
סרוקה יאשונ 
הסנכה סמ  ינידבו  היואר  סמ  תכרעמ  דוסיב  םידמועה  תוינידמה  ילוקישב  סמה , יניד  לש  תיסיסבה  הירואיתב  ןודי  סרוקה 

תכרעמ סמ ; תוינידמ  ילוקיש  םהיתועפשהו ; םיסמה  ידיקפת  סמ ;"  " גשומה תרדגה  םיללוכ : ונודייש  םיאשונה  לארשיב .

לעו תיתוריפ  הסנכה  לע  סמב  בויחה  תינוה ; הסנכהל  תיתוריפ  הסנכה  ןיב  הנחבהה  הסנכה ;"  " סיסבה תרדגה  לארשיב ; םיסמה 

זוזיק תואצוה ; יוכינ  הסנכהה ; יוסימ  לש  תימואלניבה  הלוחתה  האנה ; תובוט  יוסימ  תואוולה ; תליחמ  יוסימ  תינוה ; הסנכה 

. סמ ןונכת  תורבח ; יוסימ  גוז ; ינב  יוסימ  םידספה ;

סרוקה תורטמ 
ןוידל שרדנה  יסיסבה  עדיה  תא  הנקמ  סרוקה  לארשיב . סמה  ינידו  סמה  תרות  לע  תיסיסב  תיגשומ  הנבה  קינעהל  שקבמ  סרוקה 

דמלמ סרוקה  תונוש . תואקסעב  סמ  יעוריא  חותינל  םישרדנה  הבישחה  ילכ  תא  קינעמ  סרוקה  תונוש . סמ  תוארוהב  יביטמרונ 

יוסימה יניד  תודוסיו  תונורקע  תא  דמלמ  סרוקה  תויזכרמ . דוסי  תויגוסב  הסנכה  סמ  תדוקפ  יפל  ילארשיה  יביטיזופה  ןידה  תא 

ןדיעב תובכרומ  תוימואלניב  תואקסע  יוסימ  םע  תודדומתהל  םישרדנה  םילכהו  עדיה  תא  םיטנדוטסל  קינעמו  ימואלניבה 

. ילבולגה

סרוקה ןויצ  הנבמ 
85% םכסמ – ןחבמ   .1

15% תודובע –  .2
, םייגולונכטה םילכה  תועצמאב  םינווקמה  םירועישה  ךלהמב  ונתנייש  םייארקא  םינחב  יפ 3  לע  ביטימ  תודוקנ  דע 3   .3

. תואצרהה לש  המנפהה  תמר  תאו  םירועישל  הנכההו  האירקה  תדימ  תא  ונחביש 

הדימל תקופת 
: טנדוטסה לכוי  החלצהב , סרוקה  תמלשה  םע 

. סמ תארוה  לכל  סחיב  ההובג  המרב  יניינע  יביטמרונ  ןויד  םייקל 

. סמ תארוה  לכ  הקימעמו  תעדומ  האירק  אורקל 

. לארשיב הסנכה  סמב  תבייחש  הסנכה  םיווהמ  םה  םא  םינוש  םילובקתל  סחיב  עובקל 

. ףסכ הוושב  תואקסעו  ןיפילח  תואקסע  םיללוכש  םיבכרומ  סמ  יעוריא  חתנל 
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. דיבעמ דבוע  יסחיבש  םינוש  םילובקתו  הדובע  תסנכה  יוסימל  סחיב  הקימעמ  העד  תווחל 

. ילארשיה ןידה  יפ  לע  יוכינב  תורתומ  ןה  םא  תונוש  תואצוהל  סחיב  עובקל 

. ואל םא  זוזיקב  םירתומ  םה  םא  םינוש  םידספהל  סחיב  עובקל 

. תובחה רועיש  המו  סמב  תובח  םוקת  תונידמ  וליאב  םיבכרומ  םיימואלניב  סמ  יעוריאל  סחיב  העד  תווחל 

. לפכ יסממ  הלקהל  םינונגנמה  תא  ןיבהלו  תוימואלניב  סמ  תונמא  חתנל 

. םיימיטיגל סמ  ינונכת  תיתרוקיב  ןוחבלו  ןונכתל 

. גוזה ינב  יוסימל  תורושקש  תונוש  תויגוסב  ןודל 

הצרמ תלבק  תועש 
שארמ םואית  יפל 

לגרתמ תלבק  תועש 
שארמ םואית  יפל 

הארוה רזוע  יטרפ 
orkenan1@gmail.com ; 0526388006 ןניק , רוא  "ד  וע

harel.asaf7@gmail.com ; 0545888844 ףסא , לארה  ,ד  וע

 

תופסונ תורעה 
. קדבית אל  רוחיאב  שגותש  הדובע  רטסמסה . ךלהמב  םיליגרת  השולש  שיגהל  שרדנ  טנדוטס  לכ   .1

וניה 15%. סרוקב  יפוסה  ןויצה  בכרהב  םיליגרתה  לקשמ   .2
ןיב 100-0. ענה  ןויצב  דקוני  ליגרת  לכ   .3

הארנה ןורתפב  הערכה  ךות  ןורתפל , תונושה  תושיגהו  םילוקישה  תוקפסה , רדגב  ןודל  םישרדנ  םכנה  ליגרת  לכ  ןורתפב   .4
. רתויב ריבסה  םכל 

טוטיצ יללכ  לע  דיפקהל  ךרוצ  ןיא  האירקה , רמוח  תמישר  ךותמ  תואתכמסאבו  ןידה  יקספב  םכיתובושת  תא  ןגעל  שי   .5
םניאש תורוקמ  םיטטצמ  םכניה  םהב  םירקמב  טעמל  תאז  (, 343 ןומר ,  ) לשמל ךכ  יפיצפס , מעל ' תונפהל  שי  םלוא  דיחא ,

. ושארב ןייוצמ  ליגרת  לכל  האירקה  רמוח  סרוקה . רתאל  האולמב  התלעוה  האירקה  תמישר  סרוקה . סובליסמ 

ןפוג 12, לדוג  , David ןפוג יצחו , הרוש  חוורב  29.7X21.0 ס"מ ,) יטרדנטס -  A4) םידומע לע 3  הלעי  אל  ליגרת  לכ  ןורתפ   .6
3.17 ס"מ הטמלמו , הלעמלמ  ס"מ   Word 97-2003 document (2.54 לש לדחמה  תרירב  יפ  לע  םיטרדנטס  םיילוש 

. הנקדבית אל  תוגירח  םידדצהמ .)

העדוה סרוקב . הארוהה  ירזוע  ידי  לע  ילאטנורפ  ןורתפ  ןתניי  םהב  םישגפמ , רפסמ  וכרעיי  םיליגרתה  תרזחהל  ליבקמב   .7
ןתמ ךות  ליגרתל , יטנוולרה  רמוחה  לע  תיתיצמת  הרזח  השעת  שגפמ  לכ  תישארב  דרפנב . רסמית  תושיגפה  ידעומ  לע 

תודוקנ ףאו  תואצרהה , ךלהמב  ולעוהש  םיאשונ  הבחרה  רתיב  ורבסוי  ןכ , ומכ  םיעוריא . ןורתפב  ומושייל  רשאב  תויחנה 

םיעוריא ןורתפ  תארקל  הנכהכ  ןהו  רמוחה  תנבהל  ןה  דואמ , הבושחו  תצלמומ  םישגפמב  תופתתשהה  ונודנ . אלש 

. הניחבב

האירק תמישר 
האירק תמישרו  סרוקה  הנבמ 

 

אובמ . 1

דוסי יגשומ   .1
סמה תרטמ   .2

סמ תוינידמ  ילוקיש   .3

לארשיב סמה  תכרעמ  . 1.4

(. "ו כשת ןמאנ , בקעי  תופתתשהב   ) 27-14 חבשו 8-3 , ןובזע  הסנכה , יסמ  םיסמ : יניד  ןוקתיו  א '

(. 2003 תישילש , הרודהמ   ) םישדחה 31-1 סמה  יניד  סורג  ףסוי 

תודיפל 127 הירא  רפס  לארשיב , סמה  תכרעמ  לש  היתורטמ  תילכלכ : הלטצאב  תיתרבח  תוינידמ  רינ , ילט  רניול , תיגש 

(. 2015 ךרוע , גרבסקילג  דוד  )

(. 1983  ) 57 ( 4) זל פ"ד  , ' חאו ףשר  נ ' חאו ' הילצרה  תיריע  תצעומ  ע"א 620/82 

https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99 %D7%A2%D7%AA/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99 %D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A4%D7%A8 %D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94 %D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA (%D7%93%D7%95%D7%93 %D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%92 %D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A, 2015)/lapidot-127.pdf
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-LF-4-057-L.doc


 

 

סמ תקיקח  לע  תיתקוח  תרוקיב  . 2

(. 1992  ) 374 ( 3) ומ פ"ד  רודישה , תושר  בירק נ ' ע"א 474/89 

(. 1996  ) 793 פ"ד נ(2 ) רודישה , תושר  גרבדנז נ ' רזעילא  "צ 4562/92 ח"כ  גב

קספל תואקספו 24-6  גרבדלוג  טפושה  לש  וניד  קספ  ,  529 ( 4) אנ פ"ד  , ' חאו תסנכה  שאר  בשוי  נ ' חאו ' לגס  "צ 5503/94  גב

(. 1997  ) ןישח טפושה  לש  וניד 

(. 2005  ) 277 פ"ד ס(1 ) לארשי , תלשממ  לאינק נ ' "צ 9333/03  גב

(. םויב 22.05.2012 ןתינ  םסרופ , םרט   ) לארשי תלשממ  רסנ נ ' "צ 8300/02  גב

(. 1998  ) /2 א-80 בי םיסימ  ותוריחו " " םדאה  דובכ  דוסי : - קוח חוכמ  תילכלכ  הקיקח  לע  תיטופישה  תרוקיבה  ענרב דעלג 

(2014  ) םיקסעו י"ח טפשמ  ןוילעה , טפשמה  תיב  תקיספב  םדא  תויוכזו  תמא  סמ  : " םיסימה יניד  תונשרפ  םאזע , תאעפר 

.401-465

 

הסנכה תרדגה  . 3

תיתוריפ הסנכה  תרדגה  . 3.1

"(. הסנכה סמ  תדוקפ  : " ןלהל  ) "א 1961 – כשתה שדח ,] חסונ   ] הסנכה סמ  תדוקפ  2א ל , 2 ס '

(. 1964  ) גמ 522 פ"מ  "ג ת"א , משפ פ"ש , "מ נ ' עב העקשהל  הרבח  בוט " לזמ  " 1264/63 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

(. 1970  ) 30 "א ד   דפ פ"ש ת"א 1 , םלושמ נ '  609/68 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

זי 794 ביבא ,  - לת המושה , דיקפ  יקסנילקסופ נ ' בקעי  אע 340/62 

(. 1977  ) 472 ( 3) אל פ"ד  פ"ש פ"ת , ןייטשנרב נ ' ע"א 597/75 

(. 1982  ) 410 "ג(1 ) משת פ"מ  הפיח , המושה  דיקפ  ןיקמורפ נ '  13/82 יח )' יזוחמ   ) "ה מע

(. 1967  ) 69 ( 2  ) אכ פ"ד  המוש , דיקפ  לזרב נ ' ע"א 136/67 

(. םויב 9.10.2018 םסרופ   ) םילשורי המוש  דיקפ  רמצרק נ ' דוד  רוספורפ  ע”א 9488/16 

םויב 18.11.2010) םסרופ  ולש ( הלאירבג  פורפ ' םילשורי 1 נ ' המוש  דיקפ  ע”א 2308/08 

" רקחמו דומיל  דסומב  רקחמ  וא  םידומיל  תפוקתב  הגלמ  תלבקב  רוטפ  הסנכה 5/2012 " סמ  רזוח 

 

 

תינוה הסנכה  תרדגה  . 3.2

. הסנכה סמ  תדוקפ  101-88 ל , 2 ס '

(. 1973  ) 8 "א ו(1 ) דפ "ג , משפ "מ נ ' עב תועקשהל  הרבח  סנכ " " 935/70 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

.477 ( 2) זכ פ"ד  פ"ש ת"א 3 , ךרבא נ ' ע"א 182/72 

 

תיתוריפ הסנכהו  תינוה  הסנכה  ןיב  הנחבה  . 3.3

(. 1976  ) 169 "א ח(9 ) דפ פ"ש ת"א , ךרע נ ' תוריינל  הסרובה   149/75 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

(. 1984  ) פ"ש י-ם, פ"מ 2 338 יחרזמ נ '  35/82 יזוחמ י-ם )  ) "ה מע

(. 2002  ) ה-8 ( 5) זט םיסימ  פ"ש ת"א 3,  ץרפ נ '  63/97 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

(. 2009  ) ה-8 ( 2) גכ םיסימ  פ"ש פ"ת , דיגמ נ ' ע"א 9187/06 

(. 2012  ) /1 ה-16 וכ םיסימ  המוש י-ם 3 , דיקפ  יחרזמ נ '  26/09 יזוחמ י-ם )  ) "ה מע

(. 1967  ) 188 , 186 ( 2) אכ פ"ד  "מ , עב ןודרוג  ל ' םירפסה ש ' תאצוה  םילודג נ ' םילעפמל  המושה  דיקפ  ע"א 171/67 

(. םויב 27.4.2014 ןתינ  םסרופ , םרט   ) המוש דיקפ  תוישעת נ ' פאפות  ע"א 3712/12 

(. 26.12.2018 ובנב , םסרופ  המוש ת"א 4 ( דיקפ  יקצריש נ ' יזיא )  ) לאקזחי ע"א 8942/15 

 

תיביספ הסנכהו  תיביטקא  הסנכה  ןיב  הנחבה  . 3.4

(. 1981  ) 572 ( 3) הל "ג, פ"ד  משפ "מ נ ' עב םירע  ינוב  תצובק  .ע . יב . יק ע"א 159/79 

(. 1990  ) 309 ( 4) דמ פ"ד  "מ , עב הזאלפ ת"א  ןולמ  "ג נ ' משפ ע"א 638/85 

(. 1966  ) 809 פ"ד כ(4 ) "מ , עב םולשבא " יבכמ  ןעמל  ' " "ש פ"ת נ הפ ע"א 576/66 

(. םויב 19.12.2007 ןתינ  םסרופ , םרט   ) תליא המוש  דיקפ  "מ נ ' עב תליא  ףשרב  ע"א 10251/05 

(. םויב 14.7.2016 ובנב  םסרופ   ) ביבא 4 - לת המוש  דיקפ  להי נ ' הדרו  ע"מ 49967-01-14 

(. םויב 2.1.2018 ןתינ  םשל ז"ל ( הנפד  החונמה  ןובזיע  ביבא 4 נ ' לת  המוש  דיקפ  ע"א 7204/15 

(. םויב 2.6.2015 ןתינ   ) םילשורי המוש  דיקפ  "מ נ ' עב רדה  תיינדגמ  תרבח  ע"א 2810/13 

 

הסנכה סמ  תדוקפל   2 לש ס ' הנשמה  יפיעס  . 4

http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-NE-3-374-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-p-2-793-l.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/94055030.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/0309333-padi.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/02083000-n48.doc
http://www.ronen-missim.co.il/misim/?auth=1wHF0zC0fQihR-zFCyrl~Hi0z4G3GC2kODZZkFyl6STxTK-ZI0xJxpYFpLFuNBlCFRsk5fG3m2W00#3
http://portal.idc.ac.il/he/lawreview/volumes/18/documents/azam.pdf
http://www.nevo.co.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=84255
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/Me-63-1264-padi.pdf#xml=http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/Me-68-609-padi.pdf#xml=http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/e19-62000340a.pdf#xml=http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=1&type=Main
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/7500597.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/M-NB-1-410-L.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/KX-2-069-L.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/16094890-Z09.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/08023080-e12.doc
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz5-2012.pdf
http://www.nevo.co.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=84255
http://www.ronen-missim.co.il/misim/?auth=1wHF0zC0fQihR-zFCyrl~Hi0z4G3GC2kODZZkFyl6STxTK-ZI0xJxpYFpLFuNBlCFRsk5fG3m2W00#3
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/KF-2-477-L.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-75-149-HKM.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/M-NC-2-338-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/m9763.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/06091870-w12.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-09-26-33.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/KX-2-186-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/12037210-c09.doc
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15089420-e15.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-ld-3-572-l.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-nc-4-309-l.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/K-4-809-L.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/05102510-b07-e.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-14-01-49967-55.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/15072040-N12.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/13028100-z15.doc


ירחסמ יפוא  ילעב  יארקא  תקסע  וא  די  חלשמ  קסעמ , הסנכה  ףיעס 2(1 )  4.1

(. םויב 12.08.2012 ןתינ  םסרופ , םרט   ) ןד שוג  המוש  דיקפ  ןרק נ ' ע"א 1834/07 

הדובע תסנכה  ףיעס 2(2 )  4.2

(. 1994  ) 416 ( 2) חמ פ"ד  הירבט , פ"ש  הירבט נ ' לעופה  תינפוג , תוברתל  תודגאתה  ע"א 5378/90 

(. 1989  ) 19 ( 1) חי "א  דפ , ' יח פ"ש  הפיח נ ' יבכמ   214/88 חר )' יזוחמ   ) "ה מע

(3) די פ"ד  פ"ש ת"א 5 , "מ נ ' עב תיפותיש  הדוגא  יתבר  "א  תו ופי פ"ת  ינוריע  - ןיבו ינוריע  ירוביצ  תורש  ןד "  " ע"א 545/59

(. 1960  ) 2088

(. 1970  ) 37 ( 2) דכ פ"ד  פ"ש ת"א 5 , םי נ ' - תב תייריע  ד"נ 5/69 

(. 2007  ) ה-9 ( 6) אכ םיסימ  "מ , עב הנידמה  ידבועל  בהי  קנב  המוש י-ם 1 נ ' דיקפ  ע"א 3501/05 

(. 2005  ) ה-25 ( 2) טי םיסימ   ,' תנ המוש  דיקפ  ץיבודיוד נ '  1146/03 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

(. ינוי 2014  ) 3 /3 ה - חכ םיסימ  ןולקשא , המוש  דיקפ  רפע נ ' ע"א 1707/12 

ראורבפ 2014 .)  ) 1/ חכ םיסימ  םיסינ , םייח  הפיח נ ' המוש  דיקפ  ע"א 2640/11 

/3 ה-27. זכ םיסימ   , אבס רפכ  המוש  דיקפ  ענרב נ ' ףסוי  ע"מ 29425-01-11 

(. 2014  ) 1/ חכ םיסימ  אבס , רפכ  המוש  דיקפ  ןמקילג נ ' ע"מ 24802-09-11 

(. םויב 7.8.2013 ןתינ   ) הפיח פ"ש  ןדיבא נ ' ריאמ  הפיח )  יזוחמ   ) ע"מ 24270/01/11

(. םויב 14.01.2013 ןתינ   ) ןהכ רתסא  ימואל נ ' חוטיבל  דסומה   5967/10 "ץ   גנד

(. םויב 26.3.2018 םסרופ   ) ימואל חוטיבל  דסומה  סיק נ ' ירמוע   44405-10-15 יצרא )  ) "ל בע

(. "ח סשת ' ) דו  2 םיקרפ ב ' חל 107 , םיטפשמ  םיפיט "  " תוילגרמ - ןיבר ןורשו  תוילגרמ  םרוי 

תוריכש ימד  תסנכה  ףיעס 2(6 )  4.3

(. 2006  ) ה-7 םיסימ כ(5 ) גרבנירג , עבש נ ' ראב  המוש  דיקפ  ע"א 10839/04 

. רכשומב םירופיש  עוציב  לש  ךרדב  ומלושש  תוריכש  ימד  תוסנכה  בויח  הסנכה 5/2011 :  סמ  רזוח 

תוינויער תואצוהו  תוסנכה  האנה –  תובוט  יוסימ  . 5

. הסנכה סמ  תדוקפל   102 3(י ,) 3(ט ,) ס '

    .1985 "ה  – משת תיביר ,) רועיש  תעיבק   ) הסנכה סמ  תונקת 

"ו-1986. משתה ףיעס 3(י ,)) ןיינעל  תיביר  רועיש  תעיבק   ) הסנכה סמ  תונקת 

(. 1992  ) 573 ( 1) ומ פ"ד  פ"ש ת"א 1 , "מ נ ' עב םיסנניפו  חוטיב  ןומר  ע"א 32/86 

(. 1996  ) 817 פ"ד נ(4 ) "ג , משפ ץנימ נ ' "א 3962/93  נד

(. 2004  ) 913 ( 4) חנ פ"ד  רד , אבס נ ' רפכ  המוש  דיקפ  ע"א 7034/99 

(. 2002  ) 608 ( 5) ונ פ"ד  םילשורי , ףסומ  ךרע  סמ  להנמ  "מ נ ' עב בהזה  לדגמ  ע"א 9105/96 

(. םויב 29.03.2009 ןתינ  םסרופ , םרט   ) הפיח המושה  דיקפ  "מ נ ' עב עשילא  ע"א 8131/06 

(. 2013  ) 1/ זכ םיסימ   , ןד שוג  פ"ש  ןצינ נ ' דוד  יזוחמ ת"א ) ע"מ 43833/02/10 ( 

(19.01.2017 ובנב , םסרופ   ) ןרק דג  ןד נ ' שוג  המוש  דיקפ  ע"א 6952/15 

(. 2008  ) ה-2 ( 2) בכ םיסימ  אבס , רפכ  פ"ש  ינולא נ ' ע"א 1804/05 

3/ זי םיסימ  " ( הדוקפל ףיעס 102   ) םידבועל תויצפואו  תוינמ  תאצקה  הסנכה –  סמב  המרופרה   " הסנכה 3/2003 סמ  רזוח 

(. 2003  ) ג-8

(2018 " ) םיעוציבב היולת  ותלשבהש  ןוה  ססובמ  לומגת   " הסנכה 18/2018 סמ  רזוח 

 

; תובשותה תנידמו  רוקמה  תנידמ  תילנוסרפ ; הלוחתו  תילאירוטירט  הלוחת  ימואלניבה –  יוסימה  תונורקע  ימואלניב : יוסימ  . 6

לארשיב הסנכהה  יוסימ  לש  תימואלניבה  הלוחתה  יללכ 

. הדוקפל 240א  , 214  – 199 126(ג ,) 102(ו ,) 100א , , 97 85א , 75ב1 , 75ב , 75א , , 75  - 68 , 16  - 14 4א , , 4 , 2-1 ס '

(. 2001  ) 31 פ"מ(1 ) הפיח , המושה  דיקפ  ןנוג נ '  5048/97 יח )' יזוחמ   ) "ה מע

(. 2006  ) ה-71 םיסימ כ(1 ) הפיח , המוש  דיקפ  ןנוג נ ' ע"א 477/02 

(. 2012  ) /1 ה-12 וכ םיסימ  המוש כ"ס , דיקפ  נ ' חאו ' וגאינ ז"ל   1029/00 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

טסוגוא 2014)  ) 4/ חכ םיסימ  אבס , רפכ  המוש  דיקפ  נ ' חאו ' וגאינ  לחר  ע"א 3102/12 

(. רבוטקוא 2013  ) 5/ זכ םיסימ  אבס , רפכ  המוש  דיקפ  ריפס נ ' לאכימ  "ה 32608-01-10  מע

(. ינוי 2014  ) 3/ חכ םיסימ  ריפס , לאכימ  אבס נ ' רפכ  המוש  דיקפ   ע"א 4862/13 

(. םויב 14.03.2013 ןתינ   ) פ"ש ת"א 3 נ ' א.כ . יזוחמ ת"א  )  ) ע"מ 36696-10-10

(. םויב 22.2.2017 םסרופ  ןולקשא ( המוש  דיקפ  ינולפ נ ' ע"א 3328/15 

(. םויב 18.12.2013 םסרופ   ) ןולוח המוש  דיקפ  "מ נ ' עב תוקזחא 1996  סייו  וקני   1090-06 ת"א )  ) ע"מ

(. םויב 11.11.2015 םסרופ   ) הווקת חתפ  ףסומ  ךרע  סמ  להנמ  נ ' תינרוא )  ) תורמצ יש  תרבח  ע"מ 32172-05-13 

(. םויב 10.4.2019 םסרופ   ) אבס רפכ  המוש  דיקפ  ילאפר נ ' ע"מ 6418-02-16 

http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/07018340-w21.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-ng-2-416-l.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-88-214-HK.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/e14-59000545.pdf#xml=http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/e-24-69000005.pdf#xml=http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/05035010-t11-e.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/m03001146-764.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/12017070-s11.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11026400-c11.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-01-29425-44.htm
http://www.ronen-missim.co.il/misim/?auth=1wHF0zC0fQiJS~zF4yrBpHi0z4G3GC2kODZZkFyl6STxTK-ZI0xJxpYFpLFuNBlCFRsk5fG3m1W00#3
http://www.nevo.co.il/General/FbRedirect.aspx/General/FbRedirect.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Fpsika_word%2Fminhali%2FMM-11-01-24270-703.doc
http://www.nevo.co.il/General/FbRedirect.aspx/General/FbRedirect.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Fpsika_word%2Felyon%2F10059670-s12.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/avoda/A-15-10-44405-44.doc
http://www.nevo.co.il/books/???? ??/???? ??/??????/??? ??/mishpatim-38-1-2-107.pdf
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/04108390-v13-e.doc
http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/Hozrim/hoz5-2011.pdf
http://www.nevo.co.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=84255
http://www.nevo.co.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=72556
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_076.htm
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/nopadi-ne-1-202-l.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/padi-p-4-817-l.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/9907034-padi.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/9609105.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/06081310-p18.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-10-02-43833-34.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/15069520-t05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/05018040-h15-e.doc
http://www.ronen-missim.co.il/misim/?auth=1wHF0zC0fQihR-zB7y5xsHi0z4G3GC2kODZZkFyl6STxTK-ZI0xJxpYFpLFuNBlCFRsk5fG3m0G00#3
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/income-tax-professional-inst-18-2018/he/Policy_IncomeTaxProfessionalInst_hoz-18-2018-acc.pdf
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/m982004.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/02004770-v18-e.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-00-1029-772.doc
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12031020-c16.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-07-1072-44.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/13048620-v12.htm
http://www.nevo.co.il/General/FbRedirect.aspx/General/FbRedirect.aspx?url=http%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Fpsika_html%2Fmechozi%2FME-10-10-36696-22.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/15033280-25w.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-06-1090-343.doc
https://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/ME-13-05-32172-11.doc
https://www-nevo-co-il.ezprimo1.idc.ac.il/psika_word/mechozi/ME-16-02-6418-22.pdf


". לארשיל ץוחמ  תוסנכה  יוסימ  ': " קרפ ג ץיבוניבר )' תדעו   ) הסנכה סמב  המרופרל  תירוביצה  הדעווה  חוד 

םויב 3.11.2016 םסרופ  , " הרז תטלשנ  הרבחב  הטילש  לעב  יוסימ  הסנכה 6/2016 " סמ  רזוח 

(. 2002  ) /1 ג-106 זי םיסימ  ימואלניב " יוסימ  הסנכה –  סמב  המרופרה   " הסנכה 21/2002 סמ  רזוח 

(. 2003  ) ג-80 , 3/ זי םיסימ  הרז " די  חלשמ  תרבח  הסנכה –  סמב  המרופרה   " הסנכה 9/2003 סמ  רזוח 

(. 2003  ) /3 ג-31 זי םיסימ  הרז " תטלשנ  הרבחב  הטילש  לעב  יוסימ  הסנכה –  סמב  המרופרה   " הסנכה 5/2003 סמ  רזוח 

(. 2013  ) /6 א-42 זכ םיסימ  הקיקח " תריקס   " יולה ריפוא  אטופק ; ריאמ 

(. 2002  ) /2 ג-46 זי םיסימ  ץוח " יסמ  ןיגב  יוכיז  הסנכה -  סמב  המרופרה   " הסנכה 26/2002 סמ  רזוח 

(. 2002  ) /2 ג-6 זט םיסימ  "  ) לוהינו הטילש  תעיבקל  םיחנמ  םיווק   " הסנכה 4/2002 סמ  רזוח 

(. םויב 23.8.2016 םסרופ   ) ," לוהינו הטילש  תעיבקל  םיחנמ  םיווק   " הסנכה 4/2002 סמ  רזוחל  תפסות 1 

ןייל ןוא  םיסימ  יטפשמ  רתא  , " סמה תונמאב  עבק " תיב   " חנומה הסנכה 8/2002 " סמ  רזוח 

Rifat Azam, E-commerce Taxa on and Cyberspace Law: The Integra ve Adapta on Model, Virginia
.Journal of Law and Technology 12(5) (2007)

.Rifat Azam, Global Taxation of Cross Border E-commerce Income, 31 Virginia Tax Review 639 (2012)
יעיבר . קרפו  ןושאר  קרפ  : 2013 "ג - עשת ובנ , תאצוה  ינורטקלאה , רחסמה  לש  ימואל  - ןיבה יוסימה  םאזע , תאעפר  ד"ר 

OECD Model Tax Convention
"ב. הרא לארשי –  סמ  לפכ  תעינמל  הנמאה 

 

תואצוה יוכינ  . 7

יללכ  7.1

. הסנכה סמ  תדוקפ  32-30 ל , 18-17 ס '

(. 1967  ) 455 ( 1) אכ פ"ש ת"א 4, פ"מ  ןלדתש נ ' ע"א 35/67 

(. 2003  ) 343 ( 2) זנ פ"ד  המוש כ"ס , דיקפ  םולש נ ' - ןב ע"א 762/00 

(. 1977  ) 763 ( 2) אל פ"מ  פ"ש ת"א , "מ נ ' עב םינובו  םינלבק  ןנור  לת  ע"א 600/75 

(. 2005  ) 313 ( 5) טנ פ"ד  המוש ת"א 1 , דיקפ  "מ נ ' עב תועקשהו  הינב  רפוע  ינג  ע"א 1124/03 

(. 2008  ) ה-11 , 3/ בכ םיסימ  ןד , שוג  פ"ש  ירפ נ '  1213/04 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

(. םויב 30.04.09 ןתינ  םסרופ , םרט   ) ירפ ןד נ ' שוג  ע"א 4243/08 פ"ש 

(. 2008  ) /2 ה-19 בכ םיסימ  הינתנ , פ"ש  נ ' חאו ' "מ  עב הרבח   1015/03 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

(. םויב 17.02.2010 ןתינ  םסרופ , םרט  הינתנ ( פ"ש  "מ נ ' עב הרבח  ע"א 3568/08 

(. 2008  ) /4 ה-4 בכ םיסימ  פ"ש ת"א 1 , "מ נ ' עב הלורדיה  ע"א 6726/05 

'. "א א דפ םילודג , םילעפמל  המוש  דיקפ  "מ נ ' עב סדיס  ע"א 316/67 

(. 2013  ) 5/ זכ םיסימ   ,' חאו ופי 1  פ"ש ת"א  תוישעת נ ' טסורפ  גד  יזוחמ ת"א ) ע"מ 1090/07 ( 

(. טסוגוא 2014  ) 4/ חכ םיסימ  ביבא 1 , לת  המוש  דיקפ  "מ נ ' עב לוהינ  יתורש  ע"מ 32631-01-10 מ.ג.ר.י .

(. ינוי 1997  ) 3/ אי םיסימ  המוש ת"א 3,  דיקפ  תוקזחה נ  ' "ה 20/95 פ.ה . מע

תיביר תואצוה   7.2

(. 1982  ) 829 ( 3) ול פ"ד  הסנכה י-ם , סמ  פ"ש  "מ נ ' עב 'ל  גנא המלש  ע"א 425/79 

(. 1991  ) 621 ( 4) המ פ"ד  פ"ש ת"א 3 , "מ נ ' עב ןיינב  תסדנה  ןארומ  ע"א 787/86 

(. 2002  ) 311 ( 5) ונ פ"ד  "מ , עב ןליא "  " תחקרמ תיב  המוש ב"ש נ ' דיקפ  ע"א 3515/97 

(. 2006  ) 95-85 ספ ' םיסימ כ/6 ה-1 , "ג , משפ "מ נ ' עב קווישל  הרבח  זג  זפ  ע"א 6557/01 

ה-135, ( 3) חי םיסימ  םילודג , םילעפמל  המוש  דיקפ  "מ נ ' עב תורוניצו  טפנ  יפוסמ  תולילג  יפ   1009/99 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

(. 2004  ) 177-135

(. 2007  ) ה-5 ( 6) אכ םיסימ  "מ , עב תורוניצו  טפנ  יפוסמ  תולילג  יפ  םילודג נ ' םילעפמל  המושה  דיקפ  ע"א 8301/04 

(. םויב 8.6.2015 ןתינ   ) םילודג םילעפמל  המושה  דיקפ  "מ נ ' עב תרושקת  ןמשיפ  - ןוארב ע"א 3892/13 

(. 28.05.2018 ובנב , םסרופ   ) םילודג םילעפמל  המוש  דיקפ  "מ נ ' עב תרושקת  ןיקרא  ע"א 1525/17 

 

םידומיל תואצוה   7.3

. הסנכה סמ  תדוקפ  40ה ל 40ד , 40ג , ס '

"ז–2007. סשתה טנדוטסה , תויוכז  קוח 

(. 2005  ) ה-142 , 4/ טי םיסימ  , ' בט פ"ש  ריאמ נ '  164/01 צנ )' יזוחמ   ) "ה מע

(. םויב 25.09.2008 ןתינ  םסרופ , םרט   ) ' דח פ"ש  ערוז נ ' ריאי  "ד  וע  807/06 יח )' יזוחמ   ) "ה מע

 

תחפ תואצוה   7.4

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_06_2016_acc.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz21-2002.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz9-2003.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz5-2003.pdf
http://www.ronen-missim.co.il/misim/?auth=1wHF0zC0fQihR-z~1zLt-Hi0z4G3GC2kODZZkFyl6STxTK-ZI0xJxpYFpLFuNBlCFRsk5fG3mVW00#3
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/nispah-hoz26-2002.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/ma4-2002.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz23082016_04_2002_1_acc.pdf
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. הסנכה סמ  תדוקפ  25-21 ל ס '

.1941 תחפ ,)  ) הסנכה סמ  תונקת 

(. 1958  ) בי 1778 פ"ד  הפיח , המוש  דיקפ  "מ נ ' עב הדלפ  רמצ  ע"א 158/57 
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. הסנכה סמ  תדוקפ  92 ל , 29 , 28 ס '

חי 424. "א  דפ "מ , עב ןייטשדלוג  א.ח.א . הפיח נ ' ע"א 615/85 פ"ש 

(. 1994  ) בכ 536 "א  דפ "ג , משפ "מ נ ' עב לארשי  ןוטגנילרב   52/91 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

/1 ג-51. זי םיסימ  "ל ," וחמ םידספה  זוזיק  הסנכה -  סמב  המרופרה   " הסנכה 18/2002 סמ  רזוח 

(. 2013  ) /6 ה-18 זכ םיסימ  וכע , המוש  דיקפ  "מ נ ' עב תוינשדח  תויגולונכט  קטוודא  ע"מ 874/08 

םרט םויב 13.08.2013 , ןתינ  , ) ביבא 5 לת  המוש  דיקפ  "מ נ ' עב תועקשה  לוהינ  החוטב  םיסנניפ  ללכ  ע"מ 13485-02-13 

(. םסרופ

(. םויב 3.2.2015 ןתינ   ) תובוחר המוש  דיקפ  ןוזשריהו נ ' יראמד  ע"א 4157/13 
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. הסנכה סמ  תדוקפ  66 ל 65א , , 65 64ב , ס ' גוז ," ןב   " תרדגה  – 1 ס '

(. 2006  ) טפשמ ה 179 ילע  הדרפה ," לדומ  ץמאל  העשה  העיגה  ילארשיה : ןידב  גוז  ינב  יוסימ   " םאזע תאעפר 

(. 2003  ) 750 ( 3) זנ פ"ד  המוש ת"א 4 , דיקפ  סלק נ ' ע"א 900/01 

(. 2003  ) 309 ( 5) זנ פ"ד  ןונבל , ןיעקרקמ נ ' חבש  סמ  להנמ  ע"א 2622/01 

(. 2004  ) 123 ( 1) טנ פ"ד  םלפ , זכרמ נ ' ןיעקרקמ  חבש  סמ  להנמ  ע"א 3185/03 

םויב 11.06.2009) ןתינ  םסרופ , םרט   ) אבס רפכ  המוש  דיקפ  נ ' חאו ' ירוקש   1250/05 יזוחמ ת"א )  ) "ה מע

(. םויב 30.12.2009 ןתינ  םסרופ , םרט   ) הלופע המוש  דיקפ  נ ' חאו ' ןהכ   1037/07 צנ )' יזוחמ   ) "ה מע

(. םויב 01.02.2012 ןתינ  םסרופ , םרט   ) ' חאו ןולקשא  המוש  דיקפ  נ ' חאו ' ילאיכלמ  ע"א 8114/09 

(. םויב 24.06.2012 ןתינ  םסרופ , םרט   ) ' חאו ןולקשא  המוש  דיקפ  נ ' חאו ' ילאיכלמ  "א 2103/12  נד

(. טסוגוא 2014  ) 4/ חכ םיסימ  הרדח , פ"ש  נ ' חאו ' ןתנ  ןב  ע"מ 14174-02-12 

(. רבמצד 2012  ) 6/ וכ םיסימ  םילשורי 2 , פ"ש  יפסכ נ ' ןויצ  ע"מ 14440-07-10 

םויב ןתינ   ) 126 ( 1  ) ס"א ז"ל , דימחלא  דבע  דמחא  חונמה  ןובזיע  נ ' "מ  עב תויתשתו  ןינב  הנוב  ללוס  "א 8925/04  ער

(. 27.02.06

(. 2012  ) /1 ה-17 וכ םיסימ  , ' דח המוש  דיקפ  נ ' חאו ' ןתנ  ןב   7655-04-09 יח )' יזוחמ   ) ע"מ

(. 2012  ) /1 ד-1 וכ םיסימ  " ? התקעצכ םנמאה  דרפנה -  בושיחה  ןיינעב  ילאיכלמ  תכלה   " רוחצ ןתיא 
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"ג –1963 . כשתה השיכרו ,) הריכמ  חבש ,  ) ןיעקרקמ יוסימ  קוחל   84 ס ' הסנכה ; סמ  תדוקפ  86 ל ס '

(. 1974  ) 297 ( 1) טכ פ"ד  "מ , עב לארשיב  הטרסה  ינפלוא  "ג נ ' משפ ע"א 11/74 

(. 1978  ) 494 ( 2) בל פ"ד  "ג , משפ "מ נ ' עב הצפהל  הרבח  לענבא  ע"א 761/77 

(. 1983  ) 449 ( 1) זל פ"ד  ןיעקרקמ ת"א , חבש  סמ  להנמ  "מ נ ' עב יתיישעת  זכרמ  רומ  שעת  ע"א 390/80 

915 ( 5) זנ פ"ד  "מ , עב ןומימו  חותיפ  ןינבל  הרבח  תושו ' ןייטשניבור  באוי  םילודג נ ' םילעפמל  המוש  דיקפ  ע"א 3415/97 

(. 2003)

(. 2007  ) /6 ה-11 אכ םיסימ  המוש ת"א 4 , דיקפ  ינבואר נ ' ע"א 4374/05 

םויב 20.09.2010) ןתינ  םסרופ , םרט   ) המוש ת"א 1 דיקפ  רגנילז נ '  1023/04 יזוחמ ת"א )  ) ע"מ

(. 2011  ) /4 ה-10 הכ םיסימ  המוש פ"ת , דיקפ  "מ נ ' עב בושקת  יתורש  ןונגס  ע"א 2965/08 

(. 2012  ) /3 ה-12 וכ םיסימ  המוש פ"ת , דיקפ  "מ  עב בושקת  יתורש  ןונגס  "א 6983/11  נד

(. 2012  ) /2 ה-17 וכ םיסימ  המוש כ"ס , דיקפ  ןלוג נ ' ע"מ 111/06 

(. םויב 18.10.2012 ןתינ  םסרופ , םרט   ) המוש ת"א 3 דיקפ  הסנכה - סמ  "מ נ ' עב וו ד.א . הדנר  ע"מ 43831-12-10 

(. 2013  ) /6 ה-1 זכ םיסימ  םילודג , םילעפמל  המוש  דיקפ  "מ נ ' עב ןוה  יקוש  סקלו  ע"א 8285/10 ג'

(. םויב 21.03.2013 ןתינ  ) ןד , פ"ש  "מ נ ' עב לוהינו  תועקשה  הדוהת  יזוחמ ת"א )  ) ע"מ 1130/07

(. ינוי 2001  ) 3/ וט םיסימ  ןד , שוג  המוש  דיקפ  חאו נ ' "מ  עב לוהינ  ןרוגרא  "ה 1149/99  מע

(. םויב 13.3.2014 םרופ  , ) הפיח פ"ש  נ ' חאו ' "מ  עב סרולוק  ןותוכ  ע"מ 09-0921779- 

(. םויב 29.8.2016 םסרופ   ) ביבא 3 לת  המוש  דיקפ  "מ נ ' עב יס ). . וא . יא  ) לטיפק ןיילנוא  - ייא  42485-03-13 ת"א )  ) ע"מ

(. 28.02.2019 ובנב , םסרופ  תובוחר ( המוש  דיקפ  דנמטדעס נ ' ןויצ  ןב  ע"א 750/16 
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	נושאי הקורס
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	מטרות הקורס
	הקורס מבקש להעניק הבנה מושגית בסיסית על תורת המס ודיני המס בישראל. הקורס מקנה את הידע הבסיסי הנדרש לדיון נורמטיבי בהוראות מס שונות. הקורס מעניק את כלי החשיבה הנדרשים לניתוח אירועי מס בעסקאות שונות. הקורס מלמד את הדין הפוזיטיבי הישראלי לפי פקודת מס הכנסה בסוגיות יסוד מרכזיות. הקורס מלמד את עקרונות ויסודות דיני המיסוי הבינלאומי ומעניק לסטודנטים את הידע והכלים הנדרשים להתמודדות עם מיסוי עסקאות בינלאומיות מורכבות בעידן הגלובלי.

	מבנה ציון הקורס
	מבחן מסכם– 85% עבודות– 15% עד 3 נקודות מיטיב על פי 3 בחנים אקראיים שיינתנו במהלך השיעורים המקוונים באמצעות הכלים הטכנולוגיים, שיבחנו את מידת הקריאה וההכנה לשיעורים ואת רמת ההפנמה של ההרצאות.

	תפוקת למידה
	עם השלמת הקורס בהצלחה, יוכל הסטודנט:  לקיים דיון נורמטיבי ענייני ברמה גבוהה ביחס לכל הוראת מס. לקרוא קריאה מודעת ומעמיקה כל הוראת מס. לקבוע ביחס לתקבולים שונים אם הם מהווים הכנסה שחייבת במס הכנסה בישראל. לנתח אירועי מס מורכבים שכוללים עסקאות חליפין ועסקאות בשווה כסף. לחוות דעה מעמיקה ביחס למיסוי הכנסת עבודה ותקבולים שונים שביחסי עובד מעביד. לקבוע ביחס להוצאות שונות אם הן מותרות בניכוי על פי הדין הישראלי. לקבוע ביחס להפסדים שונים אם הם מותרים בקיזוז אם לאו. לחוות דעה ביחס לאירועי מס בינלאומיים מורכבים באילו מדינות תקום חבות במס ומה שיעור החבות. לנתח אמנות מס בינלאומיות ולהבין את המנגנונים להקלה ממסי כפל. לתכנון ולבחון ביקורתית תכנוני מס לגיטימיים. לדון בסוגיות שונות שקשורות למיסוי בני הזוג.

	שעות קבלת מרצה
	לפי תיאום מראש

	שעות קבלת מתרגל
	לפי תיאום מראש

	פרטי עוזר הוראה
	עו"ד אור קינן, 0526388006; orkenan1@gmail.com  עו,ד הראל אסף, 0545888844; harel.asaf7@gmail.com

	הערות נוספות
	כל סטודנט נדרש להגיש שלושה תרגילים במהלך הסמסטר. עבודה שתוגש באיחור לא תיבדק. משקל התרגילים בהרכב הציון הסופי בקורס הינו 15%. כל תרגיל ינוקד בציון הנע בין 100-0. בפתרון כל תרגיל הנכם נדרשים לדון בגדר הספקות, השיקולים והגישות השונות לפתרון, תוך הכרעה בפתרון הנראה לכם הסביר ביותר. יש לעגן את תשובותיכם בפסקי הדין ובאסמכתאות מתוך רשימת חומר הקריאה, אין צורך להקפיד על כללי ציטוט אחיד, אולם יש להפנות לעמ' ספציפי, כך למשל (רמון, 343), זאת למעט במקרים בהם הינכם מצטטים מקורות שאינם מסילבוס הקורס. רשימת הקריאה הועלתה במלואה לאתר הקורס. חומר הקריאה לכל תרגיל מצויין בראשו. פתרון כל תרגיל לא יעלה על 3 עמודים (A4 סטנדרטי- 29.7X21.0 ס"מ), ברווח שורה וחצי, גופן David, גודל גופן 12, שוליים סטנדרטים על פי ברירת המחדל של Word 97-2003 document (2.54 ס"מ מלמעלה ומלמטה, 3.17 ס"מ מהצדדים). חריגות לא תיבדקנה. במקביל להחזרת התרגילים ייערכו מספר מפגשים, בהם יינתן פתרון פרונטאלי על ידי עוזרי ההוראה בקורס. הודעה על מועדי הפגישות תימסר בנפרד. בראשית כל מפגש תעשה חזרה תמציתית על החומר הרלוונטי לתרגיל, תוך מתן הנחיות באשר ליישומו בפתרון אירועים. כמו כן, יוסברו ביתר הרחבה נושאים שהועלו במהלך ההרצאות, ואף נקודות שלא נדונו. ההשתתפות במפגשים מומלצת וחשובה מאוד, הן להבנת החומר והן כהכנה לקראת פתרון אירועים בבחינה.
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