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  זמ� ומגדר, סויי מ–הוצאות טיפול בילדי� 

   *אילת מג�

תרבויות שונות מעצבות לעצמ� מערכות של מושגי� ורעיונות המעניקות 

לתפיסת במערכות אלה יש תפקיד חשוב . פשר וקוהרנטיות לעול�

 ונקבעת ,אד� לאד�מ שונה ס נתפזההדר� שבה מושג ". זמ�"מושג ה

 יי�תשמשהפרט  של התרבות בהתא� למערכות המושגי� והרעיונות

אישית הזהות ההוא חלק מ" זמ�",  הזמ� השונותסותעל רקע תפי. אליה

המחקר , למרות זאת. חו ויש לו משמעות חשובה של כ,קבוצתיתהו

ממעט , פמיניסטיהניתוח הביקורתי והניתוח ה לרבות ,המשפטי

נות� מקו� של ההמאמר מציג ניתוח ביקורתי . "זמ�"להתייחס למושג 

שיטת ניתוח זו .  בפרטשל נשי�" זמ�"ולהיבטי בכלל " זמ�"בוד למושג כ

  ".רליוניתוח טמפ"מכונה במאמר 

 סתשאינה תפי,  זמ� מורכבתסתניתוח טמפורלי במשפט מבוסס על תפי

קורתי מסוג זה מפנה זרקור לבעייתיות יניתוח ב. גברית�יתארילינזמ� 

אינו בהכרח " זמ�"ומבהיר כי , גבריתה�יתארילינ הזמ� הסתשבתפי

��זמ� של נשי� אינו כס, בפרט. כס.  

 בדיני המס מתבטא" זמ�"המאמר יבח� כיצד המושג התרבותי של 

הכרה בהוצאות הטיפול בילדי� במסגרת החבות במס בבנורמה הנוגעת 

הניתוח הטמפורלי של נורמה זו מבליט את האופ� שבו יוצרי . הכנסה

ואת האופ� שבו שינוי , "מ�ז"מושג ה את סי�הדי� בדיני המס תופ

דיני היסוד של � הזמ� המקובלת עשוי לקד� את שלושת עקרונותסתתפי

 המאמר בוח� זהבאמצעות ניתוח . הגינות וצדק חלוקתי, יעילות: המס

המאמר .  לזמ� נשי ולזמ� של נשי�לי הדי� הפיסקו שלאת התייחסות

 בסוגיית יליניארמראה כי הניתוח הדיכוטומי המקובל והחלת הזמ� ה

של קרו� יצדק ולעההוצאות הטיפול בילדי� חוטאי� לעקרו� של  �סויימ

_____________________________________  

 עזרתו הרבה ועל הנחייתו המחכימה בכתיבת עבודת אס� לחובסקי על' אבקש להודות לפרופ   *
נתונה ג� תודתי . אשר מאמר זה מבוסס על חלקי� ממנה, "ודיני המס' זמ�'"זה בנושא הֵת

אשר סייעו לי רבות בחידוד הטיעוני� ,  על הערותיה� המועילותÏ˘ÓÓÂ ËÙ˘Óלחברי מערכת 
  .במאמר
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גברית המובלעת בדיני ה�יתארילינ הזמ� הסתלעומת תפי". אמת�מס"

משאב אל  זמ� מורכבת מאפשרת התייחסות לזמ� כסתהחלת תפי, המס

לפי נשי� בכלל וכלפי  הוגנת כה חלוקה שתהי–הנית� לחלוקה מחדש 

  .מהות בפרטיא

‡Â·Ó .‡ .È‚˘ÂÓÂ ˙ÈË¯Â‡È˙ ˙¯‚ÒÓ-„ÂÒÈ :1" .זמ� נשי וזמ� – זמ� סתתפי. 2; חווכ" זמ� 
 ניתוח טמפורלי בדי� –ומשפט " זמ�. "4; כמשאב חברתי בעול� כלכלי" זמ�. "3; גברי

. ארייניתוח סיווגי וזמ� לינ. 6;  ניתוח סיווגי–ניתוח מקובל של דיני הוצאות . 5; ליהפיסק
·. ‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÓ ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË ̇ Â– ÈÂ�È˘Ï ̃ ·‡Ó· ÌÈÏ·Â˜Ó ̇ Â„ÂÒÈÂ Ï·Â˜Ó ÈËÙ˘Ó ÁÂ˙È� 

ÔÈ„‰ :1 .התפתחות הדי� בישראל באשר . 2; טיפול בילדי�ה הוצאות � שלסוייסוגיית מ
טיפול ה הוצאות � שלסוייהדיו� המקובל בסוגיית מ. 3;  הוצאות הטיפול בילדי�� שלסויילמ

. הדיו� בישראל. 5;  ביחס להוצאות הטיפול בילדי��CLSגישת הניתוח כלכלי ו. 4; בילדי�
‚ . ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ÈÏ¯ÂÙÓË ÁÂ˙È�‰ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË :1 .זמ� הטיפול בילדי�ו שלמאפייני  ;
טיפול הות הכרה בהוצא. 3; "אלמלא" לפי מבח� הטיפול בילדי�הות הכרה בהוצא .2

זמ� של . 5; בילדי� טיפולהזמ� של סוי ימ –יעילות . 4;  לפי מבח� האינצידנטליותבילדי�
ÁÂ˙È� ÌÂ˘ÈÈ . „". אמת�מס" הגינות ו–זמ� נשי . 6;  צדק ושיקול חלוקתי כללי–נשי� 

ÓÏ ˙ÂËÈ˘ ÏÚ ÈÏ¯ÂÙÓËÈÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒ :1 . ת הטיפול ו הוצאומוסיבידי מי
  .Â�˜ÒÓÂ ÌÂÎÈÒ˙. ‰? ת הטיפול בילדי�ו הוצאומוסיכיצד . 2? בילדי�

  מבוא

חשיבות . כלכלית ותרבותית, מעות מדעית קריטית וחשיבות הגותיתיש מש" זמ�"למושג 
אשר רואה בזמ� , במחקר אקדמי מקבלת משנה תוק� מהגישה הסובייקטיבית לזמ�" זמ�"ה

האד� מעצב ומקיי� את , לפי גישה זו 1. האנושיתסהתופעה שהיא יחסית ליכולת התפי
החשיבה כי , לעומת זאת. � תרבותלבי" זמ�"ומכא� ג� הקשר ההדדי בי� , בתודעתו" זמ�"ה

ואת " זמ�"את המושג ה בָנמסתירה את העובדה שתרבות ַמ 2זמ� הוא תופעה אובייקטיבית
  :האופ� שבו חברי אותה תרבות מתייחסי� לזמ�

_____________________________________  

 פילוסו� ,שהיה מתמטיקאי, ל� לייבני�הגישה הסובייקטיבית לזמ� מיוחסת לגוטפריד וילה  1
עמי �ב�,  יורמסו� עור�'א' ג (ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰" גוטפריד וילהל�, לייבני�"ראו הער� . ומשפט�

 ).1967, שרפשטי� עור� המהדורה העברית
‰ÈÈÙÂÒÂÏÈÙ Ï˘ ÌÈÈËÓ˙Ó‰ ˙Â„ÂÒÈ˙  בספרו ,הגישה האובייקטיבית לזמ� מיוחסת לניוטו�  2

Ú·Ë‰, ראו . "ה הניוטונית לזמ�הגיש" ולכ� מכונה ג�Robert Rynasiewicz, Newton’s Views 
on Space, Time, and Motion, THE STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY (Winter 

2012), http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/newton-stm. 
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Cultural beliefs are like the air we breathe... No beliefs are more ingrained 

and subsequently hidden than those about time.3 

בי� להקשר המהותי והסמוי קמעה בי� משפט  מזי� ג� את "זמ�"המושג התרבותי של 
,  הוא ההבנה כי המשפט אופ� את חיינו מכל עברהאמור תנאי מקדמי להבנת הקשר 4".זמ�"

 5. וחוזר חלילה,אשר מייצרי� בתור� משפט, וכי המשפט תור� לכינו� יחסי� חברתיי�
נחקר במחקרי� רבי� " זמ�"העובדה ש ו,"זמ�"מושג ההתרבותית של חשיבותו אול� 
עודנו דל " זמ�"בו העיסוק בש,  רבות על המחקר המשפטי לא השפיעו6,� שוני�מיבתחו
  7.המסהדבר נכו� במיוחד במחקר בתחו� דיני . למדי

 תו� התמקדות פיסקליות�קורתי של נורמות משפטיותימאמר זה מדגי� ניתוח ב
כונה הניתוח י, לצור� המאמר, לכ�. מ� העומדות ביסוד� ובמאפייני הזמ� שלה� הזסותבתפי

נחקר רבות בתחומי אקדמיה רבי� " זמ�"היות ש ÈÏ¯ÂÙÓË ÁÂ˙È�."8" קורתי האמוריהב
ר ואילתומשמש ג� ש� , בדיסציפלינות אחרותג� קיי� " ניתוח טמפורלי"הביטוי , ושוני�

� בתחו� המשפטי יש התייחסות ישירה למושג ג 9."זמ�"שיטה מחקרית אשר נסמכת על 
_____________________________________  

3  ROBERT LEVINE, A GEOGRAPHY OF TIME: THE TEMPORAL MISADVENTURES OF A SOCIAL 

PSYCHOLOGIST xv (1997). 
דר� המושג , ותטיבה לתאר את הקשר בי� משפט לבי� תרבי הGreenhouseהאנתרופולוגית   4

 emporality and legality are conceptually fused in the West[T]“ :בדברי� הבאי�, "זמ�"
through their mutual implications of a total order in relation to which social life acquires 
meaning”. Carol J. Greenhouse, Just in Time: Temporality and Cultural Legitimation of 

Law, 98 YALE L.J. 1631, 1631 (1989).  
 ).ÌÈÈÙÏ‡ 16 ,45) 1998" המשפט הסמוי מ� העי�"ראו מנח� מאוטנר   5
האופ� שבו זמ� : בניתוח סוציולוגי" זמ�"אפשר להתעל� מ�ת כי אי גורסAdamהסוציולוגית   6

על בריאות ועל הקשר בי� לידה ,  משפיע על פרקטיקות חברתיות ועל חיי היומיו�סנתפ
בתחומי� " זמ�"סוקרת עשרות רבות של מאמרי� העוסקי� בהיא  TIMEWATCHבספרה . למוות

מדיניות , היסטוריה, אנתרופולוגיה, כלכלה,  כגו� ניהול עסקי�,שוני� של מדעי החברה
 ,BARBARA ADAMראו . לילימודי מגדר וכו, סוציולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, ציבורית

TIMEWATCH: THE SOCIAL ANALYSIS OF TIME 84 (1995). 
 205 כד ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ "קטיגוריות של מי� ומעמד בדיני מס ההכנסה"ראו אס� לחובסקי   7

ההשלכות "צילי דג� ; )2009 (257 לא ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" הוצאה מוכרת"צילי דג� ; )2000(
̃ Ï‡¯˘È· È˙˜ÂÏÁ" החלוקתיות הנסתרות בדיני מיסי� „ˆ 261) �; )2000, מנח� מאוטנר עור

Assaf Likhovski, A Map of Society: Defining Income in British, British-Colonial and 
American Tax Legislation, 2005 BRIT. TAX REV. 158. בי� סי� ליעל הקשר החזק בי� דיני מ

 ANN MUMFORD, TAXING CULTURE: TOWARDS A THEORY OF TAXתרבות ראו ג� 

COLLECTION LAW (2002); 11(2) THEORETICAL INQ. L. – COMPARATIVE TAX LAW AND 

CULTURE (2010).  
במשמעות של משמשת ברגיל " ניזמ"מילה היות שה" טמפורלי"הלועזי מונח אני משתמשת ב  8

  .שיי� או קשור לזמ� אשר תיאור דברולא ל, חול� או ארעי
כדי , הלדוגמ. יישומ�כניות וו תתניתוח טמפורלי בפילוסופיה מהווה כלי להסבר, הדוגמל  9

אקזיסטנציאליסטי או ( כגו� עתיד ,נבחנת במונחי� הקשורי� לזמ�היא , להבי� הגינות מהי
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ניתוח "ללא שימוש במונח ושל מחקרי� למדי א� זאת במספר מצומצ� , "זמ�"
  10".טמפורלי

וככזה להימצא ,  משאב חברתיעשוי להיותההבנה שזמ� הניתוח הטמפורלי מבוסס על 
 ,ת הינה שונהית הזמ� של בני אוכלוסיות שונויעל ההבנה שחווכ�  ו,בסוג מסוי� של מחסור

שוני זה הוא שהיות . ובצריכת הזמ�ת הזמ� י נשי� וגברי� בחוויבי�קיי� שוני ש ובמיוחד
המסקנה המתבקשת מהניתוח ,  תרבותיות ושל דרישות חברתיותהבניותתוצאה של 

 זמ� יבואו לידי ביטוי בעיצוב� של נורמות שהיבטי כי מ� הראוי אקורתי האמור הייהב
 לידי ביטוי במערכת הדיני� העיקרית ו הזמ� יבואשהיבטיהראוי מ� , בפרט. משפטיות

 דיני ,כ�.  דיני המס–גומלי� ע� המשאבי� הציבוריי� והפרטיי� �והראשונית המצויה ביחסי
  .נשי� וגברי�באופ� שוויוני יותר בי� " זמ�"לתק� או לחלק את ה, המס יוכלו לפצות

 הזמ� המובלעת בדיני המס סתי תפי כאהיהעולה מהניתוח הטמפורלי הטענה המרכזית 
, מורכבת יותרשהינה ,  זמ� נשיתסת החלתה של תפי וכי,גברית�אריתילינ זמ� סתהינה תפי

 ,שרת באופ� ראוי יותר את המטרה של שוויו� מגדרישי לתרו� לגיבושו של הסדר מס העשוי
, רטי בעיקרותיאו�המאמר הינו ביקורתי. דיני המס עקרונותשל לקד� את יישומ� ובכ� ג� 

 �בדי� " זמ�"מסקנות נורמטיביות באשר לאופ� שבו ראוי להתייחס לג�  ממנועולות א

_____________________________________  

 ,Dov Gabbay, Amir Pnueliראו . ליד וכוַע, )אמת(זמניות �על, ע הבאהרג, )וורסליאוני
Saharon Shelah & Jonathan Stavi, On the Temporal Analysis of Fairness, in 
PROCEEDINGS OF THE 7TH ACM SIGPLAN-SIGACT SYMPOSIUM ON PRINCIPLES OF 

PROGRAMMING LANGUAGES 163 (1980) .תוח טמפורלי בדיסציפלינות  נוספת לניהדוגמ
שבה� נבחני� שינויי� בדוחות כספיי� של , אחרות היא ניתוח טמפורלי במחקרי� חשבונאיי�

: ה לדוגמ,ראו). המנטרלת השפעות עונתיות(פני זמ� באמצעות נוסחת רגרסיה �פירמות על
Lawrence D. Brown, A Temporal Analysis of Earnings Surprises: Profits versus Losses, 

39 J. ACCOUNTING RES. 221 (2001). 
 Rebecca; 4ש "לעיל ה, Greenhouse: במסגרת זו נית� לציי� את המאמרי� והספרי� הבאי�  10

R. French, Time in the Law, 72 U. COLO. L. REV. 663 (2001); Gerald J. Postema, Melody 
and Law’s Mindfulness of Time, 17 RATIO JURIS. 203 (2004); Neil MacCormick, Time, 
Narrative, and Law, in TIME, LAW, AND SOCIETY 111 (Jes Bjarupand & Mogens Blegvad 
eds., 1995); Bruce G. Peabody, Reversing Time’s Arrow: Law’s Reordering of 
Chronology, Causality and History, 40 AKRON L. REV. 587 (2007); Liaquat Ali Khan, 
Temporality of Law, 40 MCGEORGE L. REV. 55 (2009); ANTHONY G. AMSTERDAM & 

JEROME BRUNER, MINDING THE LAW 124–127, 152–153 (2000); JED RUBENFELD, 
FREEDOM AND TIME: A THEORY OF CONSTITUTIONAL SELF-GOVERNMENT 3–5 (2001); 
Robert W. Gordon, Critical Legal Histories, in CRITICAL LEGAL STUDIES 79 (Allan C. 
Hutchinson ed., 1989); PAUL PIERSON, POLITICS IN TIME: HISTORY, INSTITUTIONS, AND 

SOCIAL ANALYSIS 8–9, 134–142 (2004); David M. Engel, Law, Time and Community, 21 
L. & SOC’Y REV. 605 (1987); Yael Aridor Bar-Ilan, Justice: When Do We Decide?, 39 
CONN. L. REV. 923 (2007); Vicki C. Jackson, What’s in a Name? Reflections on Timing, 

Naming, and Constitution-making, 49 WM. & MARY L. REV. 1249 (2008).  
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 .את משאב הזמ�, ליבאמצעות הדי� הפיסק,  ובאשר לאופ� שבו ראוי לחלק מחדשליהפיסק
 זמ� סתמתו� תפינעשית " זמ�"חלוקה מחדש של זמ� הינה אפשרית ככל שההתייחסות ל

 הוא ‰‡Ô·ÂÓ‰„Á  . בשני מובני� השלובי� זה בזהות משאב חברתיזמ� עשוי להי. מורכבת
È˙¯‰ˆ‰ :השופט ופקיד השומה, ידי המחוקק�קבלת החלטות נורמטיביות על , �לצור

 זמ� הינה סובייקטיבית ומשתנה בי� סתהיות שתפי.  זמ� מסוימתסתמעידה על תפי, העניי�
 מהווה נדב� נוס� ליתפיסקה�ית הזמ� המובלעת בהכרעה הנורמטיבסתתפי, נישומי� שוני�

הנישו� " . הזמ� הזוסת הנישו� שבעצמו חי בתפי–" הנישו� המועד�"הצהרה בדבר מיהו ב
 11.זה שיתר הפרטי� מושווי� אליו, החשוב, "נכו�"ה, הוא האזרח האידיאלי" המועד�
‰ Ô·ÂÓ‰¯Á‡ חלוקה הוא מוב� �משאב בר" זמ�"היות ה לשÈÓÂ˘ÈÈ : היות שערכו של הזמ�

 יש למסות פעולות ואירועי� כלכליי� בהתא�, ינו סובייקטיבי ותוצר של הבניות תרבותיותה
  .למאפייני הזמ� שלה� ושל נשאיה�

 הקשירת שלושידי �עלבדיני המס נית� להעמיד את חשיבותו של הניתוח הטמפורלי 
סוג  12; על דיני המסתחומית�ספרות העוסקת בביקורת רבההוא  אחדסוג :  כתיבה� שלסוגי
" זמ�"הוא הכתיבה העוסקת בהסוג השלישי ו 13;הוא הכתיבה העוסקת בזמ� וכלכלה נוס�

היא מעי� ענ� של אנתרופולוגיה , המצויה עדיי� בחיתוליה,  כתיבה בתחו� זה14.ומשפט
  .כלי אנליטיאל ג� כ" זמ�"מתייחסת להיא לעיתי� רחוקות א� אול� , ומשפט

_____________________________________  

 .7ש "לעיל ה, "ות החלוקתיות הנסתרות בדיני מיסי�ההשלכ"השוו דג�   11
בתי המשפט והימנעות ממס בשני� "אס� לחובסקי ; 10� ו7ש " לעיל ה,ה לדוגמ,ראו  12

 כא ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" ? שיקולי� מעשיי�אינטרסי� מעמדיי� או: הראשונות לאחר קו� המדינה
יצירת הציות לדיני המס בישראל של שנות : אימו� באזרחות"אס� לחובסקי ; )2005 (575

 170' הוצאות הטיפול בילדי� בעקבות תיקו� מס"צילי דג� ; )ÌÈ�ÓÊ 98 ,46) 2007" החמישי�
 Assaf; 7ש "לעיל ה, Likhovski; )2009 (889כה  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" לפקודת מס הכנסה

Likhovski, Tax Law and Public Opinion: Explaining IRC v. Duke of Westminster, in 
STUDIES IN THE HISTORY OF TAX LAW 183 (John Tiley ed., 2007); Assaf Likhovski, The 
Duke and the Lady: Helvering v. Gregory and the History of Tax Avoidance 
Adjudication, 25 CARDOZO L. REV. 953 (2004); Tsilly Dagan, Commuting, 26 VA. TAX 

REV. 185 (2006); Tsilly Dagan, Ordinary People, Necessary Choices: A Comparative 
Study of Childcare Expenses, 11 THEORETICAL INQ. L. 589 (2010)) להל� :Dagan, 

Ordinary People, Necessary Choices(. 
הינו מאמר מנחה ש ,1965שנת מ Beckerשל תחילתה של כתיבה מסוג זה מצויה במאמר   13

כפרמטר בניתוח כלכלי בכלל ובניתוח " זמ�"ומרכזי בכתיבה הכלכלית באשר לחשיבותו של ה
 .Gary S. Becker, A Theory of the Allocation of Time, 75 ECON. J. כלכלי של צריכה בפרט

 A.C. DeSerpa, A Theory of the Economics of Time, 81 ECON. J. 828ראו ג� . (1965) 493
(1971); Bruno De Borger & Kurt Van Dender, Transport Tax Reform, Commuting, and 
Endogenous Values of Time, 53 J. URB. ECON. 510, 511 (2003); Henrik J. Kleven, 

Optimum Taxation and the Allocation of Time, 88 J. PUB. ECON. 545, 547 (2004).  
 . לעיל10ש "ראו ה  14
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בשיח המשפטי המשלב , תחומי�דיו� רבא� כ� בדיני המס מאפשר " זמ�"מחקר העוסק ב
 קשירת הבנות כלכליות ותרבותיות 15.ה� תובנות חברתיות ותרבותיות וה� תובנות כלכליות

, בי� היתר משו� חשיבות� הכלכלית, בדיני המסחשובה ומעניינת במיוחד " זמ�"באמצעות 
 בתחומי משפט מהדיו�להבדיל , הדיו� בדיני המס, למרות זאת. החברתית והתרבותית

דיני המס מוצגי� , כ��כמו 16.יפלינות אחרותצהבנות מדיסרוב �פי�עלאינו משלב , אחרי�
ייחודו של הניתוח  17.קורת הפמיניסטית עליה� מועטה למדיי והב,באופ� אובייקטיביסטי

 וכ�, ככלי אנליטי משפטי" זמ�"בשימוש שהוא עושה בג� טמו� כא� המוצג הטמפורלי 
  .על נורמה ספציפיתוש� בעובדה שהוא מי

. בילדי� טיפול הסוי הוצאותימזו הנוגעת ב אדונה במאמר היהנהנורמה הספציפית 
̄  .נורמה זו מציבה שלושה אתגרי� נורמטיביי� מענייני� הכרוכי� בזמ� ‚˙‡„Á‡ � נובע מכ

, עבור השגחה על הילדי�בבאמצעות תשלו� , הוצאות הטיפול בילדי�שבנושא זה של 
אלמלא , במילי� פשוטות. יצור הכנסהיד הצור� הטמפורלי שבהוצאה לש� בולט במיוח

לא יוכל ההורה להפיק ,  שעות העבודה של ההורה·Í˘Óידי צד שלישי �הטיפול בילדי� על
, מהותילא כלל� נובע מכ� שהוצאות הטיפול בילדי� מיוחסות בדר��ÛÒÂ‡˙‚¯ . הכנסה

 18. שאי� זה המקו� להרחיב בה�– לכליי�תרבותיי� וכ,  היסטוריי�–וזאת מטעמי� שוני� 
 זמ� סתסויית של הכרה בהוצאות הטיפול בילדי� עשוי ללמד על תפיי הדיו� בסוגיה המלכ�

‰‡˙‚¯ . בוהנורמה נוגעת לנישו� ש" התאמתה"סויית ועל יהעומדת מאחורי נורמה מ
È˘ÈÏ˘‰ית של ונובע מהמורכבות הטמפורלית הייחוד,  קושר את שני האתגרי� הראשוני�

 בפרט מבחיני� בי� פרטי לעסקי די� המס הישראלי דיני המס בכלל ו.עצ� הטיפול בילדי�
מישור בהוצאות ש אתוצאתו הנפוצה של הניתוח הסיווגי המקובל הי. באופ� דיכוטומי

ידי �הטיפול בילדי� עלאול� . בחשבו� בחישוב חבות המס של הנישו�יובאו הפרטי לא 
 זמ� הטיפול בילדי� הוא זמ� פרטי ועסקי – מבחינה טמפורלית ההורה הינו פעולה מורכבת

" עבודה ללא שכר"טיפול בילדי� עשוי להיות זמ� הזמ� ,  על כ�נוס�. יחד ובמקביל�ג�
)unpaid work או unpaid labor .( להתאפיי� העובדה שפעילויות אנושיות עשויות עצ�
ניתוח סוגיית , כתוצאה מכ�. מסלשיטת האתגר מעניי� מורכבות טמפורלית כזו מציבה ב

_____________________________________  

תרבותיות וכלכליות בהקשר של תוצאות ,  תובנות חברתיות� שלעצ� קשירתשל חשיבות העל   15
 Tore Ellingsen & Magnus :אצללמוד ג� נית� ל – ולכ� בהקשר של דיני המס –כספיות 

Johannesson, Time is Not Money, 72 J. ECON. BEHAV. & ORG. 96, 96 (2009).  
16  Michael A. Livingston, Reinventing Tax Scholarship: Lawyers, Economists, and the 

Role of the Legal Academy, 83 CORNELL L. REV. 365, 383 (1998). 
 .Nancy E. Shurtz, Critical Tax Theory: Still Not Taken Seriously, 76 N.C ,ה לדוגמ,ראו  17

L. REV. 1837 (1998).  
 ,Wendy Richards ,ה לדוגמ, למצב דברי� זה ראוהמעשי�להנמקה מהמישור הכלכלי  18

Comment: An Analysis of Recent Tax Reforms from a Marital-Bias Perspective: It Is 
Time to Oust Marriage from the Tax Code, 2008 WIS. L. REV. 611, 631–632. 
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עשוי לחשו� , ריבינה� באופ� שחורג מהניתוח הסיווגי, הוצאות הטיפול בילדי�� שלסויימ
  19.ובכ� לקד� חלוקה הוגנת בי� נשי� לבי� גברי�, את ההשלכות החלוקתיות של הדי�

היסוד �מושגי, המסגרת התיאורטיתמציג את  ‡Ù¯˜ : המאמר מחולק לפרקי� כדלקמ�
סוי ימהנוגעת ב הזמ� העומדת ביסוד הנורמה סתהיסוד החשובי� לדיו� בתפי�חותוהנ

 סותאחרי הצגת תפי, כ��כמו. חווכ" זמ�"וצג הקשר בי� מבכלל זה . הוצאות הטיפול בילדי�
הקשר מסביר את  ו,משמעות הזמ� כמשאב חברתי בעול� כלכליהפרק מציג את , זמ� שונות

 ,וצג הניתוח הסיווגימבסו� הפרק . לילי בדי� הפיסקומשפט בניתוח הטמפור" זמ�"בי� 
 הזמ� סתסיווגי לבי� תפיהניתוח הוסבר הקשר בי� ומ, שהינו הניתוח המקובל בדיני הוצאות

  .גבריתה�אריתיהלינ
 ˜¯Ù·ואת  סוי הוצאות הטיפול בילדי� בישראלי מציג את הדי� המצוי באשר למ

טיפול הג� התומכי� בהכרה בהוצאות פרק זה מצביע על כ� ש.  של די� זההתפתחותו
תו� , הרצו� לתמר� יציאת נשי� לעבודהכגו� , ליי�פיסק�לברבילדי� עושי� זאת משיקולי� 

בילדי� ה� במהות� הוצאות טיפול הלפיה הוצאות ששה� מקבלי� את הנחת המוצא 
  .פרטיות

̃ ב ¯Ù‚ בילדי� הוצאות הטיפול � שלסוייהמאמר עובר לניתוח טמפורלי של סוגיית מ ,
�יבפסקספציפי טיפול בילדי� ובאמצעות דיו� הבאמצעות דיו� כללי במאפייני� של זמ� 

� נפסק לראשונה כי ההוצאה להשגחה על ילדי הנישומה בזמ� בהש, È¯Ùבעניי� די� ה
  .רכי מסודי� הינה הוצאה המותרת בניכוי לצ�עבודתה כעורכת

פרק זה מראה כי מ� הראוי .  מוצג יישו� נורמטיבי של הניתוח הטמפורלי„Ù¯˜ ב
רצוי למסות את הוצאות הטיפול בילדי� שוכ� , להתייחס להוצאות אלה בקביעת חבות המס

  .באמצעות ניכוי ההוצאה מהכנסתה של הא�
 ˜¯Ù‰הניתוח �  מסכ� את המאמר ומציג מסקנות כלליות וספציפיות העולות מ

  . הוצאות הטיפול בילדי�� שלסוייהטמפורלי של סוגיית מ

  יסוד�מסגרת תיאורטית ומושגי. א

1 ."ÔÓÊ "ÎÂÂÁ  

 ,מעצב תרבות" זמ� "20.חברתית ותרבותית, הוא מושג חשוב מבחינה כלכלית" זמ�"
  :בני קבוצות שונות חיי� בזמני� שוני� וחווי� זמ� באופ� שונה". זמ�"ותרבות מעצבת 

_____________________________________  

בעניי� זה עשויי� להתעורר ג� היבטי� אול� . טמפורלית�È¯„‚Ó˙המאמר מציע זווית   19
המשקפי� את אינטרס הצדק החלוקתי ביחס לילדי� ובי� ילדי� , טמפורליי��גילאיי�

 לחשוב על פריכותה של ההבחנה בעיני הילדי� בי� זמ� ההשגחה נית�, ה לדוגמ,כ�. למבוגרי�
  .בי� זמ� העשרת�לעליה� 
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Not all people exist in the same Now. They do so only externally, by 

virtue of the fact that they may all be seen today. But that does not mean 

that they are living at the same time with others.21 

לפי , היחוויית הזמ� וער� הזמ� משתני� בי� פרטי� שוני� באוכלוסי, צריכת הזמ�
ילדי� ; מ� באופ� שונה מגברי�נשי� צורכות וחוות ז: השתייכות� לקבוצה זו או אחרת

; מובטלי� צורכי� זמ� באופ� שונה מעובדי�; צורכי� וחווי� זמ� באופ� שונה מבוגרי�
  .תרבותי חשובמאפיי� ואינדיקטור הינו " זמ� "לכ�. חקלאי� חווי� זמ� אחרת מאנשי עסקי�

. חויש לו משמעות חשובה של כ, � בי� קבוצותיבחומזהות ההוא חלק מ" זמ�"היות ש
ח נלמד משכיחות� של מאבקי� חברתיי� הקשורי� וכבי� ל" זמ�"הקשר ההדוק בי� 

 טוע� כי המאבקי� Rifkinח הדוק עד כדי כ� שההיסטוריו� ולכ" זמ�" הקשר בי� 22".זמ�"ל
 עניי� זה בולט 23. זמ� מתחרותסותהפוליטיי� הגדולי� בהיסטוריה נערכו על בסיס תפי

  24.מ� של נשי� כחלק מהמאבק הפמיניסטיבמיוחד בהתעמקות בזמ� נשי ובז

_____________________________________  

: בי� היתר בספרו, Eliadeידי האנתרופולוג �בתרבויות נדו� בהרחבה על" זמ�"תפקידו של ה  20
MIRCEA ELIADE, THE MYTH OF THE ETERNAL RETURN: OR COSMOS AND HISTORY (1954) .

 GEORGES GURVITCH, THE SPECTRUM OF SOCIAL TIME (1964); Pitirim A. Sorokinראו ג� 
& Robert K. Merton, Social Time: A Methodological and Functional Analysis, 42 AM. J. 
SOC. 615 (1937); JANET HOSKINS, THE PLAY OF TIME: KODI PERSPECTIVES ON 

CALENDARS, HISTORY AND EXCHANGE (1993); Ronen Shamir, Suspended in Space: 
Bedouins Under the Law of Israel, 30 LAW & SOC’Y REV. 231 (1996).  

21  Ernst Bloch, Nonsynchronism and the Obligation to its Dialectics, 11 NEW GERMAN 

CRITIQUE 22, 22 (1977). 
22  � קיצר האפיפיור את ,אי� ומתמטיקאי� לאחר התייעצות ע� פיזיק,1582בשנת , לדוגמה, כ

ראו . מקצר את חייה�הדבר האזרחי� התנגדו לקיצור השנה בטענה כי .  ימי�עשרההשנה ב
כ� ידועי� מאבקי עובדי� �כמו. )È˙ÈÓ‡‰ ÔÓÊ‰ :ÔÓÊ‰ Ï˘ ˙È˘È‡‰ ‰ÈÂÂÁ‰) 1996ניצה אייל 

 Paul Blyton, Time and Labor Relation, in TIME, WORKראו . רבי� בנושא של משכי זמ�

AND ORGANISATION 105 (Paul Blyton, John Hassard, Stephen Hill & Kenneth Starkey 
eds., 1989); TOM KEENOY, INVITATION TO INDUSTRIAL RELATIONS (1985).  נית� לראות את

דוגמת  ,ת בישראלובסוגיות אקטואליג� לבי� משפט " זמ�"תרבותי של המושג ההקשר בי� 
מועדי החולי� או המאבק סביב �נוכחות בבתי�רופאי� בישראל נגד הנהגת שעו�הק� של מאב
 .קי�ה�שעו�

  .JEREMY RIFKIN, TIME WARS (1987)ראו   23
 Julia Kristeva, Women’s Time (Alice Jardine & Harry Blake trans.), 7 SIGNS 13ראו   24

 Forman: “To deny its [time’s – A. M.] centrality is to ה שלבהקשר זה יפי� דברי .(1981)
disregard fundamental truth about women and to make invisible an aspect of our reality 
which is not only philosophically “authentic” but is critical to our political activity”. 
Frieda. J. Forman, Feminizing Time: An Introduction, in TAKING OUR TIME: FEMINIST 

PERSPECTIVE ON TEMPORALITY 1, 9 (Frieda J. Forman & Caoran Sowton eds., 1989). 
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2 .ÈÙ˙˙Ò ÔÓÊ –È¯·‚ ÔÓÊÂ È˘� ÔÓÊ  

 ארבע עשרה�תשעאמיל דורקהיי� ואחרי� הגדירו בסו� המאה ה, מקס ובר, רל מרקסק
 28. וזמ� קוטבי27 זמ� כמודל אירועי�26,זמ� מעגלי, אריילינ זמ� 25:קריותי זמ� עסותתפי

�באופ� גיאומטרי וחד" זמ�"מתארות ה� ו� שמש,  הזמ� האלה פשטניות למדיסותארבע תפי

של  סה הינה תפיתיארילינ זמ� סתתפי. תאריי הזמ� הלינסתפשטנית במיוחד היא תפי. ימדמ
על " זמ�"מתייחסת להיא  29.כיווני וע� התחלה ברורה�חד, רצי�, הזמ� כתהלי� מוחלט

 סהמבוססת על התפי תאריי הזמ� הלינסת תפי30".זמ� שעו�"ומכא� ג� כינויו , בסיס מדידתו
י נובע ארילינזמ�  .אשר רואה בזמ� תופעת טבע חיצונית לאד�, זמ� לשהאובייקטיבית 

 והוא מפורק ליחידות ,לזמ� יש כיוו� ברור,  זוסהמכיוו� שלפי תפי, "חוק וסדר"ומנביע 
י עומד ארילינלכ� זמ�  .כל יחידה שווה לקודמתה ובעלת מעמד אונטולוגי שווה: ער��שוות

_____________________________________  

  .687' בעמ, 10ש "לעיל ה, Frenchראו   25
 סהבתפי. �זמ� ה� מתמשכי� א� מתחלפי�בזמ� מעגלי או ספירלי ההתחלה והסו� של פרקי  26

התרבותי חוזר על �והזמ� החברתי, מעגלי חיי�בכמה מעגלית חייו של הפרט חוזרי� על עצמ� 
 Peter.  הזמ� היא מחזוריתסתבתרבויות המזרח הרחוק תפי. 20ש "לעיל ה, ELIADEראו . עצמו

Young, The Sociology of Time: Histories and Historians in the Cultures of the West and 
of China, 9 LEONARDO 205 (1976); TIME AND THE PHILOSOPHIES (H. Aguessy et al. eds., 

1977). 
) markers(שמהווי� מעי� סמני� , מומשג לרגעי� מסוימי�" זמ�"במודל אירועי� ה  27

 והיסטוריות מודל זה משמש בדיסציפלינות סוציולוגיות. לכרונולוגיה וג� מיקוד בפני עצמ�
�ש "לעיל ה, French. תוציו� היסטורי�תומהווי� נקודהכלל לניתוח אירועי� עצמאיי� �בדר

 .692' בעמ, 10
. מודרניתבי� קהילה  בי� קהילה מסורתית לותוח�זמ� קוטבי מתאר את מישורי הזמ� השוני�   28

פני� יציבה �אל�בתקשורת פני�המתנהלת , בי� חברה מסורתיתבחי� מ Giddensהסוציולוג 
 תמקציבובתקשורת למרחוק דינמית המתנהלת  ,חברה מודרניתלבי� ,  מצד אחד,וחסרת זמ�

 ;ANTHONY GIDDENS, CENTRAL PROBLEMS IN SOCIAL THEORY (1979)ראו . אחרמצד , זמני�
ANTHONY GIDDENS, THE CONSTITUTION OF SOCIETY: OUTLINE OF THE THEORY OF 

STRUCTURATION (1984); ANTHONY GIDDENS, MODERNITY AND SELF-IDENTITY: SELF AND 

SOCIETY IN THE LATE MODERN AGE (1991). 
 סהטיב לתאר תפיי ה,) הזמ� האובייקטיביתסתאבי תפי( מורו של ניוטו� ,)Barrow(אייזק ברו   29

כל חלקיו דומי� זה לזה ונית� לראותו .  אי� אלא אור�לזמ� "":זמ�"זו בהסברו על מהות ה
אל� מילר �אק'ז ."כמורכב מחיבור פשוט של רגעי� עוקבי� או כזרימה רציפה של רגע אחד

ÔÓÊ‰ Ï˘ ‰˜ÈËÂ¯‡‰ 24) השוו ג� ). 2008, וטקה מתרגמי�'וטקה וארנסטו פיצ'סוזי פיצ
כי הגישה האנושית לזמ� מבוססת  שמצא ,ידי היידגר�ביקורתו של לוינס על תיאור הזמ� עלל

, שטרית מתרג�' ורג'ג�אלי (ÔÓÊ‰Â ˙ÂÂÓ‰ 46עמנואל לוינס . על מדידתו באמצעות השעו�
2007.( 

�אלא כולל בתוכו ג� חוויה תו�, השימוש בשעו� אינו מבטא רק יחס למדידה ולזמ� החול�  30
 מתייחסי� –ה  לדוגמ, נשי� וגברי�– בני אוכלוסיות שונות, � לכ�בהתא. אישית�נפשית ובי�

על הקשר בי� האד� : ארי וזמ� נצחייזמ� לינ"ראו אמיליה פרוני . באופ� שונה לזמ� ולשעו�
 ).2004, אמיליה פרוני עורכת (ÔÓÊ‰ :¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓÂ ‰ÊÈÏ�‡ÂÎÈÒÙ‰Ó Ë·Ó 73" לשעו�
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 ÈÙ˙˙Ò ÔÓÊ, מבחינה זו. ודה של חשיבה פוזיטיביסטית ושל הגדרות דיכוטומיות ברורותביס
�ÈÏÈÈ¯‡˙ÈÙ˙ ‡È‰ ˙Ò˙È¯·‚ ÔÓÊ  ,חוק � של כחלק מיצירת מנגנוניידי גברי��שעוצבה על 

וחוויית הזמ� " זמ�"חוקרי� מתחומי� שוני� מצביעי� על כ� שהבנת המושג , כ�א 31.וסדר
  32.ריהגברית היא של זמ� ליניא

 אינ� ממצות את תופעת הזמ� בתרבות עשרה�תשע הזמ� שהוגדרו במאה הסותארבע תפי
לא את חוויית הזמ� של בני אוכלוסיות שונות בוודאי  ו,עשרי� ואחתהמערבית של המאה ה

 זמ� אלה אינ� סותלכ� תפי. עשרה�תשע במאה הסנתפהוא שאינ� חלק מתיאור האד� כפי ש
אשר מושפע או אמור להיות מושפע , יתוח טמפורלי במשפטיכולות להיות בסיס מספק לנ

 זמ� מתקדמות סות תפי33.תחומיי�� ורבפסיכולוגיי�,  חברתיי�,משינויי� תרבותיי�
 סותתפי היות ש34.מוחלטת�סובייקטיבית ולא, ומורכבות יותר רואות בזמ� תופעה אלסטית

 זמ� אלה סותבי� תפי. תאריינ זמ� ליסת מכילות בתוכ� ג� תפיה�, זמ� מורכבות הינ� גמישות
 זמ� 36, קווי זמ� פתוחי�35,זמ��זמ� או כל�אי�:  הזמ� הבאותסותנית� למנות את תפי

_____________________________________  

, מבחינה היסטורית.  חוק וסדר� של הינה תוצר של החלת מנגנוניתאריי הזמ� הלינסתתפי  31
 ה� שלשגרת חיישל  מוסר העבודה הפרוטסטנטי ו� שלהיא חלק מהתפתחותזו  סהפית

עול� הגיע � זמ� ליניארי כתפיסת.יו� קבוע וקצוב מראש� שאורגנה סביב סדר,הנזירי�
מקורו של הרעיו� הליניארי באמונה היהודית שלפיה תחילת הזמ� היא : לאירופה דר� הנצרות

אול� הנצרות היא שמתחה את הקו הגיאומטרי בי� שתי ; "�יו� הדי"הבריאה וסו� הזמ� הוא 
' בעמ, 6ש "לעיל ה, ADAMראו . עול��וקבעה בכ� את הזמ� הליניארי כתפיסת, הנקודות הללו

. "זמ� השעו�" סתדיקטי הוא שהעניק למפעל האנושי את תפיהבנהמסדר , כ��כמו. 89–88, 85
 ;Lewis Mumford, The Monastery and the Clock, in THE HUMAN PROSPECT (1956)ראו 

THE CITY CULTURES READER 121 (Malcolm Miles, Tim Hall & Iain Borden eds., 
Routledge 2000) . ראו ג�MIRCEA ELIADE, MYTH AND REALITY 64, 69 (1963), ש� גורס 

Eliadeכי המיתולוגיה היהודית � לחדשנות ראשונה במעלה בתפיסת הזמ� להביוהנוצרית ה
  .כליניארי

32   � . הזמ� הנשיתסת תפיה שלהצגתמסגרת ב, חלק זהראו הרחבה בהמש
 על ההפרדה התודעתית שנוצרה בי� זמ� למרחב כתוצאה מהשימוש ,ה לדוגמ,נית� לחשוב  33

' בעמ, 28ש "לעיל ה, GIDDENS, MODERNITY AND SELF-IDENTITY. היומיומי במכשיר הטלפו�
189 ;ITHIEL DE SOLA POOL, THE SOCIAL IMPACT OF THE TELEPHONE (1977) .כמו�, כ�

מחקרי� חדשי� מתחו� הכלכלה והפסיכולוגיה מראי� כי המחשבה שרציונליות מחייבת 
כיוו� שאנשי� אינ� מ, ליחידות זמ� שוות אינה רלוונטיתשווה ארית והתייחסות י זמ� לינסתתפי

 Amos Tversky & Daniel Kahneman, Theראו . מקבלי� החלטות בנוגע לזמנ� באופ� זה
Framing of Decisions and the Rationality of Choice, 211 SCIENCE 453 (1981); France 
Leclerc, Bernd H. Schmitt & Laurette Dube, Decision Making and Waiting Time: Is 

Time Like Money?, 22 J. CONSUMER RES. 110 (1995). 
–55' בעמ, 6ש "לעיל ה, ADAM; 24' בעמ, 29ש "לעיל ה, מילר; 10ש "לעיל ה, Frenchראו   34

60. 
נדנטלית שמתקיימת צאר את הזמ� כתופעה אמורפית טרנסמת) ”all time“(זמ� �המונח כל  35

הוא מרכיב בכל דבר " זמ�",  זוסהלפי תפי). ולכ� באותה מידה אינה מתקיימת לעול�(תמיד 
 מדגימה את Greenhouse. והוא אינו נית� לתיאור גיאומטרי זה או אחר, ועניי� בעול�

 המתבסס על ,ט המקובלהמשפ: זמ� במשפט בעקרו� התקדי� המחייב�כלשל משמעות ה
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 הזמ� סות שונה מיתר תפית הזמ� הכאוטיסתתפי.  וזמ� כאוטי38 זמ� שברירי37,מונומנטלי
הראשונה משמשת כלי מחשבתי , האחרונות מנסות לתאר מצב קיי�בעוד ". עדכניות"ה

 נית� לקשר את תורת הכאוס המדעית לעול� המשפט באמצעות 39. זמ�סותר� של תפילאיתו
�המנסה לייחס את אי, )CLS: להל� (�Critical Legal Studiesשיטת הניתוח של אסכולת ה

 40".מורפולוגיה לאמורפי"וליצור , המוחלטות של דוקטרינות משפטיות לתבנית חוזרת
 הפער בי� עושר המשמעויות הקיי� בחייו של כל  עשויה להבליט אתת הזמ� הכאוטיסתתפי

 ת הזמ� הכאוטיסתתפי,  כ�41.אד� לבי� אחידותה הלכאורית של המשמעות המשפטית
  .חוהוא ג� מושג של כ" זמ�"מניחה בבסיסה כי 

̇ ÈÙ˙˙ÒÈÙ˙Îאת חוקרי� רבי� מתחומי� שוני� רואי�  È˘�‰ ÔÓÊ‰ ˙Ò˙·Î¯ÂÓ ÔÓÊ )  של
�ליניארית הזמ� הסתשונה מתפיכ וממילא ,) זמ� מונומנטליזמ� שברירי או ,קווי� פתוחי�

 הזמ� הנשית לבי� סתתפיי� ת בפי שהשונ!�על� כבר כא� חשוב להעיר כי א�42.גבריתה
כפי , אנטומיי� ופסיכולוגיי�, הבדלי� חברתיי� מ)בי� היתר( הזמ� הגברית נובעת סתתפי

� זמ� סתבי� תפיבאופ� חד ה מנע מהתייחסות דיכוטומית המבחינייש לה, שיפורט בהמש
 זמ� זו או אחרת היא עניי� של סתשכ� סביר להניח כי ג� תפי, גבריתבי� תפיסת זמ� נשית ל

_____________________________________  

לפיכ� הוא . כל עתבמשו� האפשרות לשנותו , ארי א� ג� מעגליי הוא לינ,עקרו� התקדי�
 .1642' בעמ, 4ש "לעיל ה, Greenhouse. זמ�� זמ� אחרת ואמורפית של כלסתמייצג תפי

כמה זמני �בומות במקביל ובאופ� בו קיישקווי זמ� פתוחי� כמצב של מודל הנית� לחשוב על   36
מיטיב לאפיי� זמ� זה מודל . אריתי הזמ� הלינסתניה� עשויה להתקיי� ג� תפייבש, תנועות זמ�

�חייה� בשיטת האת בה הפרטי� מנהלי� שבתרבות multi-tasking . במשפט נית� לראות את
ת עובדתית כתוצאה מבחירה בי� אחריובונה המשפט �ביתש, נסיבתיתה�המערכת העובדתית

  .727' בעמ, 10ש "לעיל ה, French.  של מודל זההכגרס, לבי� אחריות משפטית
 a plurality of“:  במאמר מוקד� שלה כדלקמ�Kristevaידי �היסטוריה מונומנטלית מוגדרת על  37

productions that cannot be reduced to one another” . ראוJulia Kristeva, Semiotics: A 
Critical Science and/or a Critique of Science, in THE KRISTEVA READER 74, 85 (Toril 

Moi ed., Sean Hand trans., 1986) , כפי שמצוטט אצלThomas Foster, History, Critical 
Theory, and Women’s Social Practices: “Women’s Time” and Housekeeping, 14 J. 

WOMEN CULTURE & SOC’Y 73, 74 (1988).  
ווצרות אל תו� צורה יזרימה וה, צורה שברירית או פרקטלית היא צורה של התפתחות  38

self-similar .וזמ� מעגלי, מודל אירועי�, אריינית� לראות זמ� שברירי כשילוב של זמ� לינ .
ת זמ� מסוימת ליחידת זמ� גדולה בזמ� שברירי מתקיימת זהות של אירוע פרטיקולרי ביחיד

 .731' בעמ, 10ש "לעיל ה, French. יותר המכילה את אותו האירוע
 .729' בעמ, ש�  39
 .JAMES GLEICK, CHAOS: MAKING A NEW SCIENCE 280, 314 (1988)ראו ג�   40
  .45' בעמ, 5ש "לעיל ה, "המשפט הסמוי מ� העי�"השוו מאוטנר   41
קולות ומראות של הזמ� "אמיליה פרוני ; 99–94' בעמ, 6ש "לעיל ה, ADAM ,ה לדוגמ,ראו  42

אמיליה  (ÔÓÊ‰ :¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓÂ ‰ÊÈÏ�‡ÂÎÈÒÙ‰Ó Ë·Ó 177" על הקשר בי� האשה לירח: הפנימי
  ).2004, פרוני עורכת
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תפיסה גמישה אל  הזמ� או לחוויית הזמ� הנשית כסת לכ� יש להתייחס לתפי43.מידה
  .פשטניתהארית ילינמ� התפיסה הומורכבת יותר 

עול� המבוססת על הבחנה �מת בתפיסתהמורכבת אינה מתקיי�תפיסת הזמ� הנשית
הדגמה טובה . פרטי וכולילבי� זמ� זמ� ציבורי בי� , פנאילבי� דיכוטומית בי� זמ� עבודה 

ביטוי זה משק� . ”women’s work is never done“זמ� היא הביטוי  לש המורכבת סהלתפי
�איולכ� , לת של הזווההופ� את האישה לזמינה כל העת לצרכי, לוגיקה של טיפול בזולת

 חוויית הזמ� המתבטאת בביטוי זה אינה .שעו�� זמ� של נשי� בזמ� #למסגר או לתחאפשר 
 פתוחי� תיואלא של זמ� שקצו, של זמ� המחולק ליחידות מדידות שנית� להחליפ� בכס�

  44.לאינסו�
 :È‚ÂÏÂÎÈÒÙ-È˙Â·¯˙-È˙¯·Áהמורכבת עשוי להיות �המקור לתפיסת הזמ� הנשית

Leccardiו �Rampazi התמקדות בדימוי  ידי� הזמ� הנשית עלסתאת תפיבאופ� אמפירי  חקרו
 ה� מצאו כי העתיד בסיפורי נשי� . לעומת דימוי העתיד בסיפורי גברי�סיפורי נשי�העתיד ב

מסקנת .  וכי יש בו ג� מקו� לזמ� רציונלי של עול� העבודה,כולל התייחסות רבה לזולת
 מחקר 45.הכרונולוגי והרציונלי, את הזמ� הביולוגידיו יח כי הזמ� הנשי שוזר אמחקר� הי

חיי� של �כניותוזמ� לפי סיפורי ת סתתפי חקרו אשר, �Hardesty וMaines ידי�דומה נער� על
מתמקד הוא  מבחינה זו ש,אריי ה� מצאו כי זמ� של גברי� הוא לינ.נשי� צעירי�גברי� ו

החיי� �כניותומשו� שת, א זמ� מורכבבעוד זמ� של נשי� הו, במוב� של סימו� מטרה" מה"ב
במקרה של שינוי וה� למסלולי עתיד חלופיי� " אי�"ה� ל, "מה"לשל נשי� התייחסו ה� 

הזמ�  סת שני המחקרי� האמורי� מצאו כי בעוד תפי46.ת חיצוניות שאינ� תלויות בה�ונסיבב
אלא , ת מעגלי או רקתאריי רק לינה אינתנשיהזמ�  הסת תפי,אריתיהגברית נוטה להיות לינ

הזמ� כ� נמצא באות� מחקרי� כי �כמו .ה הכוללת מסלולי� חלופיי� ומקבילי�גמישתפיסה 
השווה בי� משיח � של תובלמחקר ישראלי.  של טיפול בזולתמהלוגיקהמושפע הנשי 

_____________________________________  

דברי� . אריתי זמ� לינסת זמ� מורכבת עשויה להכיל בתוכה ג� תפיסת תפי, על כ�נוס�  43
ופיעי�  מ הנשית והגבריתזמ�ה סותבאשר להבחנה הדיכוטומית לכאורה בי� תפימענייני� 

בהבחנות הבינאריות  ":מאת עמיה ליבלי�" על הזמ� הנשי"הקדמה המובאת בפתח המאמר ב
ל האכפתיות והדאגה לזולת לבי� המוסר הגברי של בי� הגברי לנשי ואפילו בי� המוסר הנשי ש

מקובל היו� לטעו� כי בכל אד� קיימות שתי האופנויות ג� ... צדק ומאז� של זכויות וחובות
 –ובמה שמשתמע ממנו , בפתיחת הדיו� בזמ� הנשי, ע� זאת... אולי בפרופורציות שונות, יחד

הנשי מול ... ה בינארית ולהעמדתלחשיב,  כמו למרות רצוננו, אנו מובלי�–הזמ� הגברי 
וכ� לזכור כי ההבחנה , "אשה"ו "איש" מהכללות פשוטות לגבי אפואזהר ייש לה... הגברי

ח והשררה התרבותית העומדי� ואלא בי� בעלי הכ...  בי� גברי� לנשי�"סת�"הנכונה איננה 
" מ� הנשיהזעל "עמיה ליבלי� ". ...לבי� החלשי� והתלויי� הממוקמי� בשוליי�, במרכז
ÔÓÊ‰ :¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓÂ ‰ÊÈÏ�‡ÂÎÈÒÙ‰Ó Ë·Ó 182 ,182–183) 2004, אמיליה פרוני עורכת.( 

44  ADAM ,95' בעמ, 6ש "לעיל ה. 
45  Carmen Leccardi & Marita Rampazi, Past and Future in Young Women’s Experience of 

Time, 2 TIME & SOC’Y 353 (1993).  
46  David R. Maines & Monica J. Hardesty, Temporality and Gender: Young Adults’ 

Career and Family Plans, 66 SOC. FORCES 102 (1987).  
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�תובל. הבניית העבר עד להווהמבחינת חיי� של גברי� �סיפורילבי�  נשי� חיי� של�סיפורי

ת גבוהה שונ!התאפיי� בנשי� העוד תיאור הקשר בי� העבר להווה בסיפורי משיח מצאה כי ב
 והתמקד ,כרונולוגי� קשר זה בסיפורי הגברי� היה קוויו שלתיאור, מודל אחידובהעדר 

יש גברי� ל  כיאהיעולה מממצאי� אלה ההמשמעות  47.המקצועיתבהיבט של ההתקדמות 
עליו נית� להתקד� שציר קיי� ורצי� אל לזמ� כלהתייחס נשי� אשר למנטייה חזקה יותר 

  .עקב בצד אגודל
, הלדוגמ – ·È˘�-‰È‚ÂÏÂÈ‰זמ� נעו� בהמורכבת �� לחוויית הזמ� הנשיתנוסמקור אפשרי 

ג�  48. אלא זמ� שנוצר,חליפי��זמ� זה אינו מדיד ובר. הלידה וההנקה, ריו�יזמ� הה
  49. הזמ�סותת בתפי!על השונאפשרית השפעה יש , לעומת הגברית,  הנשית‡�ÈÓÂË‰ל

של  �גברי� ה� שיצרו מנגנוני :‰È¯ÂËÒÈ הזמ� של נשי� הוא סתר לתפימקור אפשרי אח
 50.אריתי הזמ� הלינסתובאופ� זה עיצבו למעשה את תפי, חוק וסדר באמצעות קציבת זמ�

כתוצאה מכ� עיצבה את ו, עבודה הרחק מהביתהעל השפיעה המצאת השעו� , כ��כמו
ככל שהיא תוצר , "זמ� שעו�"של  סהתפיה ,כ� 51."זמ� שעו�"של  הס הזמ� כתפיסתתפי

מאחר שבעת ,  הזמ� הנשיתסתפסחה על תפי, עבודה הרחק מהביתהעל של השעו� השפעתו 
ייחוס עבודות הבית וגידול  ג� .רבתובקהמצאת השעו� נטו נשי� לעבוד בתו� הבית או 

משו� שכתוצאה ממנו נשי� , ת הזמ� הנשיסת השפיע באופ� דומה על תפיהילדי� לנשי�
 בשדות –חיי� במרחב הציבורי נתפסי� כגברי� בעוד  , כמי שחיות במרחב הביתיסותנתפ

, הלדוגמ(הזמ� הנשי כולל ג� זמ� של ביולוגיה , � לכ�בהתא. המלחמה והפוליטיקה, הצייד
זה  במוב� ,אריתיולינטווח � של הגבר הוא של יצירה ארוכתנובעוד זמ, )הרעבה והאכלה

  52.בעתידוג� בעבר מקו� ג� שיש לה 
 של נשי� ‰˙È˙Ú„Âהמורכבת היא תוצר של היחס � הזמ� הנשיתסתתפישיתכ� יכ� �כמו

�השוני התודעתי ביחס לפעילות רבשיתכ� י 53.תכליתיות�משימתיות או רב�לפעולות רב

_____________________________________  

עבודת  (Â‰Ê ,È¯ÂÙÈÒ· ÒÂËËÒÂ ¯„‚Ó-Ï‡¯˘È· ÌÈ¯·‚Â ÌÈ˘� Ï˘ ÌÈÈÁ˙משיח �רבקה תובל  47
 .184' בעמ, 43ש "לעיל ה, ליבלי�ראו ג�  ).2000, האוניברסיטה העברית בירושלי�, דוקטורט

 KAREN DAVIES, WOMEN, TIME, AND THE WEAVING OF THE STRANDS OF EVERYDAYהשוו   48

LIFE (1990).  
קצובה כההתענגות הפאלית ומאפיי� את  ,פרויד מתייחס לארוטיקה הגברית של המרחב והזמ�  49

 .29ש "לעיל ה, או מילרר. ניתנת למספורכו
 .31ש "ראו לעיל ה  50
 ,DAVID S. LANDES  ראוהשפעתה של המצאת השעו� על העבודה הרחק מהביתלעניי�   51

REVOLUTION IN TIME: CLOCKS AND THE MAKING OF THE MODERN WORLD (1983). 
סֵפרה הגברית ליצירת לעומת ייחוס ה ,וס הסֵפרה הנשית להספקת צורכי מחיהלעניי� ייח  52

 VIVIANA A. ZELIZER, THE SOCIAL MEANING OF MONEY: PIN השוו ,קיימא�ערכי� בני

MONEY, PAYCHECKS, POOR RELIEF, AND OTHER CURRENCIES (1997)) להל� :ZELIZER, THE 

SOCIAL MEANING OF MONEY(.  
 Michael Bittman & Judy; 24ש "לעיל ה, Kristeva, Women’s Time ,הדוגמ ל,ראו  53

Wajcman, The Rush Hour: The Character of Leisure Time and Gender Equity, 97 SOC. 
FORCES 165 (2000).  
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�מהות בפרט נדרשות לפעילות רבינשי� בכלל וא – הוא תוצר של דרישה חברתית תכליתית

ציר שהנקודות אל  אינה מתייחסת לזמ� כה�וכתוצאה מכ� תודעת הזמ� של, משימתית
  54.ערכיות�המרכיבות אותו ה� חד

˙Âˆ‡‰  ארית של נשי� היא ג�ילינ� הזמ� המורכבת והלאסתחשוב לזכור כי תפי, לסיו�
Ô˙¯„‰ Ï˘זמ�"השנשי� אינ� מהוות חלק מהשלטת היא  המחשבה 55:אריי מהזמ� הלינ"; 

ג� זמנ� של נשי� מתו� כ�  56."זמ�" בעוד הגבר חי ב,"מרחב"נחשבת כמי שחיה בהאישה 
  57. של גברי�נ�זמכמו תרג� לכס� באותו אופ� יאינו מ

3 ."ÔÓÊ "ÈÏÎÏÎ ÌÏÂÚ· È˙¯·Á ·‡˘ÓÎ  

חלוקת הזמ� ליחידות לנוכח  ,לכאורה, משאב בעול� כלכלי מתאפשרתאל התייחסות לזמ� כ
 58.בעול� המודרני זמ� מתורג� לכס� באמצעות עבודה. הקשר שבי� זמ� לכס�ואחידות 

המאפיינת בעיקר את החברה התעשייתית , כמותית של הזמ��עניי� זה קשור לתפיסה כלכלית
בי� קפיטליסטית לה� מחקרי� רבי� עוסקי� בקשר שבי� הכלכלה התעשייתית59.המודרנית

ובמיוחד כלכלה , בי� זמ� וארגונו לבי� כלכלהשבקשר כ�  ו,חלוקתווארגו� הזמ� 
_____________________________________  

 בהלכה המור מצוימשפטי לשוני ביחס התודעתי הא�י�מע מעניינת למת� ביטוי הדוגמ  54
מצוות מ, קרי, "ת שהזמ� גרמ�מצו!" פטורות מ,הלכה היהודיתפי ה�על, נשי�: היהודית

ה� תזכורת מסוג זה מצוות האמור הוא ש� לפטור "נימוקו של הרמב. �הנדרשות במועד מסוי
לתפקיד� " רהחיבה ית"היות שיש לה� , נשי� אינ� זקוקות לתזכורת כזוו ,לאהבת הבורא

שתודעת הזמ� שלה� , בעוד גברי�, חולי��ה� עוסקות בעבודתר שכאוזאת ג� , הבוראבעבודת 
פטור "דרור פיקסלר  .החולי� כדי לעסוק בעבודת האל�נדרשי� להפוגה ממעשה, אריתילינ

 ).ג"התשס(מא , קלא È�ÈÒ" �"נשי� ממצוות עשה שהזמ� גרמ� במשנת הרמב
55  Kristevaארי יקו� בזמ� הלינונה ניסתה רק לזכות בָמ גורסת כי התנועה הפמיניסטית הראש

תופעה שאינה אל בעוד כיו� חשוב להבי� כי האישה מתייחסת לזמ� כ, ההיסטוריה� כחלק מ
נשי� בימי� הה� "ענת ישראלי ראו ג� . 24ש "לעיל ה, Kristeva, Women’s Timeראו . קווית

 .)ÌÈ¯·„ 4 ,47) 2011" יהדות וזמ�, � הרהורי� על נשי–ובזמ� הזה 
 –מוגדרת לפי מאפיי� צורני  "נקבה: "דומה כי בשפה העברית החלוקה הזו בוטה במיוחד  56

 ובמקביל אולי ג� ביכולתו ,כמי שהוזכר בטקסי� קדומי�" זמ�"מוגדר ב "ָזָכר"ואילו ; מרחבי
 JULIUS FUERST, A HEBREW AND CHALDEEראו ג� .  ֵזֶכר–להשאיר משהו ממנו לעתיד 

LEXICON TO THE OLD TESTAMENT (Samuel Davidson trans., 3rd ed. 1867); FRANCIS 

BROWN, SAMUEL R. DRIVER & CHARLES A. BRIGGS, THE NEW BROWN-DRIVER-BRIGGS-
GESENIUS HEBREW AND ENGLISH LEXICON (1979) .יצוי� כי כיו� אי� אחדות�דעי� בי� 

 ".ֵזֶכר"או " זיכרו�"לבי� המילי� ששורש� במילה " ָזָכר"הקשר בי� המילה בלשני� לגבי 
כגו�  ,אלא ג� קבוצות אחרות, הכלכלי�לא רק נשי� מודרות מהזמ� הליניאריכי יש לציי�   57

לא כל הנשי� חוות את הזמ� ומתייחסות אליו באותו , כ��כמו. מובטלי�וקשישי� , ילדי�
  .44' בעמ, 6ש "לעיל ה, ADAMראו . אופ�

58  ANTHONY GIDDENS, CONTEMPORARY CRITIQUE OF HISTORICAL MATERIALISM 130–134 
(1981). 

59  ADAM ,27' בעמ, 6ש "לעיל ה. 



  זמ� ומגדר, סויי מ–הוצאות טיפול בילדי�   ג"תשע טו משפט וממשל

387  

z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\07-Ô‚Ó.doc 11/7/2013 11:15:00 AM  

אפשר לחשוב על כלכלת ,  כחלק מהאפשרות לכמת זמ� במונחי� כספיי�60.קפיטליסטית
 –לדבר על זמ� כמו על כס� , לכאורה,  אפשר61.שמדברי� על כלכלת עבודהכש� , זמ�

ההבנה . להקצות אותו או להשקיע אותו, אפשר לנהל אותו, אפשר לבזבז אותו או לחסו� בו
בי� זמ� לבי� שהקשר �  להתעל� מאפשר�אי ובעיקר ההבנה כי ,ליכי לזמ� יש ער� כלכ

מחקרי� כלכליי� . � ותיאורטיי� רבי� בתחו� הכלכלהי למחקרי� אמפיריוהוביל, צריכה
ובאופ� שבו יש להתחשב בזמ� לש� הערכת , אלה עוסקי� בהערכת השווי הכלכלי של זמ�

פרמטר אל המתייחסי� לזמ� כ� תיאורטיי� י מודלי� כלכלי62. של מוצרי שוקי�ויש#
 ולהבחי� בי� ,עשויי� להתייחס לזמ� באופ� מורכב ת צריכהית תועלת או בפונקצייבפונקצי

מודלי� כלכליי� , מכל מקו�. סכו� בזמ�יחשל ער� הערכו של זמ� בפעילות מסוימת לבי� 
 זמ� � ואמפיריי� כדי להנפיק את הער� הכספי שלימחקרי� סטטיסטיעדיי� מצריכי� כאלה 

  63.מותידי קבוצות מסוי� ועלבסיטואציות מסוימות
 – וא� מקדמת – משאב כלכלי מחייבתאל התייחסות לזמ� כ,  וכתוצאה מכ�,ע� זאת
ומכא� נובעת ההפניה הברורה של המחקרי� הכלכליי� , לזמ�סובייקטיבית התייחסות 

 התייחסות  ההתייחסות הכלכלית מחייבת, כ�64.למחקרי� אמפיריי�" זמ�"המתחשבי� ב
 ככל שעבודת ."זמ� אינו כס�"שלגביה� קבוצות אות�  –לקבוצות שחיות מחו� לזמ� הכספי 

  .באופ� שונה" נמדד"� של הנשי� נג� זמ, נשי� אינה מתוגמלת ואינה נמדדת באמצעות כס�
יעילות מנהלית הינה , כ��כמו. עמוק בעול� הכלכלההפרקטיקה של דיני המס נטועה 

 כדי שיהיה ער� יישומי לביקורת ,לכ�. אי� להתעל� ממנהר שא, ני המסתכלית חשובה בדי
הנחות של , במידה זו או אחרת,  כלכליות המיישמותיש לפנות ג� למשמעויות, תיאורטית

העומדת ביסוד הניתוח ,  זמ� מורכבתסתתפי,  מזורה ית65.ארייוזמ� לינרציונליות 
זמ� רק גורסת כי אלא , אריתיהלינ הזמ� סתאינה מבטלת לחלוטי� את תפי, הטמפורלי

אי� זה ראוי לשלול באופ� קטגורי יישומי� הנובעי� , � לכ�בהתא. ארי אינו חזות הכלילינ

_____________________________________  

חס עסק בקשר שבי� מוסר העבודה הפרוטסטנטי והי, לדוגמה, מקס ובר. 89–87' בעמ, ש�  60
 MAX WEBER, THE :כלכלי לזמ� לבי� עקרונות הכלכלה הקפיטליסטית בספרוה�התועלתני

PROTESTANT ETHIC AND THE SPIRIT OF CAPITALISM (introd. by Anthony Giddens, Talcott 
Parsons trans., Taylor & Francis e-Library 2005) (1930).  

61  ADAM ,87' בעמ, 6ש "לעיל ה. 
62  Becker ,13ש "לעיל ה. 
63  DeSerpa ,ראו ג� . 13ש "לעיל הAndrew S. Harvey & Stephen W. MacDonald, Time 

Diaries and Time Data for Extension, 3 SOC. INDICATORS RES. 21 (1976). 
 .15ש "לעיל ה, Ellingsen & Johannessonוו הש  64
בי� היתר הודות , עשוי להיות פרמטר בפונקציה כלכלית" זמ�"פי ש�על�חשוב להבהיר כי א�  65

 סהמשאב כלכלי רק תפיאל אי� לראות בהתייחסות לזמ� כ, לאפשרות חלוקתו ליחידות שעו�
משו� , כמשאב" זמ�" אינו יכול להכיל את ה–" זמ� השעו�" –ארי יהזמ� הלינ. "זמ� שעו�"של 

 .פשוט מתרחשתאלא , שלפי גישה זו הזמ� הוא תופעה אובייקטיבית שאינה שייכת לאנושות
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, יישו� ההבנה שזמ� הוא ג� משאב כלכליכגו� ,  להאו נושקי� אריתי הזמ� הלינסתתפימ
  . זמ�סות ודיכוטומית ג� לתפיריתמנע מהתייחסות בינישהרי יש לה

4 ."ÔÓÊ" ËÙ˘ÓÂ – ÈÏ¯ÂÙÓË ÁÂ˙È� ÈÏ˜ÒÈÙ‰ ÔÈ„·  

המאפיינות את , מבט שונות�בדי� מנקודות" זמ�"ניתוח טמפורלי עשוי לדו� בביטויי ה
בעיית הזמ� שתידו� במאמר זה מתייחסת להבדלי� תרבותיי� . "זמ�"המושג התרבותי של 

היבט זה . ופרמטר או משאב בפני עצמאל כ" זמ�" תו� התייחסות ל,"זמ�"בהערכת שווי של 
ולהבנה שאופ� צריכת הזמ� משפיע על ערכו הכלכלי , של זמ� מתייחס בעיקר לצריכת זמ�

כש� שהתנהגות אנושית הינה , צריכת הזמ� הינה מורכבת. של הזמ�) וקא הכספיוולאו ד(
 אוכלוסיות שונותששונה הזמ� דומה ומקבילה לער� הצריכת ת התרבותית בהשונ!. מורכבת

 –חליפי� תמיד � הרציונליסטית שכס� הוא ברסההתפי�  ההסתייגות מ.מייחסות לכס�
 – B66 שווה תמיד לדולר בידי ב או בסיטואציה Aשדולר בידי א או בסיטואציה במוב� זה 

 Adam 67.באותו מוב�,  תמידחליפי��המחשבה שזמ� הוא בר� דומה מאוד להסתייגות מ
  :טיבה לתאר את בעיית הזמ� הזויה

Not all time is money. Not all humans are exclusively governed by the 

rationalized time of the clock. Not all times are equal. That is to say, all 

work relations touched by clock time are tied up with hegemony and 

power.68 

בוא לידי ביטוי בדי� בכלל ובדיני השוני והמודעות לשוני בשווי ובער� של זמ� צריכי� ל
�מאחר שדיני המס ה� מערכת הדיני� העיקרית והראשונית המצויה ביחסי, המס בפרט

דיני המס ה� קרקע מוצלחת להתמודדות ע� ,  על כ�נוס�. גומלי� ע� הכס� של הפרטי�
 69.הבניות תרבותיות

השאיפה ובעקבות , היות שלדיני המס יש השפעה על מעמד� של הפרטי� בחברה
התפתח מחקר העוסק בפרמטרי� למיסוי החורגי� מהשיקול , לקיומ� של כללי מס הוגני�

_____________________________________  

66  Zelizerהכס� עצמו יכול ,  טוענת כי בעוד הגישה המקובלת עושה רציונליזציה לכס� השוק
דולר ו, לר בידי אישה אינו שווה לדולר בידי גברדו, כ� .לקבל ערכי� תרבותיי� שוני�למעשה 

 אינו שווה לדולר – בעקבות מכירת דירת המגורי�, ה לדוגמ–מות שהופק בנסיבות מסוי
  .52ש "לעיל ה, ZELIZERראו . התקבל כמתנת חתונהדולר ש תדוגמ, שהופק בנסיבות אחרות

 Richard H. Thaler, Mental Accounting Matters, 12 J. BEHAV. DEC. MAKING 183, 195ראו   67
(1999). 

 .94' בעמ, 6ש "לעיל ה, ADAMראו   68
 . לעיל7ש "ראו ג� ההפניות בה  69
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ההיבט המורחב הזה של הגינות בדיני המס ראוי לשלב ג� את השיקול במסגרת  70.הכספי
אחד ,  על כ�נוס�. תרבותיות וחברתיות שונות, שיש לו משמעויות כלכליות, הטמפורלי

 רקראוי שיושג  הטועני� כי צדק כזהא� יש .  צדק חלוקתייצירתהוא מתפקידי המשפט 
ÌÈ·‡˘Ó ÌÈ˜ÏÁÓ דיני המס ,  בי� א� נקבל גישה זו ובי� א� לאו71.באמצעות דיני המס

ÌÈÈ¯Â·Èˆבאמצעות�הנעשית  מעבר לעצ� העברת העושר ,זאת.  בהיות� חלק מהמשפט .
בו ש� האופאת חדש אור להאיר בעשויה וכלכלי  כמשאב חברתיבחינת הזמ� , בהיבט זה

בחשבו� להביא שהרי שאיפה לקידו� צדק חלוקתי צריכה  ,דיני המס מקדמי� צדק חלוקתי
� בעל חשיבות מיוחדת בעול� יבחמהוא מאפיי� " זמ�" ו72,ני� בי� קבוצותיבחהממאפייני� 

  .בו מתקיימי� דיני המסש ,הכלכלי

5 .� ˙Â‡ˆÂ‰ È�È„ Ï˘ Ï·Â˜Ó ÁÂ˙È–È‚ÂÂÈÒ ÁÂ˙È�   

 בסיס 73.קיי� בסיס מס מסוי� וראויש אוצא של הניתוח המקובל בדיני המס הינקודת המ
 74.ותשונמידה �אמותונית� למיי� אותו לפי , המס יכול להיות שונה בהתא� למטרת הטלתו

בסיס " של זציהריסי� מתמקדת בהכללה ובפרטיקוליהגישה המקובלת לדיני מ, � לכ�בהתא
בסיס נכללות ב שהינ� עסקיות ולכ� או הפעולותההוצאות , ההכנסות  ובשאלה מה�,"המס

  75.המס בישראל

_____________________________________  

 .272'  בעמ,7ש "לעיל ה, "הוצאה מוכרת"ראו דג�   70
 Louis Kaplow & Steven Shavell, Why the Legal System is Less Efficient than theראו   71

Income Tax in Redistributing Income, 23 LEGAL STUD. 667 (1994). 
 .272' בעמ, 7ש "לעיל ה, "ההשלכות החלוקתיות הנסתרות בדיני מיסי�"ראו ג� דג�   72
, כלומר.  מוטל המסה�ההכנסה או השירות שעלי, הסחורה: מוגדר באופ� הבא" בסיס המס"  73

 כהכנסה חייבת(כיס שיכולי� להיות חייבי� במס �חלק או סוג של התעשרות או של חסרו�
החסר התייחסות , על הניתוח המשפטי המקובל בישראל). בהתאמה, שליליתחיובית או 

 ÌÈÒÈÓ" ?בפרשנות דיני המס' גירסא דינקותא'"אמיר גל , ה לדוגמ,ראו,  מעמיקהתיתרוקיב
 ).1998 (132-א) 4(יב

פי � על,)ליזבו� וכוימס ע, מס מתנות, מס הכנסהכגו� (פי המקורות המגיעי� לידי הפרט �על  74
או ) לימס שירותי� וכו, מס קנייהכגו� (עושה במקורות העומדי� לרשותו הפרט השימושי� ש

 .פעילות הכלכליתעל בסיס ה
 .7ש "לעיל ה, "קטיגוריות של מי� ומעמד בדיני מס ההכנסה"ראו לחובסקי   75
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 ‰‡Ë·È‰‰„Á  76.יש שני היבטי� בדי� הישראלי א� ההוצאה עסקית א� לאו למבח�
מבח� " היבט זה מכונה 77.הוצאהבי� הדורש שיתקיי� קשר סיבתי ישיר בי� ייצור ההכנסה ל

הא� : שר האמור היאבחינת קיומו של הקש� מכיוו� שהשאלה הנשאלת ל, "'אלמלא'ה
 דורש שההוצאה תשתלב בתהליכו ‰‡Ë·È‰‰¯Á  ?יתה מופקת הכנסהיאלמלא ההוצאה ה

 78".מבח� האינצידנטליות"והוא מכונה , ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה החייבת במס
 ?אינטגרלית להפקת הכנסה�הא� ההוצאה היא אינצידנטלית: היבט זה מתבטא בשאלה
 באופ� דיכוטומי כל תהמחלק, ריתבינבצורה  שתי שאלות אלה הניתוח הסיווגי משיב על

פי �על ריתבינהכרעה , פי הספרות המשפטית�על.  משתי קטגוריותתפעולה או אירוע לאח
מכיוו� שהיא ממסה באופ� זהה את כל  ,עקרו� בסיס המס כאמור שומרת על שוויו� אופקי

מורה בי� עסקי לפרטי הינה אדרעי גורס כי ההבחנה הדיכוטומית הא, כ� 79.הנישומי�
, לפי הגישה הסיווגית 80.הבחנה ראויה וחשובה לש� שמירה על בסיס המס ומניעת עיוותי�

 אשר �ה� סיווג ההוצאה וה� עצ� היכולת לסווג הוצאה כעסקית או כפרטית ה, א� כ�
  81.רכי מס ותפחית את ההכנסה החייבת במסויכריעו א� ההוצאה תוכר לצ

  
  

_____________________________________  

א "עניי� עפי הדי� הישראלי תואר היטב ב� עלבהוצאההבסיס הנורמטיבי כביכול להכרה   76
380/99 � ‰ÓÈ˜ 'Ô„ ̆ Â‚ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ,ד� בהכרה בהוצאות  אשר ,)2000 (534, 529) 5(ד נד"פ

 ... לפקודת מס הכנסה17הכלל הבסיסי בדבר ניכוי הוצאות קבוע בסעי�  ":כהאי לישנא, רכב
˜¯È , כי הוצאות ששימשו בייצור ההכנסה בשנת המס ולש� כ� בלבד, פואיא, הכלל הוא

˙ÂÈ˜ÒÚ ˙Â‡ˆÂ‰ ,הוצאות שלא שימשו בייצור , דהיינו, יותרו בניכוי ואילו הוצאות פרטיות
 .)ההדגשה הוספה( "לא יותרו בניכוי, כנסההה

ÓÂ˘ „È˜Ù‰  638/85א "ע; )1957 (763ד יא "פ, ÛÂ�ÈÓ‡ 'ÌÈÏ˘Â¯È ‰ÓÂ˘‰ „È˜Ù � 42/56א "ע  77
� ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏÚÙÓÏ 'Ú· ‰Ê‡ÏÙ ÔÂÏÓ"Ó ,1990 (309) 4(ד מד"פ.( 

) 3(ד לט"פ, Ú· Â˜Ï‡ ˙¯·Á"� Ó 'ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏÚÙÓÏ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù 358/82א " ע,ה לדוגמ,ראו  78
ד "פ, È·ˆ Ú· ÌÈÚ¯Ê ¯Á˘ Ô·"� Ó '˙ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù" ‡3 735/86א " ראו ג� ע.)1989 (316

̆ „È„ÚÏ‚ 'Ô � 226/92) א"מחוזי ת(ה "עמ; )1989 (45) 4(מג Â‚ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ,16-ה) 5(מיסי� י 
 718, 716) 4(ד כ"פ, ıÈ·ÏÈÙÂ˜ '� 'ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏÚÙÓÏ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù 284/66א "בעניי� ע). 1996(
 פירושו שעלינו 'האינצידנטליות'מבח�  ":ו� על היבט זההמשפט העלי� ביתעמד, )1966(

א� ההוצאה הנדונה משתלבת בתהליכו , ולשאול, כדבר אורגני... לראות את מקור הפרנסה
  ."ומבנהו הטבעי של המקור

 William A. Klein, Income Taxation and Commuting Expenses: Tax Policy ,לדוגמה, ראו  79
and the Need for Nonsimplistic Analysis of “Simple” Problems, 54 CORNELL L. REV. 

871 (1969). 
כללי הקבלה וניכוי ; הגדרת הכנסה: התשתית העיונית למגמות חדשות בפסיקה"יוס� אדרעי   80

 כ ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" על מעמדו של הנישו� השכיר; עסקה בודדת וקיזוז הפסדי�; הוצאות וריבית
 .")התשתית העיונית למגמות חדשות בפסיקה"אדרעי : להל� ()1996 (283

81  � .ביקורת על הגישה הסיווגית בדיני הוצאות תוצג בהמש
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6 .È‚ÂÂÈÒ ÁÂ˙È��ÈÏ ÔÓÊÂ ÈÈ¯‡  

הניתוח הסיווגי במשפט הוא חלק ממחשבה רחבה יותר בדבר חלוקה דיכוטומית של 
 התפיסה העומדת בבסיס הניתוח הסיווגי בדיני המס מבחינה בי� 82.תופעות לקטגוריות

השיטה הסיווגית מנפיקה תחושה של ודאות , באופ� זה. קטגוריות באמצעות גבולות ברורי�
שאלה א� נית� להוא מענה ,  כדי לקבוע א� ההוצאה תותר בניכוי, כל שנדרש מהפרש�–

 הניתוח הסיווגי בדיני .להכניס את ההוצאה לאחת הקטגוריות הספציפיות הקבועות בדי�
ההחלטה א� וכיצד למסות תופעה מסוימת היא תוצאה משו� ש, המס הוא פשטני במיוחד

). פסיבי/אקטיבי; הוני/ירותיפ; עסקי/פרטי (83של סיווג התופעה לאחת משתי קטגוריות
אשר מאפיי� עדיי� במידה , פורמליז� משפטי לש הוא שריד הזההניתוח הסיווגי הדיכוטומי 

 החשיבה הדיכוטומית שביסוד הניתוח הסיווגי 84.רבה את השיח הישראלי בדיני המס
רואה במשפט מערכת כללי� ע� אשר , עומדת ג� ביסוד הגישה הפורמליסטית למשפט

 –" נכו�"מתמקדת ברובד הלשוני של החקיקה ובחתירה למציאת הפתרו� הו ,פנימיגיו� יה
 והוא אובייקטיבי ,המשפט מבוסס על עובדות,  לפי גישה זו85.ערכי�הסיווג הדיכוטומי החד

 86.טרלייונ
דומה כי היסודות המחשבתיי� שבבסיס הניתוח הסיווגי האמור עומדי� ג� ביסוד 

בדומה לניתוח  .זמ� לש האובייקטיבית סהניזונה מהתפיאשר , תאריי הזמ� הלינסתתפי
,  כאובייקטיביותסותל של תופעות הנתפוארי כרו� בנטריזמ� לינג� , הפורמליסטי הסיווגי

, בחשיבה דיכוטומיתא� היא  כרוכה תאריי הזמ� הלינסתתפי. חיצוניות לתרבותכקבועות וכ
באופ� . דות ולהגדרות סגורותהמחלקת את העול� ואת ההתנהגות האנושית ליחידות נפר

 זמ� סתתפי". חוק וסדר" בכלל והניתוח הסיווגי בפרט מנפיקי� תאריי הזמ� הלינסת תפי,זה
מה : גו� לתשובה אחת מוגדרת לשאלות כתצפה, בדומה לניתוח סיווגי דיכוטומי, תאריילינ

וקה חל? )צור� זמ� פנאי(או נהנה ) מייצר הכנסה(הא� אתה עובד  –אתה עושה כעת 
דיכוטומית ואופ� מחשבה אובייקטיביסטי יתקשו להכיל את מורכבות השימוש בזמ� 

  87.האנושי ואת מורכבות� של תופעות כלכליות בכלל

_____________________________________  

 .7ש "לעיל ה, "קטיגוריות של מי� ומעמד בדיני מס ההכנסה"ראו לחובסקי   82
 .80ש "לעיל ה, "התשתית העיונית למגמות חדשות בפסיקה"ראו אדרעי   83
 .7ש "לעיל ה, "קטיגוריות של מי� ומעמד בדיני מס ההכנסה"לחובסקי   84
 ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó· ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯È 22–23 ראו ג� מנח� מאוטנר. ש�  85

 ˙Â˜È·Â ‰È¯Â‡È¯˙" דעת ככוח שיפוטי�ולשיק: הפוליטיקה של הסבירות"רונ� שמיר ; )1993(
5 ,7) 1994.( 

̇ ‰ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó· ÌÈÎ¯Úו מאוטנר רא  86 ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ̇ „È¯È ,מנח�; 16–13' בעמ, ש� 
 ).ÈËÙ˘Ó‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ÏÚ 14) 2002מאוטנר 

 .5ש "לעיל ה, "המשפט הסמוי מ� העי�"השוו מאוטנר   87



  ג"תשע טו משפט וממשל  אילת מג�

392 
z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\07-מג�.doc 11/7/2013 11:15:00 AM  

 ניתוח משפטי מקובל ויסודות –סוי הוצאות טיפול בילדי� ימ  .ב
  מאבק לשינוי הדי�במקובלי� 

1 .Ó ˙ÈÈ‚ÂÒÈÈÂÒÏ˘ Ô ˙Â‡ˆÂ‰ ‰ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË  

וציא אד� במחיר השגחה על ילדיו בעת שהוא יוצא הא� הוצאה שה
זו ? לעבודתו היא הוצאה בייצור הכנסה המותרת בניכוי מ� ההכנסה החייבת

נראה כי החוק הקיי� מציע לנו תשובה . השאלה המשפטית המונחת בפנינו
  88. ואחת בלבד–אחת 

�יחסי� בדר�מתי, כאשר עוסקי� בשאלת הוצאות הטיפול בילדי� במסגרת דיו� בדיני המס

כלל לעלויות הכספיות הכרוכות בהשגחה על ילדי� קטני� ובחינוכ� בשעה ששני הוריה� 
דבר כ סביב יציאתה של האישה לעבודה ברוב הדיו� נס�פי�לע 89.עובדי� מחו� לבית

 � השאלה הנשאלת בהקשר זה היא א� 90.ידי צד שלישי�שמירה על הילדי� עלאת ההמצרי
א� ראוי למסות את , או במילי� אחרות ,צאות הטיפול בילדי�על מערכת המס להתחשב בהו

  .ת הטיפול בילדי�והוצא
 הוצאות הטיפול בילדי� כרוכה בשיעור התעסוקה של � שלסוייאי� חולק כי סוגיית מ

 שדולת הנשי� בישראל נער� מחקר הבוח� באופ� ישיר את ה שללבקשת,  לכ�91.מהותיא
המחקר עלה כי �  מ92.בי� תעסוקת נשי� בישראללי� סוי הוצאות הטיפול בילדיהקשר בי� מ

 מהנשי� ללא 21%לעומת ,  אינ� עובדותארבע מהאימהות לילדי� עד גיל 34% בישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב נשי� שערכה בסקר , כ�� כמו.אינ� עובדותשילדי� 

כ� ת� לעבודה ביציא�אינימקו את  מה� 67% נמצא כי  עובדות שאינ�בגיל העבודה העיקרי

_____________________________________  

 Ô„ ˘Â‚ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù 'È¯Ù � 4243/08א "עבדי� ה�נשיאה ריבלי� בפתח פסקדברי המשנה ל  88
 ).המשפט העליו�� בביתÈ¯Ùעניי� : להל�) (30.4.2009, פורס� בנבו(

, אינו חל עליה� עדיי�, 1949–ט"תשה, חוק לימוד חובהקטני� שלילדי� , כלל�בדר�, הכוונה  89
ספר או לילדי� �די� מתחת לגיל ביתלעיתי� מדובר ג� ביל. שלושילדי� מתחת לגיל , כלומר

 .פחות ואבני חמש שני� 
במסגרת הדיו� בסוגיית ההכרה מחו� לבית לעבודה וקא ושה דישל האביציאתה התמקדות ה  90

, משניהמפרנס לרוב הנשי� ה� שמוצדקת לעיתי� קרובות בכ� בהוצאות הטיפול בילדי� 
אול� ברור כי אי� זה . גברי�ה שלזו כלל מ�בדר�נמוכה נשי� השהכנסת� של בכ� , כלומר

טע� נוס� וחשוב למצב דברי� זה טמו� בעובדה שהטיפול בילדי� נחשב עדיי� . הטע� היחיד
 .כתפקידה של הא� –ג� בתרבות המערבית  –

סקר תעסוקת נשי� ומסגרות תמ� לטיפול "הרשות לתכנו� כח אד� של  חהנתוני� פורסמו בדו  91
-www.tamas.gov.il/NR/rdonlyres/D9FBE822-8A19) 2003מאי ( "מתודולוגיה: בילדי�

45FE-870F-02D638027D66/0/metodology.pdf. 
אתר בראו .  שדולת הנשי� בישראלה שללבקשת, אב��גיזה זינגר ידי חברת�המחקר נער� על  92

 www.iwn.org.il/?CategoryID=217&ArticleID=200: של שדולת הנשי� בישראלהמרשתת 
  .)זהמחקר גי: להל�(
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 �OECD ממחקר שנער� לאחרונה בקרב מדינות ה93.הבית�בילדי� או במשקשה� מטפלות 
עולה כי הטלת מס נמו� יותר על מפרנס שני במשפחה ומת� סובסידיות למסגרות טיפול 

 כי �OECDכ� נמצא במדינות ה� כמו94.ה בשיעור הנשי� העובדותיבילדי� מובילי� לעלי
 95.גבוה יותר השתתפות של נשי� בשוק העבודההשיעור , ות יותרככל שהסובסידיות נדיב

ארגוני נשי� נוקטי� צד פעיל בפעילות ,  למקב� הנתוני� האמפיריי� שלעיל�בהתא
 פעילות ה שלבבסיס. עבור טיפול בילדיה�בשינויי חקיקה שיקלו על הורי� לשל� קידו� ל

מאמר זה עוסק בחשיבות . זו עומדת המטרה של עידוד נשי� לצאת לעבודה מחו� לבית
 זו המתייחסת למאפייני� –רכי מס מזווית אחרת והכרה בהוצאות הטיפול בילדי� לצה

ואשר צומחת מעקרונותיה� הפנימיי� של , מהות ושל נשי� כנישומותיבסיסיי� יותר של א
  96.צדקהגינות ו, יעילות, קרי, דיני המס

_____________________________________  

טיפול בילדי� : קרי שאינ� עובדותינשי� בגיל העבודה העההתפלגות כל הסיבות שציינו להל�   93
א� חיפשו עבודה ; )6%(לימודי� ; )8%(אחר ; )13%(מחלה או נכות ; )67%(הבית �או במשק

פרסו� ( 3.13לוח  Ì„‡ ÁÂÎ È¯˜Ò2002 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ). 6%(לא מצאו 
הכרה בהוצאות טיפול בילדי� "ו להרחבה ראו ליאת רוס. )2004,  ירושלי�,1218' מסמיוחד 

 .www.knesset.gov )9.8.2004,  מרכז מחקר ומידע–הכנסת " (כהוצאה מוכרת למס הכנסה
il/mmm/doc.asp?doc=m01073&type=pdf .מכלל הנשי� 16.2%לה ג� כי וממחקר זה ע 

הבית כסיבה שבגללה �או את העבודה במשקשעבדו במשרה חלקית ציינו את הטיפול בילדי� 
דיווחו ששיעור הנשי� נתוני� ממדינות שונות בדבר להל� . ה� עובדות במשרה חלקית בלבד

 – אוסטריה :על הצור� לטפל בילד או במבוגר כסיבה לכ� שה� עובדות במשרה חלקית
 –הולנד ; 12.2% –לוקסמבורג ; 62.5% –גרמניה ; 9.6% –פינלנד ; 26.8% –בלגיה ; 43.8%

ראו . 45.7% –בריטניה ; 52.1% –� ישווי; 11.7% –ספרד ; 13.2% –פורטוגל ; 7.5%
Florence Jaumotte, Female Labor Force Participation: Past Trends and Main 
Determinants in OECD Countries (OECD Economics Department Working Paper No. 
376, 2003), available at http://www.oecd.org/eco/labour/femalelabourforceparticipation 

pasttrendsandmaindeterminantsinoecdcountries.htm. 
 ,OECD, ECONOMIC POLICY REFORMS: GOING FOR GROWTH 161–174 (2005)ראו   94

available at http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/econo 
mic-policy-reforms-2005_growth-2005-en. 

 – הכנסת( "? הא� פוגעי� בנשי� או מגני� עליה�–חוקי העבודה "מזרחי �מיכל טביביא�  95
על מידת . www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01219.pdf) 17.5.2005, מרכז מחקר ומידע

: ראועל שיעור התעסוקה של נשי� שי ידי צד שלי�ההשפעה של עלויות הטיפול בילדי� על
Jean Kimmel, Child Care Costs as a Barrier to Employment for Single and Married 

Mothers, 80 REV. ECON. & STAT. 287 (1998). 
על הבעייתיות הנורמטיבית והמעשית בעצ� הצבת המטרה של עידוד נשי� לצאת לעבודה   96

 Diane Perrons, Care, Paid Work, and Leisure: Rounding the ,ה לדוגמ,מחו� לבית ראו
Triangle, 6 FEMINIST ECON. 105 (2000) .Perrons של ת�העדפלראות את  מציינת כי נית� 

אישית המושפעת מנטייה , בחירה הנובעת ממבני� חברתיי� מושרשי�כנשי� לעבוד בבית 
עידוד נשי� ). יתרו� יחסיכגו� (כלכליי� �מהער� של דאגה לזולת וכ� משיקולי� רציונליי�

השוו ג� נויה . לעבוד מחו� לבית במנותק מכל אלה כופה למעשה על נשי� מודל עבודה גברי
קריאה לחשיבה פמיניסטית מחודשת על שוויו� ומגדר : בי� סגרגציה לאינטגרציה"רימלט 
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2 .ÓÏ ¯˘‡· Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ÈÈÂÒÏ˘ Ô˙Â‡ˆÂ‰ ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰   

. הוצאות בפרט הינו הניתוח הסיווגיהבדיני והניתוח המקובל בדיני המס בכלל , כאמור
בעיקר , מובהקאופ� בטיפול בילדי� כהוצאות פרטיות ה הוצאותאת במסגרת זו נהוג לראות 

 הטיפול בילדי� מתרחש בבית ומחו� למקו� –בשל המאפיי� המרחבי של הוצאות אלה 
 לנכות מההכנסה החייבת סי� בישראלירשות המלא התירה  3.4.2008 ו�עד לי. העבודה

אשר פקודת מס , הוצאות פרטיותנתפסו כה� שמשו� , הוצאות הטיפול בילדי�במס את 
מצב דברי� זה השתנה בעקבות ערעורה . הכנסה אינה מאפשרת כביכול התייחסות אליה�

פרי קבע לבשומה שנערכה .  ד� פקיד שומה גושו שלהדי� ורד פרי על החלטת�של עורכת
די� �כעורכת, שעבדהבזמ�  השגחה על ילדיה לש�בה� נשאה שפקיד השומה כי הוצאות 

פקיד השומה טע� כי הוצאות אלה ה� . רכי מס ההכנסהואינ� מותרות בניכוי לצ, עצמאית
  .אשר אינ� מותרות בניכוי, הוצאות פרטיות

שהעלה את הנישו� הייצוגי ש) פתיעמאי� זה א� כי (מ� הראוי לשי� לב כבר כעת 
� בביתÈ¯Ùהדי� שנית� בעניי� �ה� פסק.  אישהה הוצאות הטיפול בילדי� הי� שלסוייסוגיית מ

המשפט העליו� מצייני� את העובדה �הדי� שנית� בעניינה בבית�המשפט המחוזי וה� פסק
ות הטיפול וכי הוצא, שני ילדי� קטני�יש זוגה �אשר לה ולב�, פרי הינה אישה נשואהש

הדי� עולה כי � משני פסקי97.הזוג נדרשו בניכוי מהכנסתה של האישה�בשני ילדיה� של בני
פי שמדובר בהוצאות טיפול �על�א�, האישה היא שנשאה כביכול בהוצאות הטיפול בילדי�

 לא È¯Ùבעניי� הדי� �בפסקי.  עובדי� מחו� לבית, לזהה הנשואי� ז,הוריה�ר שני שאבילדי� 
והוצאות הטיפול , ועל שומת המס שלה שהיידי הא�הערעור הוגש עלשבדה דונה העונ

יתכ� י 98.שה היא שנשאה בה� לבדה כביכוליהדי� כהוצאות שהא�בילדי� מתוארות בפסקי

_____________________________________  

רה של עידוד נשי� יתיות בהצבת המטי על הבע.)2008 (299 כד ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" בשוק העבודה
 .5פרק ב�להל� בתתדיו� את הלצאת לעבודה ראו ג� 

 :המשפט המחוזי�ידי השופט מג� אלטוביה בבית� עלÈ¯Ùלהל� תיאור העובדות בעניי�   97
בתחילה רשמה את ... אבי הילדי�,  ע� ב� זוגה לחיי�...המערערת מגדלת את שני ילדיה"

, לאחר מכ� חיפשה המערערת מסגרת אחרת. ..ביתה כשהייתה בת שנה ועשרה חודשי� למעו�
שעות עבודה ארוכות יותר ויינת� פתרו� במש� ימי עבודה רבי� , אשר תאפשר לה כדבריה

 אחר 17:00 בבוקר ועד 7:30כ� נמצאה מסגרת לשני הילדי� אשר פועלת מהשעה . יותר
) 3.4.2008, ופורס� בנב (È¯Ù 'Ô„ ˘Â‚ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù �) א"מחוזי ת (1213/04ה "עמ ."הצהרי�

� עלÈ¯Ùהדי� בעניי� �ולהל� תיאור העובדות בפסק .)המשפט המחוזי� בביתÈ¯Ùעניי�  :להל�(
היא א� ) המערערת שכנגד(המשיבה  ":המשפט העליו��ידי המשנה לנשיאה ריבלי� בבית

בשנות המס . מגדלי� ביחד את ילדיה�, אבי הילדי�, היא וב� זוגה לחיי�... לשני ילדי�
את התשלומי� ששילמה בעבור ... ביקשה המשיבה לנכות מהכנסתה החייבת. ..שבערעור

 1' פס, 88ש "לעיל ה, המשפט העליו�� בביתÈ¯Ù עניי� ."החזקת ילדיה במעו� יו� ובמועדונית
 .דינו של המשנה לנשיאה ריבלי��לפסק
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ת ו הוצא� שלרואי� בייחוס, המשפט המחוזי�ובעיקר בית, המשפט�בתישיתכ� י 98.כביכול
ו מעידה על זהותו של  גישה טריוויאלית כז99.הטיפול בילדי� לאישה כעניי� טריוויאלי

  100. האישה–ת הטיפול בילדי� ו כנושא בהוצאסהנישו� שנתפ
 כי חלק מהוצאות הטיפול בילדי� הינ� א היÈ¯Ùההלכה שנקבעה בעניי� , מכל מקו�

" הכרחיות"ה� . ולכ� ה� מותרות בניכוי מההכנסה החייבת, יצור הכנסהיהוצאות הכרחיות ב
המשפט �בפסיקה זו קידמו בתי. להפיק הכנסהר אפש לא היה ,הוצאובמוב� זה שאלמלא 

כדי לענות על השאלה א� ההוצאה , פני מבח� האינצידנטליות�על" אלמלא"את מבח� ה
 אול� בעקבות 101. לפקודת מס הכנסה17 כמצוות הרישא של סעי� ,יצור הכנסהיצאה בה!

כנסה בתיקו� לפקודת מס ה) 1(32 שונה סעי� È¯Ùהמשפט העליו� בעניי� �של ביתדי� ה�פסק
, טיפול בילדי� בדי� הישראליה אשר סת� את הגולל על ניכוי הוצאות 102, לפקודה170' מס

_____________________________________  

ע כי ראוי לזקו� את ההוצאה באופ� שווה  קובÈ¯Ùהמשפט העליו� בעניי� �ביתשחשוב לציי�   98
המשפט אינו מתייחס לעצ� �פי שבית�על�א�, כלומר. הזוג�כנגד הכנסתו של כל אחד מבני

מנסה לתת מענה הוא , הדרישה העקרונית של פרי לניכוי ההוצאה רק משומת המס שלה
 .שוויוני לאופ� שבו ראוי לדעתו להכיר בהוצאה זו

, Ú· „Â„˘‡ ÏÂ‰È� È˙Â¯È˘ ˙¯·Á"� Ó 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó) א"חוזי תמ (512/92פ "השוו ג� ע  99
רכי מס על ואשר דיווח לצ, חשבו� במקצועו�רואה,  ש� הורשע אד�,)1993 (49-ה) 5(מיסי� ז

ייתה תו הי ורעי,אותו נאש� היה נשוי. החברה שבשליטתושל ת הטיפול בבנו כהוצאות והוצא
 .מועסקת

המשפט המחוזי �ביתבפסיקותיו של ה אינו עניי� חריג יחוס משימת הטיפול בילדי� לאישי  100
) 1(מיסי� א, Ô‡Ê‰ 'Ù.˘ .ÂÎÚ �) 'מחוזי חי (108/85ה " בעניי� עמ,ה לדוגמ,כ�. בסוגיות מס

הכנסותיה� את המגזר הערבי שטענו כי יש לחשב מ� זוג �נדו� עניינ� של בני, )1986 (16-ה
. ה בלבדייד� על ש� האישה הופקו עלוכי ההכנסות מחנות מוצרי החשמל הרשומה, בנפרד

לפיה האישה שהזוג � בי� היתר משו� שטענת בני,המשפט לא קיבל את טענת המערערי��בית
יתה סבירה י לא ה,"תפקיד בעל דימוי נשי"על עצמו נוטל  בעוד הבעל ,היא היוצאת לעבוד

 .בעיניו
,  החייבת של אד� ינוכולש� בירור הכנסתו ": לפקודת מס הכנסה17' לשו� הרישא בסלהל�   101

 יציאות והוצאות שיצאו כול� בייצור ,31זולת א� הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעי� 
 "....הכנסתו בשנת המס ולש� כ� בלבד

: להל� (152ח "ס, 2009–ט"התשס, ) והוראת שעה170' מס(חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה   102
 בדברי ההסבר È¯Ùרה של המחוקק לעניי� להל� התייחסותו הישי).  לפקודה170' תיקו� מס

ח "ה, 2009–ט"התשס, ) והוראות שעה171' מס(להצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה 
ועל א� המדיניות , ע� זאת... ":) לפקודה171' הצעת החוק לתיקו� מס: להל� (728הממשלה 

ע בית קב, הפיסקלית שנבנתה על בסיסה של ההנחה כי ההוצאות האמורות אינ� מותרות
כי בהעדר הוראת חוק הקובעת מפורשות שהוצאות השגחה על ... ]È¯Ùבעניי�  [המשפט העליו�

נוס� על כ� שינה בית המשפט העליו� ... הוצאה זו מותרת בניכוי, ילדי� אינ� מותרות בניכוי
 �את ההלכה ולפיה תנאי להכרה בהוצאה לצורכי מס הוא שאותה הוצאה משתלבת בתהלי

 מבח� –להל� (ומהווה חלק בלתי נפרד מה� , במבנה של מקור ההכנסההפקת ההכנסה ו
  ."כי די בזיקה ממשית וישירה בי� ההוצאה לבי� ייצור ההכנסה, וקבע) האינצידנטליות
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בתיקו� , כ�� כמו103.המבח� העיקרי לסיווג הוצאות הוא מבח� האינצידנטליותכי והכריע 
אשר מתיר נקודת זיכוי נוספת למשכורת� של נשי� , )3)(ג(66 לפקודה נוס� סעי� 170' מס

דעתו באשר את בכ� נת� המחוקק . ד מילדיה� שטר� מלאו לו חמש שני�בגי� כל אח
וכמעודדות בניכוי בילדי�  נקודות הזיכוי כמחליפות את התרת הוצאות הטיפול � שללתכלית
  104. לעבודה�˘ÌÈיציאת 

 ומעמדת המדינה כפי שבאה 105,ה לפקוד171' מסמדברי ההסבר להצעת החוק לתיקו� 
 עולה בבהירות È¯Ù,106הדי� בעניי� �ת שפורסמה לאחר פסקלידי ביטוי בהודעה לעיתונו

מדברי ההסבר ומעמדת , ¯‡˘È˙ .הבסיס היציב של הגישה הסיווגית בדיני המס בישראל
סוי יניתוח מ,  לפי גישה זו.המדינה עולה כי הוצאות הטיפול בילדי� אינ� חלק מבסיס המס

ת ות הטיפול בילדי� נחשבועולה כי הוצא, ˘�È˙. הוצאות נעשה לפי הגישה הסיווגיתה
עולה כי התייחסות , ˘È˘ÈÏ˙.  מהכנסת הנישו��אשר אי� זה ראוי לנכות, תו פרטיותהוצא

� כשיקולי� לברסי�ת הטיפול בילדי� נובעת משיקולי מדיניות הנתפוסויית להוצאימ

_____________________________________  

א� משכה את , ה לפקוד170' מס� נגד תיקו� "שדולת הנשי� בישראל הגישה עתירה לבג
 ˘¯ ‰‡ÏÂ„˘� Ï‡¯˘È· ÌÈ˘�‰ '¯ˆÂ˙  �6795/09 " בג–המשפט �עתירתה בהמלצת בית

 ).23.2.2011, בנבופורס� (
:  חטיבת השומה– 8/2009מספר  ביצוע מס הכנסה תהורא"רשות המסי� בישראל ראו ג�   103

) 5( כגÌÈÒÈÓ" 2008ושינויי� בשידור דוחות ושומות יחידי� וחברות לשנת המס ' ניתוב שלב א
)14.9.2009 (www.taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HoraotBitsua/hor0809.pdf) להל� :

 .)8/2009 'מס ביצוע מס הכנסה תהורא
ת קצבולפיה נקודות הזיכוי שהמשפט המחוזי טענה של פקיד השומה � שלל ביתÈ¯Ùבעניי�   104

טיפול הה� החלופה הסטטוטורית לניכוי הוצאות , אותה עתבשהיו קבועות כפי , ילדי�ה
 הילדי� ה� הסדרי� בעלי תכלית ותקודות הזיכוי וקצבהמשפט המחוזי סבר כי נ�בית. בילדי�

המשפט המחוזי � ביתו שלהמשפט העליו� קיבל את עמדת�בית. חיצונית לתכלית הפקודה
 .בעניי� זה

 .102ש "הלעיל ראו   105
�  עליופטמשת הפרקליטות המדינה פנתה לבי: הודעה לעיתונות"בישראל רשות המסי�   106

בסוגית התרה  הבקשה הוגשה –ל משרד האוצר "לקבוע דיו� נוס� בפני ההרכב במעמד מנכ
המדינה נקטה לאור� השני� " : )22.12.2008 ()1(כג ÌÈÒÈÓ" בניכוי של הוצאות טיפול בילדי�

בהתחשב בהוצאות של בני זוג עובדי� , בשורה של מהלכי� לעידוד יציאת נשי� לעבודה
טוענת המדינה כי התפישה לגבי הוצאות טיפול , יתרה מזאת .�הדואגי� להשגחת ילדיה

בילדי� היא שמדובר בהוצאות פרטיות ובהתא� לתפישה זו נבנתה המדיניות המאקרו כלכלית 
סביר להניח כי מערכת המס היתה , היה א� הוצאות אלו היו מותרות בניכוי. של מדינת ישראל

לא מדובר רק , לפי משרד האוצר. ב"זיכוי וכיונקודות , מדרגות המס, מבחינת ס� המס, שונה
פיסקאלית ובשינוי �בהתרה בניכוי של הוצאות טיפול בילדי� אלא בשינוי המדיניות הכלכלית

משרד האוצר מערי� כי העלות התקציבית של פסק הדי� עומדת על מיליארדי�  .בסיס המס
  "....רבי�
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בעיקר  ו יעילות מנהלית� שללשיקולי, � לכ�בהתא). עידוד יציאת נשי� לעבודה (ליי�פיסק
 107.משקל מכריע בהחלטה בעניי� זהיש תקציב שיקולי ל

3 .Ó ˙ÈÈ‚ÂÒ· Ï·Â˜Ó‰ ÔÂÈ„‰ÈÈÂÒÏ˘ Ô ˙Â‡ˆÂ‰ ‰ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË  

טיפול בילדי� הוא לרוב ה הוצאות � שלסויית מיבסוגי, בעיקר מחו� לישראל, כיו� השיח
דיני המס של  מכיוו� שג� התומכי� בהתייחסות , זאת108.שיח פוליטי יותר ממשפטי

על אלא ,  משפטיתליתהצדקה פיסקעל לא את עמדת� כלל �בדר�מבססי�  זו להוצאה
התרת הוצאות פרטיות �קרו� של איי לעÈ¯ÁÎ‚, המטרה של עידוד נשי� לצאת לעבודה

משפטית באשר לדינ� של הוצאות הטיפול בילדי� ה סהעניי� זה נובע מקבלת התפי. בניכוי
את לעבודה מוצדק בשיח האמור בטעמי� עידוד נשי� לצ. כתוצאה מסיווג� למישור הפרטי

עצמי של ה �מימושקידו� מניעת עוני של משפחות וא� ,  כגו� הגדלת התוצר הלאומי,שוני�
,  מאליה בשיח הפוליטיתאשר מתקבלת כמובנ,  המשפטית המקובלתסההתפי. נשי�

ת וסיווג הוצאההצדקה למה� עולה ש ליי�פיסק�מבוססת על שלושה טיעוני� משפטיי�
מתבטאי� בעמדותיה� , שיוצגו להל�, שלושת הטיעוני�. פול בילדי� למישור הפרטיהטי

_____________________________________  

ג� נובעת אלא ,  נורמטיבית תיאורטית המחוקק והממשלה אינה רק� של דומה כי הכרעת,אכ�  107
�אילנית� ללמוד על טע� זה . משיקולי תקציבו יעילות מנהלית � שלמשיקולי) ואולי בעיקר(
בהתייחסו , יהודה נסרדישי, סי�י ראש רשות המו שלדברימהכרה בהוצאות הטיפול בילדי� ה

 העדיפותיט על סדרי מי צרי� להחל, נשאלת השאלה מי מנהל את תקציב המדינה ":È¯Ùלעניי� 
מאיפה אני אקח עוד עשרות מיליארדי שקלי� ... ?בהקצאת מיליארדי שקלי� מהתקציב

 זה צרי� להילקח ממקו� – מיליארד שקל שוט� פלוס 25א� אני צרי� היו� להקציב ? בשנה
המחוקק כבר נת�  ...והממשלה צריכה לשבת על המדוכה ולראות מה היא צריכה לעשות, אחר

העלות של : נסרדישי "הדס מג�". ...גיית עידוד נשי� להשתלבות בשוק העבודהדעתו לסו
 .Ò·ÂÏ‚ 2.6.2008 www.globes"  מיליארד שקל20 מעל –הכרה בהוצאות טיפול בילדי� 

co.il/news/article.aspx?did=1000347907.  יצוי� כי יעילות מנהלית כשלעצמה הינה שיקול
תו�  – יתר לשיקול זה�מת� משקל, ע� זאת.  להתעל� ממנושאי� זה ראוי,  חשובליפיסק�פני�

שאינה רק (הגינות ויעילות כלכלית , צדקכגו�  , אחרי�ליי�פיסק� משיקולי� פני�מותהתעל
 .שוויו��אי עלול לגרו� להנצחת – )מנהלית

 �ת שאינו פרטיותהוצאכת הטיפול בילדי� והוצאנחשבו  , במש� שני� רבות,היות שבישראל  108
 ,ראו. היה עיסוק אקדמי משפטי מבור� במשמעויות החברתיות של מצב זה,  בניכויתומותר

הוצאה "דג� ; 7ש "לעיל ה, "קטיגוריות של מי� ומעמד בדיני מס ההכנסה"לחובסקי , הלדוגמ
È�Ê‡Ó " יות מדומה בתחו� מיסוי המשפחהעל רגרסיב"יור� מרגליות ; 7ש "לעיל ה, "מוכרת
ËÙ˘Ó בעקבות פסק). 2002 (351 ב�הדיו� א� קיבל  È¯Ùהמשפט העליו� בעניי� �של בית נודי

 ובעיקר בוועדה ,הדיוני� שנערכו בוועדות הכנסתבמסגרת המשפטי התיאורטי משנה תוק� 
הכנסת , מד האישה של הוועדה לקידו� מע2' ראו פרוטוקול ישיבה מס. לקידו� מעמד האישה

13.5.2009 (18�ה.( 
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די� אמריקאי אשר עסק �של שניי� מהמלומדי� המרכזיי� בתחו� דיני המס וכ� בפסק
  109. הוצאות הטיפול בילדי�� שלסויילראשונה באופ� מקי� ומעמיק בשאלת מ

)‡ (Simons110  

Simons ות הטיפול בילדי� משו� שיש בהכרה כזו משו� פוסל את ההכרה המיסויית בהוצא
, Simonsלדעת , ככלל. � הפרטיי� של אזרחיההרצויה של המדינה בחיי�התערבות בלתי

טיפול כגו� , התעלמות מוחלטת או חיוב מוחלט במס של הכנסה זקופה בגי� עבודה עצמית
התעלמות , מבי� שתי האפשרויות האמורות. י� בעייתי�הינ, בגינה במקו� שכירת גנ�

טמו� בקושי לשי� את הגבול , כטענתו, הטע� לכ�. מוחלטת מהכנסה זקופה תהא עדיפה
. צרי� לשי� אותו איפשהוכי , לדידו,  גבול אשר ברור–להתערבות המדינה בחיי הפרט 

  :שאלות רטוריותכמה  Simonsבטענתו זו מעלה 

Shall one include the value of shaves? Of instruction to children? Of a 

mother’s services as nurse?111 

של , כביכול, הראי�הוצאות המהוות את תמונתאי� להתיר בניכוי , Simonsלפי , � לכ�בהתא
 A' בעוד גב: B'  וגבA'  גב הרעיות באמצעותנו מדגי� את טיעוSimons .הכנסה זקופה

' לשחק ברידגרב יותר  זמ�  וכ� יש לה, שוכרת עוזרתB' גב, מטפלת בענייני הבית בעצמה
טיפול ( היות שבחירת� של כל אחת מהרעיות הינה בחירה פרטית .ולקרוא ספרות מודרנית

בהוצאות שכירת העוזרת במסגרת , לדידו,  אי� להכיר,)וקריאת ספרי�' ברידג / בענייני הבית
  .חישוב ההכנסה החייבת במס

)· (Surrey112  

אול� , Simonsשל זה בכלל הוא ניתוח מורכב יותר מסוי הוצאות ילמ Surreyהניתוח שמציע 
מערכת המס נועדה , Surreyלדעת . פרטיתכעסקית או כא� הוא מבוסס על סיווג ההוצאה 

 tax(והוצאות מס , מבנה הכרחי לש� יישו� המס על הכנסה נטו: לספק את שני אלה

expenditure (ינטרס מדינתי  במסגרת קיו� א,במקו� תשלו� ישיר של המדינה לתושביה
 הובמסגרת זו א� מציי� כדוגמ, יוצרהניתוח הסיווגי הכללי ש מתייחס לקושי Surrey. כלשהו

_____________________________________  

 Mary Louise Fellows, Rocking the Tax Code: A Case Study of Employment-Relatedראו   109
Child-Care Expenditures, 10 YALE J. L. & FEMINISM 307 (1998). 

110  HENRY C. SIMONS, PERSONAL INCOME TAXATION: THE DEFINITION OF INCOME AS A 

PROBLEM OF FISCAL POLICY (1938).  
 .112–110' בעמ, ש�  111
 STANLEY SURREY, PATHWAYS TO TAX REFORM: THE CONCEPT OF TAX EXPENDITURESראו   112

(1973).  
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מתייחס ישירות להוצאות הטיפול הוא כאשר , למרות זאת 113.את הוצאות הטיפול בילדי�
ותומ� בניכוי הוצאות הטיפול , הוא מתעל� מהקושי שהוא עצמו הצביע עליו, בילדי�

ת או ו פרטיותת הטיפול בילדי� כהוצאו מסווג את הוצאSurreyבכ� ". את מסהוצ"בילדי� כ
  .ליי�פיסק�רכי מס מטעמי� לברו לצותלמצער כהוצא

)‚ (˜ÒÙ-È‡˜È¯Ó‡‰ ÔÈ„‰ Smith v. Commissioner114  

שהיו  ,זוגה� בני1937.115ביחס לשנת המס  Smithהזוג �דו� עניינ� של בנינזה במקרה 
 פקיד השומה לא לנכות את ו שלנגד החלטתעתרו , לביתשניה� מחו� ועבדו נשואי� 

 קבע ש� כי הוצאות הטיפול בילדי� ה� הוצאות Opper השופט 116.�הוצאות הטיפול בילד
  117. להכיר בה�אפשר�איולכ� , שה בביתהיבמסגרת הפעילות הרגילה של הא, פרטיות

 Simons ,Surrey בדעותיה� של כפי שהוצג לעיל, נית� לומר כי הדיו� המשפטי המקובל
ת של ו פרטיותת הטיפול בילדי� כהוצאו של הוצא�אינו חולק כלל על סיווג, Opperוהשופט 

,  ע� זאת118.הדיו� המשפטי המקובל אינו חולק על הצור� בניתוח הסיווגי, ממילא. נשי�

_____________________________________  

 difficulties in [The business/personal distinction raises – A.M]“ :)19' בעמ, ש� (כלשונו  113
the application of agreed income tax structural concepts, such as the proper line between 
allowable expenses incurred in trade or business or in the acquisition of income and 
nondeductible personal consumption expenses (e.g., moving expenses or child care 

expenses)...”.  
114  Smith v. Commissioner, 40 B.T.A. 1038 (1939), aff’d per curiam, 113 F.2d 114 (2d Cir. 

  .)Smithעניי� : להל� ((1940
 U.S.C. §§ 21, 125, 129 26(  האמריקאיקוד המסל 129�ו 125, 21 ' ס� שללפני חקיקת  115

 .124ש "הבידונו להל� ר ישא, )(2008)
 sums spent by the wife in“ :114ש "לעיל ה, Smithהדי� בעניי� �תירה מפסקכלשו� הע  116

employing nursemaids to care for petitioners’ young child, the wife, as well as the 
husband, being employed” . בדומה לעניי� שמעניי�È¯Ù ,א� בעניי� זה העותר ה�די� �ינו עור

הזוג �בשני המקרי� עצ� ההוצאה לטיפול בילדי� המשותפי� של בני, כ��כמו. במקצועו
  .מיוחסת לאישה

 The wife’s services“ :)1039' בעמ, 114ש "לעיל ה, Smithעניי�  (כ� נאמרו הדברי� במקור  117
as custodian of the home and protector of its children are ordinarily rendered without 
monetary compensation. There results no taxable income from the performance of this 

service and the correlative expenditure is personal and not susceptible of deduction”.  
אל הוצאות הטיפול בילדי� כלמריקאי אינו מתייחס לפיה די� המס האשחשוב לציי� את הדעה   118

 הוצאות הטיפול בילדי� ריתהב�צותלחובסקי סובר כי באר' פרופ. מישור הפרטיב ותהוצא
, בדומה להוצאות נסיעה לעבודה, ת בניכויו מותר�אינה� , ע� זאת. וגות למישור העסקימס&

 הלהפחתשקולה בניכוי תהא התרת� ולכ� , משו� שכל עובד נאל� לשאת בהוצאות מסוג זה
קטיגוריות של מי� "ראו לחובסקי . באופ� שעלול להיות רגרסיבי, שיעור המסגורפת של 

ההכרה �אי� מנוס מ� המסקנה כי אי, ע� זאת. 7ש "לעיל ה, "ומעמד בדיני מס ההכנסה
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של הוצאות הטיפול סיווג� יצוי� כי לאחרונה נוצר כרסו� פסיקתי בתפיסה הבסיסית בדבר 
אלא ג� בפסיקה ,  בישראלÈ¯Ùהדי� בעניי� � לא רק בפסקי,זאת. הוצאות פרטיותכ בילדי�

  119.העת האחרונה� קנדית מ
הכתיבה � מ,  למישור הפרטיטיפול בילדי�הות  הוצא� שלסיווגלמעבר להצדקות 

מוחלטת ת אינו מחייב התעלמות ו כפרטי�עולה כי סיווגאלה  הוצאות � שלסוייבסוגיית מ
סויית יההצדקה להכרה מ, ככלל 120.יסוִיימ�טע� שאינו פני�מ א� זאת ,רכי מסולצמה� 

, מטרה זו מצדיקה . לצאת לעבודהסביב המטרה של עידוד נשי�אלה סובבת  ותבהוצא
�, קרי,  מחו� לבסיס המס� היותÂ¯ÓÏ˙הכרה בהוצאות הטיפול בילדי� , לדעת התומכי� בכ

בהוצאות הטיפול בילדי� ירות מכ� נאישרבות המדינות לצד ה, � לכ�בהתא. תופרטי
בה� ש 124,ריתהב�צות ואר123קנדה 122, ספרד121,במדינות כגו� אנגליה, בחישוב חבות המס

_____________________________________  

 הוצאות אלה כהוצאות נשיות  נבעה מסיווג� שלריתהב�צותבהוצאות הטיפול בילדי� באר
 . ג� א� ה� אינ� מס&וגות כפרטיות,שאינ� מניבות תועלת כספית

 .Symes v; 604' בעמ, 12ש "לעיל ה, Dagan, Ordinary People, Necessary Choicesראו   119
Canada, [1993] 4 S.C.R. 695) עניי� : להל�Symes(.  

 Lawrence Zelenak, The ,הגמלדו, כ� ראו. 202–198' בעמ, 112ש "לעיל ה, SURREYהשוו   120
Income Tax and the Costs of Earning a Living, 56 TAX L. REV. 39 (2002) . יצוי� כי קידו�

ת ו הוצא� שלבדבר סיווגהכרעה מוקדמת מ בהכרח פועל יוצא ו אינליתפיסק�המטרה הלבר
 ,Dagan, Ordinary Peopleראו . לעיתי� לעקו� את הצור� בסיווגנועד אלא , הטיפול בילדי�

Necessary Choices ,12ש "לעיל ה.  
�באנגליה נית� זיכוי מס למשפחות מסוימות תחת ה  121Working Families’ Tax Credit . הזיכוי

. לרבות מטפלות, בעבור טיפול בילדי� במסגרות רשומותנית� לו� על טיפול בילדי� בגי� תש
 The National(כנית של ממשלת בריטניה למאבק בעוני בקרב ילדי� והזיכוי נית� במסגרת ת

Childcare Strategy( , לעידוד הורות ומשפחה ולסיוע במציאת איזו� בי� עבודה לבי� חיי
 "תוכנית ממשלת בריטניה למאבק בעוני בקרב ילדי�"וייסבלאי להרחבה ראו אתי . משפחה

 /www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf) 1.8.2006,  ומחקרמידעמחלקת  – הכנסת(
m01583.pdf ; מרכז מחקר – הכנסת( "הרפורמה למשפחות חד הוריות בבריטניה"ניבי קליי� 

 & www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m00206.pdf ;MIKE BREWER) 21.11.2001, ומידע

PAUL GREGG, ERADICATING CHILD POVERTY IN BRITAIN: WELFARE REFORM AND 

CHILDREN SINCE 1997 (2002).  
הזיכוי נית� בסכו� קבוע לא� . בספרד ניתנת הטבת מס בצורת זיכוי מס בגי� טיפול בילדי�  122

לעיל , ראו מחקר גיזה. משרהי חצבתנאי שהא� עובדת לפחות , שלושעבור כל ילד עד גיל ב
 .92ש "ה

 Income Tax Act, R.S.C., ch. 1 (5th Supp.): בקנדה קיי� חוק לניכוי הוצאות טיפול בילדי�  123
§ 63 (1985), available at http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3.3/page-78.html . החוק

 גובה ההוצאה המותרת בניכוי .עשרה�ששל הוצאות טיפול בילדי� עד גיל מתיר ניכוי ש
. היות שההוצאה נחשבת פרטית, התרת ההוצאה מהווה חריג בדי� הקנדי. מוגבל בתקרה

 ותמיכה  עידוד הורי� להשתת� בשוק העבודהאבקנדה היזו ה המוצהרת של חקיקה תמטר
 .באלה העושי� זאת

יצור הכנסה י ב”ordinary and necessary“שלפיו רק הוצאות שה� הברית קיי� עיקרו� �בארצות  124
, הוצאות טיפול בילדי� אינ� מותרות בניכוי, קרו� זהילפי ע. מסבינוכו מההכנסה החייבת 
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הטע� לכ� הינו במפורש , באופ� זה או אחררכי מס ולצת ולדי� מוכרית הטיפול בוהוצא
  .יסוִיימ�ובמוצהר לבר

4 .Â ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙È�‰ ˙˘È‚-CLS ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ÒÁÈ·  

. הניתוח הכלכלי של דיני הוצאות מתמקד בקידו� יעילות, הניתוח הסיווגי המקובללעומת 
משו� שהשאלה היא , אינו רלוונטי לכאורה) עסקי/פרטי(בניתוח זה המניע ליצירת ההוצאה 

 רכי מס תתרו� ליעילות הכלכליתות הטיפול בילדי� לצוא� וכיצד התייחסות להוצא
ניכוי הוצאות �הנשמעת בהקשר זה היא כי אי הטענה .‰Â·ÚÏ ˙‡ˆÏ ‰¯Â‰‰ ˙ËÏÁ„‰ב

מעוותי� את השיקול , מאיד� גיסא, הכרה בהכנסה זקופה�ואי, מחד גיסא, הטיפול בילדי�
כ� נית� לומר כי התומכי� בניכוי �כמו 125.שנימהזוג ביציאה לעבודה של המפרנס ה�של בני

י יעיל כלכלית מבחינה הוצאות הטיפול בילדי� מתו� גישת הניתוח הכלכלי סוברי� כי הניכו
בעול� , ויקרב את נקודת האיזו� של העדפות הפרטי�, מהות לעבודהייקל יציאת אהוא זו ש

  126.יתה מתקיימת בעול� ללא מסיאיזו� שההלנקודת , מסבו יש ש
 � שלסוגיית ניכוי, מנורמות מס אחרותלהבדיל יצוי� כי ,  לנושא�CLSאשר לגישת הב

 הדיו� �CLS.127מלומדי� מתחו� השל התייחסות ענפה ג� בטיפול בילדי� זכתה ההוצאות 

_____________________________________  

בקוד המס האמריקאי , ע� זאת. שאינ� רגילות והכרחיותהוצאות בהיות� הוצאות פרטיות או 
קוד המס , כ��כמו. הוריות ובמשפחות עניות�ות חדקבוע זיכוי מס בגי� טיפול בילדי� במשפח

�זיכוי שווה:  בילדי�הטיפול מאפשר שתי חלופות להכרה בהוצאות ריתהב�צותבאר �ער
או פטור ממס לעובד בגי� תשלו� כספי או ) U.S.C. § 21 (2008) 26(ההוצאה �  מ�לאחוז מסוי

בחלופה השנייה  ).U.S.C. § 125 (2008) 26(עבור טיפול בילדי� בתשלו� בעי� של מעביד 
 § .U.S.C 26(ל מהכנסתו החייבת במס "המעביד רשאי לנכות את ההוצאה בגי� התשלו� הנ

 מתייחס להוצאות הטיפול בילדי� לש� עידוד נשי� לצאת לי קוד המס הפדר.)(2008) 129
  .לעבודה

 .12ש "יל הלע, " לפקודת מס הכנסה170' הוצאות הטיפול בילדי� בעקבות תיקו� מס"דג�   125
 .Susan L. Averett, H. Elizabeth Peters & Donald Mראו ג� . 108ש "לעיל ה, מרגליות  126

Waldman, Tax Credits, Labor Supply, and Child Care, 79 REV. ECON. & STAT. 125 
(1997); Chris M. Herbst, The Labor Supply Effects of Child Care Costs and Wages in 
the Presence of Subsidies and the Earned Income Tax Credit, 8 REV. ECON. HOUSEHOLD 

199 (2009).  
 ,מאל� יציאה לעבודהא� ת הטיפול וסוי הוצאימ, מבט כלכלית רחבה�חשוב לציי� כי מנקודת

הכרה בהוצאות הטיפול בילדי� מפחיתה את הכנסת :  הכלליכתוצאה מהעלאת שיעור המס
�ולכ� מאלצת את המדינה להעלות את שיעורי המס באופ� שישיב את חסרו�, סי�יהמדינה ממ

התוצאה היא שנטל המס על . ת הטיפול בילדי�והכיס שנוצר למדינה בעקבות ההכרה בהוצא
 Richardהשוו . ודה מחו� לביתבה� הא� אינה יוצאת לעבשבית יגדל יותר במשפחות ה�משק

A. Posner, Conservative Feminism, 1989 U. CHI. LEGAL F. 191. 
127  Michael A. Livingston, Blum and Kalven at 50: Progressive Taxation, “Globalization,” 

and the New Millennium, 4 FLA. TAX REV. 731 (2000). 
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מתייחס לתועלת שתופק הודות , טיפול בילדי�ה הוצאות � שלהמצדד בניכוי, הביקורתי
פגיעה הנוצרת בשוויו� האופקי כאשר לוכ� , מבט פמיניסטית�ליציאת נשי� לעבודה מנקודת

כמו בדיו� המקובל ובדיו� , �CLSהמכא� שג� בדיו� בגישת  128.ההוצאה אינה מותרת בניכוי
 א הוצאות הטיפול בילדי� הי� שלסוייהשאלה הרלוונטית לבחינת סוגיית מ, הכלכלי

  .סוי ההוצאה על יציאת נשי� לעבודהימשל  ההשפעה
הניתוח הטמפורלי של הוצאות הטיפול בילדי� נשע� במידה רבה ה� על החשיבה 

" זמ�"מושג ה את �הילעהוא מוסי� תו� ש, �CLSרעיונות של גישת הההכלכלית וה� על 
חלוקה �וכמשאב חברתי בר) בהשוואה לניתוח הכלכלי המקובל(כפרמטר יישומי להכרעה 

 � שלסוייבשאלה התיאורטית בדבר מ" זמ�"שילוב ה, באופ� זה). �CLSבהשוואה לגישת ה(
י�  ללא עני,פיסקליי��מטעמי� פני�אלה הוצאות הטיפול בילדי� מכוו� להכרה בהוצאות 

משפטית ה�מהגישה הכלכליתלהבדיל וזאת , לעבודהלצאת נשי� של  �מיוחד בשאלת עידוד
  .�CLSהמקובלת ומגישת ה

5 .Ï‡¯˘È· ÔÂÈ„‰  

על הניתוח הסיווגי של , במידה רבה,  בהקשרנוהדי� הפוזיטיבי בישראל מבוסס, כאמור
עניי� זה מתבטא . סיווג הוצאות הטיפול בילדי� כהוצאות פרטיות בפרטועל הוצאות בכלל 
�סי� בעקבות פסקיאותו יזמה רשות המש 129, לפקודת מס הכנסה170' מסהיטב בתיקו� 

לפיה הוצאות שואשר נובע מעמדתה העקבית , È¯Ùהמשפט העליו� בעניי� �של ביתדי� ה
הוצאות הטיפול בילדי� האמור של הניתוח הסיווגי . הטיפול בילדי� ה� הוצאות פרטיות

 של מלומדי� ת�עולה ג� מכתיבאלא , סי�ימחוקק ושל רשות המאינו רק נחלת� של ה
יכול להיות אינו הטיפול הילדי�  ות הוצא� שלניכוי, לפי גישה זו.  מתחו� המס�ישראלי

לדיד� של מלומדי� , � לכ� בהתא130.הוצאות פרטיותשמדובר בהיות , חלק מבסיס המס
עידוד (סויית ימ�ה מטרה לברת הטיפול בילדי� הינוהיות שמטרת ההכרה בהוצא, מסוימי�
א� , מטרה זו מחו� למס ההכנסהלהגשי� יש , )ליעידוד יציאת נשי� לעבודה וכו, הילודה

  131.בכלל
_____________________________________  

 Beverly I. Moran & William Whitford, A Black Critique of the Internal ,ה לדוגמ,ראו  128
Revenue Code, 1996 WIS. L. REV. 751; Lawrence Zelenak, Taking Critical Tax Theory 

Seriously, 76 N.C. L. REV. 1521 (1998).  
 .103ש "הלעיל , 8/2009 'מס ביצוע מס הכנסה תראו ג� הורא  129
!" ? רגרסיביות בלתי נמנעת–קונספציית המיסוי הפרוגרסיבי " אבנר עופרי ,ה לדוגמ,ראו  130

ÌÈÒÈÓמערכת המיסי�"מאיר קפוטא ; )2008 (105, 104-א) 6( כב : �חלק (פשטות מול סיבו
 ).2009 (67-א) 3( כגÌÈÒÈÓ)" שני

,  היבטי� משפטיי�–ל במערכת המס בישרא) Tax Expenditures(הטבות מס "אייל שנהב   131
 זאב הולנדר +דיני מיסי�+; )1998 (15, 1-א) 2( יבÌÈÒÈÓ" היבטי� כלכליי� וקווי� לרפורמה

�˘˙ ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ‰�˘‰ ¯ÙÒ"·–�˘˙"‚ 245) 1994.( 
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̇ ‰ÌÈÒÓבספרו , אדרעי, כחריג לדעות אלה ¯Â˙Ï ‡Â·Ó ,סויינדרש בהרחבה לסוגיית מ �
יכוי של אי� להתיר נשלפיה , " המקובלתסההתפי"ומתעמת ע� ,  הוצאות הטיפול בילדי�של

מבוסס על סוי הוצאות אלה ימ�אי, לדעתו. רכי מסומההכנסה לצהוצאות טיפול בילדי� 
 אול� 132.הנחות חברתיות שאינ� מתאימות עוד לחברה הישראלית השוויונית והמודרנית

ניכוי הוצאות הטיפול בילדי� אינו � ואינו מסביר מדוע אי,אדרעי אינו מרחיב בטענה זו
קורת יה מדבריו בכ� לא עוָל�וכמ . חברתיות מקובלות בישראל כיו�סותתפי, כטענתו, תוא�

. תו פרטיותת הטיפול בילדי� כהוצאו הוצא� שלעצ� סיווג לעניתוח הסיווגי ו הלעישירה 
התאמה לתפיסות החברתיות המקובלות ה�סביר להניח כי ביקורתו של אדרעי באשר לאי

אשר ,  לנשי�כות בהיות� הוצאות המשויההכרה בהוצאות הטיפול בילדי��ונת לאיכיו� מכ!
כקשורה להפקת הכנסה עסקית חייבת , לפני מאה שני�ל באנגליה ש, וגהפעילות� לא ס!

רכי וג� ההוצאות ששויכו לפעילות� של נשי� לא הוכרו בניכוי לצ, � לכ�בהתא. במס
  133.מס

רבי� , �מימלומדי� מסוי לכאורה של ליותפיסק�ובניגוד לדעותיה� הפני�, מכל מקו�
לפי .  בישראלמסכימי� כיו� כי יש להתייחס להוצאות הטיפול בילדי� במסגרת דיני המס

 פקודת מס הכנסה להוצאה זו צריכה לבוא לידי ביטוי ה שלהתייחסות, הגישה הסיווגית
הטע� למת� זיכוי כאמור הינו , בדומה לדיו� בעול� בעניי� זה. באמצעות כלי של זיכוי מס

  134.מחו� לבית עידוד נשי� לצאת לעבודה – ליפיסק�טע� לבר
 הוצאות הטיפול � שלסוייסוגיית מ, במקביל לדי� הפוזיטיבי ולדיו� המשפטי המקובל

נוכח ל, זאת. בילדי� משמשת קרקע פורייה לכתיבה ביקורתית חשובה על דיני המס בישראל
_____________________________________  

 ).ÌÈÒÓ‰ ˙¯Â˙Ï ‡Â·Ó 221–225) 2008יוס� אדרעי   132
ת על ולבסיס המס מבוססשיו� האדרעי מציי� כי החלוקה למקורות הכנסה וההכרעה בדבר   133

  . ש�.קקה לפני כמאה שני�חקיקה אנגלית שח&
 סקירה –הסדרי� להגמשת שוק העבודה עבור הורי� "לוט� � אורלי אלמגור,ה לדוגמ,ראו  134

 /www.knesset.gov.il/mmm/data) 24.2.2008, מידעהמחקר וה מרכז – הכנסת( "משווה
pdf/m02002.pdf  ;טביביא�; 93ש "לעיל ה, רוסו�הצעות את כ� ראו  .95ש "לעיל ה, מזרחי

שוק מתכלית� ליצור תמרי� חיובי לנשי� להיות חלק לפי דברי ההסבר  אשר ,החוק בנושא זה
, 1999–ט"התשנ, )ניכוי הוצאות טיפול בילדי�(הצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה : העבודה

, 2000–ס"התש, )ניכוי הוצאות טיפול בילדי�(הצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה ; 19/פ
ניכוי תשלומי� עבור השגחה על ילד בשעות (הצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה ; 1507/פ

ניכוי הוצאות טיפול (הצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה ; 1802/פ, 2000–ס"התש, )העבודה
זיכוי או ניכוי בגי� (הצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה ; 2280/פ, 2003–ג"התשס, )בילדי�

זיכוי (הצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה ; 1118/פ, 2003–ג"התשס, )הוצאות טיפול בילדי�
הצעת חוק לתיקו� פקודת ; 1081/18/פ, 2009–ט"התשס, )וניכוי בגי� הוצאות טיפול בילדי�

הצעת ; 1080/18/פ, 2009–ט"התשס, )וצאות טיפול בילדי�זיכוי וניכוי בגי� ה(מס הכנסה 
, 2009–ט"התשס, )זיכוי וניכוי בגי� הוצאות טיפול בילדי�(חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה 

, )זיכוי וניכוי בגי� הוצאות טיפול בילדי�(הצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה ; 118/18/פ
הכרה בהוצאות טיפול (ת מס הכנסה הצעת חוק לתיקו� פקוד; 3725/17/פ, 2008–ח"התשס

 .254ח "ה, 2008–ח"התשס, )בילדי�
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מהות לילדי� יא, קרי, ה מסוימותיהזיהוי המובהק של הוצאות הטיפול בילדי� ע� אוכלוסי
 הוצאות � שלאת סיווגבפרט ו,  כתיבה זו מבקרת את הניתוח הסיווגי בכלל135.קטני�

בחינת המשמעויות החברתיות במסגרת ,  הפרטיתרההטיפול בילדי� כהוצאה מ� הסֵפ
מי אל היחס לנשי� ככמשק� את הנסתרות של היחס הממסדי להוצאות הטיפול בילדי� 

  136.אלא החריג, "הנישו� המועד�"או " הנישו� הייצוגי"שאינ� 
עיקר הביקורת על הגישה הסיווגית בדיני הוצאות בכלל נובעת מכ� שההכרעה א� 

 ההוצאה תותר בניכוי א� היא חלק מבסיס –לאו מניחה את המבוקש להכיר בהוצאה א� 
 ,כ�.  וזאת תחת ההצדקה שבסיס המס הוא התעשרות עסקית,"עסקית"כלומר א� היא , המס

הגישה , כ�� כמו137.למבח� הסיווגי באשר להכרה בהוצאות היא הצדקה מעגליתההצדקה 
אחת מטרתה השגת רווח ה: שתי אישיויות שונות ונפרדותיש הסיווגית מניחה שלכל פרט 

 רק הוצאותיה של האישיות 138. שואפת למיצוי הנאות אישיות ומשפחתיותוהאחרת ,כספי
אול� הנחה . התועלת של אישיות זו ממוסהמשו� שרק , הראשונה של הפרט מותרות בניכוי

 של אד� שלובות יופעילויותשוע� העובדה  139,זו אינה מתיישבת ע� המורכבות האנושית

_____________________________________  

 לפקודת 170' הוצאות הטיפול בילדי� בעקבות תיקו� מס"במאמרה , ר צילי דג�"כלשונה של ד  135
פערי השכר וההטיות החברתיות לגבי תפקידיה� ... ":896' בעמ, 12ש "לעיל ה, "מס הכנסה

 נשי� ושל גברי� במשק הבית ובשוק העבודה צובעי� את הבעיה בצבעי� מגדריי� של
. תיה� נמוכות בהרבה משל בעליה�ונשי� נשואות עובדות יותר מתמיד א� משכור... ברורי�

יוצא לעבודה ) ברוב המכריע של המקרי� יהיה זה הגבר(במשפחות רבות רק אחד מבני הזוג 
 ."נושא בנטל הטיפול בילדי� ובבית) אישהכלל ה בדר�(והאחר , מחו� לבית

, "הוצאה מוכרת"דג� ; 7ש "לעיל ה, "קטיגוריות של מי� ומעמד בדיני מס ההכנסה"לחובסקי   136
 .7ש "לעיל ה

יות המובנית של  לבעייתWeisbachהתייחס , הבחנה הדיכוטומית השגויהבמסגרת דיונו ב  137
 David A. Weisbach, Lineראו . הניתוח המשפטי הסיווגי בדיני המס בנוגע להוצאות בכלל

Drawing, Doctrine, and Efficiency in the Tax Law, 84 CORNELL L. REV. 1627, 1633, 
 Thomas D. Griffith, Theories of Personal Deductions in theהשוו ג� . (1999) 1646–1641

Income Tax, 40 HASTINGS L.J. 343 (1989). 
 Daniel I. Halperin, Business Deduction for Personal Living Expenses: A Uniformהשוו   138

Approach to an Unsolved Problem, 122 U. PA. L. REV. 895 (1974).  נראה שג� הפסיקה
יתה ילאד� כבעל שתי ישויות נפרדות הזו התייחסות . מתייחסת במקרי� רבי� לאד� באופ� זה

הוצאות מעורבות לא יותרו שיתה יבתקופה שבה ההלכה השניתנה בוטה במיוחד בפסיקה 
להבחי� בי� אפשר �שאירק על הוצאות חלה היא כיו�  ו,צומצמה הלכה זוע� השני� . בניכוי

Ô· - ÂÈ�·Â ¯ÊÚ'‡ 580/65א " ראו עהלדוגמ". עסקי" ה�לבי� מרכיבשלה� " פרטי"המרכיב ה
Ú·"� Ó 'ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏÚÙÓÏ ‰ÓÂ˘‰ „È˜Ù ,Ï˙- ·È·‡7 ,ביטוי נוס� ). 1966 (179) 2(ד כ"פ

" עסקית"לבי� האישיות ה" פרטית"ובכ� בי� האישיות ה, ובוטה להבחנה בי� הפרטי לעסקי
5/50) ��ימחוזי (ה "נית� לראות בעמ, של הנישו� ‡.Ê .� '‰ÓÂ˘ „È˜Ù ,459, 456מ ג "פ 

)1951.( 
 על עקרונות חשבונאיי� מושגיתהדי� בסוגיית ההכרה בהוצאות מבוסס מבחינה שמעניי�   139

 BRIAN J. ARNOLD, TIMING AND INCOME TAXATION: THE ,ה לדוגמ,ראו. לקביעת הכנסה

PRINCIPLES OF INCOME MEASUREMENT FOR TAX PURPOSES 206 (1990). מעצ� טיבה ,
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הינה או כניטרלי ) אופקי( הצגת הסיווג באופ� זה כשומר על שוויו� 140.לעיתי� זו בזו
לכאורה משמעיי� וברורי� � פתרונות חדשניתוח סיווגי מציגהיות , בעייתית במיוחד
  .כל העתלשאול שוב ושוב ולבחו� לשאלות שראוי 

ביקורת נוספת על הניתוח הסיווגי בדיני הוצאות בכלל מבוססת על ההשפעה החשובה 
הטכני �הניתוח הסיווגי, לפי ביקורת זו. מעמד� של הפרטי� בחברהשל דיני המס על 

יש , כ�. סוייתיה מנורמכל  ביסודה של �אשר יש להעמיד, מתעל� משיקולי� נורמטיביי�
איכות חיי� ורמת , מיצב חברתי, מגדר, מצב משפחתי, להתחשב בנתוני� כגו� מצב בריאותי

ל אעזר להעברת נטל המס �המבח� הסיווגי משמש כלי, ה לדוגמ, לפי לחובסקי141.השכלה
לחובסקי מראה כי המבח� הסיווגי . העובדי� השכירי� ולשיפור מעמד� של בעלי ההו�

אזי  ,לפיה א� אי� ממסי� הכנסה פרטיתששנשענו על הלוגיקה ,  המס האנגליי�מ� מדיניא!
 תחת ההנחה שברור מאליו מה� הוצאות פרטיות ,זאת. אי� מתירי� בניכוי הוצאה פרטית

סיווג הוצאות , למשל.  תרבותיתסהא� בפועל הכרעה זו תלויה בתפי. ומה� הוצאות עסקיות
 המזוהות ע� , מיוחסות לנשי�הע מכ� שהוצאות אלטיפול בילדי� כפרטיות בישראל נובה

וטוע� כי הוא אינו ,  ג� מרגליות מבקר את הניתוח הסיווגי בדיני הוצאות142. הביתיתרההסֵפ
מרגליות מייש� את הניתוח הסיווגי ומשתמש . סוי המבוסס על יכולת לשל�ימתיישב ע� מ

שווה הוצאות טיפול בילדי� מאשר ,  רשויות המס� של על עמדתובו כנקודת מוצא לביקורת
  143.ביגוד או מזו�על להוצאות 

 הוצאות הטיפול בילדי� � שללמרות הביקורת החריפה על הניתוח הסיווגי ועל סיווג
�פסקי. פי סיווגה כפרטית�הדי� הפוזיטיבי בישראל מתייחס להוצאה זו על, למישור הפרטי

מדרגה בהתפתחות השיח �יצת וה� מהווי� קפ, זוסה יצרו הפוגה בתפיÈ¯Ùהדי� בעניי� 
 לכתיבה הדי��שבפסקיעצ� ההפניות מג�  ,זאת.  הוצאות הטיפול בילדי�� שלסוייבסוגיית מ

התרת הוצאות הטיפול בילדי� �קורתית הישראלית באשר למשמעויות המגדריות של אייהב
כפי  , קבעו כי נקודות הזיכויÈ¯Ùבעניי� המשפט �בתי,  מזורהית. בניכוי מההכנסה החייבת

משו�  , אינ� חלופיות להכרה בהוצאות הטיפול בילדי�,אותה עת בפקודהשהוגדרו ב
�בתו� כ� קבעו בתי. ליתפיסק� מטרת� לבר,בניגוד להכרה בהוצאה, שנקודות הזיכוי

 ליתפיסק�הינה פני�מההכנסה החייבת ת הטיפול בילדי� והוצאניכוי� של המשפט כי התרת 
 לניתוק È¯Ùלמרות הצעד הגדול שנעשה בעניי� , זאתע� . נפרד מבסיס המס�וחלק בלתי

הוצאות נשיות ופרטיות שאי� זה ראוי להכליל� בבסיס אל היחס להוצאות הטיפול בילדי� כ
 הבסיסית והמושרשת של סיווג ההוצאה שולטת עדיי� בדיני המס סההתפי, המס

_____________________________________  

, חשבונאית אינה יכולה להכיל מורכבויות אנושיותפיסה תהכרעה נורמטיבית המבוססת על 
 .תרבותיות או מגדריות

 .12ש "לעיל ה, " לפקודת מס הכנסה170' הוצאות הטיפול בילדי� בעקבות תיקו� מס"דג�   140
 .272' בעמ, 7ש "לעיל ה, "הוצאה מוכרת"דג�   141
 .7ש "לעיל ה, "קטיגוריות של מי� ומעמד בדיני מס ההכנסה"לחובסקי   142
 .108ש "לעיל ה, מרגליות  143
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 באשר סה תפיהדי� מצביעה על שינוי�בעיקר היות שבחינת ההנמקות של פסק, הישראליי�
  144. ולא בשבירת עצ� הניתוח הסיווגי,לסיווג ההוצאה מפרטית לעסקית

סויית באשר להוצאות הטיפול בילדי� מבוססת על הניתוח יהנורמה המ, לסיכו� חלק זה
 ע� ות מזוהללוהות כתוצאה מכ� שההוצא, ע� זאת. הוצאה פרטיתכ �אותהמסווג הסיווגי 

הדעה הרווחת היא כי דיני המס צריכי� ,  קטני�מהות לילדי�י א–נישומי� מסוימי� 
לצאת לעבודה מחו� )  בכללונשי�(מהות יכדי לעודד אבעיקר , אלה ותלהתייחס להוצא

קורתי י ניתוח בו שלת עומד ג� ביסודו נשיותת הטיפול בילדי� כהוצאוזיהוי הוצא. לבית
ביחס למשמעויות ובכללותה ביחס לגישה הסיווגית , מפותח ביחס למיסוי הוצאות בכלל

 על 145.טיפול בילדי�הסוי הוצאות ילמבנוגע החברתיות הסמויות של הנורמה המקובלת 
 של וד�נית� לראות את ייח, רקע הניתוח המשפטי המקובל והניתוח הביקורתי כאמור לעיל

 גישה מתקדמת הרואה בהוצאות הטיפול י�אשר מחד גיסא מביע, È¯Ùהדי� בעניי� �פסקי
במידה  י� ומנציח ומאיד� גיסא ממשיכי�,ותרת בניכוי כחלק משיטת המס מבילדי� הוצאה

  .מסוימת את הניתוח הסיווגי

  טיפול בילדי�הניתוח טמפורלי של הוצאות . ג

 הוצאות הטיפול � שלסוייבחלק זה יוצג ניתוח טמפורלי של הדי� ושל הדיו� בסוגיית מ
  :היבטי� הבאי�ה בארבעתהניתוח יתמקד . בילדי�

 ;טיפול בילדי�ה זמ� ו שליינימאפ  .1
  ;"אלמלא"ת הטיפול בילדי� לפי מבח� הוהמשמעויות הטמפורליות של הכרה בהוצא  .2
ת הטיפול בילדי� לפי מבח� והמשמעויות הטמפורליות של הכרה בהוצא  .3

  ;האינצידנטליות
  :טיפול בילדי� כהוצאה המיוחסת לנשי�ה זמ� ו שלמאפייני  .4

  ;הטיפול בילדי� ÔÓÊ סויימ –יעילות   .א
  ; צדק ושיקול חלוקתי– נשי� ˘Ïזמ�   .ב
 ".אמת�מס" הגינות ו– זמ� נשי ÈÙ˙˙Ò  .ג

_____________________________________  

ש "לעיל ה, " לפקודת מס הכנסה170' הוצאות הטיפול בילדי� בעקבות תיקו� מס"ראו ג� דג�   144
12.  

הוצאות הטיפול "דג� ; 7ש "לעיל ה, "קטיגוריות של מי� ומעמד בדיני מס ההכנסה"לחובסקי   145
ההשלכות "דג� ; 12ש "לעיל ה, " לפקודת מס הכנסה170' בילדי� בעקבות תיקו� מס

 Dagan, Ordinary People, Necessary; 7ש "עיל הל, "סי�יהחלוקתיות הנסתרות בדיני מ
Choices ,12ש "לעיל ה. 
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1 .È�ÈÈÙ‡ÓÏ˘ Â ÔÓÊ ‰ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË  

זמ� רב ה� מצרי� טיפול בילדי� , ¯‡˘È˙: יחודיי�ימאפייני� כמה לזמ� הטיפול בילדי� יש 
� � לכ�ובהתא, מיוחסת לנשי�פעולת הטיפול בילדי� , ˘�È˙. בטווח הקצר וה� בטווח הארו

ידי ההורה �הטיפול בילדי� על, ˘È˘ÈÏ˙. מהותיידי א�בעיקר על" נצר�"זמ� הטיפול בילדי� 
שכר כספי בי� בעבור , הנאהלצור� הפקת  בי� – נעשה לרוב תו� כדי ביצוע פעולות נוספות

 תה נובעידי ההור�עצ� פעולת הטיפול בילדי� על, ¯·ÈÚÈ˙. הכרח כזה או אחרובי� מפאת 
אינו זמ� הטיפול בילדי� , דהיינו. מיידית או עתידית – להפיק הנאה ה ג�עשויא� , מהכרח

 � שלאל� להגדיר זמ� זה במונחייא� נ. נית� להגדרה דיכוטומית כזמ� פנאי או כזמ� עבודה
. יחד�ג�מדובר בזמ� שהוא עבודה ופנאי שההגדרה המתאימה ביותר תהיה , עבודה/פנאי

עבודה : ארבע קטגוריות ראשיות למדברת עוקת השימוש בזמ� המקובלת כיו� יצוי� כי חל
או פנאי (ופנאי ) self-care(טיפול עצמי , )unpaid work(עבודה ללא שכר כספי , בשכר
) וג� מחו� לישראל( הקיי� בדיני המס בישראל רי הדי� הסיווגי הבינ, ע� זאת146).טהור

עבודה (העסקי התחו� כלל בהבחנה בי� �סק בדר�ועו, אינו מכיל את כל הקטגוריות הללו
כפי ). טיפול עצמי ופנאי טהור, כולל עבודה ללא שכר כספיה(פרטי בי� התחו� הל) בשכר

הינה , כשלעצמה, פעולת הטיפול בילדי�, המאפייני� הייחודיי� שלעיל� וכח מוישנית� לה
ל בילדי� עשויה המורכבות הטמפורלית של הטיפו. פעולה מורכבת מבחינה טמפורלית

  .מהות בפרטיושל אללמד על מורכבותו של האד� בכלל 
ידי הוריה� הינה �הבנת המאפייני� הטמפורליי� הייחודיי� של טיפול בילדי� על

: �ייקריהטיפול בילדי� משלושה טעמי� ע הוצאות � שלסוייחשובה לדיו� בסוגיית מ
˙È˘‡¯ ,כ� זו �לע.  לנשי�כי�משויטיפול בילדי� ולכ� ג� הוצאות הטיפול בילדי� ה

לבי� ) המועדפי�הנישומי� ( הזמ� בי� גברי� סותהזדמנות טובה לבחו� את ההבדלי� בתפי
הייחוד הטמפורלי של הטיפול , ˘�È˙. ביחס לגישה המשתקפת בדיני מס הכנסה בכלל, נשי�

 חשיבותו של הקשר בי� דיני המסלנוכח . משמעות תרבותיתנושא ידי הוריה� �בילדי� על
רבותית מצדיקה דיו� מיוחד תחשובה מבחינה מסוימת הינה תופעה העובדה ש, תרבותבי� ל
ההשלכות החברתיות של , ˘È˘ÈÏ˙ 147.בה הנוגעת ליתקביעת נורמה פיסקעת בזו ה תופעב

_____________________________________  

 JOHN P. ROBINSON & GEOFFREY GODBEY, TIME FOR LIFE: THE SURPRISING WAYSראו   146

AMERICANS USE THEIR TIME (1997).  
, Fellows; 628' בעמ, 12ש "ה לעיל, Dagan, Ordinary People, Necessary Choicesראו   147

 .Allan J. Samansky, Child Care Expenses and the Income Tax, 50 FLA. L; 109ש "לעיל ה
REV. 245 (1998); Kimberly J. Morgan, The “Production” of Child Care: How Labor 

Markets Shape Social Policy and Vice Versa, 12 SOCIAL POLITICS 243 (2005).  מעניי�
עבודה �בית של אחרי� מזוהה ע� מהגרות�מטיפול בילדי� וממשקהכנסה  ריתהב�צותארשב

ביקורתית כתוצאה מכ� קיימת כתיבה .  נמו�כלכלי�חברתיאמריקאיות ממעמד �או נשי� אפרו
, Fellows ראו. ההיבט של קבוצות מוחלשות אחרות� סוי הוצאות הטיפול בילדי� ג� מיעל מ

 .109ש "לעיל ה
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זמ� האו (פנאי ה זמ� ו של ובאיכותוידי הא� יוצרות הבחנה בכמות�בילדי� עלטיפול 
  148.ת ושל נשי� בכללמהויהעומד לרשות� של א) חופשיה

2 .‡ˆÂ‰· ‰¯Î‰ ˙Â‰ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰ ÔÁ·Ó ÈÙÏ "‡ÏÓÏ‡"  

�עלוזאת , טיפול בילדי�הת והוצאשל  � הוא בהתרת ניכויÈ¯Ù הדי� בעניי�� של פסקי�ייחוד

,  לפקודה17וי בסעי� תנאי המצהשל ובפרט , אותה עתב הקיימשהתחקיקה  לש פי פרשנות
  :כהאי לישנאהקובע 

זולת א� הניכוי הוגבל או לא , ו החייבת של אד� ינוכולש� בירור הכנסת
 הכנסתו בשנת ·ÂˆÈÈ¯ יציאות והוצאות שיצאו כול� ,31הותר על פי סעי� 

  .]הוספוההדגשות [. .. כ� בלבדÌ˘ÏÂהמס 

מבח� : הפרשנות המקובלת להתרת הוצאות לפי סעי� זה מבוססת כאמור על שני מבחני�
את מבח�  È¯Ùבעניי� המשפט �בפסיקת� קידמו בתי.  ומבח� האינצידנטליות"אלמלא"ה
למבח� הראשי להכרה עד אז נחשב ר שא ,פני מבח� האינצידנטליות� על"אלמלא"ה

 הטמפורלי שבהוצאות הטיפול Í¯ÂˆÏמשקל הדי� נית� �בפסקי 149.רכי מסובהוצאות לצ
עבור השגחה על ילדיה בזמ� פרי באלמלא שילמה : "אלמלא" באמצעות מבח� הבילדי�

 רהית. ולכ� הוצאותיה הותרו בניכוי, להפיק הכנסהיכולה יתה ילא ההיא , שהיא מחו� לבית
טיפול בילדי� הלפיה הוצאות שהמשפט את טענת פקיד השומה �דחו בתי È¯Ù בעניי�, מזו

 17כדרישת סעי� , ייצור הכנסה· ולא הוצאות , ליציאה לעבודהשקודמותה� הוצאות 
 ובעיקר ,È¯Ùהמשפט בעניי� �ת הצדדי� נית� להסיק כי בתיהכרעה זו בי� עמדומ. לפקודה

_____________________________________  

נית� שאינו  וטוענת כי זהו מוצר ,"זמ� חופשי" למונח Adam מתייחסת TIMEWATCHבספרה   148
י שמצוי מחו� למעגל מלגבי , קרי ," של כלכלת השוקהליצ"מי שמצוי בידי �עללשימוש 

אול� נית� לחשוב על ). 8' בעמ, 6ש "לעיל ה, ADAM(כגו� נשי� רבות , התעסוקה בתשלו�
 ככל – בזמ�שייעשה  הבחירה בשימוש ה שלמבטא את מידת גמישותכ" זמ� חופשי"המונח 

טווח שאו ככל ) הלדוגמ, טיפול בילדי�(רבות יותר רכות זמ� פעילויות צול בשהפרט מחוי
עבודה אינו צור� כאשר שימוש בזמ� ל, הלדוגמ(הבחירה שלו בי� פעילויות שונות מצטמצ� 

נית� לומר כי לאד� שגמישות . נה גמישות בחירתו בדבר אופ� השימוש בזמ� קֵט�כ) אפשרי
 .השימוש שלו בזמ� נמוכה יש פחות זמ� חופשי

כר� ראשו�  Ò�Î‰ ÒÓ‰ראו אמנו� רפאל ושלומי לזר " אלמלא" מבח� הו שללעניי� משמעות  149
המשפט העליו� �ידי בית�מבח� האינצידנטליות מוגדר על). 2010, מהדורה רביעית (662, 438

ההוצאה תוכר בניכוי רק א� היא משתלבת בתהליכו ובמבנהו הטבעי : " כדלקמ�È¯Ùדי� �בפסק
, 88ש "לעיל ה, המשפט העליו��בבית È¯Ùעניי� ".  בתהלי� זה עצמושל העסק ומהווה חלק

היו א� שטענו כי מבח� האינצידנטליות הוא  .דינו של המשנה לנשיאה ריבלי�� לפסק7' פס
 וכי הוא נועד להבחי� בי� הוצאה שבהו� , לפקודה17 'המבח� הישיר והיחיד המקיי� את ס

ראו אלפרד ויתקו� ויעקב ). המותרת בניכוי(לבי� הוצאה שבפירות ) ותרת בניכוישאינה מ(
 ).1969, מהדורה רביעית („ÌÈÒÈÓ È�Èנאמ� 
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מבח� את ו, יצור הכנסהי הטמפורלי כצור� ב‰Á¯Î‰את רואי� , המשפט העליו��בית
 על מצביעה, כשלעצמה, הכרעה זו. כזהכמבח� ראשי לבחינת קיומו של צור�  – "אלמלא"ה

  .כנסההמת� משמעות לקשר הטמפורלי בי� ההוצאה לבי� ה
סויית לקשר הטמפורלי בי� הוצאה לבי� הכנסה באמצעות ימת� נפקות משל  חשיבותה

 להלכה שנקבעה בשאלה È¯Ù המשפט בעניי�� נלמדת ג� מיחס� של בתי"אלמלא"מבח� ה
 נקבע כחמישה עשורי� ·Â¯˜הדי� בעניי� � פסק150.משפטית דומה בעניינו של מרדכי בורק

יש להכיר כי את טענתו של הנישו� עליו� ההמשפט �עניי� דחה ביתאותו ב. È¯Ùלפני עניי� 
 לא היה לואלה  ותבהוצאות הנסיעה שלו בי� שני מקומות עבודה שוני� שכ� אלמלא הוצא

ÔÓÊ È„ טיעונו של בורק דומה לטיעונה של ,  במוב� זה151.לעבוד בשני מקומות העבודה
הראשו� . בה נשאו מתו� נימוק של הכרח טמפורליששניה� ביקשו להכיר בהוצאה : פרי

ה טענה יואילו השני, לעבוד במקו� עבודה נוס�יכול לא היה הוא טע� כי אלמלא הנסיעות 
הייתה לא היא , בה� עבדהשכי אלמלא הטיפול בילדיה במוסדות חינו� במש� השעות 

.  היא נדחתה·Â¯˜בעניי� אילו ו, תקבלה הטענהה È¯Ùבעניי� , למרות זאת. יכולה לעבוד כלל
,  הטמפורלי של טענתה של פריטבי אינ� מתייחסי� במישרי� להÈ¯Ù המשפט בעניי��בתי

 בהקשר ·Â¯˜די� �המשפט העליו� מזכירי� את פסק�המשפט המחוזי וה� בית�אול� ה� בית
 מתמודד ע� È¯Ùהמשפט העליו� בעניי� �בית. של השאלה המשפטית הדומה שהתעוררה

יתר למבח� �המשפט משקל�ביתנת�  ·Â¯˜כי בהלכת ידי הקביעה �על ·Â¯˜בעניי� ההלכה 
�בית, לעומת זאת. אי� זה המבח� היחיד להכרה בהוצאהוהתעל� מכ� ש, האינצידנטליות

א� מראה כי , מבח� האינצידנטליות הוא מבח� ארכאיכי מרמז  È¯Ùהמשפט המחוזי בעניי� 
.  ולא באשר להוצאות הנסיעה של בורק,מבח� זה מתקיי� באשר להוצאות הטיפול בילדי�

הצור� קיבל  È¯Ùבעניי� , נית� לראות כי א� שהדבר לא נעשה במפורש, ל מקו�מכ
 סתעניי� זה מצביע על התפתחות מעניינת בתפי. הטמפורלי של ההוצאה נפקות של ממש

  .יותִיוסיהזמ� כפרמטר בקביעת� של נורמות מ
  עולה ג� ניצ� של התייחסות מורכבתÈ¯Ùעניי� בי�  ל·Â¯˜ההשוואה בי� עניי� � מ

ארית של זמ� י לינסהתפי. אריתי זמ� לינסתמ� שונה במעט מתפי זסתתפימסתמנת ו, "זמ�"ל
אינה יכולה להסביר הבדלי� ו,  או משאבצור�אל התייחסות לזמ� כיכולה לשאת אינה 

_____________________________________  

 ).1961 (1801ד טו "פ, Â· '‰ÓÂ˘‰ „È˜Ù¯˜ � 190/61א "ע  150
שהוא חשמלאי , אפשר שלא לרחוש אהדה למערער�אי ":1802'  בעמ,ש�המשפט �כדברי בית  151

 משעה, ועמל קשה, הוא עבד כשכיר אצל שני מעבידי�.  ע� פקיד השומהבו ברי,לפי מקצועו
עד לשעות הערב המאוחרות  5 ומשעה, הבטחו��הצהרי� במשרד�אחר 4 בבוקר עד שעה 7

עבודתו הראשונה הביאה אותו לעתי� קרובות אל מחו� לעיר . אביב�בבית ציוני אמריקה בתל
ÔÓÊ· ÚÈ‚‰Ï È„ÎÂ אל� להיזקק לאמצעי תחבורה למקו� עבודתו השני היה נÌÈ„ÁÂÈÓ – 

כל משאלתו היתה . כול ארוחות חמות מחו� לביתולא וכ� – 'שירות'למוניות מיוחדות או 
את ההוצאות שהוציא על נסיעות וארוחות אלה מהכנסותיו משני , לצור� מס הכנסה, לנכות

 .)הוספוההדגשות ( "מקומות עבודתו
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, לדעתי,  אשר עמדה– אריתי הזמ� הלינסתתפי, כ�. בצרכי� טמפורליי� בי� נישומי� שוני�
ת הנסיעה של נישו� שיש לו ואינה מאפשרת הבחנה בי� הוצא – ·Â¯˜די� � פסקו שלביסוד

הדי� � פסקי.נישו� שיש לו שני מקומות עבודההוצאות הנסיעה של מקו� עבודה אחד לבי� 
 צרכי� שעשויי� –מתייחסי� לצרכי� טמפורליי� של נישומי� , לעומת זאת, È¯Ùבעניי� 

  .נישומי� שוני�אצל להיות שוני� 
 מתייחס לקשרהוא משו� ש,  במהותואריי הוא מבח� לינ"אלמלא"מבח� ה, על פניו

 זמ� סת עשוי להציג תפיÈ¯Ùיוש� בעניי� ש כפי "אלמלא"מבח� ה אול� .שבי� סיבה ותוצאה
אלה אינ� , סיבה ותוצאהבי� ש עוסק בקשר "אלמלא"מבח� הפי ש�על�שכ� א�, מורכבת
או הכספית ההוצאה רק �  ככל שהסיבה או התוצאה אינ,ל אותו צירבהכרח עמצויות 

 התייחסות מת מבטא במידה מסויÈ¯Ù בעניי� "אלמלא"ישו� מבח� הי ,כ�. התוצאה הכספית
�לכ� יש בפסקי. צירפני �נקודות עלאל  ולא כ,משאבאל עלות בפני עצמה או כאל לזמ� כ

עניי� זה עולה היטב . "אלמלא" זמ� מורכבת במסגרת מבח� הסתהדי� האמורי� ביטוי לתפי
רואה את ההכרח של ההוצאה לש� אשר , È¯Ùהמשפט המחוזי בעניי� �סיקתו של ביתמפ

  152.שהזמ� הוא משאב מוגבלכנובע מכ� הפקת הכנסה 

3 .‡ˆÂ‰· ‰¯Î‰ ˙Â‰ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË˙ÂÈÏË�„Èˆ�È‡‰ ÔÁ·Ó ÈÙÏ   

 סבר כי הוצאות הטיפול בילדי� אינ� משתלבות בפעילות È¯Ùהמשפט העליו� בעניי� �בית
המשפט �בית, לעומת זאת 153.עומדות במבח� האינצידנטליות ולכ� אינ� ,הפקת ההכנסה

_____________________________________  

' בעמ, 97ש "הלעיל ( È¯Ùהמשפט המחוזי בעניי� �של ביתדינו �דומה כי הדברי� הבאי� מפסק  152
המערערת יכולה הייתה לבצע את מטלות  "":זמ�" מורכבת כזו לסהמשקפי� היטב תפי) 136

מה שלא נית� לעשות בקשר ע� השגחה , הבית בשעות אחרות שאינ� שעות עבודתה במשרד
א� כ� ... התנהל בלא שהילדי� יהיו תחת השגחה בשעות היו�העסק לא יכול ל. על הילדי�

מציטוט  ."אחרת לא תוכל המערערת לתפקד בעסקה, היא בגדר הכרח, כולה, הוצאת ההשגחה
 משו� שהעיתוי של זמ� הטיפול בילדי� הינו יותהטיפול בילדי� הכרחהוצאות זה עולה כי 

כגו� (לבחירה נית� ביצוע� מועד שכ� עולה מהציטוט כי יש פעולות �כמו. מוגבל וקשיח
ע� בהכרח ביצוע� מתנגש שמועד ) כגו� הטיפול בילדי�(יש פעולות לעומת� ו, )מטלות הבית

 .עולה מכ� כי זמ� הוא משאב מוגבל. העבודהזמ� 
אפיונו ומעמדו של מבח� האינצידנטליות צרי� שיבח�  ":ובלשונו של המשנה לנשיאה ריבלי�  153

, אכ�...  לפקודה17 הנוהגות כיו� ולאור תכליתה של הוראת סעי� בראי ההלכות הפרשניות
 הוא תהלי� שגבולותיו אינ� "ייצור הכנסה". תתכנה אפשרויות פרשניות שונות לתיבות אלה

שנעשה היישו� [יש ממש בטענה כי יישו� זה של מבח� האינצידנטליות , אכ�... תמיד ברורי�
ספק א� הוצאת השגחה על ילדי� . ל� במידת מהמאו] 'מ'  א–המשפט המחוזי �ביתידי �על

אלא שבכ� אי� כדי להכריע את .  של מקור ייצור ההכנסה"משתלבת בתהליכו ומבנהו הטבעי"
דינו � לפסק21 ,17 'פס, 88ש "לעיל ה, המשפט העליו�� בביתÈ¯Ù עניי� ."גורלה של ההוצאה

 דעי� תמימת ":מפי השופטת חיות  נאמרו הדברי� הבאי�בהמש�. של המשנה לנשיאה ריבלי�
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נפרד מהלי� ייצור � חלק בלתי�ת הטיפול בילדי� הינוקבע כי הוצא, È¯Ùהמחוזי בעניי� 
  :ההכנסה של הא� העובדת

במובנ� , המערערת דכא� נשאה בנטל לשכנע כי הוצאות ההשגחה על ילדיה
שלה� ברורה האינצידנטליות . סהה� בעלות זיקה ליצירת ההכנ, האמור
שעה שבלא השגחה ראויה לא יכולה הייתה המערערת ] כ� במקור[ מעליה

כטענת  [לא רק כתנאי תחילי לעצ� יציאתה לעבודתה, להפיק הכנסה כלל
  154.אלא שעה שעה במהל� הפקת ההכנסה, ]'מ'  א–פקיד השומה 

את רואה , המשפט המחוזי�ידי בית�מובאת לעיל עלהיא כפי ש,  פקיד השומהו שלעמדת
ההיבט � בכ� פקיד השומה מתעל� מ. עלות הטיפול בילדי� כתנאי מקדמי ליציאה לעבודה

ת הטיפול בילדי� ולפיה הוצאשארית י זמ� לינסת ומביע תפי,הטמפורלי של הוצאה זו
המתקיימות זו אחר זו , ידי נשי� עובדות הינ� תופעות שונות ומנותקות�והפקת ההכנסה על

 –הניתוק בי� שתי תופעות אלה נובע במידה רבה מהניתוק המרחבי שלה�  .פני ציר הזמ��על
ולכ� הוצאות הטיפול בילדי� אינ� , הטיפול בילדי� נעשה הרחק ממקו� העבודה

ת וית� לתאר את ההיבט הטמפורלי של הוצא לפיכ� נ. להפקת ההכנסה כביכולאינטגרליות
טיפול התחילה הא� נושאת בהוצאות : פ� הבאהטיפול בילדי� בעיני פקיד השומה באו

 הזמ� סת נית� לתאר באופ� סכמטי את תפי� לכ�בהתא. בילדי� ואחר כ� היא מפיקה הכנסה
  :פני ציר זמ� אחד�של פקיד השומה ביחס להוצאות הטיפול בילדי� על

  
*  

 ת טיפול בילדי�והוצא
*  

 הפקת הכנסה
  

ת ובוח� את הוצא) המשפט העליו��ביתובמידה מסוימת ג� (המועד שבו פקיד השומה 
. ת הטיפול בילדי�והטיפול בילדי� הוא המועד שבו בחרה הנישומה להוציא את הוצא

 פקיד השומה בנקודה זו הוא ו שלהמשפט העליו� לבי� עמדת� ביתו שלההבדל בי� עמדת
 È�ÙÏהמשפט העליו� ממק� את ההחלטה לצאת לעבודה �על ציר הזמ� האמור ביתש

המשפט העליו� ביחס � הזמ� של ביתסתאת תפי. לשאת בהוצאות הטיפול בילדי�ההחלטה 
  155:הבאבאופ� פני הציר הזמ� �להוצאות הטיפול בילדי� נית� לתאר על

_____________________________________  

 כי הניסיו� לייש� את מבח� האינצידנטליות על המקרה דנ� הוא מאול� ... דברי חבריע�אני 
  ."במידת מה

  .97ש "לעיל ה, המחוזיהמשפט � בביתÈ¯Ùעניי�   154
 15' פס, 88ש "לעיל ה, המשפט העליו�� בביתÙÈ¯בעניי� די� ה�בפסקוכפי שנוסחו הדברי�   155

אי� מחלוקת כי אלמלא יציאתה של המשיבה  ":דינו של המשנה לנשיאה ריבלי��לפסק
 וכי לפחות חלק מההוצאות ...לעבודתה לא היו ילדיה נזקקי� למסגרות השגחה מסוימות

א� כי , טמו� השוני העקרוני והמהותי, ותר לציי�לא למ, בכ�. שהוציאה המשיבה היו נחסכות
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*  
 ההחלטה לצאת לעבודה

*  
 ת טיפול בילדי�והוצא

*  
 הפקת הכנסה

  
  :הבאהזמ� באופ� ת הטיפול בילדי� על ציר ומיקו� הוצאעל נית� לחשוב ג� 

  

*  
 ההחלטה לצאת לעבודה

 *  
  ת טיפול בילדי�והוצא

 הפקת הכנסה
  

אשר , המשפט המחוזי�ביתשל  סתוההצגה הגרפית האחרונה עשויה לתאר את תפי, לכאורה
�אי, אול� לדעתי. להפקת ההכנסהזמנית �כמ!צאות בורואה את הוצאות הטיפול בילדי� 

פני ציר זמ� � עלÈ¯Ùזי בעניי� המשפט המחו�ביתשל  תולתאר באופ� הוג� את עמדאפשר 
 "אלמלא" מושתתת על התקיימות מבח� ההמשפט המחוזי�שפסיקתו של ביתמשו� , אחד
„ˆÏת הטיפול בילדי� ומושתתת על ההבנה שהוצאהיא , כלומר.  מבח� האינצידנטליות

�מכא� שנית� לומר כי בית. ת אותהוהכנסה א� ג� מאפשרהת במקביל להפקת ומתקיימ

 ואולי נית� א� לדבר על ,אריתי הזמ� הלינסה זמ� שאינה תפיסתי מחיל תפיהמשפט המחוז
 זו משקפת לדעתי את מורכבותו האנושית סה תפי156. זמ� של קווי� פתוחי�סתהחלת תפי
 זמ� זו סתתפי. יצר� או צרכ� ברגע נתו�מעבר להיותו נישו� ומעבר להיותו  ,של האד�
הפועלת בעול� של ריבוי , מודרניתולמעשה את הא� ה, את האד� המודרנימשקפת 
 באותו המשפט העליו��במידה פחותה ג� ביתו, È¯Ùהמשפט המחוזי בעניי� �בית. משימות

 בעול� של ,הזמ� הנשי בפרטשל  ו, הביעו בפסיקת� הבנה מורכבת של הזמ� האנושי,עניי�
multi-tasking.157זוסה לפי תפי  , �יפול  להוצאות הטÏÈ·˜Ó·יצור ההכנסה מתרחש יהלי

את הפקת זמני �בוהוצאות הטיפול בילדי� מאפשרות באופ� .  לה�·�Â‚È„ולא , בילדי�
 ותת הטיפול בילדי� כהוצאוהוצאאת  הזמ� אשר רואה סתדומה כי תפי. ההכנסה

_____________________________________  

 שא� אלה –בי� הוצאות השגחה על ילדי� לבי� הוצאות על מזו� או תרופות , לא היחיד
אלה הראשונות אינ� נדרשות במקו� שבו , האחרונות מוצאות בי� א� עובד אד� ובי� א� לאו

  .."..ואי� אד� עובד ומטפל בעצמו בילדי
והוא עשוי להוות נקודה מעניינת ,  גמישה של זמ�סהחי� מחיל תפימודל הקווי� הפתו  156

 המשפטית של פעולה או �למחשבה כאשר יש צור� בקביעת נורמה המתייחסת למשמעות
 . מבחינה טמפורליתי�אירוע מורכב

אינו מושג בעל גבולות " יצור הכנסהי" הבנה שהביטוי  מבטאÈ¯Ù המשפט העליו� בעניי��בית  157
, ת הטיפול בילדי�ו אמירתו זו אינה מקבלת תוק� לעניי� הוצא, ע� זאת.שמעיי�מ�חדוברורי� 

 י כי הוצאה זו אינה משתלבת בתהלי� ובמבנה הטבע,ללא כל נימוק, המשפט קובע�בית כ�ש
 .של הפקת ההכנסה
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לכ� ג� קשה לתאר אותה על ציר . אריתי זמ� לינסתהכנסה אינה תפיהת לייצור ואינצידנטלי
  .פני ציר הזמ�� עלÂ˜�Î„‰ אותה  לתאראפשר�איוממילא , זמ� אחד

הדי� �נעלמת לחלוטי� מפסקיאינה ארית י הזמ� הלינסתחשוב לציי� כי תפי, ע� זאת
כאשר ההוצאה מחולקת למרכיב  ,הלדוגמ – ישו� המבח� הסיווגייהיא עולה ב. È¯Ùבעניי� 
 ).עבור טיפוח הילדי�בהוצאה (ולמרכיב פרטי ) עבור השגחה על הילדי�בהוצאה (עסקי 

בה�  ג� מכ� שההלכה הקבועה È¯Ùהדי� בעניי� �בפסקיעולה  תאריי הזמ� הלינסתתפי
  158.פי מבח� המטרה של ההוצאה�מוכרעת במידה מסוימת על

4 . ˙ÂÏÈÚÈ– ÓÈ ÈÂÒ Ï˘ ÔÓÊ‰ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË  

 ויבקש מועילות יעודד הוצאות –כלכלי � מבחינת ניתוח משפטי–משטר מס אידיאלי 
סוי ילכ� ניתוח כלכלי מתקד� מתייחס לבעייתיות שבמ. לתלצמצ� הוצאות חסרות תוע

 159.הוצאות הטיפול בילדי� כחלק מהבעיה של העדר מס על תועלות שאינ� כספיות
ולמסות את זמ� לתועלת לתרג� את ה Kleven מציע , ע� בעיה זוובמסגרת התמודדות

 צרהמושלזמ� שיותא�  מציע למסות זמ� באמצעות מס צריכה Kleven 160.התועלת
� Inverse“ ("חלק העלותההופכי של כלל "באמצעות יושג , לדידו, מיטביסוי ימ 161.מצרי

Factor Share Rule” :( לחלק עומד על כל מוצר ומוצר המיטבי שיעור המס �ביחס הפו
 באופ� 162. יש להעלות את המס עליו�זמ� רב יותר כמצרי� ככל שהמוצר . העלות בצריכתו

. צרי� להיות ממוסה בשיעור מס נמו�  או אפילו חוס� בזמ�עטוזמ� משמצרי� מוצר , זה

_____________________________________  

תר בניכוי &שית הטיפול ו מבססי� את הכרעת� בדבר סכו� הוצאÈ¯Ù בעניי� המשפט�בתי  158
 .השגחה עליולפוח הילד או טיאלה מיועדות לת ושאלה א� הוצא לפי המההכנסה

; 1646' בעמ, 137ש "לעיל ה, Weisbach ,הדוגמל , ראו ג�. לעיל4בפרק �תתראו דיו� ב  159
Griffith ,137ש "לעיל ה ;Joseph Bankman & Thomas D. Griffith, Social Welfare and the 

Rate Structure: A New Look at Progressive Taxation, 75 CAL. L. REV. 1905 (1987); 
Louis Kaplow, The Income Tax as Insurance: The Casualty Loss and Medical Expense 
Deductions and the Exclusion of Medical Insurance Premiums, 79 CAL. L. REV. 1485 

(1991). 
 .13ש "לעיל ה, Klevenראו   160
 The optimal policy ensures that household activities are taxed at a“: 546' בעמ, ש�  161

uniform rate, thereby imitating a tax on the fixed time endowment which is first best” .
,  מתייחס למס צריכה אינה משמעותית לדיו� בחלק זהKlevenיצוי� כי העובדה שהמודל של 

�שהסוג � מכיוו� שבעול� של מס הכנסה יש ביטוי למס צריכה מ, המתמקד במס הכנסה
Kleven  מס ההכנסהעוסק בו �  .ג� דר

� וGahvariמסקנת� של את ראו ג�   162Yang דה קשיח לחלוטי�לעבוהזמ� היצע ש כאשר מניחי�. 
Firouz Gahvari & C.C. Yang, Optimal Commodity Taxation and Household 

Consumption Activities, 21 PUB. FIN. Q. 479 (1993).  



  ג"תשע טו משפט וממשל  אילת מג�

414 
z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\07-מג�.doc 11/7/2013 11:15:00 AM  

 �לרכישת בהשוואה נמו�   מסיש לקבוערכישת שירותי� של מטפלת בילדי� על לפיכ
  163.מוצרי� הצורכי� זמ�

ככל , מבחינה זו נית� לומר כי היות ששמירה על ילדי� היא פעולה שצורכת זמ� רב
על המדינה לעודד זאת , יה�ושמירה עלי� בילדעבור טיפול במקצוע �שנית� לשל� לאיש
לעבודה אות� הזמ� ישמש ש וזאת בי� ,זמ� להורי�" ייצור"כדי לעודד , באמצעות דיני המס

  .לפנאי טהורובי� שהוא ישמש אות� 
מחד , עסקיתכפרטית או כהתעלמות מהצור� לכאורה לסווג את ההוצאה ,  על כ�נוס�

 כלכליתמאפשרת התייחסות ,  מאיד� גיסא,בודהמהמטרה של עידוד נשי� לצאת לעו, גיסא
סוי ינית� לחשוב על מ,  היות שכ�164.ת הטיפול בילדי�ולמאפיי� הטמפורלי של הוצא

מסיק אכ� כ� . החזר חברתי בכס� לנשי� בגי� הפגיעה בזמנ�על הוצאות הטיפול בילדי� כ
Andrews מודל מHaig-Simons:165  

[T]he reason for allowing the deduction has to do with the working 

mother’s loss of time to devote to household tasks as compared with the 

nonworking mother, which is precisely the kind of household difference 

that ought to be taken into account in allocating personal tax burdens.166 

למרות .  מניח כי זמנ� של נשי� מורכב מעבודה ומטיפול בילדי�Andrewsשל תיאור זה 
משאב או נכס אל עולה ממנה גישה מורכבת לזמ� כ, משהו�הסטריאוטיפיתהצגת הדברי� 

 מערכת המס וכחלק  אצל אוכלוסיית נישומי� מסוימת באמצעות�שנית� לפצות על חסרונ
  .אינהרנטי ממנה

5 . ÌÈ˘� Ï˘ ÔÓÊ–˜È˘Â ˜„ˆ ÈÏÏÎ È˙˜ÂÏÁ ÏÂ  

 לטענה כי להביועובדה חברתית זו ה. נטל הטיפול בילדי� מונח בעיקרו על א� המשפחה
המשמרת "מכונה לעיתי�  שהבשל מ, נמו� משל גברי�אימהות עובדות זמ� הפנאי של 

מהות ושל נשי� יעובדה זו משפיעה ג� על מידת הניידות התעסוקתית של א. ה�של" היהשני

_____________________________________  

 Henrik J. Kleven, Wolfram F. Richter & Peter B. Sorensen, Optimal Taxationראו ג�   163
with Household Production, 52 OXFORD ECON. PAPERS 584 (2000). 

על הקשיי� הנורמטיביי� שבהצבת המטרה של עידוד יציאת נשי� לעבודה מחו� לבית ראו ג�   164
 . להל�182ש " לעיל וה96ש "ה

  . יש למסות כל התעשרות כלכלית, זהלפי מודל  165
 .William D. Andrews, Personal Deductions in an Ideal Income Tax, 86 HARV. Lראו   166

REV. 309, 382 (1972).  
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 היות שמצב דברי� זה הינו תוצאה של 167.האטרקטיביות שלה� כעובדות ועל מידת ,בכלל
יש לחלקו מחדש ג� וככזה , משאבמבחינה זו זמ� הינו ג�  168,הבניות תרבותיות וחברתיות

  169.באמצעות דיני המס
 NO EXIT: WHAT PARENTS OWE THEIR CHILDREN AND WHAT SOCIETY OWES בספרה

PARENTS מסבירה Alstottבהורי� כי מדינ � – מהותיבא ובעיקר – יות ציבורית צריכה לתמו
המשכיות הבטיח את נטרס החברתיי� ליבשל החובה והא, בעבודה הקשה של גידול ילדי�

 טיפול 170".יציאה" שהיא אחריות ללא ,)continuity of care(הורי� בילדיה� הטיפול של ה
הנדרש בהתחשב בזמ� . קרמהות בעיי זמ� של א–השקעת כמות זמ� גדולה מצרי� בילדי� 

ה� , Alstottלדידה של , מהותיא, בית ועבודה בתשלו��ניהול משק, טיפול בילדי�לש� 
, לעומת זאת, � גברי� לעובדי� שה171. ביותרותהרבששעות העבודה שלה ה� ה יהאוכלוסי

משו� , È˙¯·Á ·‡˘Óבמדובר .  זמ�וגמישות ניידות תעסוקתית –מהות חסר ייש משאב שלא
�חובת ה(שהמשכיות הטיפול כש� , צר של נורמות והצדקות חברתיות מקדמיותשהוא תו

continuity of care (הבחנה בי� . הינה חובה שבבסיסה נורמות חברתיות ואינטרס מדינתי
ע� העובדה " מתקזזת"היא משו� ש, ראשית, במקרה זה מהות תהא הוגנתיגברי� לבי� א

משו� שעובדי� גברי� אוחזי� במשאב של , שניתו, שגברי� הינ� עובדי� אטרקטיביי� יותר

_____________________________________  

167  �גמישות ה ג� על הכלל על כתפיה של הא� משפיע�העובדה שנטל הילדי� מונח בדר
יהיו כתוצאה מהצפי של מעבידי� כי בעתיד ה� , מהותיהתעסוקתית של נשי� צעירות שאינ� א

 .שקיע זמ� בטיפול בילדיה�להויידרשו מהות יא
הורות במשפט בי� אידאל : אמא לא רלוונטית, אמא רעה, אמא טובה"נויה רימלט  השוו  168

 ).2010 (573 לט ÌÈËÙ˘Ó" השוויו� למציאות האימהית
ולכ� יש לחשוב על חלוקה הוגנת , סוייחלוקה צודקת נחשבת אחד העקרונות האינהרנטיי� במ  169

על : המשפטיזציה של המסי�" דוד גליקסברג ,ה לדוגמ,ראו. מסבמסגרת דיני ה" זמ�"ג� של 
עקרונות "אבי נוב ; )2009 (9, 1-א) 4( כגÌÈÒÈÓ" זיקתו של השיח המסי לשיח המשפטי הכללי

יוס� אדרעי ; )2002 (76-א) 6( טזÌÈÒÈÓ" הצדק במערכת המס ויישומ� במיסוי הבינלאומי
מכשולי� קונסטיטוציוניי� "יוס� אדרעי ; )1982 (431 יב ÌÈËÙ˘Ó" בסיס מס כולל בישראל"

 ADAM SMITH, AN ;)1994 (20-א) 6( חÌÈÒÈÓ" וערכיי� בהטלת מס על רווחי הו� בבורסה

INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS, book V, ch. II, part 
II (R.H. Campbell & A.S. Skinner eds., Liberty Classics 1981) (1776).  

170  ANNE ALSTOTT, NO EXIT: WHAT PARENTS OWE THEIR CHILDREN AND WHAT SOCIETY 

OWES PARENTS 3–12 (2004) .Alstott עשות עליצריכה להאינה  טוענת כי תמיכה בהורי��ידי 
הסיוע המדינתי ישירות למשימת הטיפול ידי ייחוס �עלאלא , הגדלת ההכנסה הפנויה שלה�

  .197–171, 101–75' בעמ, ש�. בילדי�
 ,EVA FEDER KITTAY, LOVE’S LABOR: ESSAYS ON WOMEN ראו ג�. 23–22' בעמ, ש�  171

EQUALITY, AND DEPENDENCY 67 (1999); Ofelia Schutte, Dependency Work, Women, and 
the Global Economy, in THE SUBJECT OF CARE: FEMINIST PERSPECTIVES ON DEPENDENCY 

138 (Eva Feder Kittay & Ellen K. Feder eds., 2002).  



  ג"תשע טו משפט וממשל  אילת מג�

416 
z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\07-מג�.doc 11/7/2013 11:15:00 AM  

 שה� כאמור , אלה מהווי� יתרונות כלכליי�.מהותיאאשר ניידות וגמישות זמ� יותר מ
  172.חברתיי� בעיקר�

 טוע� כי Becker,  אומנ�173.זמ�ביש הסוברי� כי נשי� בכלל סובלות מעוני ,  על כ�נוס�
" נאיבי"במחקר אמפירי � אושש א והדבר 174,אי� הבדל בזמ� הפנאי בי� גברי� לנשי�

שעות הפנאי עומת מספר פנאי העומדות לרשות� של גברי� להשעות שבדק את מספר 
הבוחני� את היק� שעות העבודה ,  אול� מחקרי� מעמיקי�175.העומדות לרשות� של נשי�

 176.הכל שעות רבות יותר מגברי��מראי� כי נשי� אכ� עובדות בס�, של נשי� ושל גברי�
) בעבודה ללא תשלו� ובעבודה בתשלו�(לפיה� היק� שעות העבודה שמצאי� ההסבר למ

מחקרי� אלה לא נעשתה הבחנה בי� קבוצות שונות שבשל גברי� ושל נשי� דומה הוא 
-�multiבחשבו� את הג� לא הביאו ה� ו ,)לי וכוכלכלי�חברתימצב , קבוצות אתניות(

tasking .�, י� להיות דומי�ברי� ונשי� עשוישעות הפנאי של גא� א� מספרי , מעבר לכ
 178:בשלושה היבטי�וזאת  177,קיי� הבדל ניכר באיכותו של זמ� הפנאי בי� גברי� ונשי�

˙È˘‡¯ , לגברי�בהשוואה רב יותר אצל נשי� הינו פנאי המעורב ע� עבודה ללא שכר הזמ�, 
� זמ� הפנאי של נשי, ˘�È˙ ;גברי� נהני� משעות רבות יותר של פנאי טהור, כלומר

שעות הפנאי של נשי� מפוצלות יותר , ˘È˘ÈÏ˙ ;יותר משל גברי�) harried" (מוטרד"
  .נשי�בהשוואה ל של זמ� פנאיארו� יותר גברי� נהני� מרצ� ,  קרי,משעות הפנאי של גברי�

_____________________________________  

 ,נכו� יותר להתייחס להבחנה בי� עובדי� ללא ילדי� לבי� עובדי� שה� הורי� לילדי�, לכאורה  172
היא לעיל הבחנה בנוסח הראשו� . מהותיעובדות שה� אבי� בדי� גברי� לועהבחנה בי� ולא ל

 להניח כי בפועל הניידות התעסוקתית של נשי� אול� סביר. יותר "קורקט�קלייפוליט"ג� 
 – של מעסיקי�צפי  ובגלל אות, של גברי� שה� הורי� לילדי�זו צעירות היא שברירית יותר מ

אשר תשקיע שעות , ביו� מ� הימי� א�תהיה אישה צעירה  ש–המבוסס על הציפייה החברתית 
 .רבות בטיפול בילדיה

 ARLIE R. HOCHSCHILD, THE TIME BIND: WHEN WORK BECOMES HOME AND HOMEראו   173

BECOMES WORK (1997); ARLIE R. HOCHSCHILD & ANNE MACHUNG, THE SECOND SHIFT: 
WORKING FAMILIES AND THE REVOLUTION AT HOME (1989); JULIET B. SCHOR, THE 

OVERWORKED AMERICAN: THE UNEXPECTED DECLINE OF LEISURE (1991); Clair Vickery, 
The Time-Poor: A New Look at Poverty, 12 J. HUM. RESOURCES 27 (1977). 

 .Gary S. Becker, Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor, 3 J. LABראו   174
ECON. 33 (1985). 

כולל (דה ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמצא כי עומס העבו�במחקר שנער� בישראל על  175
Âˆ˜˙ È¯˜Ò· וסלי� גרוס וברברה סבירסקי 'ראו ג. של גברי� ושל נשי� דומה) עבודה ללא שכר
ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘Â ÔÓÊ-È¯„‚Ó) 2002( ; דפוסי השימוש בזמ� "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ).1995, 996מ "פ( "1991/92 סקר תקצוב זמ� – בישראל
176  Craig Lyn, Is There Really a Second Shift, and If So, Who Does It? A Time-Diary 

Investigation, 86 FEMINIST REV. 149, 158–164 (2007)) באוסטרליה � ).המחקר נער
 .מהות לבי� אבותיוההבדלי� משמעותיי� יותר בי� א  177
 .53ש "לעיל ה, Bittman & Wajcmanראו   178
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כלכלני� ינסו להסביר את העובדה שנשי� עובדות בעבודה בשכר כספי ובעבודה ללא 
או כתוצאה של גברי� ר מגברי� כתוצאה של יתרו� יחסי שכר כספי במש� שעות רבות יות

בעיקר משו� (שני מכלל המפרנס ה� שבו נשי� ה� בדר�, מהמצב בשוק העבודהליתרציונ
ניתוח פמיניסטי גורס כי הסיבה למצב זה אינה , לעומת זאת). משתכרות פחות מגברי�שה� 

על מערכת , לכ� אשר תהא תהא הסיבה 179.אלא העדפה מגדרית, ליי�שיקולי יעילות רציונ
  . ה� עניות בזמ�,מהות בפרטי וא, שבו נשי�,המס להתחשב במצב הנתו�

,  להתייחס לתחו� העבודה והמשפחהצריכהמערכת חברתית הוגנת , Fraserלדעת 
 מערכת חברתית צודקת ,לדעתה,  לכ�180.ולשאול כיצד על חברה הגונה להתייחס לחבריה

פמיניז� ומבוססת על ההכרה שיחסי של הבתובנות מושרשת אשר  הינה מערכת ניתוהומ
כוללת חמישה , לדידה, מערכת אידיאלית כזו.  ה� חלק נורמלי מהחיי�לזולתדאגה ותלות 

הכוונה היא לא רק " שוויו�" ב181.אשר אחד מה� הוא השוויו� בי� המיני�, רכיבי�מ
 זהבעניי� . בזמ�אלא ג� לשוויו� , להפחתת פערי השכר הממוצעי� בי� גברי� לבי� נשי�

 בהתחשב בכ� –  כי מדיניות חברתית צריכה לקד� חלוקה שוויונית של זמ�Fraserטוענת 
עוסקי� ג� בעבודה בתשלו� וג� בעבודה ללא תשלו� מעטי� א� גברי� ושנשי� רבות 

עוני מיש להתחשב בכ� שנשי� סובלות וכי  – בקרובי�וזוג �בבני, כספי בטיפול בילדי�
 חלוקה חברתית צודקת של זמ� כמשאב חברתי תצדיק 182.פרופורציונלי� באופ� לאבזמ�

נשי� מנת לקד� שוויו� אמיתי בי� �על, מהות בפרטיסוי המתחשב יותר בנשי� בכלל ובאימ
  183.וגברי�

אל כ" זמ�"לפיכ� ניתוח טמפורלי של הוצאות הטיפול בילדי� מלמד כי התייחסות ל
 מחייבת התייחסות לשוני בזמנ� ליותפיסקה נורמותה קביעת � המנחי� אתמרכיב בשיקולי

_____________________________________  

  .ש�  179
 .Nancy Fraser, After the Family Wage: Gender Equity and the Welfare State, 22 POLראו   180

THEORY 591 (1994). א� , כמו מרבית הכתיבה בעניי� שוויו� בזמ�Fraser אינה מתייחסת 
 .אלא לתחו� של דיני הרווחה,  המסבמישרי� לדיני

�שלהל� חמשת המרכיבי�   181Fraserמניעת ניצול נשי� )2( ; מניעת עוני בקרב נשי�)1(:  מציגה 
 )4(; )בזמ� ובכבוד, וויו� בהכנסותש( שוויו� בי� גברי� לנשי� )3(; )בהיות� עובדות פגיעות(

 נשי� אינ� צריכות לחיות – anti-androcentrism )5(; נשי� מהשוליי�ה � שלהוצאת פעילות
�ג לכ� שבנימדיניות חברתית צריכה לדאו. נועד לגברי�וידי גברי� �עוצב עלר שאבעול� 

אלא , יחשבו שוני� מהנורמהיאנוש המסוגלי� ללדת ולדאוג לבני משפחה ולחברי� לא 
  .ש�. משתתפי� שווי�

מבחינה זו נית� לחשוב על קושי נורמטיבי נוס� הטמו� בהצבת המטרה של עידוד נשי� לצאת   182
גדרי בזמ� וויו� משככל שקידו� , בפרט. וויו�ששכ� ספק עד כמה מטרה זו מקדמת , לעבודה

משו� שעידוד , הצבת המטרה של עידוד עבודה מחו� לבית אינה רצויה, הינו מטרה חשובה
בעיקר ככל שמתעלמי� מהפ� ,  וא� עלול לפגוע בו,אינו מקד� שוויו� מגדרי בזמ�כזה 

, Fraserראו .  והוא עידוד גברי� לעבוד ג� בתו� הבית,וויו� בזמ�שהמקביל החיוני לקידו� 
 .96ש "לעיל ה, Perrons; 180ש "לעיל ה

 .180ש "לעיל ה, Fraserראו   183
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כאשר שוקלי� כיצד יש למסות את הוצאות הטיפול , ה לדוגמ,כ�. של נישומי� שוני�
 כאשר ,או במילי� אחרות(בילדי� או הוצאה אחרת שמורכבת מעלות זמ� משמעותית 

את יש לשקול ג� , הוצאות נסיעה לעבודהכגו� , )שצורכת זמ� רבסוי פעולה ישוקלי� מ
אופ� יש למסות נשי� בשהמסקנה הישירה היא . גמישות הזמ� של הנישו� כחלק מקבוצה

רכי מס ראוי שתהיה בשיעור גבוה והכרה בהוצאות של נישומות לצ: גברי�אשר שונה מ
משו� שבידי נשי� הוצאות אלה משקפות עלות , ההכרה באות� הוצאות אצל גברי�� יותר מ

 ותהוצאמדובר בככל שביתר שאת קרו� זה יש להחיל עי. זמ� גבוהה יותר באופ� יחסי
  . והוצאות טיפול בילדי�הוצאות נסיעה לעבודהדוגמת , ת עלות זמ� גבוהה יותרומשקפה

6 . È˘� ÔÓÊ–Â ˙Â�È‚‰ "ÒÓ-˙Ó‡"  

סוי העומדות יעקרו� ההגינות מחייב את המחוקק ואת המדינה לקבוע ולייש� נורמות מ
אשר " זמ�" ראוי שמערכת המס תתייחס למאפייני  לכ� ג�184".אמת�מס"של קרו� יבע

דרישה את הנית� לראות , פמיניסטיתהתיאוריה ה תמבחינ. נישומי� שוני�אצל שוני� 
הניתוח הטמפורלי של הוצאות הטיפול בילדי� כחלק מתפיסה של בהקשר " אמת�מס"ל

 –ד האח:  משני היבטי� שוני�,זאת 185".יחס שווה לשוני�"תרבותית פמיניסטית של 
ת של נשי� היא תוצר של הבניות תרבותיות וג� של בחירה של נשי� רבות לדבוק השונ!

ת הנשית שיש להתייחס אליה  השונ!– אחרהו ;)זמ� של נשי� ("נשיי�"בדפוסי התנהגות 
 הזמ� סת זמ� שונה מתפיסת וטבועה בתפי,היא ג� בסיסית יותרהמס במסגרת דיני 

 יה את אופילעניי� זה הינו מס המשק�" אמת�מס", א� כ�). זמ� נשי(ארית הגברית יהלינ
 ההגינות 186.דונה ג� מבחינה טמפורלית בעייני הנישו� עצמוהנהאמיתי של הפעילות 

  :התייחסות למאפייני� בזהותו של הנישו� במסגרת דיני המסא� כ� מחייבת 

The scheme of equality that we choose draws on some image of an 

archetypal taxpayer, and shapes it at the same time. When we ignore 

certain differences while acknowledging others, we rely on (and 

_____________________________________  

, ‡˘˜ÂÚ˜˘‰ È˜È˙ ÏÂ‰È�Ï ‰¯·Á ¯ÂÙ '‰ÓÂ˘‰ „È˜Ù ,ÔÂÏ˙ � 10011/07א " ע,ה לדוגמ,ראו  184
 ).2010 (140, 133-ה) 3(מיסי� כד

קריאה לחשיבה פמיניסטית מחודשת על שוויו� : בי� סגרגציה לאינטגרציה"השוו רימלט   185
 .96ש "לעיל ה, "ומגדר בשוק העבודה

, 108ש "מרגליות במאמרו לעיל הידי �המיוחס לו עלאמת במוב� �יובהר כי אי� הכוונה למס  186
 .מבחינת היכולת האמיתית לשל�, קרי
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reinforce) a certain conception of a taxpayer and undermine 

alternatives.187 

�ת אשר מערכת וחלק מהזה!" מציאות"� השל הנישומי� היא חלק מ הזמ� סתתפי, היות שכ
הזמ� של נשי�  סתתפי מחקרי� מתחומי� שוני� מראי� כי ,אכ�. מס הוגנת צריכה לשק�

מעשי מקבלת ביטוי ו, נלמדת היטב מסוגיית הטיפול בילדי�עובדה זו . שונה מזו של גברי�
 סותתפיאותו שוני בלהרקע . בבחינת המאפייני� הטמפורליי� של הוצאות הטיפול בילדי�

כדי  188.תודעתי או כלכלי, תרבותי, פסיכולוגי,  עשוי להיות היסטוריבי� נשי� לגברי�הזמ� 
נית� לחשוב על פעילות� של נשי� בתו� מסגרת זמ� מסוימת כפעילות , לסבר את האוז�

 חזקה לסוג כזה של הטיפול בילדי� הוא דוגמ. ”multi-tasking“שהיא במקרי� רבי� 
 189.גברית�אריתי זמ� לינסת אמיתי אינו מתקיי� בתו� תפי”multi-tasking“אול� , פעילות

 י�חווה� מבחינת האופ� שבו בי� נשי� לגברי�  במחקרי� אמפיריי� נמצאו הבדלי� א�
̇ ‰ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË· ÔÓÊלביחס , כ� .זמ� ÂÈÂÏÚ בעוד הזמ� ,מצא כי זמ� נשי הוא זמ� מורכבנ 

בילדי� כזמ� " טיפול"חווי� את זמ� האבות נמצא כי  190.ארייהוא זמ� לינחווי� גברי� ש
מהות מורכבת ג� מעבודה ללא שכר ית זמ� הטיפול של אי בעוד חווי,משחק ובילוי

 191.כספי
, ובפרט אינ� חוות את זמ� הטיפול בילדי� ככזה, ארייהיות שנשי� אינ� חוות זמ� כלינ

פיק את ההבנה גברי מנ�אריישכ� זמ� לינ,  הינה בעייתיתתאריי הזמ� הלינסת לתפיהכפפת�
עבודה מתורגמת לער� שהוא מטבע עובר  הוא הגור� שבאמצעותו הכלכלית כי זמ�

בעול� וזאת  , בולטת לזמ� שאינו מתורג� לכס�ה אול� זמ� של נשי� הוא דוגמ192.לסוחר
של ובקומודיפיקציה טואליזציה סטק�דהב, שבו כלכלת השוק תלויה בסטנדרטיזציה

  194". של כלכלת השוקהליצ"מצוי בזמנ� של נשי� כאת מאפיינת  Adam לכ� 193".זמ�"

_____________________________________  

187  Dagan, Ordinary People, Necessary Choices ,ראו ג� עניי�  .604' בעמ, 12ש "לעיל ה
Symes ,שיקול הזהות שבו עוסקת דג� במאמרה ובציטוט שלעיל הוא הורות . 119ש "לעיל ה

 זמ� סתכא� הכוונה להתחשבות במסגרת דיני הממס בתפי. תו של הנישו�כחלק מזהו
  .ובמאפייני� טמפורליי� של נישומי� כחלק מזהות� וכחלק ממאפייניה� התרבותיי�

 .53–45ש "וכ� ליד ה 31ש "הלעיל ראו   188
 .176ש "לעיל ה, Lynהשוו   189
המחקר נער� באמצעות ניתוח . 169–168' בעמ, 53ש "לעיל ה, Bittman & Wajcmanראו   190

, איטליה, פינלנד, דנמרק, קנדה, אוסטרליה(מדינות בכמה של גברי� ונשי� " יומני זמ�"
ת גדולה בי� הראו שונ&אחדי� פרמטרי� ). ריתהב�צותארובריטניה , שוודיה, רווגיהנו, הולנד

 .זמ� הטיפול בילדי� נשארה דומהשל אול� התוצאה באשר למשמעות , המדינות
 .184' בעמ, ש�  191
192  GIDDENS, CONTEMPORARY CRITIQUE OF HISTORICAL MATERIALISM ,בעמ, 58ש "לעיל ה '

130–134.  
  של ארגוני�ת�על רקע עניי� זה נית� להבי� את דריש. 95–89' בעמ, 6ש "לעיל ה, ADAMראו   193

ניצה  ראו. ג של מדינות"פמיניסטיי� להכליל את עבודת� של נשי� במרחב הביתי כחלק מהתל
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וכאשר נוצר , ת היא פרקטיקה חברתיתמה!י גורסת כי אKristeva195,  על כ�נוס�
 בהקשר זה 196.ח תרבותיו היא ג� פרקטיקה ע� כ,קונפליקט בינה לבי� תרבות דומיננטית

ות של נשי נובעת מנצלנהזמ� ההתעלמות מה כי הפגיעה בנשי� על רקע Fosterמוסי� 
 על תמעדיפה תחלופת ערכי� ומושתתר שאידי מערכת כלכלית �עבודת נשי� על

  197.ופרטית נפרדת רהאידיאולוגיה שבה הבית הוא סֵפ
הגברית היא שעומדת ביסוד הגישה �אריתי הזמ� הלינסתתפי, כפי שהוסבר לעיל

פול בילדי� טיהזמ� , בפרט.  סיווגיתסה אינה תפי,כשלעצמה,  הזמ� הנשיתסתתפי. הסיווגית
  אי� זה ראוי להחיל על זמ� נשימשו� כ� 198. לסיווג דיכוטומי�תי ואינו נ,ארייאינו לינ

אי� זה ראוי להכריע את , לענייננו. אריתי הזמ� הלינסתהמושתתות על תפי נורמות סיווגיות
או לפי  עסקיתכפרטית או כההוצאה סיווג י של הוצאות הטיפול בילדי� לפי סוִיימעמד� המ

  .נצידנטליותי ולמבח� הא"אלמלא" למבח� הריתבה בינתשו
 המשפט העליו� בעניי��בית. "אמת�מס" א דיני המס הייה� שלאחת מתכליות, כאמור

È¯Ùקבע כי ,  לפקודת מס הכנסה לאור תכלית זו17רש את סעי� י פ �ניכוי� של רת התולפיכ
של קרו� יעה. האמיתיתסוי של ההכנסה יהוצאות הטיפול בילדי� מההכנסה החייבת תקד� מ

_____________________________________  

אול� ). Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ 9 ,189) 1996¯˙" 'שבונאות הלאומית הבית והחתעקר'על "' ברקובי�
משו� שהוא מתעל� מחוויית הזמ� השונה של , בלבדהשפה ולחו� אקט זה עלול להיות מ� 

הכללת עבודה ללא שכר של , לדעתי.  ומשו� שהוא מנסה לעשות קומודיפיקציה לזמנ�,נשי�
, מעשית מבחינה , מזורה ית.בריתהג�אריתי הזמ� הלינסת בתפיהג שבוי"נשי� בחישוב התל

א� עבודות הבית שהרי  ,נשי� לעלרישו� חשבונאי מסוג זה עלולות להיות השלכות מזיקות 
 חזקה להבדל בי� הזוהי דוגמ! ? מדוע שלא ישול� מס בגינ�,ה� חלק מהכלכלה הלאומית

מתייחס אשר , גישה פמיניסטית מקובלת לניתוח פעילות� של נשי� לבי� הניתוח הטמפורלי
 . הנשית מתו� הדי�סה של התפיהני� ומבקש לתת ביטוי לייחודיותלהבדלי� מגדריי� מוְב

�שמעניי�   194Zelizer כלכלת השוקה שלליצ"היות� של נשי� בבדבר  מתייחסת לטענה דומה " ,
. בידי נשי�המצוי של כס� הנמו� יותר ערכו למעלה באשר היא טענה שמסגרת הוזאת ב
ג� , תורי&צאות מהצי> ובכ� מ&,ה שהכנסות והוצאות נשיות אינ� ממוסותמלבד העובד, לדידה

 .Viviana Aראו . גברי�כספי השל זה ערכו החברתי והתרבותי של הכס� שלה� נמו� מ
Zelizer, The Social Meaning of Money: “Special Monies”, 95 AM. J. SOC. 342 (1989) 

 .)Zelizer, The Social Meaning of Money: להל�(
195  Kristevaתיאור היסטורי של התפתחות התנועה הפמיניסטיתסת עסקה בתפי �.  הזמ� הנשית תו

אשר ,  חוקרי מגדר וכותבי� פמיניסטיי�.24ש "לעיל ה, Kristeva, Women’s Timeראו 
Kristevaמיקדו בשני� האחרונות את תשומת,  בראש��" זמ�"דו המכונ� של התפקיבהלב 
 .44' בעמ, 6ש "לעיל ה, ADAM ראו. בהיסטוריה ובהבניה של תרבות, בשפה, בתודעה

של  הדבריאת  זמ� מסוימת בניתוח פמיניסטי ראו ג� סתח שיש בהשלטת תפיולעניי� הכ  196
Forman  ראו ג� " זמ�"ח שיש בשימוש בולעניי� הקונפליקט והכ. 24ש "בההמצוטטי� לעיל

Mary O’Brien, “Periods”, in TAKING OUR TIME: FEMINIST PERSPECTIVES ON 

TEMPORALITY 11, 14 (Frieda J. Forman & Caoran Sowton eds., 1989).  
197  Tomas Foster, History, Critical Theory, and Women’s Social Practices: “Women’s 

Time” and Housekeeping, 14 J. WOMEN CULTURE & SOC’Y 73, 77 (1988).  
 .95' בעמ, 6ש "לעיל ה, ADAMראו ג�   198
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סויית המשקפת את המשמעויות הטמפורליות י מתיישב ג� ע� החלת נורמה מ"אמת�מס"
˙ÂÈ˙ÈÓ‡‰כש� שזמנ� של נשי� בכלל: �נשישל  ותת הטיפול בילדי� כהוצאו של הוצא ,

של סוי יכ� ג� מ, הינו זמ� מורכב שאינו פנאי טהור, בילדי� בפרטשלה� וזמ� הטיפול 
צרי� להסתמ� על סיווג אינו , הוצאות הטיפול בילדי� בפרטשל  ו,בכללהוצאות נשיות 

ת ות הטיפול בילדי� עומדו כי הוצאÈ¯Ùהמשפט המחוזי בעניי� �קביעת בית, אכ�. ריבינ
יתר על . ת הסיווגיתאריי הזמ� הלינסתמביעה הבנה החורגת מתפי, במבח� האינצידנטליות

 �משפט משקפת במידה מסוימת את מורכבותה� בשני בתיÈ¯Ùההלכה שנפסקה בעניי� , כ�
ההלכה קובעת כי חלק מעלות הטיפול בילדי� . ת הטיפול בילדי�והטמפורלית של הוצא

וחלק ) נדרשת כדי לאפשר יציאה לעבודההיא משו� ש(מישור העסקי בהוא הוצאה 
לפיכ� ). משמשת לטיפוחו של הילדהיא משו� ש(מישור הפרטי במהעלות היא הוצאה 

 ג� זמ� הטיפול ,בעקיפי�, ולמעשה, טיפול בילדי�ה עולה המסקנה כי הוצאות È¯Ù מעניי�
שאינה הכרעה , ש�המשפט � מעצ� הכרעת בית ג�זאת. י�תכליתי�בהכרח חד �אינ, בילדי�

המשפט בי� הוצאה �ידי בתי�הבחנה שנעשתה עלהעצ� ,  כאמור לעיל,ע� זאת. ריתבינ
 מעידה כי החשיבה הדיכוטומית ההוצאהפי מטרת � עלפרטית לבי� הוצאה עסקית

מורכבת גישה ה תחילתה של הדי� עוָל�מפסקי, מכל מקו�. ארית עודנה דומיננטיתיהלינ
 באופ� חלקי ,כ�.  המביאה לידי ביטוי מסוי� את ההתייחסות התרבותית לשימוש בזמ�,לזמ�

 לגבי זמ�ה סת הופכות את ההבדלי� בתפיÈ¯Ù בעניי� המשפט�בתיהכרעות , וראשוני
  .מעשיהתנהגויות מסוימות או לגבי נישומי� מסוימי� לעניי� 

 וההיבט הטמפורלי של ,המאפייני� הטמפורליי� הייחודיי� של הטיפול בילדי�, לסיכו�
נוגע  לארבע מסקנות באשר לשיקולי� בי� מוביל,מהות ושל נשי� בכלליעלויות הזמ� של א

  : לנשי�ותכסוי הוצאות טיפול בילדי� כהוצאות המשויימל
 וא�, יחודיי� של זמ� הטיפול בילדי� בהכרעות נורמטיביותיהתחשבות במאפייני� ה  .א

 ומבח� "אלמלא"מבח� ה (סוי הוצאותילמ המבחני� המקובלי� במסגרת
 , לפתוח את הניתוח הסיווגי המקובל לניתוח מורכב יותרהעשוי, )האינצידנטליות

  .נבח�המביע ג� את המאפייני� המיוחדי� לנישו� ה
זמ� הטיפול בילדי� כחלק מעלות על ארית מאפשרת התבוננות י זמ� לינסתהשלת תפי  .ב

 מבחינת – ת הטיפול בילדי� עשויה להצדיקוהתייחסות זו להוצא. הטיפול בילדי�
ת הטיפול ו הכרה מלאה וא� סבסוד של הוצא– ניתוח כלכלי טמפורלייעילות לפי 

. ת התועלת החברתית המצרפית אליהגדולשל זמ� נוס� " ייצור"מנת לעודד � על,בילדי�
  . לפנאי טהור או לעבודה–מה ישמש הזמ� הנוס� הזה  ללא קשר לשאלה ְל,זאת

 נשי� סובלות מעוני כמותי ובעיקר איכותי בזמ� ביחס –זמ� של נשי� וצדק חלוקתי   .ג
. תיי�מאינטרסי� מדינו כתוצאה מנורמות חברתיות מושרשות ,בי� היתר, זאת. לגברי�
הפחות �או לכלבזמ� את מחסור� נשי� לנית� להשלי� , הינו משאב חברתי" זמ�"ככל ש
סוי הוצאות הטיפול בילדי� י באמצעות מ,זאת. באמצעות דיני המס � בגינולפצות

,  בידי נישומותשל הוצאות אחרות) הכרה מוגברת לצורכי מס(סוי מוגבר יובאמצעות מ
ככל שהוצאות אלה מ!צאות על , קרי" (ת בזמ�אינטנסיביו" שהוצאות אלה ה�ככל 

  .)על פעילויות שצורכות זמ� רבזמ� רב או מצרי� מוצרי� שהשימוש בה� 
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מראה כי בהקשר המיסוִיי זמ� הטיפול בילדי� הדיו� ב – "אמת�מס"הגינות ו, זמ� נשי  .ד
שי� מהות וניא. ארית על פעילות� הכלכלית של נשי� אינה ראויהי זמ� לינסתהחלת תפי

פעילות הטיפול בילדי� מחדדת ומוכיחה את . גברי�ארייבכלל אינ� חיות בזמ� לינ
אינו , תאריי זמ� לינסתהמושתת על תפי, ניתוח סיווגי. המורכבת�חוויית הזמ� הנשית

לכ� אי� זה ראוי . יכול לבטא באופ� אמיתי והוג� את התועלות והעלויות של נשי�
באמצעות ניתוח סיווגי , בפרט" נשיות"הוצאות ל שו, להכריע בדינ� של הוצאות בכלל

 .בעיקר אי� זה ראוי להחיל ניתוח סיווגי על הוצאות הטיפול בילדי�. ריבינ

  סוי הוצאות טיפול בילדי�ייישו� ניתוח טמפורלי על שיטות למ. ד

דיני המס שמ� הראוי בנוגע לעמדה כי נזוס כמעט קונסיו� שורר כדומה כי א� בישראל 
הוא עידוד יציאת , כאמור,  הטע� העיקרי לגישה זו199.בילדי�טיפול ההוצאות ליתייחסו 

, ליי�פיסק�מטעמי� פני�א�  ,לאותה מסקנה מכוו� ג� הניתוח הטמפורלי. נשי� לעבודה
 בסו� הפרק וכפי שהוצג, של הניתוח הטמפורליוהשנייה  הראשונה ותהמסקנכפי שעולה מ

 יש למסות את הוצאות הטיפול ‡Ìכלל אינה �השאלה הנשאלת בדר�, היות שכ� .הקוד�
  :שאלות השלובות זו בזו�תתשאלה זו מעלה שלוש . לעשות זאתיש  ÈÎˆ„אלא , בילדי�

בידי ,  הא� יש למסות את ההוצאה בידי האישה200?מי הנישו� שבידיו תמוסה ההוצאה  .1
  202? באופ� שווה או שמא בידי שני ההורי�201"הזוג הרשו��ב�"

ימוסה רק מרכיב או שמא הא� תמוסה כל ההוצאה  ?ה שתמוסהמה היק� ההוצא  .2
 הא� ראוי לקבוע תקרה להוצאה 203? ולא מרכיב העשרת�,ההשגחה על הילדי�

  204?ההוצאה בסכו� פיקטיבישל סוי ייש לקבוע משמא שתמוסה או 

_____________________________________  

הוצאות הטיפול בילדי� אוסר את ניכוי� של אשר ,  לפקודה32 'במקביל לתיקו� ס, אכ�  199
 .בתנאי� מסוימי� זיכוי מס בגי� הוצאה זוקובע שר א, 66 'תוק� ג� ס, מההכנסה החייבת

סויית בהוצאה באמצעות זיכוי מס או הכרה בניכוי יהכרה מהוא סוי הוצאה בהקשר זה ימ  200
 .מסבההוצאה מההכנסה החייבת 

' ראו ס. הזוג�הזוג שהכנסתו היא הגבוהה מבי� שני בני�כלל ב��בדר�הוא " זוג הרשו�ה�ב�"  201
 .ב לפקודת מס הכנסה64

ת הטיפול בילדי� בידי מעבידי� וסוי הוצאי מאאפשרות נוספת למיהות ההכרה בהוצאה הי  202
ילדי� או �כגו� סיוע במימו� ג�, אשר מעניקי� לעובדיה� ההורי� לילדי� הטבה בתחו� זה

ת הטיפול בילדי� בידי המעביד ו הוצא� שלסוייאפשרות מ. ידי מקו� העבודה�מעו� המוצע על
א�   והיא,ה לעיל בטקסט הסמו� להערהשהוצגלזו לה לשאלה הדומה במקרי� אלה מובי

, מכל מקו�. שניה�לשל האב או למעסיק , סויית תינת� למעסיק של הא�יההטבה המ
 מאוד מעניקי� הטבות מסוג זה י�ממחקרי� שנערכו לגבי אפשרות זו נמצא כי מעבידי� מעט

 Claire Young, Taxing ראו. יתסוייג� כאשר עומדת לזכות� ההקלה המוזאת  ,לעובדיה�
Times for Women: Feminism Confronts Tax Policy, 21 SYDNEY L. REV. 487 (1999).  

 .È¯Ùהדי� בעניי� �כפי שנקבע בפסקי  203
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 הא� באמצעות ניכוי מההכנסה החייבת –ת הטיפול בילדי� ו הוצאומוסיאופ� באיזה   .3
  205?מצעות זיכוי מחבות המסבמס או בא

, ילדי�טיפול ב הוצאות ה� שלסויימסקנות הניתוח הטמפורלי של סוגיית מכפי שעולה מ
ה�  י הראוי של הוצאות הטיפול בילדי�סויבאמצעות� יש לבחו� את אופ� המשהפרמטרי� 

במוב� של חלוקת הזמ� , צדק חלוקתישל הא� השיטה המוצעת משרתת עקרונות : אלה
 ,"אמת�מס"הא� השיטה המוצעת משרתת עקרונות של הגינות ו?  המגדרי�כמשאב בי�

ובאיזו מידה השיטה המוצעת מעודדת ?  הזמ� הנשיתסתתפי מבחינה זו שהיא תואמת את
  206.שלעיללהל� החלופות המוצגות בשאלות ייבחנו בהתא� לפרמטרי� אלה ? סכו� בזמ�יח

1 . ÈÓ È„È·ÈÒÂÓÂ‡ˆÂ‰ ÂÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰ ˙? 

התשובה , בעיקר על כתפי הא�לרוב משימת הטיפול בילדי� מוטלת שהיות , לכאורה
בידי , קרי,  יש להכיר בהוצאה בידי מי שמוציא אותה–לשאלה שבכותרת הינה פשוטה 

 המחוקק לייחס את ההכרה בהוצאות ו שלעומד ביסוד החלטתהזה הטע� שיתכ� י. מהותיא
של די� ה�בעקבות פסק ,קבע כאשר כפי שעשה 207,הטיפול בילדי� בראש ובראשונה לא�

  208.מהותיזיכוי המיוחס באופ� ספציפי לא, È¯Ùהמשפט העליו� בעניי� �בית
משו� , כזהמהות מצוי בתוצאה הכספית של ייחוס יסרו� הבולט בייחוס ההוצאה לאיהח

לכ� ברוב המקרי� ייחוס ההוצאה . שככלל הכנסת� של נשי� נמוכה מהכנסת� של גברי�
ניב תוספת גדולה יותר להכנסה נטו של התא י –כלל האב � בדר�– "ו�הזוג הרש�ב�"ל

_____________________________________  

ההוצאה .  לפקודת מס הכנסה באשר להכרה בהוצאות נסיעה לעבודה36 'שנקבע בסכפי   204
�סוי ההוצאה בסכו� פיקטיבי של כי מ,קרי, ודה נק1/4מוכרת כביכול באמצעות זיכוי בגובה 

 . לשנהח"ש 210
סוי ימת� סובסידיה או הפחתת מכגו�  ,סוי כאמור ה� מחו� למס ההכנסהיאפשרויות נוספות למ  205

אפשרויות אלה רלוונטיות פחות . עבור שירותי טיפול בילדי�בעל תשלו� ) מ"מע(עקי� 
ההבדל בי� אפשרויות אלה , ה כלכלית רחבהמבחינ, כ��כמו. לניתוח הטמפורלי המוצג כא�

 . בלבדסוי דר� מס הכנסה הוא סמנטיילבי� מ
ה ישאלה השני�תתהיות של, ידונו להל� באופ� משולביה והשלישית י השניותשאל�תתה  206

 .כשלעצמה אי� משמעות מיוחדת בניתוח טמפורלי
קט� יותר למדינה מהות עשוי להיות הנטל הכספי הייחוס ההכרה בהוצאה לאיטע� אחר ל  207

 וכ� ,של גברי�מזה כתוצאה מכ� ששיעור המס השולי הממוצע של נשי� נמו� , במקרה זה
 � גבוה משיעור הגברי� שאינ� מגיעי� ס� המס לאאינ� מגיעות שנשי� ששיעור הכתוצאה מכ

 .אליו
הא האשה ת )4( ":לפקודה) 4)(ג(66 'לס) ג (' לפקודת מס הכנסה הוספה פס170' בתיקו� מס  208

ובנוס� וכנגד המס החל על הכנסתה מיגיעה אישית , א36 נקודת זיכוי לפי סעי� 1/2�זכאית ל
נקודת זיכוי נוספת על נקודת הזיכוי לפי פסקת  )ג( ... : לנקודות זיכוי בעד ילדיה כלהל�–

בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה , )ב(משנה 
  ".ני�מלאו לו חמש ש
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אשר ,  לפקודת מס הכנסה187' מסנית� להבי� את תיקו� ,  על רקע עובדה זו209.המשפחתי
במסגרתו נקבעה ש, 2011–ב"התשע, )חקיקה קוניית(תוק� במסגרת החוק לשינוי נטל המס 

, לפי דברי ההסבר להצעת החוק, זאת. תנקודת זיכוי לאבות בגי� הוצאות הטיפול בפעוטו
וו� ימכ, לפי דברי ההסבר, כ��כמו. ל משפחות צעירותהרוב� ענטל המס את כדי להקל 

  210.ניצול ההטבה בידי אבות יהיה מיטבי,  יותר מנשי�ס� המס לאגברי� מגיעי� ש
תקבל בידיו שמיהות הנישו� בי� הקישור הישיר בי� מיהות הנישו� מוציא ההוצאה ל

הנצחת האמירה כגו� , מישור העקרוניבי נושא בחובו קשיי� ג� סוִייוצאה ביטוי מהה
 הישיר הקישור, כ��כמו. שהי אמור להיות תפקידה של הא בילדי�לפיה הטיפולשהחברתית 

משמעי כאשר �רכי מס אינו חדוו היא תוכר לצימי שבידבי�  לבי� מיהות מוציא ההוצאה
יחוס ההוצאה י,  על כ� נוס�211.כנישו� אחד,  אחרתבמידה זו או, התא המשפחתי ממוסה

אב ר שאהוריות � לתוצאות שאינ� הוגנות כלפי משפחות חדלביומהות עלול להילא
הוא מנת ש�על, חס את ההוצאה לנשי�ַייש לקבל פתרו� שלא ְי,  לפי דג�, לכ�212.בראש�

אשר אב  הוריות�מפרנס יחיד או משפחות חדשבה� הגבר הוא יחול ג� לגבי משפחות 
ÈÓÚËÓ אשר קבע כי כ, È¯Ùהמשפט העליו� בעניי� � למסקנה דומה הגיע בית213.בראש�

˘ÈÂÂÂÈ¯„‚Ó Ô ת הטיפול בילדי� באופ� שווה בי� בניוסויית בהוצאיאת ההכרה המלחלק  יש�

השגחה על לאחריות ה מצהירה כי È¯Ùהמשפט העליו� בעניי� �קביעה זו של בית 214.הזוג
כל של נפרד מהפקת ההכנסה �ולכ� מהווה חלק בלתי, ההורי��  מכל אחדלגבי הילדי� זהה 

המתעל� , לישוויו� מגדרי פורמהוא הרעיו� העומד מאחורי קביעה זו  215.אחד מה�
 ו שלבקביעת, מחד גיסא. בנשיאה בנטל הטיפול בילדי�בפועל מחוסר השוויו� ) במכוו�(

להצהיר כי נטל הטיפול מבחינה זו שהיא מבקשת  ,חיוביהמשפט העליו� יש ער� �בית

_____________________________________  

מספר הגברי� שלגביה� , נשי�שגברי� מגיעי� אל ס� המס יותר מהיות , כאשר מדובר בזיכוי  209
היות , באשר לניכוי. גדול ממספר הנשי� שלגביה� תהיה לו משמעותמשמעות  לזיכויתהיה 

ת וניכוי הוצא, ששיעור המס השולי של גברי� גבוה בממוצע משיעור המס השולי של נשי�
 .ההוצאה� וביל להכרה בשיעור גבוה יותר מי מהכנסת� הטיפול בילדי�

ח "ה, 2011–ב"התשע, )תיקוני חקיקה) (מסי�(כלכלי �הסבר להצעת חוק לשינוי חברתיהדברי   210
 .))מסי�(כלכלי �חברתיהצעת החוק לשינוי : להל� (144הממשלה 

 . לפקודת מס הכנסה66' ראו ס  211
ה מתייחס לנקודות זיכוי בגי� ילדי� בידי משפחות  לפקודת מס הכנס40 'בהקשר זה יצוי� כי ס  212

ולפי עמדת פקיד השומה (לפי דברי ההסבר להצעות החוק העוסקות בעניי� זה . הוריות�חד
 האמור ניתני� כנגד הוצאות הטיפול 40 'א� הזיכויי� הקבועי� בס, )È¯Ùהדי� בעניי� �בפסקי
 ).מסי�(כלכלי �חוק לשינוי חברתיה הצעת;  לפקודה171' חוק לתיקו� מסהראו הצעת . בילדי�

 .12ש "לעיל ה, " לפקודת מס הכנסה170' הוצאות הטיפול בילדי� בעקבות תיקו� מס"דג�   213
 ,88ש "לעיל ה, המשפט העליו�� בביתÈ¯Ùבעניי� דינו של המשנה לנשיאה ריבלי� �פסקאת ראו   214

 .דינו� לפסק32–31' בפס
חברי המשנה לנשיאה ציי�  ":דינו�לפסק' י' פס, ש�,  השופט רובינשטיי�ו שלדבריאת ראו ג�   215

�א� זה חלק מאותה מהפכה חברתית. מיני�אלא דו, מיני�כי פועל הכרעתנו אינו חד, אל נכו�
 "....פרטיתהבאה כנגד זיהוי האשה ע� הפעילות ה, תפיסתית שפסק די� זה מעוג� ומושרש בה
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�שאיפתו של בית, מאיד� גיסא. במידה שווה בילדי� צרי� להיות משות� לשני הוריה�

השוויו� �את אימטעה באופ� � מֵסלסויית פורמלית עלולה יהמשפט העליו� לניטרליות מ
  .פני עצמהבסויית פורמלית מטרה י לכ� אי� זה ראוי לראות בניטרליות מ216.קיי�המגדרי ה

מבט המתחשבת �בידיו תוכר ההוצאה מנקודתשמיהות הנישו� בדבר  השאלהבחינת 
 רשות ה של בדומה לעמדת,מהותיסוי ההוצאה בידי אימאת  הזמ� עשויה להצדיק סתבתפי

 חלוקתית האת התוצאות השליליות מבחינ. כפי שיפורט בהמש�, סי� ולעמדת המחוקקיהמ
סוי או באמצעי� יאופ� המ באמצעות עיצוב קפדני שלכספית נית� וחשוב לאז� 

משכורת מכ� שכ� נית� לאז� את התוצאות הכספיות השליליות הנובעות � כמו217.ספציפיי�
הנעו�  ,מישור הדקלרטיביבסרו� יהח,  ע� זאת218.הא� נמוכה בממוצע ממשכורתו של האב

א� .  נותר בעינו,טיפול בילדי�להיות הא� האחראית העיקרית המשתמעת בדבר הצהרה ב
שני סוי שווה של ילבי� מ, טמפורליהניתוח ידי ה�עלנתמ� ר שא, סוי הא�יבי� מכרעה הה, כ�

סוי המבוסס על מצב דברי� ימבי� חברתית �הזוג צריכה להתבסס על הכרעה נורמטיבית�בני
וויו� מגדרי ש(� ראוי סוי המבוסס על מצב דבריילבי� מ) וויו� מגדרי בזמ�שהעדר (מצוי 
  ).ליפורמ

מהות מניב יתרונות יסוי ההוצאה בידי אימ, טמפורליהניתוח הל מבט שה�מנקודת
  . להל� נפרט219.שלושת הפרמטרי� שהוצגו לעילמבי� � ילפחות בשני

)‡ (ÔÓÊ· È˙˜ÂÏÁ ÔÂÈÂÂ˘ ÌÂ„È˜  

פעולת הטיפול , כ��כמו. גברי� למזמנ� שנשי� מועט יותר של  �נזמ, כפי שהוסבר לעיל
עלות מהות משק� יידי א�עלזמ� הטיפול בילדי� , קרי, שצורכת זמ� רבבילדי� היא פעולה 

נית� לטעו� כי , לכאורה. לכ� מ� הראוי למסות נשי� בהוצאה זו .זמ� גבוהה יותר באופ� יחסי
כחלק , זוג��סוי הכנסתו של ב�יעשות באמצעות מיפיצוי נשי� על זמנ� האבוד יכול לה

_____________________________________  

ולכ� עלולה ,  מתעלמת ממצב דברי� חברתי כלכלי קיי�ליתסויית פורמיניטרליות מ, ככלל  216
נמצא כי הפחתה כוללת של נטל מס , הלדוגמ. בתוצאהשוויו� �איאו א� ליצור להנציח 

טיבה יותר ע� י בעוד העלאת ההוצאות הציבוריות מ,טיב יותר ע� גברי�יההכנסה נוטה לה
 Susan Himmelweit, Making; 202ש "לעיל ה, Young; 17ש "לעיל ה, Shurtzראו . נשי�

Visible the Hidden Economy: The Case for Gender-Impact Analysis of Economic Policy, 
8 FEMINIST ECON. 49 (2002). 

 אלא א� כ� מדובר , הא�סוי הוצאות הטיפול בילדי� יהיה בידייע כי מאפשר לקבו, הלדוגמ  217
 .באב יחידני

נהוג במערכות כ ,)refundable(החזר �נית� לקבוע זיכוי מס או ניכוי מס שהוא בר, הלדוגמ  218
 Paul Wilson, Tax Implications ofראו . ריתהב�צותסוי המדינתיות של מדינות רבות באריהמ

Welfare Reform: The Minnesota Experience, 53 NAT’L TAX J. 417 (2000). 
  .206ש "ראו לעיל ליד ה  219
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בידי האישה מפצה אותה יותר ת הטיפול בילדי� וסוי הוצאיאול� מ, סוי התא המשפחתייממ
  .זוגה�ללא תלות בהכנסה של ב�, משו� שהוא מתבטא בהכנסתה שלה, על זמנה המועט

סוי ההוצאה בידי נשי� שונה מערכו בידי יערכו של הכס� הנובע ממ,  על כ�נוס�
 בהקשר זה חשוב לציי� כי מחקרי� תיאורטיי� ואמפיריי� מראי� כי תוספת של 220.גברי�

הא� משפיעה על התא המשפחתי בצורה שונה מתוספת זהה במשכורתו של כס� להכנסת 
נמצא כי תוספת כספית להכנסת הא� מובילה להשקעה גדולה יותר של זמ� ,  בפרט221.האב

  222.כס� בא� ובילדי המשפחה מאשר אותה תוספת להכנסת האבו

)· (˙Â�È‚‰ ÌÂ„È˜ ,"ÒÓ-˙Ó‡"È˘� ÔÓÊÏ ÈÂËÈ·Â   

ולכ� ההכנסה שה� מפיקות מעבודת� , קריות בילדי�י העמהות ה� המטפלותיאהמציאות ב
 וה� במוב� של מבח� "אלמלא"ה� במוב� של מבח� ה (Ú˙Ó¯··˙בשכר היא אשר 

זמ� הטיפול בילדי� כשלעצמו אינו ,  על כ�נוס�. במשימת הטיפול בילדי�) ידנטליותצניהא
ול בילדי� בידי הא� סוי הוצאות הטיפיבמ. נית� להגדרה ברורה כזמ� עבודה או כזמ� פנאי

. קריות בילדי�ימהות ה� המטפלות העיבו אשמשמעות אקספרסיבית למצב דברי� זה יש 
משמעות אקספרסיבית לכ� שזמנ� יש סוי הוצאות הטיפול בילדי� בידי הא� יבמ, יתר על כ�

אינה ניתנת של הוצאות אלה שכ� הוצאת� , אריינשי� בכלל אינו לינשל מהות וישל א
 והיא מתערבבת ,היא אינה ניתנת לסיווג דיכוטומי; ת על ציר הזמ�אריילינרה למיקו� בצו

 הזמ� סתסוי ההוצאה בידי הא� מבטא היטב את תפיימ, זהבמוב� . מהותיאהבהכנסת� של 
  . זמ� מורכבתסתהנשית כתפי

)‚ (Á‰ „Â„ÈÚÈÔÓÊ· ÔÂÎÒ  

א שכר תואמת סויית בהוצאות לרכישת שירותי� המחליפי� עבודה לליכל הכרה מ, ככלל
בידיו שולכ� אי� משמעות מיוחדת למיהות הנישו� , סכו� בזמ�יאת המטרה של עידוד הח

 בי� הבחיררבה יותר בגמישות לפרט יש נית� לטעו� כי ככל ש, ע� זאת. תוכר ההוצאה
 תועלת אחרת המניבהפעילות צור� לבו עבודה ללא שכר לבי� שימוש לצור� זמ� שימוש ב

סויית בהוצאה לרכישת יסכו� באמצעות הכרה מי עידוד הח�כ) רעבודה בשכ / פנאי(

_____________________________________  

 Zelizer, The Social; 52ש "לעיל ה, ZELIZER, THE SOCIAL MEANING OF MONEY השוו  220
Meaning of Money ,194ש "לעיל ה; Himmelweit ,216ש "לעיל ה ;Shurtz ,17ש "לעיל ה. 

 :Bina Agarwal, “Bargaining” and Gender Relations; 216ש "לעיל ה, Himmelweitראו   221
Within and Beyond the Household, 3 FEMINIST ECON. 1 (1997). 

222  Shelly J. Lundberg, Robert A. Pollak & Terence J. Wales, Do Husbands and Wives Pool 
Their Resources? Evidence from the UK Child Benefit, 32 J. HUM. RESOURCES 463 

שה עשויה לשפר את איכות הטיפול ילאמחקרי� מראי� כי הוספת זמ� וכס� , כ��כמו. (1997)
  .216ש "לעיל ה, Himmelweitראו . בילדי�
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נשי� עוסקות יותר מגברי� ה� , כפי שצוי� לעיל. שירותי� כאמור יהיה אפקטיבי יותר
בבחירת לה� יש גמישות שהמציאות מידת שבכ� , בטיפול בילדי� וה� בעבודה ללא שכר

ת ופיוסמהנשי� נמצא כי , שהלמע. זו של גברי�מבו ה� מחלקות את זמנ� פחותה שאופ� ה
,  לכ�223.שכר שלה��ללא� רק במעט את שעות העבודהותשעות עבודה בשכר מפחית

עבור שירותי� בסוי ההוצאה ימ, ידי גברי� הינו גמיש יותר�היות ששימוש בזמ� על, לכאורה
היה אפקטיבי יותר מבחינת התועלת המצרפית מעידוד יהמחליפי� עבודה ללא שכר ביד� 

  .ירותי� כאמורשכירת ש
סוי יזאת את מ�אשר מצדיקות בכל, אול� יש לשי� לב לשתי הסתייגויות חשובות

גמישות הבחירה באשר לשימוש בזמ� , ¯‡˘È˙:  בניתוח טמפורליההוצאה בידי נשי�
שכירת . שימוש בזמ� עבודה ללא שכראשר להטיפול בילדי� אינה זהה לגמישות הבחירה ב

,  באופ� חזק יותר את זמ� הטיפול בילדי�פה הכנסה מחליטפל בילדי� בזמ� הפקתשיאד� 
 �בניגוד לזמ� עבודה ללא שכר דוגמת נקיו� . בשעות מסוימות של היו�להיעשות אשר צרי

זמ� הטיפול בילדי� , ערכי�חד�אשר תוספת שעות עבודה לא תשפיע עליו באופ� חד, הבית
רעה המבוססת על קשיחות הכ, ˘�È˙ 224.� במידה דומה לגידול בזמ� העבודה בשכרקֵט

 מעוררת  אחרתתועלתשיוקדש להפקת זמ� בי� הבחירה של נשי� בי� זמ� עבודה ללא שכר ל
� של נראויה באשר לזמ�בלתיהבחנה דיכוטומית  והיא מבוססת על, תחושה של חוסר הגינות

 225.נשי� בכלל ובאשר לזמ� הטיפול בילדי� בפרט

2 . „ˆÈÎÈÒÂÓÂ‡ˆÂ‰ ÂÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰ ˙? 

התרת או  הוצאות הטיפול בילדי�בגי�  האפשרויות השונות של מת� זיכוי ווצגיחלק זה ב
תו� התייחסות למידת ההכרה , טמפורליהניתוח ה מבחינת יה�משמעויותו, �ניכוי

סוי הוצאות הטיפול בילדי� י נית� לחלק את החלופות הדוקטרינריות של מ226.בהוצאה

_____________________________________  

 דקות ביו� 100�העבודה בשכר בזמ� במחקר שנער� באנגליה נמצא כי נשי� שהגדילו את   223
 Jonathan Gershuny & Johnראו .  דקות ביו� בלבד28�הפחיתו את זמ� עבודת� ללא שכר ב

Robinson, Historical Changes in the Household Division of Labor, 25 DEMOGRAPHY 
537 (1988). 

 .216ש "לעיל ה, Himmelweitראו   224
שכירת שירותי טיפול , היות שזמ� הטיפול בילדי� אינו נית� להגדרה דיכוטומית, כ��כמו  225

 .ביצוע עבודה ללא שכרכתחלי� לרכישת שירותי�  ורק א�בילדי� אינה מהווה 
קיימת בעייתיות , היות שזמ� נשי וזמ� של נשי� מצויי� במידה רבה מחו� לכלכלת השוק  226

כללי הזיכוי והניכוי שיוצגו דוגמת ,  פוזיטיביי�ליי�סוי נשי� לפי כללי� פיסקיאינהרנטית במ
ת רציונלית חליפי&סוי ככלל מבוסס על יהבעייתיות האינהרנטית הזו נובעת מכ� שמ. להל�
 את הבעייתיות ניתוח טמפורלי השוא� להציע תשובות ישימות אינו יכול לאיי�. לכס�

באמצעות שילוב ,  א� הוא יכול לרכ� אותה ולצמצ� את תוצאותיה המפלות,האינהרנטית הזו
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חלופות המציעות אפשרויות שונות של �לתתו,  ניכוי וזיכוי–לשני סוגי� עיקריי� 
 בעיקר מזעור תוצאות רגרסיביות מבחינה אחלופות הי�תת ה� של מטרת227.זיכוי/ניכוי

ראוי לצמצ� תוצאות , סוי פרוגרסיבי יותר מאשר גברי�ימ ככל שנשי� מוקירות 228.כספית
  229.רגרסיביות ג� מטעמי� של שילוב רעיונות פמיניסטיי� בשיטת המס

  :רינות השונות נית� לתאר בטבלה הבאהאת הדוקט
 

ÓÈÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒ 

 231ניכוי כהוצאה מההכנסה החייבת במס 230זיכוי מס

  נקודות זיכוי בסכו� קבוע  •
  זיכוי לפי אחוז קבוע מסכו� ההוצאה  •
  232זיכוי ביחס הפו� לרמת ההכנסה  •

  ניכוי מלא של ההוצאה  •
  233ניכוי רכיב ההשגחה בלבד  •
  מוגבל בתקרהניכוי   •
 234ניכוי מראש בהפקדה לחשבו� מיוחד  •

_____________________________________  

יישומי� באשר ל. חלוקה�משאב בראל כ" זמ�"השיקול הטמפורלי והאפשרות להתייחס ל
 .3אדיו� בחלק לעיל את הבדיני המס ראו ג� " זמ�"הכלכליי� של 

 הוצאות הטיפול בילדי� מההכנסה החייבת � שלניכויבמסגרת התרת  נריותהחלופות הדוקטרי  227
הוצאות הטיפול בילדי� "ראו דג� . זיכוי מס בגינ� מנויות במאמרה של דג�ובמסגרת מת� מס ב

 .912–904' בעמ, 12ש "לעיל ה, "ת מס הכנסה לפקוד170' בעקבות תיקו� מס
 – תהאח: משתי סיבותסוי הוצאות הטיפול בילדי� נובעות יתוצאות רגרסיביות כספיות של מ  228

 הבדל בגובה ההוצאה על טיפול – תוהאחר; יי� של הנישומותהבדל בשיעורי המס השוִל
 .ותית של הנישומ הכלכל�יכולתעקב הבדל בבילדי� 

ראו באשר לטענה כי מדיניות מס פרוגרסיבית חשובה יותר בעיני נשי� מאשר בעיני גברי�   229
Young ,202ש "לעיל ה ;Marjorie E. Kornhauser, What Do Women Want: Feminism and 

the Progressive Income Tax, 47 AM. U. L. REV. 151 (1997). 
להיות ע� החזר של מס בסכו� שהוא מעבר לניכוי האפשרי באותה שנת מס או יכול הזיכוי   230

 .כזהללא החזר 
 . או ללא החזר כזהלהיות ע� החזר מסיכול ג� הניכוי   231
קובע אחוז זיכוי ר שא ,)U.S.C. § 21 (2008) 26( בקוד המס 21'  לפי סריתהב�צותנהוג בארכ  232

 . לבעלי הכנסה נמוכה35%בי�  גבוהה ל לבעלי הכנסה20%בי� 
המשפט העליו� �ידי בית�כפי שנקבע על, מרכיב הטיפוחבי� הבחנה זו בי� מרכיב ההשגחה ל  233

עצ� , כ��כמו. תיאורטיתמבחינה מעשית וה� מבחינה הינו מלאכותי ובעייתי ה� , È¯Ùבעניי� 
 .ניתארית ופשטילינשעודנה  זמ� סת תפי�הצור� בהבחנה דיכוטומית משק

מעסיקי� רשאי� לאפשר , )U.S.C. § 125 (2008) 26(האמריקאי  בקוד המס 125' לפי ס  234
�שלושעד גיל (סכו� המוער� להוצאות הטיפול בילדי� הלעובדיה� ניכוי מס מראש של 

 Flexible Spending Account חשבו� מסוי� המכונהידי הפקדת חלק מההכנסה ב�על) עשרה
(FSA) .צותמעסיקי� רבי� באר�ומאפשרי� לעובדיה� הפקדה ,  פועלי� לפי אפשרות זוריתהב

מהקלה בעקבות זאת המעסיקי� נהני� (של כספי� המיועדי� להוצאות טיפול בילדי� כזו 
הסכו� המופקד בחשבו� מפחית את ). עובדהעבור במעביד הבתשלומי הביטוח הלאומי של 

לטיפול ישמשו  ימוסו ככל שה� צאי� מהחשבו� לאכספי� המ&. ההכנסה החייבת של העובד
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)‡ (ÒÓ ÈÂÎÈÊ  

מופחת מחבות ,  בניגוד לניכוי, היות שזיכוי235.זיכוי הינו סכו� המקוזז כנגד חבות המס
זיכוי עשוי להקטי� את ההטיה , המס הכוללת ואינו מושפע משיעור המס השולי של הנישו�

זיכוי שאינו , ע� זאת.  השולי של נישומותהחלוקתית הכספית הנובעת משוני בשיעור המס
חבות ידי �עלמכיוו� שגובה הזיכוי מוגבל , סוי רגרסיבייעדיי� לממוביל החזר יחד ע� נית� 
  . לא יקבלו זיכוי כלל0 נישומות שחבות המס הכוללת שלה� היא , כ�236. הכוללתהמס

כ� שבניגוד בעיקר כתוצאה מ, מישור הדקלרטיביבסרו� המרכזי של הזיכוי הוא יהח
 237.ליתפיסק�כלל של הטבה לבר�המשמעות המיוחסת לזיכוי מס היא בדר�, לניכוי מס

עבור טיפול בילדי� היא הוצאה בההוצאה שלפיה  נסתרתהצהרה לפיכ� שיטת הזיכוי יוצרת 
 כרטיס במידה רבה מהווה השתתפות בשוק העבודה 238.שאינה חלק מבסיס המס, פרטית

הבחנה בי� עבודה בשכר לבי�  כ� נורמות המעוצבות בדר� שלל. כניסה להשתתפות אזרחית
חברתית של עבודה החשיבות את המדגישות  ,זיכוי מסשל  הקביעדוגמת , עבודה ללא שכר

של עבודת  –ובמקרה שלנו  , של מקור הזיכוי ובכ� מפחיתות את הער� החברתי,בשכר
ויית בהוצאות הטיפול סיהתחשבות מ,  מדיניות ציבורית� שלבמונחי. הטיפול בילדי�

 של עבודת הטיפול 239העלות ההזדמנותיתגדיל את תבילדי� בדר� של זיכוי מס 
  240.בילדי�

_____________________________________  

ההפקדה מוגבלת בתקרה לכל משפחה . ריתהב�צותסי� בארי רשות המה של כהגדרת,בילדי�
הוא והאחר עובד מה� הזוג עובדי� או א� אחד �שני בניא� והיא אפשרית רק , )דולר 5,000(

פול על העובד להערי� בתחילת השנה את הוצאות הטי. מוגבלות פיזיתלוקה בסטודנט או 
וא� ההפקדה השנתית עולה על הוצאות הטיפול בפועל בשנת מס , אות� הוא צופהשבילדי� 

 –סי� האמריקאית יידי רשות המ�מדיניות זו מכונה על(למשו� את היתרה אפשר �אי, מתמסוי
“use it or lose it” .(ו מקבילה לניכוי בדיעבדאפשרות ז, מבחינה דוקטרינרית. 

  .ס הכנסהא לפקודת מ33 'השוו ס  235
חשוב להבהיר כי תוצאות רגרסיביות מבחינה כספית אינ� מובילות בהכרח לתוצאות   236

מהות שהכנסת� יא, כ��כמו. שהרי זמ� אינו בהכרח כס�, רגרסיביות מבחינה טמפורלית
מהות שהכנסת� נמוכה יותר או יהכספית גבוהה יותר עלולות להיות עניות יותר בזמ� מאשר א

 . לביתשאינ� עובדות מחו�
 לטענתו של È¯Ùהמשפט העליו� בעניי� �המשפט המחוזי ובית� של בית�התייחסותאת ראו ג�   237

קיומ� של לנוכח בפקודה לכאורה ת ות הטיפול בילדי� כבר מוכרוהוצאכי פקיד השומה 
 .104ש "לעיל הראו  –נקודות הזיכוי 

 Lawrence Zelenak, Rethinking Redistribution: Tax Policy in an Era of Rising :השוו ג�  238
Inequality: Tax or Welfare? The Administration of the Earned Income Tax Credit, 52 

UCLA L. REV. 1867 (2005). 
הינה ער� הכספי� הציבוריי� המושקעי� בצורה הטובה ) opportunity cost(עלות הזדמנותית   239

את אובד� , קרי, העלות ההזדמנותית כוללת את ער� הוויתור. מבי� כמה אפשרויותביותר 
 .ממומשי� של החלופות שעליה� ויתרו כאשר בחרו בחלופה מסוימת�ההישגי� הבלתי

 Katherine Rake, Gender and New Labor’s Social Policies, 30 J. SOC. POL’Y 209ראו   240
(2001).  
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משו� , "זמ� הנשיה"זיכוי מס אינו מבטא לדעתי את בעיית , מבחינת ניתוח טמפורלי
כזמ� שאינו נית� , יחודיותו הטמפורלית של זמ� הטיפול בילדי�ישהוא מתעל� מ

 ˘Ïזמ� "יש בשיטת הזיכוי ביטוי אופרטיבי ל, ע� זאת. פרטי או כיעסקכלקטגוריזציה 
בהיות� עניות , מהות לילדי� קטני�ינקודת פתיחה טובה יותר לאשהוא מעניק ככל , "נשי�

כנקודת (נית� בסכו� קבוע אינו ככל שזיכוי המס , כ��כמו. בזמ� ביחס לנישומי� אחרי�
". זמ� הנשיה"של  ג� להיבט �� ביטוי מסוייש בכ, ההוצאה בפועל�  אלא כחלק מ,)זיכוי
ת ו ניתנ�ת הטיפול בילדי� אינו משו� שגובה הזיכוי נובע מהתייחסות לעובדה שהוצא,זאת

  241. להיות ג� חלק אינטגרלי מהפקת הכנסהותעשויושה� , לסיווג דיכוטומי
טת  וה� שיהזיכויה� שיטת ,  בהוצאות הטיפול בילדי�ליתיצוי� כי מעצ� ההכרה הפיסק

  .סכו� בזמ�ימעודד חומתגמל אשר סוי י מקיימות את התובנה של מ,שתוצג להל�, הניכוי

)· (ÒÓ ÈÂÎÈ� 

המשפט כי יש להכיר במרכיב ההוצאה המיוחס להשגחה על הילדי� � פסקו בתיÈ¯Ùבעניי� 
הביקורת העיקרית נגד ניכוי הוצאות . כהוצאה המותרת בניכוי מההכנסה החייבת במס

 כי הניכוי א היÈ¯Ùבעניי� די� ה�י החלוקתיות של פסקה�נגד השלכותיו הטיפול בילדי�
מהות בעלות הכנסה גבוהה יהואיל והוא מיטיב יותר ע� א, כספית�בעייתי מבחינה חלוקתית

 כדי לצמצ� את ההשלכות החלוקתיות 242.מהות בעלות הכנסה נמוכהימאשר ע� א
, ניכוי מוגבל בתקרה: כגו�, שוני�נית� לחשוב על איזוני� אפשריי� , ת האמורותוהכספי

 חישוב הניכוי 243;טיפול בילדי�הת ואשר עשוי להתחשב בממוצע או בחציו� של הוצא
 או אפשרות של 244;מחלק ההכנסה המצוי במדרגת המס הנמוכה ביותר הקבועה בפקודה

עבור מרכיב ההוצאה שלא הופחת כתוצאה מכ� שהכנסת הנישומה אינה מגיעה בהחזר מס 
  .מסס� ה לא

_____________________________________  

 124ש "ראו ה. ריתהב�צותההוצאה בפועל נוהגת באר� חלק מכס זיכוי משל מת� השיטה   241
 .לעיל

 .12ש "לעיל ה, " לפקודת מס הכנסה170' הוצאות הטיפול בילדי� בעקבות תיקו� מס"דג�   242
גובה של  הקביעההצעות לאופ� .  לעיל123ש "ראו ה. ניכוי מוגבל בתקרה מקובל בקנדה  243

 Deborah A. Geier, The Taxation of Income Available for אצל, ה לדוגמ,תקרה ראוה
Discretionary Use, 25 VA. TAX REV. 765 (2006).  

הגלו� " הטבת המס"סכו� ,  נישומות שונות זההואיככל שההוצאה שהוצ, לפי שיטה זו  244
. א� א� הכנסת� של שתי הנישומות מצויה במדרגת מס שונה, כרה בהוצאה יהא שווהבה

 ההכרה בניכוי ההוצאה ממרכיב ההכנסה המצוי במדרגת המס הנמוכה ביותר ,באופ� זה
 רגרסיביות –קונספציית המיסוי הפרוגרסיבי "ראו עופרי . סויי את הפרוגרסיביות שבמהמגביר

יצוי� כי אפשרות זו אינה מבטלת את הרגרסיביות הנובעת . 130ש "לעיל ה, !"?בלתי נמנעת
 .אשר מושפעת מגובה ההכנסה, מגובה ההוצאה
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ת הטיפול בילדי� בניכוי מההכנסה החייבת יש משמעות אקספרסיבית ולהתרת הוצא
התרת ,  מזורה ית245.סוייאמירה כי הורות הינה הבדל רלוונטי למשכ� גלומה בה , חיובית

כי הוצאות הטיפול טומנת בחובה הצהרה רכי מס ות הטיפול בילדי� בניכוי לצוהוצא
בכ� יש הצהרה . אינ� הוצאות פרטיות גרידא, י�שה� הוצאות המיוחסות לנש, בילדי�

בהכרח מצוי ועל כ� שזמ� של נשי� אינו , "הנישו� המועד�"מסוימת ג� על זהותו של 
פוליטית " עמידות"מתאפיינת בשיטת הניכוי ,  על כ� נוס�246".צילה של כלכלת השוק"ב

  247.א חריג לו ול,מכיוו� שהיא נחשבת חלק ממבנה המס, יותרבפשטות רבה וכ� , גדולה
משו� ,  שיטה מוצלחתוטיפול בילדי� הינהניכוי הוצאות , מבחינת השיקול הטמפורלי

מורכבת שאינה א�  זמ� סתמבטא תפי, ה לדוגמ,È¯Ùשניכוי באופ� שנקבע בהלכת 
כהוצאה המאפשרת הפקת ה�  – הניכוי מבטאת את מורכבות ההוצאה  שיטת248.אריתילינ

 הזמ� המורכבת הזו מתאימה במיוחד סתתפי. פקת הכנסהכהוצאה אינטגרלית להוה� הכנסה 
מת� משמעות . להוצאות המיוחסות לנשי� בכללא� ג� , להוצאות טיפול בילדי�

מבטא לדעתי , כפי שבאה לידי ביטוי בשיטת הניכוי,  זמ� מורכבתסתאופרטיבית לתפי
. של נישומותסוי הוג� המתחשב במאפייני� הטמפורליי� הייחודיי� יתובנה חשובה בדבר מ

באמצעות הבנה כי זמ� " זמ�"שיטת הניכוי מתיישבת ע� אפשרות ליצירת שוויו� ב, כ��כמו

_____________________________________  

ש "לעיל ה, " לפקודת מס הכנסה170' הוצאות הטיפול בילדי� בעקבות תיקו� מס"השוו דג�   245
12. 

 .Nancy C. Staudt, Taxing Housework, 84 GEO. L.J. 1571 (1996)השוו ג�   246
, 12ש "לעיל ה, " לפקודת מס הכנסה170' הוצאות הטיפול בילדי� בעקבות תיקו� מס"דג�   247

, 130ש "לעיל ה, )"חלק שני(פשטות מול סיבו� : מערכת המיסי�"השוו ג� קפוטא . 906' בעמ
 .76' בעמ

 מכ� שלפחות חלק מזמנה ת הוצאות הטיפול בילדי� מהכנסתה של פרי נובע� שלהתרת ניכוי  248
, לכאורה, לכ�. מהות שאינ� עובדות מחו� לביתימאלהבדיל , מהווה זמ� של כלכלת השוק

. ת של כס� כמו ברגרסיביו,ניכוי המס בגי� הוצאות הטיפול בילדי� לוקה ברגרסיביות של זמ�
אול� התבוננות כזו על זמ� הטיפול בילדי� עושה קומודיפיקציה לזמ� ורציונליזציה מזמ� 

ג של " בדומה לדרישה להכליל עבודת נשי� במרחב הביתי כחלק מהתל,זאת(לכס� ובחזרה 
שיטת הזיכוי בה� ( בכלל סוי הוצאות הטיפול בילדי�י מ,אכ�). 193ש " השוו לעיל ה–מדינות 

א� אי� , טיב יותר ע� נשי� שהזמ� שלה� הוא ג� חלק מכלכלת השוקימ) שיטת הניכויבוה� 
מהות שעובדות שעות ימשו� שא,  כמשאבזמ�הבכ� כדי להוביל בהכרח לרגרסיביות בחלוקת 

בזמ� נשי� שאינ� חלק �ובו(רבות מחו� למרחב הביתי עלולות להיות עניות יותר בזמ� 
ביו� מחו� לבית עלולות להיות עניות יותר מעטות שעות א� עובדות שכלכלת השוק או מ

להיות גבוהה עשויה וכ� עלות הזמ� של נשי� העובדות שעות רבות יותר מחו� לבית , )בכס�
סוי הוצאות יככל שמדובר במ,  על כ�נוס�). ככל שמרווח הבחירה שלה� קשיח יותר(יותר 

סוי י מהעובדה שמתקשה לדבר על רגרסיביות של זמ� הנובע, ותמהיהטיפול בילדי� בידי א
מבחינה משו� ש, מהות שזמנ� הוא חלק מזמ� השוקיטיפול בילדי� מוחל רק על אההוצאות 

כדי ,  הוצאות הטיפול בילדי� רלוונטית יותר לגבי נישומי�� שלסוייאינהרנטית שאלת מ
 בי� ,קרי, הזמ� בי� נישומי�חלוקת ת  מחדש איעצבו/יתקנו/שאופ� הטלת המס וחישובו יפצו

  .226ש "ראו ג� לעיל ה. פרטי� שזמנ� עשוי להיות חלק מכלכלת השוק
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ל זמ� ש"ה� תובנה של , א� כ�, מבטאת שיטת הניכוי. חלוקה�עשוי להיות ג� משאב בר
  ".זמ� נשי"וה� תובנה של " נשי�

 סיכו� ומסקנות. ה

כלי לח וה� ו אותו ה� למושג של כאשר הופכת, יש חשיבות חברתית ותרבותית" זמ�"ל
לשחק� מרכזי " זמ�"די בחשיבות זו להפו� את ה. � מגדרי וצדק חלוקתיוווישלקידו� 

דיני המס הפוזיטיביי� נוטי� במיוחד , למרות זאת. ובדיני המס בפרטבכלל במשפט 
, אריתי זמ� לינסת מובלעת בדיני המס תפי� לכ�בהתא. לניתוחי� קטגוריי� ופורמליסטיי�

א� הניתוחי� . כתופעה אובייקטיבית" זמ�"את ה זמ� גברית הרואה סתשהינה תפי
כלל � ומציעי� בדר�,הביקורתיי� והפמיניסטיי� אינ� מתעמתי� ישירות ע� קושי זה

ניתוח טמפורלי . קידו� שוויו� מגדרי בדיני המסב ע� הצור� ליתפיסק�התמודדות לבר
תו� , מספק בחינה ביקורתית של הדי� והדיו� הקיימי�ו, מעשיר את הדיו� בתחו� דיני המס

צד נית� לקדמו באמצעות דיני כגו� מהו שוויו� מגדרי וכי, הצגה שונה של שאלות מוכרות
  .המס

טיפול בילדי� מדגי� ה הוצאות � שלסוייבסוגיית מ" זמ�"ניתוח הנות� מקו� של כבוד ל
עשוי לתרו� להבנה של מהות כיצד ניתוח טמפורלי של נורמה מתחו� דיני ההוצאות 

 של ההוצאה וה� הסוי ההוצאה עשוי להיות רגיש ה� למהותי ולהבנה כיצד מ,ההוצאה
וית חדשה למאבק ובאופ� זה הניתוח הטמפורלי עשוי לספק ז. מוציא אותהה של ולמיהות

  .ומותעל מקומ� של נשי� כניש
ותי בתקופה  הוצאות הטיפול בילדי� התפתחה באופ� משמע� שלסוייסוגיית מ

הוצאות הטיפול לא הותרו די� אלה �לפני פסקי. È¯Ùהדי� בעניי� �עקב פסקי, האחרונה
 – טכני�ניתוח סיווגי במסגרת –משו� שה� נתפסו , בילדי� בניכוי מההכנסה החייבת במס

בהלכה שנקבעה .  לנכות� מההכנסה החייבת במסאפשר�איאשר ככאלה , כהוצאות פרטיות
כפי שעולה .  בהיות� הוצאות בייצור הכנסה,הוצאות הטיפול בניכוי הותרו È¯Ùבעניי� 

הדי� הפוזיטיבי , של המחוקק בסוגיהומהכרעתו , È¯Ùמהדיו� שנער� כהמש� ישיר לעניי� 
קיימת , ע� זאת. הוצאה פרטיתאל בישראל מתייחס עדיי� להוצאות הטיפול בילדי� כ

ניכוי מס להתיר יש לתת זיכוי או , כלומר, יש למסות הוצאות אלהכי הסכמה רחבה למדי 
וד יציאת נשי� לעבודה מחו� והיא עיד, ליתפיסק�מטרה לברתו�  מ,רוב�פי�לע ,זאת. בגינ�
  .לבית

 הוצאות � שלסוייושל הדיו� בסוגיית מ È¯Ùבעניי� הדי� �הניתוח הטמפורלי של פסקי
סוגיה במסגרת ות וית התבוננות שונה וחדשה על הבעיות המתעוררוהטיפול בילדי� מציג ז

הניתוח הטמפורלי האמור משמש בעיקר כלי אנליטי להתייחסות להוצאות הטיפול . זו
מצביע על הנזקי� זה ניתוח . בילדי� ולשורשיה הבעייתיי� של הדיכוטומיה בי� פרטי לעסקי

הוצאה של מי שלא (ההגינות האינהרנטית הטבועה בה �החברתיי� של הדיכוטומיה ועל אי
). כלכלת השוקמשלו אינו חלק " זמ�"הר שוא ,יניו דיכוטומיה בי� פרטי לעסקימתקיימת בע
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טיפול ההוצאות נוגע להניתוח הטמפורלי משמש בסיס תיאורטי לדי� הראוי ב, כ��כמו
וויו� שהמקד� (צדק חלוקתי , ")זמ�"סוי ימ(שיקולי� של יעילות תבסס על הב ,בילדי�

ויישו� ההבנה שזמ� " זמ�"עצ� ההתייחסות ל, � זהבאופ"). אמת�מס("והגינות ) מגדרי בזמ�
 מאפשרי� דיו� חדש בשאלות ,אריי ולא לינ,בכלל וזמ� של נשי� בפרט הינו דבר מורכב

 ליתהיסוד של דיני המס מתו� המערכת הפיסק�וכ� קידו� של עקרונות,  מוכרותליותפיסק
  .עצמה

סוי י הדי� בנוגע לממסקנות ותובנות עולות מניתוח טמפורלי של הדיו� ושלכמה 
יחודיי� של יהתחשבות במאפייני� הטמפורליי� ה, ¯‡˘È˙ .הוצאות הטיפול בילדי�

.  לפתוח את הניתוח הסיווגי לניתוח מורכב והוג� יותרההפעילות והנישו� הנבחני� עשוי
˙È�˘ ,בעניי� המשפט �בתיעשו זאת בו שבאופ� , "אלמלא"יישו� מבח� הÈ¯Ù , עשוי להעיד

. זמ� כמשאבאת ה אשר רואה סה תפי–) גברית�אריתישאינה לינ(זמ� מורכבת  סתעל תפי
 בי� נישומי� באמצעות ·ÔÓÊהתייחסות כזו לזמ� מאפשרת ביסוס תיאורטי לקידו� שוויו� 

יישו� מבח� האינצידנטליות על הוצאות הטיפול בילדי� עשוי לבטא , ˘È˘ÈÏ˙. דיני המס
ידי צד � מצא כי הטיפול בילדי� עלÈ¯Ùוזי בעניי� המשפט המח� בית,כ�. מורכבתזמ�  סתתפי

המאפיי� הטמפורלי של הוצאות הטיפול בילדי� לנוכח , שלישי משתלב בהפקת ההכנסה
המשפט המחוזי �ביתבאופ� שבו ִייש� ,  מבחינה זו249).להבדיל מהמאפיי� המרחבי שלה�(

 של נשי� חוויית הזמ� המורכבת לשאת מבח� האינצידנטליות טמונה הבנה עמוקה 
מבח� האינצידנטליות מתעצ�  לשהער� המשמעותי של יישו� מורכב . כנשאיות ההוצאה

�הדי� של בית�בדומה לפסק, "אלמלא"ככל שהוא מופעל יחד ע� יישו� מורכב של מבח� ה

אשר " מציאות" הזמ� של הנישומי� היא הסתתפי, ¯·È¯Ù. ˙ÈÚÈהמשפט המחוזי בעניי� 
, פעולת הטיפול בילדי�. צריכה לשק�, "אמת�מס" השואפת ל,מערכת מס הוגנת

 טובה לזמ� הפעולה זו מהווה דוגמ. הינה פעולה מורכבת מבחינה טמפורלית, כשלעצמה
מכא� נובע כי אי� זה ראוי להחיל .  אלא זמ� מורכב,ארייאינו זמ� לינר שא , חיות בונשי�ש

 אי� � לכ�ובהתא, אריתינ זמ� ליסתעל פעילות כלכלית של נשי� נורמות המושתתות על תפי
 ובסיווג תגברי�ליניארית זמ� סתהדי� העוסק בהוצאה מסוג זה יהא נטוע בתפישזה ראוי 

 ליל הדי� הפיסקשקורתי יבניתוח ב" זמ�"התייחסות רצינית ל, È˘ÈÓÁ˙. דיכוטומי וטכני
 לפי תיאוריה ,לכ�. הוצאה שחוסכת בזמ�אל מאפשרת להתייחס להוצאות הטיפול בילדי� כ

להטיל על יש , מתעלמת מסיווג הוצאותו" זמ�"בחשבו� אשר מביאה , טמפורלית�כלכלית
. לופי� להקטי� את חבות מס ההכנסה באמצעות�לחהוצאות אלה מס צריכה נמו� יותר או 

˙È˘È˘ , נשי� ה� עניות בזמ� בשל מבני� חברתיי� ומדינתיי� שהתחשבות בעובדה
ל בילדי� מהניתוח הסיווגי ומהמטרה של עידוד ת הטיפווהוצאהדיו� בוזיקוק , מושרשי�

_____________________________________  

פי �על�א� הכוונה היא לקביעה כי הוצאות הטיפול בילדי� ה� אינצידנטליות להפקת ההכנסה  249
תו� שההוצאות מ&צאות משו� זאת ו, מקו� העבודהשל מחו� למרחב נעשה שהטיפול בילדי� 

 . ובמטרה לאפשר אותההכנסההכדי הפקת 
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החזר על  הוצאות הטיפול בילדי� כ� שלסויימאפשרי� לחשוב על מ, נשי� לצאת לעבודה
נית� לחשוב על יצירת שוויו� מגדרי , � לכ�בהתא. חברתי בכס� לנשי� בגי� הפגיעה בזמנ�

גדול יותר הכרה בשיעור : סוי שונה של נשי� ביחס לגברי�יבאמצעות מ" זמ�"ב
" אינטנסיבית בזמ�"ככל שההוצאה היא ) לא רק הוצאות טיפול בילדי�(מהוצאותיה� בכלל 

ככל שמדובר בהוצאות על מוצרי� שהשימוש בה� מצרי� זמ� רב או על פעילויות , כלומר(
 הוצאות הטיפול � שלסוייסוגיית מ לשטמפורלי הניתוח מ� ה, ÌÂÈÒÏ. )הצורכות זמ� רב

ניכוי הוצאות הטיפול של  השיטללמוד כי הנית� , סקנות העולות ממנוהמומ�  ,בילדי�
 ועל מיסוי ההוצאה בידי שיטת הזיכוי לעדיפה עמהות י של את� החייבת במסבילדי� מהכנס

  .ה זואיזוני� לצמצו� התוצאות הרגרסיביות מבחינה כספית של שיטובלבד שישולבו , האב


