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Afik & Co. markiert das Geburtsdatum des deutschen Physikers Heinrich Rudolf Hertz (22. Februar 1857 - 01. Januar 
1894), der als Erster die Existenz elektromagnetischer Strahlung demonstrierte und zeigte. 

), הראשון שהדגים  1894ינואר,    01  -  1857בפברואר,  22ום הולדתו של הפיזיקאי הגרמני היינריך רודולף הרץ (אפיק ושות' מציינת את י
 והראה את קיומה של הקרינה האלקטרומגנטית. 

Afik & Co. marks the date of birth of German physicist Heinrich Rudolf Hertz (February 22, 1857 - January 01, 1894), 
the first to demonstrate and show the existence of electromagnetic radiation.
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Banking for Dummies / Ella Rosenberg 

אירופה בשל מידע ונות בנק בהקפאת חשבמאמר בנושא  
יסור הלבנת הון וכיצד  חסר או שיקולים אחרים של כללי א

ממשרד   ה רוזנברגאל  ה.    את המאמר כתבלטפל בנושא
ושות'.    בקישור:  אפיק  למצוא  ניתן  העברית  בשפה  המאמר  את 

http://he.afiklaw.com/articles/a381 
An article on freezing bank accounts in Europe due to 
missing information or other issues related to anti 
money laundering rules and how to address the issue.   
The article was written by Ella Rosenberg of Afik & 
Co.  The article in English may be found at the link:  
https://www.afiklaw.com/articles/a381 

  פסיקה  עדכוני .   2
Legal Updates 

 תקנון חברה יפורש בראש ובראשונה לפי לשונו גם אם לשונו סותרת את ההיגיון והשכל הישר .  א

מחוזי לוד: תקנון חברה הוא הסכם בין החברה לבין בעלי מניותיה, וביניהם לבין עצמם; ללשון התקנון מעמד בכורה 
סוח התקנון ולהיעזר בפרשנותו, ורק כאשר לשון החוזה לא בהירה מספיק, ראוי להתחקות אחר כוונת הצדדים בעת ני

  iklaw.com/updates/15077http://he.afלקריאה נוספת:  .   בשכל הישר

A company's articles of association shall be interpreted first and foremost according to its 
wording even if it contradicts logic and common sense.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/15079 

  בעל מניות מהותי ומנהל שיודע על אי ביצוע הפרשות לעובדים עשוי להיות אחראי אישי לחובות . ב
בכך שהתנהלות החברה בנוגע להעסקת עובדים אינה כשורה כדי להצדיק חיוב של בעלי מניותיה   אזורי ת"א: אין די

החברה בחובות  המניות  בעל  וחיוב  ההתאגדות  מסך  הרמת  תתאפשר  חריגים  במקרים  נוספת:     .ורק  לקריאה 
http://he.afiklaw.com/updates/15080  

A shareholder and manager who knows of non payment of social benefits to employees may be 
personally liable for debts.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/15081 
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  דו"ח ביקורת פנימי שנערך על ידי חברה עשוי לקבוע האם ניתן להגיש תביעה בשם החברה או לא. ג

כלכלי ת"א: ככלל, לא ניתן להסתמך על דו"ח ביקורת פנימי שנערך על ידי המבקר הפנימי של החברה במסגרת הליך  
משפטי; ניתן להסתמך על עצם עריכת הדו"ח ועל הקביעות האופרטיביות שבו, בפרט אם מדובר בדו"ח עשוי לסייע 

  http://www.afiklaw.com/updates/15082לקריאה נוספת:   .בשם החברה אם לאובקביעה האם להגיש תביעה  

An internal audit report conducted by a company may determine whether a claim may be filed on 
behalf of the company or not.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/15083 

  א חייבת להתבטא בירידה בהכנסות וניתן לקבוע את היקפה בדרך של אומדן פגיעה במוניטין ל. ד

ת"א: כאשר הטענה לפגיעה במוניטין מבוססת על אירועים המתפרסים על שנים רבות הרי שעובדה זו מחלישה   -שלום  
יותר מוקדם  הפגיעה  לצמצום  פועלת  הייתה  שהחברה  ההיגיון  שמן  כיוון  הטענה  נו   .את  ספת:  לקריאה 

http://www.afiklaw.com/updates/15084  

Damage to reputation does not have to be expressed in a decrease in income and the scope can 
be determined by way of an estimate.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/15085 

  דיגיטלי מחייבים כחלק מההסכםתנאי שירות כללים אליהם קיימת הפניה בלינק בתוך הסכם .   ה

מחוזי ת"א: כאשר לצדדים ניתנה הזדמנות לנהל מו"מ על ההסכם, אפילו אם ההסכם כולל תנאי שירות כלליים ואחידים, 
ועניין דבר  לכל  מחייב  הסכם  מהווה  וההסכם  בהכרח,  מקפחים  בתנאים  או  אחיד  בחוזה  המדובר  נוספת: .   אין    לקריאה 

http://www.afiklaw.com/updates/15086  

General terms of service to which there is a link in a digital agreement are binding as a part of the 
agreement.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/15087 

  ייפוי כוח בלתי חוזר עשוי לגבור על עסקת מתנה מאוחרת שהסתיימה ברישום בטאבו .  ו

משפחה ת"א: ככלל, נותן מתנה אינו רשאי לחזור בו אם ויתר בכתב על רשות זו;  ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לטובת 
. יתור על זכות החזרה.צד ג' שניתן לצורך העברת זכויות בדירת מגורים ללא תמורה מהווה עסקת מתנה הכוללת ו

  http://www.afiklaw.com/updates/15088 לקריאה נוספת: 

An irrevocable power of attorney may prevail over a later gift that was finalized by recording in the 
Land Registry.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/15089 

לם אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי העו
להסרה או .   עסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד-וכולל מידע מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים 

מגזין זה כפוף  .   תרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה"ובכו   newsletter@afiklaw.comהצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת
אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות  .   לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי

  לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:
Afik News is the bi -weekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co.  (www.afiklaw.com).  Afik News is sent every 
second week to an audience of thousands of subscribers worldwide and includes concise professional data on legal and business Israeli 
related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co.  firm advises.  For removal (or joining) the mailing list 
please send an email to newsletter@afiklaw.com with the title “Please remove from mailing list” or “Please add me to the mailing list.” The 
Afik News bulletin is copyrighted but may be freely transferred provided it is sent as a whole and without any changes.  Nothing contained 
in the Afik News may be treated as a legal advice.  Please contact an attorney for a specific advice with any legal issue you may have.   
For previous Afik News publication see http://www.afiklaw.com
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  Banking for Dummies / Ella Rosenberg 

יסור הלבנת הון וכיצד  אירופה בשל מידע חסר או שיקולים אחרים של כללי אונות בנק בהקפאת חשבמאמר בנושא    
הגב' אלה רוזנברג היא חלק ממשרד אפיק  .   ממשרד אפיק ושות'  ה רוזנברגאל  ה.    את המאמר כתבלטפל בנושא

) ועיקר התמקדותה הוא ברגולציה וחוק אירופאי בתחומי הפינטק, הביטחון, האמנות, www.afiklaw.comושות' (
ל בורסות קריפטו ובנקים דיגיטלים באירופה, הגנת הפרטיות וקרגו ימי.  הגב' רוזנברג היא בעלת ניסיון רב ברישוי ש 

פיתוח  אמנות,  וגלריות  פיננסים  מוסדות  בטחוניות,  בחברות  טרור  וכספי  הון  הלבנת  מניעת  תקנות  של  הטמעה 
טק, טוקנזציה של קרגו ימי, הקמה והדרכה של צוותי ציות, והקמת מערך ממשל תאגידי, מניעת הלבנת -מערכות רג

סחרות באירופה. היא משמשת כמומחית מובילה לדין אירופאי במזרח התיכון ומפרסמת  הון ופרטיות לחברות הנ
בעיתונים כלכליים ובטחונים. הגב' רוזנברג היא בעלת תואר ראשון בדין אירופי מאוניברסיטת מסטריכט ותואר שני  

  http://he.afiklaw.com/articles/a381את המאמר ניתן למצוא בקישור:   .  בדין מסחרי וחברות מאוניברסיטת ארסמוס רוטרדם

  An article on freezing bank accounts in Europe due to missing information or other issues related to anti 
money laundering rules and how to address the issue.   The article was written by Ella Rosenberg of Afik & 
Co.   Ms. Rosenberg is part of in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com) and she focuses on EU Law 
and regulation within the financial, defence, art, privacy and maritime sectors. She has broad experience in 
digital banking and crypto licensing, implementation of AML/CTF regulatory frameworks for defence 
companies and art galleries, regtech software, tokenization of maritime logistics, formation of compliance 
teams, and NFT regulatory best practices, and EU Corporate Governance, AML and Privacy for publicly 
listed companies. She serves as the leading of contact of EU Law in the Middle East, and has published at 
defence and financial magazines. Holds an LLB in EU Law from the European Law School, Maastricht 
University and an LLM in Company and Commercial Law from Erasmus School of Law, Erasmus University 
Rotterdam.   The article in English may be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a381 
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  Legal Updates 

. א  את ההיגיון והשכל הישרת בראש ובראשונה לפי לשונו גם אם לשונו סותר יפורשתקנון חברה   

לוד, כב' השופטת  -, בית המשפט המחוזי מרכז 14.01.2023נ' פאוורמט טכנולוגיות בע"מ ואח',    Technology lnnovation Partners llc  55015-12-22ת"א      
  יעל מושקוביץ 

וטו   זכות) מקנה לה  Goldman Sachsמגולדמן סאקס (  Bמניות מסוג    25%מעל לה  רכישת, כי  טענהבעלת מניות  
  בהתאם לתקנון החברה. 

תקנון חברה הוא הסכם .   כלשונו לא מקנה לחברה זכות וטוהמשפט דחה את הבקשה וקבע, כי תקנון החברה  בית  
 ונו לפיכך, ללשון התקנון מעמד בכורה בפרשנותו, ורק כאשר לש.   בין החברה לבין בעלי מניותיה, וביניהם לבין עצמם

 התקנון לשון  כאן,  .   ולהיעזר בשכל הישר  לא בהירה מספיק, ראוי להתחקות אחר כוונת הצדדים בעת ניסוח התקנון
) ובמועד מסוים,  Hudsonשנרכשו מהדסון (  Bממניות    25%בעל זיקה לפחות לרק בעל מניות  , כי  קבעה באופן ברור

לאור לשונו הברורה של התקנון וגם אם נפלה טעות .   , על אף שמעולם לא הייתה רכישה כאמוריהיה זכאי לזכות וטו
 כות וטו. בעלת המניות לא זכאית לז, את ההיגיון תשסותר  סופר בתקנון

  A company's articles of association shall be interpreted first and foremost 
according to its wording even if it contradicts logic and common sense 

  A company shareholder contended that her purchase of over 25% of Class B shares from Goldman Sachs 
grants her veto rights in accordance with the company's articles of association. 

The Court denied the motion and held that the company's articles of association as such do not grant the 
company a right of veto.  A company's articles of association are an agreement between the company and 
its shareholders, and among themselves.  Therefore, the wording of the document has priority regarding its 
interpretation, and only when the wording is not clear, the parties’ intent when drafting the document and 
common sense should be reviewed.  Here, the wording of the articles of association clearly stipulated that 
only a shareholder with a connection to at least 25% of the B shares purchased from Hudson and at a 
certain time, shall be entitled to a right of veto, even though there has never been such purchase.  In light 
of the clear wording, even if there was a technical error in the articles of association that contradicts common 
sense, the shareholder is not entitled to a right of veto. 

.ב  בעל מניות מהותי ומנהל שיודע על אי ביצוע הפרשות לעובדים עשוי להיות אחראי אישי לחובות  

, נציג ציבור  דורון יפת   , כב' השופטתל אביבהאזורי לעבודה  , בין הדין  03.02.2023,  המרכז לייצור תוספות שיער  -רמי חייק  ,  57047-01-21סעש (ת"א)     
  הילה שאולונציגת ציבור (מעסיקים) גב'  יונתן שלם(עובדים) מר 

בגין חוסרים  תשלום,  בעל כל מניותיה של החברה, מנהלה והדירקטור היחידי בהממי שהוא  , בין היתר,  דרשעובד  
  .  ואי סדרים בהפרשות פנסיוניות שהתרחשו בתקופת העסקתו

בעוד .   קיבל את הבקשה והרים את מסך ההתאגדות על מנת לחייב את בעל המניות בחברה באופן אישיבית הדין  
האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד, הרי שבמקרים חריגים ניתן שנקודת המוצא היא שיש לתת תוקף לעקרון  

מקרים .   לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה ולהרים את מסך ההתאגדות בין אם באופן מלא ובין אם באופן חלקי



  
חריגים כאמור הינם כאשר ניתן להראות שהחברה מנצלת את עקרון היישות המשפטית הנפרדת למטרות תרמית, 

ברה משמשת כסות לא חוקית לפעילות בעל המניות או כאשר בעל המניות באופן סדיר מערבב את נכסיו כאשר הח
על אותו  ידע  ויבעל המניות  העובד פנה לכאן,  .   הפרטיים עם נכסי החברה כך שבפועל אין יישות משפטית נפרדת

היה אחראי על מתן הנחיות ת  בעל המניוההפרשות החלקיות ועל החוסרים בהפרשות לפחות בחלק מזמן ההעסקה, ו
לפעול  למחלקת הכספים של החברה   להרמת מסך  ויכל  יש הצדקה  כן  ועל  כאמור  לתקן את ההפרשות  מנת  על 

 .   ההתאגדות וחיובו באופן אישי לפחות באופן חלקי

  A shareholder and manager who knows of non payment of social benefits to 
employees may be personally liable for debts 

An employee demanded, among other things, from a person who was the owner of all shares of the 
company, its manager and sole director, payment for deficiencies and irregularities in pension deductions 
that occurred during his employment. 

The Labor Court accepted the motion and pierced the corporate veil in order to personally obligate the 
shareholder.  While the starting point is that the principle of a separate legal entity must be given effect, in 
exceptional cases it is possible to attribute a company debt to a shareholder and pierce the corporate veil 
either fully or partially.  Such exceptional cases are when it can be shown that the company exploited the 
principle of the separate legal entity for fraudulent purposes, when the company is used as an illegal cover 
for the shareholder's activities or when the shareholder regularly mixes his private assets with the company's 
assets so that in practice there is no separate legal entity.  Here, employee approached the shareholder 
and notified him about the partial payments and the lack of payments at least in part of the time of 
employment and the shareholder was responsible for giving instructions to the company's finance 
department and could act to correct the aforementioned and therefore there is justification for piercing the 
corporate veil and charging him personally at least partially. 

.ג  לא  ו שנערך על ידי חברה עשוי לקבוע האם ניתן להגיש תביעה בשם החברה אדו"ח ביקורת פנימי  

  סיגל יעקובי, כב' השופטת יפו-אביב -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל,  09.02.2023, ספיר נ' שופרסל בע"מ 44766-04-22תנ"ג    

מניות בשופרסל ביקש לקבל מידע אודות פעילותה העסקית של השופרסל כדי לבחון אפשרות הגשת תביעה  בעל  
  , אולם התנגד לקבלת נתונים מדו"ח המבקר הפנימי של שופרסל.בשם החברה כנגד נושאי משרה בה

י ככלל, לא ניתן החוק קובע, כ.   בית המשפט קיבל את מרבית דו"ח הביקורת וקבע, כי ככלל, ניתן להסתמך עליו
עם זאת, ניתן .   במסגרת הליך משפטישנערך על ידי המבקר הפנימי של החברה  להסתמך על דו"ח ביקורת פנימי  

אם  ה  בדו"ח עשוי לסייע בקביעהבו, בפרט אם מדובר  ש  האופרטיביותלהסתמך על עצם עריכת הדו"ח ועל הקביעות  
ולאמירות  כאן, הדו"ח נערך  .   להגיש תביעה בשם החברה אם לאו בין היתר, בעקבות תלונותיו של בעל המניות 

לפיכך, ניתן לכל הפחות לעשות שימוש  .   בדו"ח יכולה להיות השפעה על האפשרות להגיש תביעה בשם החברה 
 .  עקיף בעצם עריכת הדו"ח ובמסקנותיו האופרטיביות

  An internal audit report conducted by a company may determine whether a claim 
may be filed on behalf of the company or not 

A Shufersal (A supermarkets company) shareholder requested information about Shufersal’s business 
activities in order to review the possibility of filing a claim on behalf of the company against its officers, but 
objected to receiving data from Shufersal’s internal auditor's report. 

The Court enabled the receipt of most of the audit report and determined that it can be relied upon.  Israeli 
law stipulates that generally, an internal audit report made by the company’s internal auditor cannot be relied 
upon as part of a legal proceeding.  However, it is possible to rely on the very preparation of the report and 
its operative determinations, especially if the report may assist in determining whether to file a lawsuit on 
behalf of the company or not.  Here, the report was prepared, among other things, following the complaints 
of the shareholder and the statements in it may have an effect on the possibility of filing a claim on behalf of 
the company.  Therefore, it is allowed to at least make indirect use of the actual preparation of the report 
and its operative conclusions. 

 במוניטין לא חייבת להתבטא בירידה בהכנסות וניתן לקבוע את היקפה בדרך של אומדן פגיעה  ד.

  השופט יאיר דלוגין, בית משפט השלום תל אביב יפו, כב'  23.01.2023, ניסים דאהן נ' החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ ,46603-11-20תא (ת"א)   

נאותה כלפי  והתנהגות לא  ונשנות  גז בשל הפרות חוזרות  גז אשר ביטלה לאלתר את ההסכם עם מחלק  חברת 
  .  פיצוי בגין הפגיעה במוניטין החברה בשל מעשי המחלק  הרשלקוחות, ד

כאשר מדובר בפגיעה במוניטין  .   משפט קבע שביטול ההסכם היה כדין וכי מעשי המחלק פגעו במוניטין החברהבית ה
גם אם יש לחברה מוניטין חיובי בדרגה כזו או אחרת או  .   אין בהכרח צורך להוכיח כי לחברה יש מוניטין רב חיובי

מוניטין שלילי בדרגה זו או אחרת, די בכך שהמוניטין נפגע, ואפילו אם הוא היה ירוד מלכתחילה, הרי שירד עוד יותר, 
בנוסף, פגיעה במוניטין אף לא חייבת בהכרח להתבטא בירידה בהכנסות, וניתן  .   במוניטין  כדי להצביע על פגיעה

כאן, גם אם היו אי סדרים בפעילות חברת הגז לפני ההפרות של  .   לקבוע פיצוי בגין פגיעה במוניטין על דרך אומדן
עוד יותר, את מוניטין החברה,   מחלק הגז, הרי שאין ספק שההפרות שנגרמו על ידו יש בהן כדי לפגוע, או להוריד 

ואף אם לא ניתן להצביע על פגיעה בהכנסות, הרי שאין ספק שנוצר בקרב הציבור רושם שלילי על חברת הגז בשל 
 הפרות המחלק, באופן שמצדיק פיצוי החברה. 



  

  Damage to reputation does not have to be expressed in a decrease in income and 
the scope can be determined by way of an estimate 

A gas company that terminated the agreement with a gas distributor without prior notice due to repeated 
breaches and inappropriate behavior towards customers, demanded compensation for the damage to 
company reputation due to the actions of the distributor. 

The Court held that the termination of the agreement was duly made and that the distributor's actions 
damaged the company's reputation.  When it comes to damage to reputation, it is not always necessary to 
prove that the company has a highly positive reputation.  Even if the company has a positive reputation to 
one degree or another or a negative reputation to one degree or another, it is enough that the reputation 
has been damaged, and even if it was poor to begin with, it has decreased further, to indicate damage to 
the reputation.  In addition, damage to reputation does not necessarily have to be expressed in decreased 
revenues, and compensation for damage to reputation can be determined through estimation.  Here, even 
if there were irregularities in the activities of the gas company before the breaches by the gas distributor, 
there is no doubt that the breaches caused by him have the potential to damage, or lower further, the 
company's reputation, and even if it is not possible to point to damage to revenues, there is no doubt that 
the public was given a negative impression of the gas company due to the breaches of the distributor, in a 
manner that justifies the company's compensation. 

. ה  ים כחלק מההסכםמחייבאליהם קיימת הפניה בלינק בתוך הסכם דיגיטלי תנאי שירות כללים  

בית ,  01.02.2023,  חברה המאוגדת בטקסס   LONE STAR OVERNIGHT LLC. חברה המאוגדת בדלאוור נ'  BRINGG INC  ,7941-05-22תא (ת"א)     
   אל-אורלי מור והרשמת  ת (בפועל), כב' השופטיפו-המחוזי בתל אביבהמשפט 

שהינה חברת  רשומה בארה"ב  החברה  הסכם עליו הייתה חתומה עם    ללא הודעה מראש  ביטלהחברה משלוחים  
חודשים    שנים עשרדרשו    היה לינק שהפנה לתנאי שימוש כלליים אשר  הסכםשב, למרות  של חברה ישראליתבת  

  . הודעה מראש

כאשר  .   שהסכם השירותים, על אף היותו הסכם תנאי שירות הנחתם דיגיטלית, מחייב את הצדדיםקבע    משפטבית ה
. מודע לתנאיו  לא היה, לא ניתן לטעון כי צד להסכם  תןמושא  מדובר בהסכם בין הצדדים אשר נחתם לאחר ביצוע מ 

ותם קרא את המסמך עליו הוא חתם והסכים אקט משפטי אשר מעיד כי הח  ההינ  על ההסכם  עצם החתימה,  כמו כן
טרם החתימה, ועל אף שהיה שימוש בלינק לתנאי   ועל תוכן ההסכם ותנאי  תן מושא  כאן, הצדדים ניהלו מ.   לתוכן שלו

דן י בע   שימוש כאמור,  ,(ותנאי השימוש הם שקבעו את דרישת ההודעה מראש על ביטול הסכם)  שירות בתוך ההסכם
לחברת המשלוחים הייתה הזדמנות לדון בהסכם ולקבל ייעוץ  .   ומחייב את הצדדים  מקובלהינו    יום,של כ  הטכנולוגי

 .  יבת לעמוד בתנאיומשפטי לגביו ועל כן היא מחו 

  General terms of service to which there is a link in a digital agreement are binding 
as a part of the agreement  

  A shipping company terminated without prior notice an agreement it had signed with a company registered 
in the USA which is a subsidiary of an Israeli company, despite the fact that the agreement contained a link 
to general term of use which demanded twelve months prior notice. 

The Court held that the agreement, despite being a digitally signed terms of service agreement, binds the 
parties.  When an agreement between parties that was signed after terms were negotiated, it cannot be 
contended that a party to the agreement was not aware of its terms.  The very act of executing an agreement 
is a legal act that indicates that the party has read the document and agreed to its terms.  Here, the parties 
negotiated the terms and conditions of the agreement prior to execution, and although there was use of a 
link to the terms of service within the agreement, which, in today’s technological age, is acceptable and 
binding on the parties (and the terms of service are the ones that set the demand for prior notice), such use 
in todays technological age is acceptable and binding.  The shipping company had ample opportunity to 
negotiate the terms of the agreement and receive legal advice regarding it and is therefore obligated to 
comply with its terms. 

 בטאבו  ר על עסקת מתנה מאוחרת שהסתיימה ברישוםוגבעשוי לייפוי כוח בלתי חוזר  ו. 

    לורן אקוקה ת כב' השופט  , אביב יפו תלב יני משפחהילענבית משפט   ,15.01.2023 ,פלונים נ' אלמוני 18541-01-22תמ"ש     

לשלושת  ללא תמורה,    ,בדירה  יהלצורך העברת זכויות  ,בלתי חוזר  נוטריוני  פוי כוחיאמא חתמה לפני פטירתה על י
  במתנה מחצית מזכויותיה לאחד הילדים. האם העבירה   עריכת ייפוי הכוחלאחר שילדיה.  לאחר מות האם התברר 

במתנה לאחד הילדים משום שהדבר נעשה בניגוד  המאוחרת שנעשתה  ביטל את העברת הזכויות  משפט  בית ה
לחזור בו מן ההענקה כל עוד זו לא הושלמה: כל עוד  נותן המתנה רשאי  לפי החוק      .הבלתי חוזר  להוראות ייפוי הכוח

 זו.   חזרה ויתר בכתב על רשותלא  נותן המתנה  וככל ש  ; מקבל המתנה לא שינה מצבו בהסתמך על ההתחייבות
האם התכוונה לתת את הדירה במתנה   למרות שעסקת המתנה המאוחרת הסתיימה ברישום בטאבו,  במקרה זה,

 לצורך הגנה על זכויותיהם   (הילדים)ניתן לטובת צד ג'    קבע כי הואשקדם לכך    לתי חוזרהב   ייפוי הכוחלשלושת ילדיה ו
המתנה לשלושת באמצעות  (  ויתרה על זכותה לחזור בה  מכיוון שהאם לכן,    .  גם לאחר פטירה  לבטלו  ניתן יהיהלא  ו

  את   בטליש ל  -   פוי הכוחנעשתה בניגוד להוראות יי  )לטובת אחד הילדים( ומכיוון שעסקת המתנה המאוחרת    ילדיה)
 .לטובת אחד הילדים העברת הזכויות



  

  An irrevocable power of attorney may prevail over a later gift that was finalized by 
recording in the Land Registry 

  A mother signed an irrevocable notary power of attorney before her death for the purpose of transferring her 
rights in her apartment, against no consideration, to her three children.  After the mother's demise, it was 
discovered that after the power of attorney was executed, the mother gifted half of her rights to one of her 
children. 

The Court revoked the latter transfer of rights that was made as a gift to one of the children because this 
was done in contrary to the provisions of the irrevocable power of attorney.  Under Israeli law, the grantor 
of the gift may withdraw the gift as long as it has not been completed under these circumstances and: as 
long as the recipient of the gift has not changed its status while relying on the commitment; and as long s 
the grantor waived this right in writing.  In this case, even though the latter gift was finalized by recording at 
the Land Registry (Tabu), the mother intended to gift the apartment to her three children and the irrevocable 
power of attorney that preceded it stated that it was granted for the benefit of a third party (the children) for 
the purpose of protecting their rights and it would not be possible to revoke it even in case of death. 
Therefore, because the mother waived her right to withdraw (from the gift to her three children) and the latter 
gift (for the benefit of one of the children) was done in contrary to the instructions of the power of attorney - 
the transfer of rights to one of the children must be revoked. 
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  *אלה רוזברג / ואיך משיבים מלחמה חוקיים חשבוות בקעל המלחמה גד 

משחר הימים רשויות חוק יסו להתמודד .   המלחמה בהלבת הון וכספי טרור איה מלחמה חדשה של רשויות החוק

עקב   מוכה  מיסים  גביית  ועם  רכוש  של  כיום  הסתרה  מס  גם  "להלבין"עברייי  להכספים   מסים  מת  מע יעל 

כדי לממן פעילות   כספים "קיים" "מושחרים"  -  פעולה הפוכהה כספי טרורכשמדובר בלהבדיל,  .   מתשלום מיסים

באופן טבעי הדרך הקלה .   למוע פעילות בלתי חוקית זוללא הרף על מת    ותועלפטרור.  כך או כך, רשויות החוק  

ה"מלחמה"  שם  את  לשות  יתן  וכאן  לפס,  מתחת  לחפש  היא  טרור  ומימון  ההון  בהלבת  "להילחם"  ביותר 

  למלחמה למען מיעת פתיחת חשבוות בק על ידי אשים שומרי חוק. 

אחריות מול רשויות החוק לגבי ולכן החוק יוצר להם    כספיםמשמשים כגורם להעברת  יסים  הפוסדות  מו  בקים

הכספים ה.   העברות  לוודא איבשל כך  על מת  הלקוחות שלהם  לדרג את סיכון  וטים  ל  לובקים  פיקוח דרשים 

בקים עולם  רחבי המיעת הלבת הון בבשל כללים חדשים ל.   ומימון טרור  אדוק יותר מאחרים, מחשש להלבת הון

כדי  רבים   תושבות פועלים  יתקו  הבק,  עם  רצוף  בקשר  אים  אשר  ללקוחות  בק  חשבוות  להקפיא  או  לסגור 

עלה   אשר  ממקור  חשודים  כספים  קיבלו  או  הבק  של  המקור  טרורכממדית  כספי  או  הון  להלבת  .  אידיקציה 

טו ומדייות  חשבוות  חסימת  לאי  הוגע  בכל  הבקים  של  קשב  גורמים חוסר  אלה  העברות  כלפי  אפס  לרטיות 

  של חשבוות בק, פרטיים ועסקיים.  מאסיביתלחסימה 

אך החזיקו חשבוות בק באיחוד האירופי או אגליה, קיבלו   בישראללאחרוה, ישראלים רבים אשר מרכז חייהם  

לפיה   יוק התרעה  או  יסגרו  אחד  אפחשבוותיהם  עקב  מעלהמהסממים  ו  ולפיכךהמצויים  לספק   ,  יצטרכו  הם 

מסמכים אשר מעידים על כך שמקור הכספים היו מקור ללא קשר להלבת הון, ומסמכים וספים המעידים על  

החשבון בעל  של  הוכחית  מת .   התושבות  על  מבקש  הבק  אשר  המסמכים  את  להגיש  מומלץ  כאלה  במקרים 

ים כס החשבון לסחרור ולא ותרת ברירה למרות שלעתשמחלקות הציות והסיכון בבק ידעו לשחרר את החשבון,  

קיימים בקים אשר מאפשרים גישה .   לסגור את החשבון ולהעביר את הכספים לחשבון אחר של בעל החשבוןאלא  

או  העילה  שחרור  שבקשת  דורשים  אשר  בקים  וקיימים  בהולד),  כמקובל  (למשל,  המסמכים  להעברת  ישירה 

  , כמו חברות ביקורת.הקפאת החשבון תעבור דרך גורם וסף

י, מכיוון שכל בק מקבל את הרישוי הבקאי (ואת הרשאת  הבק היו שבוי בידי הרגולטור המקומכי    , חשוב לציין

במידה והבק מעויין להמשיך לתפעל את פעילותו, הוא מחויב בשיתוף .   תפעול הבק) מרשויות החוק המקומיות

לכן, הבקים מחויבים להתריע בפי לקוחות אשר עולים בסיכון גבוה, על לא .   פעולה מלא ואדוק עם רשויות החוק

עם זאת, דרישת מידע של הבק, או הקפאת חשבון, אים סוף פסוק ויתן לעתים להילחם בכך, רק .   עוול בכפם

כון של שבמקרה כזה רצוי מאוד להיות מלווה במומחה רגולציה אשר ידע לבצע את הדבר באופן כון.  יהול לא  

אירוע כזה עלול לגרום לא רק לעילת החשבון וסימון של הלקוח כלקוח בעייתי, אלא אף להקפאת כספים ויצירת 

  מצב ששחרור הכספים עלול לקחת חודשים ואף מעבר לכך, ולגרום לזקים ועלויות רבים.  

 

 
ביטחון, הברגולציה וחוק אירופאי בתחומי הפיטק,    הוא  התו ועיקר התמקד  )www.afiklaw.com' (ושות   אפיק  ממשרד  חלק   היארוזברג    אלההגב'    *
' רוזברג היא בעלת יסיון רב ברישוי של בורסות קריפטו ובקים דיגיטלים באירופה, הטמעה של תקות מיעת הגבפרטיות וקרגו ימי.   ה  הגתאמות,  ה

טק, טוקזציה של קרגו ימי, הקמה והדרכה של צוותי -הלבת הון וכספי טרור בחברות בטחויות, מוסדות פיסים וגלריות אמות, פיתוח מערכות רג
משמשת כמומחית מובילה לדין אירופאי במזרח התיכון    היאדי, מיעת הלבת הון ופרטיות לחברות הסחרות באירופה.  ציות, והקמת מערך ממשל תאגי

ובטחוים.   כלכליים  בעיתוים  וחברות הגבומפרסמת  מסחרי  בדין  שי  ותואר  מסטריכט  מאויברסיטת  אירופי  בדין  ראשון  תואר  בעלת  היא  רוזברג   '
.  אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל מאויברסיטת ארסמוס רוטרדם

 .afiklaw@afiklaw.com, או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו.  לפרטים וספים: 
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Banking for Dummies/ Ella Rosenberg* 

The combating of money laundering and terrorist financing is not a new campaign of law enforcement 
agencies. Since the dawn of mankind law enforcement agencies have tried to tackle low tax collection 
due to concealment of property and today tax offenders are trying to “launder” funds in order to avoid 
tax payments.  In comparison, when discussing terrorist financing the opposite is the case, “clean” 
funds are utilized for to fund terrorist activity.  Thus, law enforcement agencies work countlessly 
around the clock to prevent such activity.  Naturally, the easiest way to combat terrorist financing and 
money laundering is to search "under the streetlight", and as such the war is actually waged  against 
bank account opening of law abiding people.  

Banks and financial institutions are transfer agents of funds and thus the law set a liability for those 
with regards to transfer of money.  As such, banks tend to rate the risk of their clients in order to 
decide which clients are a higher risk with respect to money laundering or terrorist financing.   Due 
to the new rules of prevention of money laundering and terrorist financing, many banks take measures 
to freeze or close banks accounts for clients who do not have a steady correspondence with the bank, 
have changed domicile from the origin state of the bank or received funds that have popped up in 
indication for money laundering or terrorist financing.  The lack of attention of the banks when it 
comes to keeping accounts open and zero tolerance policy for indicated transfers cause massive 
account blocking, whether for private or corporate clients.  

Lately, many Israelis whose domicile is in Israel but hold accounts in the EU or the UK, were notified 
that their accounts will be closed or frozen due to one of the aforedescribed indications, unless they 
provide documentary evidence showing that the source of funds is free from money laundering, and 
additional documents to prove the current domicile of the bank account owner.  In these cases it is 
recommended to submit the documents that the bank requests in order for the compliance and risk 
departments in the bank to release the frozen account, although in some cases accounts enter into a 
spiraling mode and there is no choice but to close the account and transfer the remaining funds to a 
different account of the account holder.  There are certain banks that allow direct access to transfer 
of the documents (for instance, as is customary in the Netherlands), and there are banks that demand 
unlocking of the accounts or un-freezing of the accounts by using a third party, such as an auditing 
company.  

It is important to note that banks are held hostage by the local regulator, because every bank receives 
their banking license (and the operations license) from the local authorities.  If the bank wishes to 
continue working it has no option but to fully cooperate with the law enforcement agencies.  Thus, 
banks are obligated to inform their clients in case they pop up in a high risk indication, for no reason. 
Be that as it may, information requested by the bank, or freezing of the account, is not necessarily the 
end of the road and in certain cases may be battled, except that in such cases it is recommended to be 
accompanies by a regulatory expert that knows how to manage such negotiations.  Poor management 
of such an event might not only cause the locking of the account and indication of the client as a 
problematic one, but may also lead to freezing of the account and locking the funds in the account for 
months and even for longer periods and might cause significant damages and additional costs. 

 
* Ms. Rosenberg is part of in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com) and she focuses on EU Law and regulation within the financial, defence, art, 
privacy and maritime sectors. She has broad experience in digital banking and crypto licensing, implementation of AML/CTF regulatory frameworks 
for defence companies and art galleries, regtech software, tokenization of maritime logistics, formation of compliance teams, and NFT regulatory best 
practices, and EU Corporate Governance, AML and Privacy for publicly listed companies. She serves as the leading of contact of EU Law in the Middle 
East, and has published at defence and financial magazines. Holds an LLB in EU Law from the European Law School, Maastricht University and an 
LLM in Company and Commercial Law from Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam. Nothing herein should be treated as a legal 
advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 
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La guerra contra las cuentas bancarias legales y cómo contraatacar/Ella Rosenberg * 

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no es una campaña nueva de las 
fuerzas del orden. Desde los albores de la humanidad, los organismos encargados de la aplicación de la ley 
han intentado hacer frente a la escasa recaudación de impuestos debida a la ocultación de bienes y, en la 
actualidad, los infractores fiscales intentan "blanquear" fondos para eludir el pago de impuestos.  En 
comparación, cuando se habla de financiación del terrorismo ocurre lo contrario, se utilizan fondos "limpios" 
para financiar actividades terroristas.  Por ello, los organismos encargados de la aplicación de la ley trabajan 
sin descanso para impedir este tipo de actividades.  Naturalmente, la forma más fácil de combatir la 
financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales es buscar "bajo la luz de la calle", y como tal la guerra 
se libra en realidad contra la apertura de cuentas bancarias de personas respetuosas de la ley.   

Los bancos y las instituciones financieras son agentes de transferencia de fondos y, por tanto, la ley les 
impone una responsabilidad en materia de transferencia de dinero.  Como tales, los bancos tienden a calificar 
el riesgo de sus clientes para decidir qué clientes suponen un mayor riesgo con respecto al blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo.   Debido a las nuevas normas de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, muchos bancos toman medidas para congelar o cerrar las 
cuentas bancarias de los clientes que no mantienen una correspondencia estable con el banco, han cambiado 
de domicilio con respecto al Estado de origen del banco o han recibido fondos que han aparecido en la 
indicación de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.  La falta de atención de los bancos a la 
hora de mantener las cuentas abiertas y la política de tolerancia cero con las transferencias indicadas 
provocan el bloqueo masivo de cuentas, ya sean de clientes particulares o de empresas.   

Últimamente, muchos israelíes con domicilio en Israel pero titulares de cuentas en la UE o el Reino Unido, 
han sido notificados de que sus cuentas serán cerradas o congeladas debido a uno de los indicios antes 
descritos, a menos que presenten pruebas documentales que demuestren que la fuente de los fondos está 
libre de blanqueo de capitales, y documentos adicionales que prueben el domicilio actual del titular de la 
cuenta bancaria.  En estos casos se recomienda presentar los documentos que el banco solicite para que los 
departamentos de cumplimiento y riesgos del banco liberen la cuenta congelada, aunque en algunos casos 
las cuentas entran en una espiral y no queda más remedio que cerrar la cuenta y transferir los fondos restantes 
a una cuenta diferente del titular de la cuenta.  Hay ciertos bancos que permiten el acceso directo a la 
transferencia de los documentos (por ejemplo, como es habitual en los Países Bajos), y hay bancos que 
exigen el desbloqueo de las cuentas o la descongelación de las cuentas recurriendo a un tercero, como una 
empresa auditora.   

 Es importante señalar que los bancos son rehenes del regulador local, porque cada banco recibe su licencia 
bancaria (y la licencia de operaciones) de las autoridades locales.  Si el banco desea seguir trabajando no 
tiene otra opción que cooperar plenamente con las fuerzas del orden.  Así pues, los bancos están obligados 
a informar a sus clientes en caso de que aparezcan en un indicio de alto riesgo, sin motivo alguno. Sea como 
fuere, la información solicitada por el banco, o la congelación de la cuenta, no es necesariamente el final del 
camino y en ciertos casos se puede batallar, salvo que en tales casos se recomiende estar acompañado por 
un experto en regulación que sepa gestionar tales negociaciones.  Una mala gestión de un evento de este 
tipo no sólo puede causar el bloqueo de la cuenta y la indicación del cliente como problemático, sino que 
también puede conducir a la congelación de la cuenta y al bloqueo de los fondos en la cuenta durante meses 
e incluso durante períodos más largos y puede causar daños significativos y costes adicionales. 
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