
תיקים מרכזיים שבהם טיפלה 
המחלקה בעת האחרונה: 

“תיקי הקניונים” )ע”א 74/15, דנ”א 1032/18( – קבלת 
עמדת המדינה שלפיה חוק מיסוי מקרקעין חל על עסקות 
להעברת זכויות במרכזי קניות ויש לשלם בגינן מס רכישה 

ומס שבח. 

המדינה  עמדת  קבלת   –  )918/15 )ע”א  פישמן  אליעזר 
שלפיה פישמן לא רשאי לנכות הפסדי הון וחיובו במס בסך 
של כ-200 מיליון ש”ח. לאחר שלא עמד בתשלומו, הגישה רשות 

המסים בקשה – שהתקבלה – להכריז עליו כפושט רגל. 

)דנ”א 2308/15( – בית המשפט העליון  הירשזון ודמארי 
קבע בהרכב מורחב של 7 שופטים כי לא ניתן לקזז הפסדים 
ההכנסה  כנגד  הנישומים  שגנבו  כספים  מהשבת  שנבעו 
שיוחסה להם בשנות מס קודמות שבהן הכספים נגנבו. זאת 
משום שלפי הדין הישראלי לא ניתן לקזז הפסדים “לאחור”.

על  ערעור  דחיית   –  )486/16 )ע”פ  שירזי  )ריקו(  אריה 
ושיבוש מהלכי  הרשעה בעֵברות מס, הלבנת הון, איומים 
ובריבית  גדולים  בהיקפים  הלוואות  מתן  בשל  משפט 
קצוצה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות שבאמצעותן קיבלו 
הלווים במרמה מרשות המסים את המע”מ הגלום בהן – 
עברות שבגינן נגזרו עליו 8 שנות מאסר בפועל וקנס בסך 

מיליון ש”ח.

מיסוי ראש הממשלה )בג”ץ 8451/16( – מיסויו של ראש 
מהמדינה  מקבל  שהוא  ההנאה  טובות  בגין  הממשלה 

במסגרת תפקידו.
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מצטיינים בלימודים ומחפשים 
אתגרים משפטיים?

מתעניינים בתחום המיסים ורוצים 
לקחת חלק בעיצוב דיני המס?

מעוניינים להיחשף לעולם 
הליטיגציה בבית המשפט העליון?

מחפשים הזדמנות ללמידה 
משמעותית ולחשיפה למגוון רחב 

של סוגיות משפטיות ושל תחומי 
משפט שונים?

בעלי רקע משמעותי בחשבונאות 
או בכלכלה?

המחלקה הפיסקאלית 
המדינה  בפרקליטות 
היא המקום בשבילכם



על אודות המחלקה הפיסקאלית

על  אחראית  המדינה  בפרקליטות  הפיסקאלית  המחלקה 
דיני  אכיפת  מערך  של  החנית  חוד  והיא  המיסים  תחום 

המס בישראל.

העליון  המשפט  בית  לפני  המדינה  את  מייצגת  המחלקה 
בתחום  המשפט:  ענפי  בכל  למסים  הנוגעים  בתיקים 
מס(,  בנושא  ייצוגיות  תובענות  מס,  )ערעורי  האזרחי 
בתחום המינהלי )עתירות לבג”ץ הנוגעות למסים( ובתחום 

הפלילי )ערעורים פליליים העוסקים בעֵברות מס(. 

האחראית  המטה”  כ”יחידת  גם  מתפקדת  המחלקה 
מלווה  מנחה,  זו  ובמסגרת  זה  תחום  על  בפרקליטות 
ולרשות המסים, מעורבת  ומייעצת לפרקליטים במחוזות 

בגיבוש מדיניות בתחום המס ומלווה הליכי חקיקה.

והיא  הפיסקאלי  בעולם  מרכזי  בצומת  נמצאת  המחלקה 
המטופלים  והתיקים  הסוגיות  בתחום.  משמעותי  שחקן 
שאלות  ומעלים  ביותר  מהמאתגרים  הם  במחלקה 
סבוכות ומורכבות שהתמודדות עמן מצריכה ידע והבנה 
מעמיקים בתחום המס )על היבטיו האזרחיים, המינהליים 
הקניין,  דיני  )ובהם  אחרים  משפט  בענפי  והפליליים(, 
דיני החוזים, משפט מינהלי, משפט פלילי, חדלות פירעון 
כלכלה  כגון  לבר-משפטיים  ובתחומים  תאגידים(  ודיני 

וחשבונאות.

ההתמחות במחלקה

פרקליטים.  כ-8  הכוללת  אינטימית  יחידה  היא  המחלקה 
המתמחים הם חלק אינטגרלי ובלתי-נפרד ממנה ועובדים 
בשיתוף-פעולה צמוד עם הפרקליטים. במסגרת העבודה 
תחומי  ושל  סוגיות  של  רחב  למגוון  נחשפים  המתמחים 

משפט וזוכים להכוונה ולחניכה אישית.

אתגר  המתמחים  בפני  מציבה  במחלקה  ההתמחות 
משמעותית  בעבודה  חלק  ליטול  והזדמנות  מקצועי 
ומגּוונת שהיא בעיקרּה משפטית-מהותית, לרבות כתיבת 
העליון,  המשפט  לבית  המוגשים  טענות  כתבי  טיוטות 
לדיונים  לפרקליטים  התלוות  משפטי,  מחקר  עריכת 
והשתתפות  מקצועיות  חוֹות-דעת  כתיבת  המשפט,  בבית 
המתמחים  המיסים.  וברשות  בפרקליטות  בפגישות 
לומדים את תחום המס באופן מעמיק, רוכשים מיומנויות 
וזוכים  משפטיים  ובמחקר  בכתיבה  משמעותיים  וניסיון 

להכיר את עולם הליטיגציה בבית-המשפט העליון. 

ובתהליכי  בהתמחות  רבה  חשיבות  רואה  המחלקה 
הלמידה של המתמחים במהלכּה. במסגרת זו מושם דגש 
על חניכה אישית של המתמחים מתוך שאיפה למקסם את 
ההתמחות  במהלך  ניסיונם  את  להעשיר  הלמידה,  חוויית 

ולהקנות להם כלים מקצועיים להמשך דרכם.

מקומם של המתמחים במחלקה מרכזי ותלוי במידה רבה 
במחויבות  במקצועיות,  באחריות,  ברצון,  במוטיבציה, 

ובמעורבות שהם מפגינים – השמיים הם הגבול.


