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תחומי המחקר: דיני מע״מ, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין,  .האקדמית צפת החל משנת הלימודים תשע״ה

 מיסוי בינלאומי ועבירות צווארון לבן.

 הרצאות:

 (. 2019(, דיני מיסים )2014-2016משפט חוקתי )קורסי חובה: 

-2018(, דיני חינוך )2017-2018(, דיני מע״מ ) 2019, 2017, 2014-2016עבירות צווארון לבן ) קורסי בחירה:

 (.2018-2019(, סוגיות במיסוי מקרקעין )2019

 (.2018, מיסוי בינלאומי )(2014-2016עבירות מס ) סמינריונים:

אר הראשון שלה באוניברסיטת חיפה. את לימודי התואר השני סיימה קרנית השלימה את לימודי התו

כמצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים במסגרת התוכנית הישירה ללימודי דוקטורט באוניברסיטת חיפה. 

תכנית ) קרנית כתבה את הדוקטורט שלה במסגרת התוכנית הישירה לדוקטורט באוניברסיטת חיפה

דוקטורט: "ההצדקה להטלת אחריות על מנהלי חברות ומייצגים בדיני נושא ה (,לסטודנטים מצטיינים

 המס".

 קרנית אף עובדת כעורכת דין במשרד המתמחה במיסים ונדל"ן. 2010משנת 

 במכללה האקדמית כנרת.מן החוץ ינה מרצה טיב ה-ד"ר קרנית מלכאהחל משנת הלימודים תשע״ח, 

Dr. Karnit Malka Tiv 

Dr. Karnit Malka Tiv (L.L.B, L.L.M, Ph.D) is an adjunct lecturer at the School of Law, Zefat 

Academic College. Research Areas: VAT Law, Income Tax, Real Estate Taxation, 

International Taxation, and White Collar Offenses. 

Teaching:  

Core Courses: "Constitutional Law" (2014-2016), "Tax Law" (2019). 

Elective Courses: "White Collar Crimes" (2014-2016, 2017, 2019), "VAT Law" (2017-

2018), "Education Law" (2018-2019), "Real Estate Taxation" (2018-2019). 

Seminars: "Tax Crimes Seminar " (2014-2016), "International Taxation Seminar" (2018). 

Karnit completed her L.L.B from the University of Haifa. accomplished the Masters studies 

of the Direct Program for Doctoral Studies in Law at the University of Haifa as a dean of 

advanced studies list of outstanding student. Karnit wrote her doctoral as part of her direct 
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doctoral program at Haifa university, which is a track for outstanding students. Karnit's 

doctoral theme: "The justification for imposing liability directors and represent in tax laws." 

From 2010 Karnit also works as a lawyer at an office specializing in taxes and real estate. 

Dr. Karnit Malka-Tiv, is also a lecturer at the Kinneret Academic College, from 2018. 


