מיכל זילברשטיין ,עו"ד )כלכלה(

ד .פוטשבוצקי ,עו"ד רחוב מצדה  ,7מגדל בסר  ,4בני ברק 5126112
טל' 03 - 6956699 :טל' נייד 0544574909 :דוא"לmichal@taxlawfirm.co.il :
השכלה:

אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים
בשיתוף עם בית הספר למשפטים באוניברסיטת ברקלי ,קליפורניה
מוסמך במשפט מסחרי ) (LL.M.בהצטיינות )יולי .(2011
אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים
תואר ראשון ) (LL.B.בהצטיינות במשפטים )יוני .(1996
אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למדעי החברה
תואר ראשון ) (B.A.בהצטיינות בכלכלה ,במקביל ללימודי המשפטים )יוני .(1996
מרכז גבים לגישור
קורס גישור ומו"מ אינגרטיבי ) 72ש'( ,נוב'  – 2005פבר' 2006
רשומה ברשימת המגשרים לפי תק'  2לתקנות בתי המשפט )רשימת מגשרים(,
התשנ"ו–.1996
תוכנית להתנסות מודרכת בגישור )פרקטיקום 100 ,ש'( ,אפר' – אוג' 2006
קורס גישור במשפחה – גירושין ופרידה ) 45ש'( ,ספט' – אוק' 2006

ניסיון מקצועי:

ד .פוטשבוצקי ,משרד עו"ד – ת"א 1994 ,ואילך
משרד עוה"ד ד .פוטשבוצקי נוסד בשנת  1954ורכש לעצמו מוניטין ,בייחוד
בתחום דיני המס ,בארץ ובעולם.
כשותפה בכירה במשרד )משנת  (2000התפקיד כולל טיפול בהשלכות רבות
ומגוונות של דיני המס השונים על הנישומים – עם דגש מיוחד על המיסוי
העקיף  -מע"מ ,מכס ,מס קנייה ,מס בולים ועוד.
עיסוק זה מלווה את השלבים השונים עימם מתמודד הנישום בפעילותו
העסקית היומיומית ,לרבות  -ייעוץ בתכנון מס ,מתן חוות דעת ,עריכת
מסמכים ,ייצוג בפני רשויות המס והשגת הסכמים עם רשויות המס ,ייצוג בפני
הערכאות המשפטיות השונות )בעיקר מחוזי ועליון( ועוד.
בנוסף ,עיסוק בכל תחומי המשפט האזרחי מסחרי.
החל משנת  2006ניהול הליכי גישור ובניית הסכמות בתחומים שונים.

ניסיון בהוראה:

הוראת נושאים שונים בתחומי המשפט בכלל ומיסוי בפרט )בעבר גם בתחום
המחשוב( במוסדות אקדמיים שונים )הקריה האקדמית קרית אונו ,ובעבר
ברופין ,אוניברסיטת ת"א ,אייסמי  -שלוחת אוניברסיטת סווינבורן
האוסטרלית ,המכללה למינהל( ,בהשתלמויות ובכנסים )לשכת רואי החשבון
בישראל ,לשכת עורכי הדין ,לשכת יועצי המס ,חשבים ,המי"ל ,ביה"ס
לפרקטיקה משפטית ועוד(.

פרסומים:

עדכון ספרו של עו"ד יעקב פוטשבוצקי "חוק מס ערך מוסף" ,השתתפות
בעריכת דו ירחון "מסים" בהוצאת רונן ,פרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים

חברות:

לשכת עורכי הדין בישראל ,ועדות המסים השונות של לשכת עוה"ד.

התנדבות:

בית רות בעפולה – בית חם לנערות בסיכון ) 2010ואילך(
תיכון עירוני יד' בתל אביב – גזברית ועד הורים מרכזי ) 2016ואילך(

שרות צבאי:

חיל הקשר ,ממר"ם ,1991 – 1986 ,שחרור בדרגת סגן לאחר  5שנות שירות
ממר"ם )מרכז המחשבים של צה"ל( ,בוגרת קורסי תכנות ועיצוב מחשבים,
קצינת מחשב )בהצטיינות( .במסגרת השירות ,בין השאר ,פיקוד על קורס
תכנות בסיסי )משך הקורס כ 7 -חודשים ,בקורס כ 100-חניכים וצוות של כ-
 20מדריכים( וסגנית מפקד קורס קציני מחשב .במקביל – לימודי מחשבים
וכלכלה באוניברסיטת בר אילן )שנה א'+ב'( ,וכן תואר טכנאי מחשבים מטעם
המכון להכשרה טכנולוגית )מה"ט( ,דרך ממר"ם.

