה המערערי� בטענת ממש ג� אי

 אברה� מר, מטעמ� העד כשנשאל לדוגמה כ0. זו טענה לאשש כדי מטעמ� העדי� בעדויות

    לתאילנדלתאילנדלתאילנדלתאילנד    מעבירי�מעבירי�מעבירי�מעבירי�    מהכס%מהכס%מהכס%מהכס%    חלקחלקחלקחלק    לילילילי    שיששיששיששיש    מידיעהמידיעהמידיעהמידיעה" כי השיב, הזרי� העובדי� עשו מה, חורש

 כל סיפקו לא המערערי�, כ� כמו'). לפרו 15' עמ( """"באר1באר1באר1באר1    אותואותואותואותו    מבזבזי�מבזבזי�מבזבזי�מבזבזי�    ה�ה�ה�ה�    מהכס%מהכס%מהכס%מהכס%    וחלקוחלקוחלקוחלק

 הא� לשאלה השיב חורש אריה כשמר: מה דבר בישראל השקיעו הזרי� העובדי� כי הוכחה

: יודע איננו הוא כי השיב, בישראל הושקעו קיבלו הזרי� שהעובדי� והכספי� המשכורות

    יודעיודעיודעיודע    לאלאלאלא    אניאניאניאני. . . . רצונורצונורצונורצונו    לפילפילפילפי    עשהעשהעשהעשה    אחדאחדאחדאחד    וכלוכלוכלוכל    באר1באר1באר1באר1    הכס%הכס%הכס%הכס%    אתאתאתאת    קיבלוקיבלוקיבלוקיבלו    ה�ה�ה�ה�. . . . רצונורצונורצונורצונו    לפילפילפילפי    עשהעשהעשהעשה    אחדאחדאחדאחד    כלכלכלכל""""

    קנוקנוקנוקנו    ה�ה�ה�ה�    אוליאוליאוליאולי. . . . יודעיודעיודעיודע    לאלאלאלא"""": השיב בישראל השקיעו העובדי� א� שוב כשנשאל ".".".".אתואתואתואתו    עשועשועשועשו    מהמהמהמה

  ). לפרו 32' עמ(" " " " כאלהכאלהכאלהכאלה    שניי�שניי�שניי�שניי�    ישישישיש    ––––    ישראליותישראליותישראליותישראליות    נשי�נשי�נשי�נשי�    ע�ע�ע�ע�    כשהתחתנוכשהתחתנוכשהתחתנוכשהתחתנו    דירהדירהדירהדירה
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        הא� המשיב היה מורשה להוציא שומות למערערי�הא� המשיב היה מורשה להוציא שומות למערערי�הא� המשיב היה מורשה להוציא שומות למערערי�הא� המשיב היה מורשה להוציא שומות למערערי�

אי� לקבל את טענת המערערי� לפיה השומות הוצאו ללא הרשאה וה� חסרות כל תוק%. לפי 

הטענה, חוק ההיטל אינו מתיר במפורש לפקיד השומה לבצע שומות של היטל. הטע� 

הראשו� לדחייה של טענת המערערי� מתבסס על עדותו של מר עוזי בלשאי, עד מטע� 

, 145, עמדת רשות המיסי� הינה כי סעיפי� 2002המשיב. לפי עדותו, אנו למדי� כי משנת 

150�ה� הסעיפי� שמסמיכי� להוצאת שומות, כל סוגי השומות, וזה הנוסח שרשות  152

). במסגרת ע"מ 10.12.12לפרו' מיו�  37המסי� מפרסמת לעני� הסמכות להוצאת שומה (עמ' 

16788�03�יסי� או� ליי�) נדונה (מ ) בע"מ נ' פקיד שומה אילת) בע"מ נ' פקיד שומה אילת) בע"מ נ' פקיד שומה אילת) בע"מ נ' פקיד שומה אילת1990199019901990נאות חו% האלמוג (נאות חו% האלמוג (נאות חו% האלמוג (נאות חו% האלמוג ( 12

        :  :  :  :  שאלה זו בהרחבה וצוינו הכללי� המנחי� הבאי�

מהווה נגזרת ממעשה ומסמכות  167מבחינה רעיונית ותכליתית שומת ניכויי� עפ"י סעי% 

ובסמכויות ההכרעה בהשגה על שומה (סעיפי�  145השומה הכללית הקבועה בפקודה בסעי% 

        (לעניי� שומת ניכויי�) כי:(לעניי� שומת ניכויי�) כי:(לעניי� שומת ניכויי�) כי:(לעניי� שומת ניכויי�) כי:    167167167167ובע בסעי% ובע בסעי% ובע בסעי% ובע בסעי% המחוקק עצמו קהמחוקק עצמו קהמחוקק עצמו קהמחוקק עצמו ק    לפקודה). 152�ו 151, 150

        ."."."."145145145145"די� שומה לפי סעי% זה, כדי� שומה לפי סעי% "די� שומה לפי סעי% זה, כדי� שומה לפי סעי% "די� שומה לפי סעי% זה, כדי� שומה לפי סעי% "די� שומה לפי סעי% זה, כדי� שומה לפי סעי%                         

  משכ0, המסקנה המתבקשת הינה:     

"פרשנות תכליתית ראויה, מחייבת כי "פקיד ששר האוצר הרשהו "פרשנות תכליתית ראויה, מחייבת כי "פקיד ששר האוצר הרשהו "פרשנות תכליתית ראויה, מחייבת כי "פקיד ששר האוצר הרשהו "פרשנות תכליתית ראויה, מחייבת כי "פקיד ששר האוצר הרשהו         

� לשו� לפי פקודה זו..." לשו� לפי פקודה זו..." לשו� לפי פקודה זו..." לשו� לפי פקודה זו..."  � � �(סמכות השומה (סמכות השומה (סמכות השומה (סמכות השומה     145145145145דהיינו לפי סעיפי� דהיינו לפי סעיפי� דהיינו לפי סעיפי� דהיינו לפי סעיפי�     

� (סמכות ההשגה) (סמכות ההשגה) (סמכות ההשגה) (סמכות ההשגה)     152152152152, , , , 151151151151, , , , 111150505050הכללית) וסעיפי� הכללית) וסעיפי� הכללית) וסעיפי� הכללית) וסעיפי�  � � �הוסמ0 מתו0 כ0 הוסמ0 מתו0 כ0 הוסמ0 מתו0 כ0 הוסמ0 מתו0 כ0     

� לשו� ג� "שומת עוללות" לשו� ג� "שומת עוללות" לשו� ג� "שומת עוללות" לשו� ג� "שומת עוללות"  � � �        לפקודה."לפקודה."לפקודה."לפקודה."    167167167167כזו המוסדרת בסעי% כזו המוסדרת בסעי% כזו המוסדרת בסעי% כזו המוסדרת בסעי%     

הטע� השני מתבסס על העיקרו� שעל השומות של מס הכנסה חלה חזקת תקינות המעשה 

, גיורא ארד חב' לניהול השקעות ושירותי� בע"מ נ' מנהל מע"מגיורא ארד חב' לניהול השקעות ושירותי� בע"מ נ' מנהל מע"מגיורא ארד חב' לניהול השקעות ושירותי� בע"מ נ' מנהל מע"מגיורא ארד חב' לניהול השקעות ושירותי� בע"מ נ' מנהל מע"מ 1436/90המנהלי. בברע"א 

, נקבעה ההלכה, כי חזקת התקינות באשר לפעילות של רשות מנהלתית חלה 101) 5פ"ד מו(

        ג� על רשות המסי�. בעניי� זה נקבע כי:

"היותה של רשות המס בגדר 'נתבעת' המתגוננת והנישו� בגדר "היותה של רשות המס בגדר 'נתבעת' המתגוננת והנישו� בגדר "היותה של רשות המס בגדר 'נתבעת' המתגוננת והנישו� בגדר "היותה של רשות המס בגדר 'נתבעת' המתגוננת והנישו� בגדר     

'תובע', נובע מהחזקה שפעולתה של הרשות כדי� היא וכי 'תובע', נובע מהחזקה שפעולתה של הרשות כדי� היא וכי 'תובע', נובע מהחזקה שפעולתה של הרשות כדי� היא וכי 'תובע', נובע מהחזקה שפעולתה של הרשות כדי� היא וכי 

ל המתנגד ל המתנגד ל המתנגד ל המתנגד פעולתה מעוגנת במקור סמכויותיה הסטטוטוריי�. כפעולתה מעוגנת במקור סמכויותיה הסטטוטוריי�. כפעולתה מעוגנת במקור סמכויותיה הסטטוטוריי�. כפעולתה מעוגנת במקור סמכויותיה הסטטוטוריי�. כ

   להפעלת סמכות זו, עליו נטל הראיה ונטל השכנוע".להפעלת סמכות זו, עליו נטל הראיה ונטל השכנוע".להפעלת סמכות זו, עליו נטל הראיה ונטל השכנוע".להפעלת סמכות זו, עליו נטל הראיה ונטל השכנוע".
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        טל לאמנות בינלאומיות טל לאמנות בינלאומיות טל לאמנות בינלאומיות טל לאמנות בינלאומיות ייייהטענה בדבר סתירה בי� הההטענה בדבר סתירה בי� הההטענה בדבר סתירה בי� הההטענה בדבר סתירה בי� הה

 �באשר לטענה שההיטל סותר התחייבויותיה של מדינת ישראל על פי אמנות בינלאומיות כגו

(להל�: אמנות למניעת כפל מס וכ� את האמנה הבינלאומית של ארגו� העבודה הבינלאומי 

 ") הדנה בעניינ� של עובדי� מהגרי�. אמנת העבודהאמנת העבודהאמנת העבודהאמנת העבודה"

בענייננו כבעני� בוכריס, די� טענת המערערי� לפיה המעסיק משית את ההיטל על העובד 

הזר להידחות. המערערי� לא הניחו תשתית עובדתית כלשהי לביסוס טענת� על השתת 

ומשכ0 לא נית� להסתמ0 עליה  ההיטל (גלגול) ההיטל. עדותו של מר דניאל היא עדות שמיעה

  לאמיתו תכנה.  

(ב) לחוק ההיטל אוסר מפורשות על ניכוי ההיטל מההכנסה  45הטע� השני הוא כי, סעי% 

(ב) גוררת אחריה סנקציה. הוראה זו אוסרת  45של העובד הזר. הפרת ההוראה שבסעי% 

ובמידה שלא, כי , מקוימתמפורשות את גלגול היטל המעסיקי�, וחזקה היא כי הוראה זו 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    היא נאכפת על ידי רשויות אכיפת החוק.

            הכרעההכרעההכרעההכרעה

, ברורה תמונה עולה זרי� עובדי� וחוק ההיטל חוק של החקיקתית ההיסטוריה מסקירת

 עובדי� של העסקת� עלות לייקר במטרה, מעשור למעלה מזה, נמרצות פועל המחוקק לפיה

. זרי� עובדי� חוק מכוח היתר לקבל יש בישראל להעסיק� מנת שעל עובדי�, קרי – זרי�

 עובדי� של בהעסקת� שראה מאחר, להעסקת� הכלכלי התמרי1 את להקטי� ביקש המחוקק

 עובדי� דוחקי� שה� כיוו�, בעיקר. הישראלי המשק על שלילית להשפעה  פוטנציאל זרי�

 העובדי� של השתקעות� את למנוע ביקש המחוקק. עובדי� ה� בה� מהעבודות ישראלי�

 החברתיות ההשלכות בשל, היתר בי�. מוצא� לארצות לשוב ועודד� בישראל הזרי�

 פעל המחוקק, האמור לאור. ישראל במדינת שלה� השהייה מהמש0 הנובעות והדמוגרפיות

 הולמי� העסקה תנאיי הבטחת: מישורי� בכמה זרי� עובדי� של העסקת� לייקור ופועל

 פסק עוסק שבו ההיטל והטלת זר עובד להעסקת בקשה להגשת אגרה קביעת; זרי� לעובדי�

� כ0, זרי� עובדי� של העסקת� ייקור היא המחוקק של משמעית�החד מטרתו. זה די

  .יקט� להעסקת� הכלכלי שהתמרי1

 תנאי� ובה� רבי� כללי� בתוכו מאגד האחרו� וזה זרי� עובדי� לחוק מפנה ההיטל חוק

 זר לעובד להעניק אותו המחייבות זר עובד של מעסיק על החלות חובות, זר עובד להעסקת

 עובד" כי להבי� נית� זה חוק שמלשו� דומה. הולמי� סוציאליי� תנאי� וכ� בסיסיות זכויות

 היתר בסיס על רק בה לעבוד ומורשה בה שוהה, לישראל נכנס אשר כעובד מהותו מעצ�" זר
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 הכניסה חוק לפי לעובד הנית� והיתר זרי� עובדי� חוק מכוח למעסיקו הנית� מיוחד

 מספר נמשכת א� ג� – בה ושהייתו בה לעבוד מנת על לישראל מגיע הזר העובד.  לישראל

 זכות: ברור הוא זרי� עובדי� בחוק הרציונל". זר עובד" שאינו למי אותו הופכת אינה �שני�

, בישראל. המדינה של תושב או אזרח שהוא למי מוקנית, בה ולעבוד בישראל לשבת היסוד

 השהות, הכניסה. בכ0 שחפ1 מי לכל מוקנית איננה בה ולעבוד לשבת למדינה להיכנס הזכות

 שהינ� למי רק המוקנית זכות לישראל הכניסה לחוק בהתא� מהווה בישראל והעבודה

 כגו� מיוחד היתר שקיבל למי או השבות חוק פי על ליהודי� או, ותושביה המדינה אזרחי

" תושב" המונח את להגדיר מנת על הכנסה מס לפקודת לפנות יש לפיה הפרשנות. זר עובד

  . המחוקק כוונת את להחטיא כדי בה ויש העניי� בנסיבות היגיו� מחוסרת זרי� עובדי� בחוק

 הפקודה לפי לפרשו יש, ההיטל לחוק) ב( 44 לסעי% בהתא� לפיה המערערי� טענת נדחתה

  : הבאות מהסיבות וזאת

 עובדי� בחוק כהגדרתו יהיה זר עובד כי, מפורשות נאמר ההיטל לחוק) א( 44 בסעי%, ראשיתראשיתראשיתראשית

  ; בפקודה כאמור ולא זרי�

 בחוק כהגדרתו: "...  כדלקמ�", זר עובד" למושג הגדרה קיימת לפקודה' א48 בסעי% ,,,,שניתשניתשניתשנית

  "; זו פקודה לעני� כתושב אותו רואי� א� א%... זרי� עובדי�

 על הא� לשאלה יתייחסו הכנסה מס פקודת הוראות כי לקבוע המחוקק רצה לו, שלישיתשלישיתשלישיתשלישית

  . הכנסה מס פקודת במסגרת כ� עושה שהיה עליו חזקה, לאו א� ההיטל את לשל� המעסיק

 קבוצות החוק מתחולת המחוקק החריג, ההיטל לחוק) א( 44 סעי% במסגרת ,,,,רביעיתרביעיתרביעיתרביעית

 מתחולת המערערי� שהעסיקו העובדי� סוג את להחריג המחוקק רצה אילו. ייחודיות

 עובדי� קבוצות לגבי זאת שעשה כש�, במפורש זאת עושה שהיה  עליו חזקה, ההיטל

 חו1 עיתונאי, סיעוד עובדי, לבית� לילה כל שחוזרי� שטחי� עובדי: כגו� אחרות

 זר עובד, יותר גבוה שכר או במשק הממוצע השכר כפל שמשתכר זר עובד, זרי� וספורטאי�

 ישיבה ורישיו� אשרה בעל זר ועובד העונשי� לחוק' א203 סעי% לפי עבירה נגדו שנעברה

  . אחרת מדינה ובי� ישראל מדינת בי� עבודה חופשת הסכ� מכוח לו שניתנו

 את. תושבות של מעמד בעל אינו הזר העובד לפיה המשיב עמדת את מאמ1 אני כ� על אשר

 אלו של מעמד� את המסדירות הדי� הוראות לפי לבחו� יש, זר עובד של" התושבות שאלת"

 זרי� עובדי� לחוק בהתא� וכ� לישראל הכניסה לחוק בהתא�, ארעית לאר1 שזיקת�

 זרי� עובדי� חוק מכוח בישראל המועסק, זר שעובד היא התוצאה. שבה� והקריטריוני�

  . תושב איננו � לישראל הכניסה חוק פי על בישראל מוגבלת לשהייה היתר ומקבל
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    חסריחסריחסריחסרי    לדברי�לדברי�לדברי�לדברי�    מתכוו�מתכוו�מתכוו�מתכוו�    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק    אי�אי�אי�אי�"""" ולפיה ההיגיו� חזקת היא הפרשניות מהחזקות אחת

    ברקברקברקברק"""": להל� ג"התשנ 540' ע החקיקההחקיקההחקיקההחקיקה    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות    ––––    במשפטבמשפטבמשפטבמשפט    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות    ברקברקברקברק    אהרו�אהרו�אהרו�אהרו� ראו( """"טע�טע�טע�טע�

 תכלית על חזקה. ובהגיו� בשכל חוקק הוא כי החקיקה דבר על חזקה). " """"החקיקההחקיקההחקיקההחקיקה    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות

 להשיג הייתה החקיקה תכלית כי להניח ואי� שבהגיו� דברי� להשיג היא שמבקשת החקיקה

�540' בע החקיקה פרשנות ברק ראו" (טע� וחסרת השכל את נוגדת הגיונית בלתי תוצאה

 שהיטל המערערי� טענת קבלת. זה בתיק למחלוקת ג� יפי� אלה דברי� כי נדמה). 542

 תוצאה תהיה, זרי� עובדי� מעסיקי על להחילו נית� לא, זרי� עובדי� מעסיקי על שהוטל

  .     הישר השכל את ונוגדת הגיונית בלתי

        . . . . נדחי�נדחי�נדחי�נדחי�    שהערעורי�שהערעורי�שהערעורי�שהערעורי�    היאהיאהיאהיא    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה

 ט"ושכ הוצאות לפסוק ראיתי דיוני להסדר להגיע השכילו שהצדדי� בעובדה בהתחשב

 ד"עו טרחת ושכר משפט הוצאות למשיב ישל� מהמערערי� אחד כל לפיכ0. מופחת בשיעור

 ועד מהיו� חוקית ריבית ויישאו למדד צמודי� יהיו אלו סכומי�. 6 10,000 של בשיעור

  .  בפועל המלא לתשלומ�




