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ירושה ,שומה ומה שביניהם
עו"ד (רו"ח) נועה לב גולדשטיין
עו"ד ניר קמחי
מס עיזבון ,דווקא עכשיו? בעת האחרונה,
הקלחת התקשורתית רועשת וגועשת בידיעות
על מס עיזבון .הנושא עלה לכותרות עוד בימי
'המחאה החברתית' של קיץ  2011ולאחרונה מס
העיזבון שוב עלה לכותרות על רקע הצהרותיו
של שר האוצר ,משה כחלון ,לפיהן הלה שוקל
בחיוב הטלת מס על עיזבונות בישראל .לאור
העיסוק התקשורתי הרב בנושא ,היה ניתן לחשוב
כי מס על עיזבון הינו חידוש מהעת האחרונה,
אולם אין מדובר במס חדש אלא מס אשר היה
קיים בישראל עובר לשנת  .1981במסגרת רשימה
קצרה זו ,נעמוד על טיבו של מס העיזבון; נתאר
את נקודות ההשקה של משטר מיסוי המקרקעין
בישראל למס העיזבון ונבחן כיצד מס העיזבון
(באם יוחזר לספר החוקים) ישפיע על נישומים
וכיצד האחרונים יכולים לתכנן ולמזער את חבותם
במס זה.

מיסים
מס עיזבון ,מס מתנה ומה שביניהם :אם כך ,מה
הוא מס עיזבון? מס עיזבון הוא מס על העברה
של נכסי המנוח ליורשיו .המס מוטל לרוב באחת
משתי דרכים; האחת ,מס עיזבון המוטל על עיזבונו
של המנוח ,בניכוי חובות העיזבון .המס מוטל על
העיזבון עצמו (ולא על היורשים) המחולק רק
לאחר ניכוי המס החייב .היתרון בשיטה זו הינו
שהמס קל לגבייה וממעט חיכוך עם האזרח.
השניה ,בדרך של מס ירושה המוטל על היורשים
עצמם .המס מוטל על כל יורש בהתאם לחלקו
היחסי בעיזבון ומחושב בהתאם למעמדו הייחודי
של היורש .היתרון בשיטה זו הינו שהמס מוטל
על התעשרות הנישום מחלקו בעיזבון ,בהתאם
לעיקרון היסוד בדיני המסים .עם זאת ,יש לציין
כי השיח הקיים סובב סביב מס עיזבון ,ככל
הנראה בשל הנוחות שבגבייה.
להשלמת התמונה יש לציין ,כי לצד מס העיזבון
נהוג להטיל מס על מתנות .הסיבה לכך ברורה
לעין ,שהרי מתן מתנות פטורות ממס עלול לסכל

את מטרת הגבייה של מס העיזבון .ברי לכל כי
ללא מס על מתנות ,נישומים ישאפו להעביר
את רכושם ליורשיהם במתנה סמוך למותם ובכך
"יחסכו" את מס העיזבון .בשל כך ,לאורך השנים
נהגו להטיל לצד מס העיזבון גם מס על מתנות,
כפי שנהוג כיום בארה"ב .למותר לציין כי מס
שכזה מקשה על נישום לנהל את חייו ומהווה
חדירה קשה לחיי הפרט ,ולכן ,העניין מהווה
מכשול נוסף בישומו של מס העיזבון .יש לציין
כי בישראל ,כבר היום מוטל מס על מתן מתנות
מסוימות .כך למשל ,בחוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) תשכ"ג– ,1963הגדרת "המכירה" הינה
"בין בתמורה ובין ללא תמורה" ,רוצה לומר מתנה
של זכות במקרקעין הינה מכירה החייבת במס.
דיור בר שומה :לאור ההתפתחויות האחרונות
במיסוי מקרקעין נעמוד כעת על נקודות ההשקה
בין שני מסים אלו .בימים אלו ,תוקן חוק מיסוי
מקרקעין באופן שהועלה שיעור מס הרכישה
ל 8%במכירה של זכות במקרקעין אשר שוויה עד
 4,800,650ש"ח ולשיעור של  10%על שווי היתרה.
מדובר במס משמעותי המוטל על מחיר המכירה
כולו (לעומת מס השבח המוטל רק על הרווח).
מה עניין שמיטה אצל הר סיני? כפי שציינו לעיל,
אחת הדרכים "להתכונן" למס עיזבון עתידי הינה
להעביר מתנות (פטורות ממס) לצאצאים כבר
היום ,כך שאם בעתיד יוטל המס הוא לא יחול
על אותם נכסים .פעמים רבות זכויות במקרקעין
מהוות חלק משמעותי בעיזבונו של מנוח ,לכן
סביר להניח כי חלק מהנישומים יבקשו להעביר
זכויות אלו לצאצאיהם טרם הטלת מס עיזבון.
עם זאת" ,מכירה" לעניין מיסוי מקרקעין כוללת
כאמור גם מתנה ולפיכך יוטל מס על מתנות אלו
(ככלל מתנה לקרוב של זכויות במקרקעין מחויבת
במס מופחת של שליש ממס הרכישה ודחייה של
מס השבח למועד המכירה על ידי מקבל המתנה).
מאידך גיסא ,הורשה אינה נחשבת "מכירה"
לעניין חוק מיסוי מקרקעין ,על כן ,בקבלת זכות
שכזו בירושה ,בהתאם לדין הקיים ,לא יוטל מס
רכישה ותינתן דחיית מס מלאה (למועד המכירה
בידי היורש).
הערכות במבט לעתיד :לדאבוננו ,בבחינת
גורלו של מס העיזבון רב הנסתר על גלוי .נכון
למועד כתיבת שורות אלו ,טרם הונחה על שולחן
הממשלה הצעת חוק רשמית .מפרסומים שונים
עולה כי המגמה היא להטיל מס עיזבון על ירושות
הגדולות מ– 10מיליון ש"ח ,בשיעור שעשוי להגיע
ל ,25%אך כאמור מדובר בהשערות בלבד .כמו
כן ,טרם נודע האם המס (ככל שיוטל) יחול גם
נכסים בחו"ל ,נאמנות או האם יוטל לצדו מס על
מתנות .מצב הדברים מקשה על נישומים לתכנן
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(ולהפחית) את חבות המס העתידית שלהם .עם
זאת ,ישנם צעדים מקדימים שניתן לבצע בכדי
להקטין את חבות המס ככל שיוטל מס העיזבון
ובכלל זה ,מתן מתנות ,הקמת נאמנות וכיו"ב.
אולם ,צעדים אלו יש לעשות בזהירות הראויה.
כך למשל ,נאמנות עשויה להיחשב חלק מנכסיו
של המנוח בתנאים מסוימים; כמו גם שבמשטר
המס הנוכחי מתן מתנה עשוי להתחייב במס .על
כן ,מוטב יהיה אילו נישום המבקש לפעול בטרם
עת ו"להתכונן מראש" יתייעץ עם מומחה במיסוי,
טרם יפעל.
לסיכום ,ניתן לומר כי מס העיזבון עבר גלגולים
רבים לאורך השנים .נכון להיום ,גורלו של מס
העיזבון בישראל לוט בערפל .מכל פנים ,באם
יוטל המס ,הוא לבטח יהווה שיקול משמעותי
בתכנון המס של נישומים רבים ואף עשוי
להשפיע ישירות על רבבות אזרחים בישראל.
נישומים אשר מבקשים לבצע צעדים מקדימים
בכדי למזער את חבות המס ,מוטב שיעשו זאת
בזהירות רבה ,שכן תכנון מס לקוי עשוי להגדיל
את חבות המס במבחן התוצאה.

הדפסה בתלת–מימד – היבטי
קניין רוחני
עו"ד שירלי גל
בתוך עשור ,מדפסות בתלת מימד צפויות להיות
נגישות במשקי בית ובתי עסק רבים .בדומה
לטכנולוגיות פורצות דרך רבות ,הדפסה בתלת–
מימד טומנת בחובה מספר שאלות משפטיות
ואתגרים ,בפרט בנוגע להדפסת מוצרים המוגנים
בזכויות קניין רוחני.
המדפסות בתלת מימד משמשות בתחומים
מגוונים :ישנן מדפסות לייצור אובייקטים
ממתכות ,למשל ,כלי נשק ,אופניים ותכשיטים,
מדפסות המדפיסות אובייקטים מפלסטיק ,כמו
למשל ,מיכלי מזון ,נעליים ועציצים ,מדפסות
לייצור מזון אליהן הוזנו חומרי הגלם והמרכיבים
הנדרשים להכנת מאכלים ,מדפסות ליצירת
איבריים ביולוגיים ,מרקמות תא אנושי ועוד
ועוד.
את המודלים יוצרים תוך שימוש בטכנולוגיות
שונות ובהן תוכנות תיב"ם – תכנון בעזרת מחשב,
סריקה ותוכנות לעיצוב משטחים אורגניים.
הטכנולוגיות המשמשות בהדפסה והאובייקטים
שיודפסו במדפסות הללו ,מעוררים דאגה בקרב
בעלי זכויות הקניין הרוחני מכל הקשת – זכויות
יוצרים ,מדגמים ,סימני מסחר ופטנטים.

כיצד יכולה להתבטא הפרת זכויות הקניין
הרוחני?
במהלך יצירת מוצר בהדפסה בתלת מימד ,היצרן
יכול להשתמש בשרטוט אשר מוגן בזכות יוצרים
ולהפר זכות יוצרים או זכויות במדגם המגולמות
באובייקט הסופי .למשל ,יצרן ידפיס במדפסת
תלת מימד דגם מועתק של תכשיט ממתכת יקרה,
או דגם מועתק של כפכפי פלסטיק.

קניין רוחני
דוגמא נוספת להפרת זכויות ,הינה שילוב סימן
מסחרי על גבי האובייקט המודפס – במידה
שהאובייקט ייוצר על–בסיס שרטוט של דגם
עליו מוטבע סימן מסחרי – האובייקט יודפס עם
סימן המסחר וכך יפר סימן מסחרי .באופן דומה
גם ניתן לגרום להפרה של פטנט – אם האובייקט
המיוצר יעתיק אלמנט פונקציונלי ,למשל ,מסננת
פלסטיק בעלת מבנה ייחודי מוגן בפטנט.
קבצי ההדפסה של המודלים צפויים להציף את
הרשת באמצעות אתרי שיתוף קבצים והגישה לכל
משתמש שחפץ להעתיק דגם תהא קלה ומהירה.
האם איכות ההדפסה ממודל מועתק תהא ברמה
הדומה למקור? – כנראה שלא ,אך כמו במקרים
השכיחים של צריכת חיקויים ומוצרים מזוייפים
– על דרגת האיכות יהיו צרכנים אשר יהיו מוכנים
להתפשר.
נשאלת השאלה האם בעלי הזכויות יתבעו
משתמשים ביתיים שייצרו אובייקטים מוגנים
לשימוש אישי וביתי ,או רק יצרנים אשר ייצרו
עבור אחרים למטרות רווח .נזכיר כי דילמה דומה
עמדה בפני ענף המוזיקה כשצצו אתרי שיתוף
בקבצי מוזיקה .תחילה תבעו חברות ההקלטות
גם משתמשים בודדים ששיכפלו ושיתפו קבצים
ממחשבם הביתי ,אך המשאבים שהוקצו לכך עלו
על התועלת ולא השיגו הרתעה והפסקת התופעה.
כבכל תחום בו ההתפתחות הטכנולוגית עצומה
ומהירה – החקיקה עדין אינה נותנת מענה והיא
צפויה להתאים את עצמה תוך כדי תנועה.
עד אשר החקיקה תדביק את פערי המציאות,
מוצע לחברות לפעול לרישום זכויות הקניין
הרוחני שלהן ולשלב במודלים העיסקיים שלהן
פתרונות יצירתיים .כשם שהצרכן מוכן לשלם
עתה מחיר סימלי עבור מוזיקה בסמארטפונים,
חברות יכולות לשתף את הצרכנים ביצירה
ולהציע קבצים להדפסת מוצריהם ברמה גבוהה
בתשלום .כך יימצאו מודלים כלכליים לקבלת
הכנסות מהדפסות בתלת–מימד והתמריץ לצרכן
להפר זכויות קניין רוחני יקטן.

משפט מסחרי
הסכמים מסחריים
חברות ,שותפויות
מיזוגים ,רכישות וארגון מחדש
מכרזים

שוק הון
תשקיפים
הנפקות פרטיות
הצעות רכש
גיוסי הון באג”ח
דיווח במגנ”א

סחר בינלאומי
דיני יבוא ויצוא
הסכמי סחר של ישראל
כללי מקור
אכיפת זכויות קנין רוחני

מיסוי ישיר
מס הכנסה ומס חברות
מיסוי בינלאומי
מיסוי מקרקעין
נאמנויות
ייצוג בבתי משפט

מיסוי עקיף ויבוא
מכס
מס קנייה
היטלי היצף
אמצעי הגנה
מע”מ
ייצוג בבתי משפט

מקרקעין
עסקאות נדל”ן מסחרי
עסקאות קומבינציה
עסקאות נדל”ן למגורים
התחדשות עירונית
קרקעות

ייצוג בבתי משפט
סכסוכים עסקיים
מכרזים
תובענות ייצוגיות
תביעות מקרקעין
עתירות מינהליות
תכנון ובנייה

בוררויות
ייצוג בבוררויות
מינוי כבורר בסכסוכים עסקיים

הי טק
ליווי חברות סטארט־אפ
עסקאות השקעה
קרנות הון סיכון
הסכמי טכנולוגיה
תכניות אופציות לעובדים
דיני מחשבים ואינטרנט

קניין רוחני
פטנטים
סימני מסחר
מדגמים
זכויות יוצרים
הגנת זכויות בארץ ובעולם
ייצוג בבתי משפט

דיני עבודה
ייצוג מעסיקים
ייצוג עובדים
משפט קיבוצי
הסכמי עבודה
מניעת אפליה ,שוויון הזדמנויות
שמירת פרטיות

חדלות פרעון
כינוס נכסים
פירוק חברות
הקפאת הליכים והסדרים
שינויי מבנה והבראה
בנקאות ועסקאות מימון
הסדרי אג”ח

תיקונים לפקודת המכס –
מקלות וגזר
עו"ד אביגדור דורות
לאחרונה ,פרסם מינהל הכנסות המדינה תזכיר
חוק לתיקון פקודת המכס .לפי דברי ההסבר,
התיקונים נועדו לאפשר את הטמעת מערכת סחר
החוץ החדשה ("שער עולמי") ,שתאפשר תהליכי
עבודה ללא נייר ,באמצעות ממשקים נוחים
למשתמשים ,ותשפר את האכיפה באמצעות
מאגר הנתונים של המערכת .בנוסף ,נועד התיקון
לעדכן הוראות בפקודה ,בשל הזמן הרב שחלף
מאז נחקקו לראשונה .במאמר זה ,נעמוד בקצרה
על התיקונים החשובים המוצעים בתזכיר החוק.
ממשקי דיווח אלקטרוניים :תכלית מרכזית של
הצעת החוק היא הסדרת ממשקי הדיווח למכס
באמצעים אלקטרוניים ,דהיינו ,דיווח אלקטרוני
וחתימה אלקטרונית מאושרת .במסגרת זו ,יבוטל
המושג "רשימון" וייכנסו לתוקף מושגים חדשים
והם– "הצהרת יבוא"" ,הצהרת יצוא" ו"הצהרת
שטעון" .להצהרת היבוא ולהצהרת היצוא ,שיוגשו
באמצעות מסר אלקטרוני ,יצורפו חשבון מכר,
שטר מטען ,מפרט אריזות ,רישיון או היתר יבוא,
מסמך העדפה וכל מסמך אחר שנקבע בתקנות.
גם מצהר על מטען ,שיוגש על ידי חברות ספנות
וחברות תעופה ,יישלח באמצעות מסר אלקטרוני
וייחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת ,לפני
הגעת המטען לנמל בישראל .במסגרת התיקונים
נקבע ,כי המכס ייתן על המטען ,במלואו או
בחלקו ,התרה מקוונת ,וכן כי המנהל רשאי לסרב
לתת התרה ,במקרים בהם הצהרת היבוא כוללת
פרטים שאינם נכונים ,או כאשר להצהרה לא
צורפו מסמכים שחייבים להיות מצורפים .כל
התיקונים הללו לפקודה הם ראויים ,בהשוואה
להסדרת חלק מן הנושאים הנ"ל בנהלים בלבד,
כפי שהיה עד כה.
טובין שיוצאו ללא שימוש :במסגרת התיקונים
לפקודה ,מוצע לתקן את סעיף  ,156המתייחס
לטובין שיובאו לארץ ,ובטרם נעשה בהם שימוש
– יוצאו לחו"ל .כיום ההוראה מוגבלת ליצוא
המתבצע תוך ששה חודשים ,וגובה ההחזר של
המכס ששולם בעת היבוא ,מוגבל ל–.90%
במסגרת התיקון ,מוצע להעניק למנהל סמכות
להאריך את התקופה של ששת החודשים,
לתקופה של עד שלוש שנים ,ללא צורך באישור
שר האוצר ,הנדרש כיום לשם הארכת התקופה

מעבר לשנה אחת .עוד מוצע ,לאפשר החזר של
מלוא המכס ששולם ,ללא צורך באישור שר
האוצר ,כפי שנדרש כיום .תיקונים אלה מהווים
את "הגזר" ,שאולי ימתיק במעט את כובד
משקלו של "המקל" ,בדמות העיצומים הכספיים
המוצעים ,כמפורט להלן.
עיצומים כספיים :על פי הנוסח הקיים של
הפקודה ,ניתן להעמיד למשפט פלילי את מי
שביצע עבירות ,המפורטות בפקודה ,וניתן להמיר
את האישומים הפליליים בתשלום כופר .לעומת
זאת ,בתזכיר החוק מוצע לקבוע עיצומים כספיים
על הפרות שונות ,שיבוצעו בידי מגישי הצהרות
יבוא ,יצוא ושטעון ,בידי בעל הטובין ,סוכני מכס
ובעלי רישיון מחסן רשוי.
החיוב בעיצומים כספיים הפך נפוץ בשנים
האחרונות ,והוא מצוי בסמכותם של גופי אכיפה
שונים ,כגון הרשות לניירות ערך ,אגף מס הכנסה,
הרשות לאיסור הלבנת הון ,המשרד להגנת
הסביבה והוא מצוי גם בחוקי עבודה שונים .על פי
תזכיר החוק ,ניתן יהיה להטיל עיצומים כספיים
בסכומים קצובים של  5,000ש"ח או של 25,000
ש"ח ,ואם ייגרם תשלום מס בחסר (גירעון) ,עקב
הצהרה על פרטים לא נכונים ,ללא הצדק סביר,
ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בשיעור של 20%
מהחסר ,אך לא יותר מ– 200,000ש"ח .במקרים
של הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תוך שנתיים),
ניתן יהיה להגדיל את סכום העיצום הכספי .שר
האוצר יהיה מוסמך לקבוע נסיבות ושיקולים,
שבעטיים ניתן יהיה להטיל עיצום כספי מופחת.
על החלטת גובה המכס ,שתינתן בעקבות קבלת
טיעונים בכתב תוך  30ימים ,ניתן יהיה לערער
לבית משפט השלום .הגשת ערעור לא תעכב את
תשלום העיצום הכספי ,אלא אם כן הסכים לכך
גובה המכס ,או אם בית המשפט הורה על כך.
החלטת הגובה בדבר הטלת עיצום כספי תפורסם
באתר האינטרנט של רשות המסים והיא תכלול
את שמו של מפר שהוא יחיד ,אם הגובה יסבור
שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור .ככל שמדובר
בתאגיד ,שמו של התאגיד יפורסם תמיד ,ביחד
עם מהות ההפרה ונסיבותיה.
הטמעת מנגנון של עיצומים כספיים בפקודת
המכס היא יוזמה מבורכת ,שכן יש בכך יצירת
אכיפה מנהלית ,שתפחית את האכיפה הפלילית
ויש במנגנון המוצע שקיפות וודאות ,שלא אפיינו
את הסדר הכופר ,שכלול כיום בפקודת המכס,
שלגביו לא נקבעו בפקודה סכומי כופר מחייבים
וידועים ולא נקבעה זכות ערעור.
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המשרד נכלל ברשימת המשרדים
המובילים בתחומי המיסוי ,הקנין
הרוחני והליטיגציה המסחרית
ע”י דן אנד ברדסטריט BDi ,וכן
המדריכים הבינלאומיים:

מהשולחן המשפטי
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הסתיימו בהצלחה
ליטיגציה :מספר תובענות ייצוגיות הסתיימו

התחלות חדשות
ליטיגציה :החלנו בייצוג של חברות הפועלות

לאחרונה בסילוקן על הסף ,בהן יוצגו על
ידינו יצרנים של מוצרי צריכה וקמעונאים
בתחום המזון.
מיסוי עקיף :מחלוקת סיווג לצרכי מכס,
הסתיימה לאחרונה בפסק דין ,במסגרתו
קיבל בית המשפט את עמדת לקוח המשרד,
בנוגע לסיווגו של גלאי עשן ,שנמצא ע"י בית
המשפט כפטור ממכס .בתיק אחר ,פסק בית
המשפט כי מחסן ערובה ,שיוצג על ידינו,
פטור משתלום מסי יבוא ,על סחורה שנגנבה
מן המחסן.
לאחר כשש שנות התדיינות ,קיבל בית משפט
השלום בראשל"צ את תביעותיהם של מספר
יבואני מזון ,שיוצגו על ידי משרדנו ,בקובעו
כי האגרות שמשרד הבריאות גובה ,הינן בלתי
חוקיות ויש להשיב ליבואנים  70%מסכומי
התביעה.
שילוח :לאחרונה ניתן פסק בוררות בערעור,
במסגרתו התקבל ערעור של לקוח המשרד,
שתבע חברת ביטוח ,בגין נזקים למטען
שהובל בים .בפסק הדין נקבע כי חברת
הביטוח תשפה את היבואן על מלוא נזקו,
בסך של כ– 5מיליון ש"ח.
ניירות ערך :בית המשפט העליון דחה לאחרונה
בקשת רשות ערעור ,בנוגע לתוקפה של תניית
שיפוט בחוזה .בית המשפט קיבל את טענת
לקוחות משרדנו ,כי תניית השיפוט שקבעה
סמכות שיפוט בחו"ל ,אינה עולה בקנה אחד
עם דיני ניירות ערך ולכן אינה תקפה.

בתחומי מוצרי הצריכה ,הקמעונאות ,המזון
והתחבורה ,בבקשות להכיר בתובענות
שהוגשו כנגדן ,כתובענות ייצוגיות.
החלנו לייצג לאחרונה חברת ביטוח זרה,
כנגדה הוגשה בישראל תביעה שעניינה חוזה
ביטוח וכן חברה שנתבעה ,בעקבות עסקת
העברת פעילותה לחברה אחרת.
מיסוי עקיף :הוגשו תביעות חדשות של יבואני
מזון כנגד משרד הבריאות ,להשבת אגרות
יבוא המזון ,לגביהן נקבע בפסק דין שניתן
לאחרונה ,כי נגבו בחוסר סמכות.
בוררות :עו"ד רפאל ליבא החל לכהן כבורר
במחלוקת בתחום הנדל"ן.
עו"ד יוחאי שלף מונה כבורר במחלוקת בנושא
ניירות ערך.
הופעות בתקשורת
עו"ד אביגדור דורות השתתף בתוכניתו של
משה נגבי "דין ודברים" ברשת ב' ,בנוגע
לפסיקה של בית המשפט העליון ,שעסקה
בהשבת כספים שנגבו על ידי רשויות מקומיות
ללא סמכות ובנקיטת אמצעי גביה פסיבית
בידי הרשויות.
ימי עיון

עו"ד רפאל ליבא הרצה בפאנל שהתקיים
במסגרת הכנס השנתי של מחוזות לשכת
עורכי–הדין באילת ,בנושא – "נזק או תועלת?
מי ייהנה מהרפורמה בסדרי הדין האזרחי".

עלון זה מפורסם על ידי משרד עורכי הדין
ועורכי פטנטים איתן ,מהולל & שדות.
למידע נוסף על המשרד או על המאמרים
בעלון זה ניתן לפנות ישירות לכותבי
המאמרים או לעו״ד אביגדור דורות
בטלפון9726000 :־09
האינפורמציה המצויה בעלון זה הינה
נכונה ועדכנית למועד פרסומה .יחד
עם זאת ,אנו ממליצים ומעודדים את
הקוראים להיוועץ באנשי מקצוע ביחס
לכל מקרה ומקרה ,כדי להבטיח יעוץ
המתאים לנסיבות המאפיינות כל מקרה.
 2015הרצליה .איתן ,מהולל & שדות.

