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ה מ שיבי ם

הודעה מטעם המ שעים 10 “1
.1

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד ,ולארכה המוסכמת ,יבקשו המשיבים 10-1
המיוצגים על-ידי פרקליטות המדינה (להלן :המשיבים) ,להגיש הודעה מטעמם כדלקמן.

.2

עניינה של העתירה בתושבי אזור הנמצאים בהליכי איחוד משפחות בישראל ,שעליהם חל
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) ,ה ת ש ס״ג־ ( 2003להלן :חוק הוראה
השעה) ,ומחזיקים בהיתרי שהייה מתחדשים (או רישיון ישיבה מסוג ב( ) 1/להלן:
אחמ׳׳שים) ,והגדרתם כ״עובדים זרים״ לצרכים שונים ,עם דגש על היבטי מיסוי :חובת
תשלום היטל עובד זר ביחס למעסיקיהם וזכאות לנקודות זיכוי במס .עוד התבקשה
הסדרה נורמטיבית כוללת של נושא העסקת אחמ״שים באופן שישווה את מצבם לאלה
זה של עובד תושב ישראל ,בהקשרים שונים (תשלומי ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות,
הסדרים פנסיוניים ועוד).

.3

כפי שצוין בבקשה לשינוי מועד הגשה מיו□  ,9.4.18ביחס לעניינים שעלו בעתירה
התקיימה ישיבה כמשרד המשפטים ,בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים ,לצורך בחינת
הדברים .לאחר קבלת התייחסות הגורמים הרלוונטיים ,יתכבדו המשיבים לעדכן ,כי שני
הנושאים המרכזיים בעתירה באו על פתרונם ,כדלקמן:
לעניין היטל עובדים זדים  -הוסכם ,בהקשר הספציפי של האחמ״שים על נסיבותיהם
הייחודיות ,כי מעסיקיהם יוחרגו מן החיוב בהיטל ,בשים לב לקיומה של החרגה
סטטוטורית אשר קבועה בסעיף ( 44א)( ) 1לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  2003ו־ ,) 2004
הת שס״ג־  ,2003שעניינה במעסיקיהם של תושבי האזור ,ומשום שאי הכללת האחמ״שים
תחת החרגה פרטנית זו ,מהווה לקונה שניתן להשלימה בדרך פרשנית.
לעניין נקודות הזיכוי  -בחינה של תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) ,ת שע״ה־ 2014
(להלן :התקנות) ,מעלה כי אין תחולה לתקנות ביחס לאחמ״שים ,לאור לשון תקנה 2
לתקנות הקובעת כי ״עובד זר״ ,לצורך תקנות אלה ,הוא מי שקיבל אשרה לפי סעיף 2
לחוק הכניסה לישראל ,ת שי״ב־ ( 1952להלן :חוק הכניסה לישראל) .הואיל ומעמדם של
האחמ״שים נובע מחוק הוראת השעה בלבד 1,ולא מחוק הכניסה לישראל (ראו סעיף 2
לחוק הוראת השעה) ,מוסכם כי התקנות אינן חלות לגביהם .משמעות הדברים היא
שזכאותם של האחמ״שים לנקודות זיכוי תהיה בהתאם לתנאי ההוראות הכלליות של
פקודת מס הכנסה.

.4

לעניין הביטוח הפנסיוני והנושאים הקשורים לביטוח הלאומי ,נדרש פרק זמן נוסף לשם
בירור הנטען ,ובהקשר זה יבקשו המשיבים להגיש תגובה משלימה בתוך  90ימים.

.5

ב״כ העותרים ,עו״ד ג׳ובראן״דקוואר ,וב׳'כ הכנסת ,עו״ד ניצן פליטמן ,הסכימו באדיבותן
להגשת תגובה משלימה בתוך  90ימים.
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בפרקליטות המדינה

 1לרבות אלה אשר מקבלים בפועל רישיון מסוג ב - 1/ולא היתר מת״ק
במרשם האזור.
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