ייפוי כוח מתמשך – לא רק לדור השלישי אלא גם ליזמי סטרט-אפ צעירים  /יאיר אלוי,

עו"ד*

יזם של חברת סטרטאפ שיוצגה על ידי משרדו חלה במחלה קשה אשר גרמה לאישפוזו כשהוא בתרדמת )"קומה"(
למשך תקופה ארוכה בלי יכולת להל את החברה ,שכסה לקיפאון מכיוון שהיזם היה איש המפתח המרכזי
בחברה .זהו מקרה בו ביטוח אשי מפתח )שמקובל בעסקאות מיזוג ורכישה לדרוש מהחברה( איו מסייע ודווקא
יפוי כוח מתמשך עשוי לפתור את הבעיה ורצוי לדרוש אותו מחברה בה משקיעים והמבוססת על כמות קטה של
אשי מפתח.
מקובל לחשוב שכדאי לשקול עריכת ייפוי כוח מתמשך רק עם הגעה לגיל השלישי וזאת לצורך היערכות מקדימה
לקראת ימי הזקה .עם זאת יותר ויותר אשי עסקים צעירים מתחילים לחתום על ייפוי כוח מתמשך ,בייחוד
בעולמות הסטרטאפ ,וזאת על מת להבטיח המשכיות ביהול החברה או מימוש החזון העסקי גם אם היזם או בעל
המיות המהותי מאבד ,אפילו באופן ארעי ,את כשרותו המשפטית ,למשל עקב תאוה או מחלה.
ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חשוב ביותר המאפשר יהול שגרת חייו של האדם גם כאשר לא יהיה עוד מסוגל להבין
בדבר ,בין עקב מחלה ,דמציה ,תאוה או כל אירוע אחר ,בין באופן קבוע ובין לתקופה קצרה ,והכל בהתאם
להחיות שרשמות מראש ומאפשרות למיופה הכוח לקדם את רצוו של מייפה הכוח .כלי משפטי זה מאפשר
להבטיח המשכיות בעייים הרכושיים והאישיים של האדם על ידי מיוי אדם קרוב שבו יתן אמון רב .האפשרות
להשאיר החיות פרטיות רלווטית ומועילה במיוחד כאשר מדובר ביהול עייי החברה ,קל וחומר כאשר המדובר
בחברת סטרטאפ .כך למשל ,במצב שבו עקב אירוע פתאומי כס היזם למצב של חוסר כשירות מטלית יתן יהיה
למוע מהחברה להיכס למצב של קיפאון ,ואף ירידת ההשקעה כולה לטמיון .ייפוי הכוח המתמשך עשוי לאפשר
השתתפות בהצבעות בושאים מסוימים ולפעול למימוש החזון העסקי ואישור הפעולות העסקיות הדרשות
להשגתו בהתאם למגבלות החוק ועוד.
כלים אחרים )כמיוי דירקטור חליף או כתב הצבעה באסיפה הכללית או אף יפוי כוח וטריוי( הופכים ללא
רלווטיים במקרה של אובדן כשרות משפטית והם גם ותים כוח מלא שאיו מוגבל לרצוו של ותן יפוי הכוח.
במקרה שדון בדצמבר ,2019 ,בבית המשפט לעייי משפחה בקרית גת דובר בסכסוך משפחתי לאחר שבעל שליטה
בקבוצת חברות איבד את כשרותו המשפטית ,אך הותיר אחריו ייפוי כוח וטריוי בלתי חוזר לטובת חלק מילדיו
למשך  20שה .על אף שבמקרה זה איפשר בית המשפט שימוש ביפוי הכוח ,הדבר דרש הליך משפטי מורכב וזמן
רב ,להבדיל מייפוי כוח מתמשך שיכול היה למוע מלכתחילה את הסכסוך .יצוין שבאותו מקרה ייפוי הכוח יתן
טרם כיסה לתוקף של החקיקה שאיפשרה ייפוי כוח מתמשך.
הכת ייפוי כוח מתמשך דורשת שימוש בעורך דין שהוסמך לכך ,אולם מדובר בהסמכה בסיסית ביותר ולכן מומלץ
לא להסתפק בהסמכה ולעבוד רק עם עורך דין בעל יסיון רב שים בתחום החוזים ,המסחרי והליטיגציה ,הבקיא
בתחום זה ,אשר יקפיד על עריכת ייפוי הכוח וההחיות המקדימות באופן התפור למידותיו של ותן ייפוי הכוח.
כשמטרת יפוי הכוח להגן על חברת סטרטאפ חשוב מאוד שעורך הדין יכיר היטב גם תחום זה .וללא קשר ,לעתים
כדאי לוודא בהשקעה בחברת סטרטאפ המבוססת בעיקר על איש מפתח אחד ,כי אותו אדם חתם על יפוי כוח
מתמשך המוסח היטב ,כדי לוודא שכספי ההשקעה אים יורדים לטימיון במקרה של אובדן כשירות בשל תאוה
או מחלה פתאומית.
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Lasting Power of Attorney – Not Just for the Third Age but also for Young Start-Up
Entrepreneurs / Yair Aloni, Adv.*
An entrepreneur of a startup company which was represented by our firm had a serious illness which
caused him to be hospitalized in a coma state for a long period of time, unable to manage the company,
which came to a standstill because the entrepreneur was the key person in the company. This is a
case in which key person insurance (which is a common requirement from the company in merger
and acquisition transactions) does not help but a lasting power of attorney may solve the issue and it
is recommended to demand it upon investment in a company based on one or two key persons.
It is a common belief that lasting power of attorney should be considered only upon reaching the third
age, for the purpose of preparations for the old age. However, more and more young businesspeople
are beginning to sign a lasting power of attorney, especially in the startup world, to ensure continuity
of the managing of the company or execute of the business vision even if the entrepreneur a or
significant shareholder loses, even temporarily, the legal capacity, due to an accident or disease.
A lasting power of attorney is an extremely important tool that enables the management of a person's
routine even when he is no longer able to understand a thing, whether due to illness, dementia,
accident or any other event, permanently or temporarily, all according to a pre-recorded set of
guidelines and allowing the "attorney" to advance the will of the grantor. This legal tool enables the
ensuring of continuity in the property and personal matters of a person by appointing a close person
with whom much confidence is given. The possibility to leave individual guidelines is relevant and
especially helpful when it comes to managing company affairs, especially when it comes to a startup
company. For example, in a situation where, due to a sudden event, the entrepreneur enters into a
state of mental disability, the company can be saved from a standstill and even a loss of the entire
investment. The lasting power of attorney may enable voting on certain issues and action for the
furtherance of the business vision as well as approval of business actions required to achieve it, in
accordance with the legal limitations.
Other tools (such as the appointment of a substitute director, a voting proxy or even notarized power
of attorney) become irrelevant in the event of loss of legal competence and also, such grant full power
that which is not limited to the will of grantor. A case decided by the Family Court of Kiryat Gat in
December 2020 dealt with a family dispute after a controlling shareholder of a group of companies
lost his legal capacity but left an irrevocable notarial power of attorney to some of his children for a
period of 20 years. Although in this case the Court approved the use of the power of attorney, it
required a complex and time-consuming legal process, as opposed to a lasting power of attorney that
could have prevented the dispute in the first place. It should be noted that in that case, the power was
granted before legislation allowed execution of a lasting power of attorney.
Preparation of a lasting power of attorney requires the use of a qualified attorney, but this is a very
basic qualification and therefore it is advisable not to settle for a qualification alone and only work
with a lawyer with many years of experience in contracts, commercial and litigation, who is also
skilled in this field, which will make sure the lasting power of attorney and its guidelines are tailormade to the grantor needs. Where the purpose of the power of attorney is to protect a startup company,
it is very important for the lawyer to know this area as well. Regardless, when investing in a startup
company based primarily on one key person, it is advisable to ensure that this person signed a welldrafted lasting power of attorney to ensure that the investment will not be lost in the event of loss of
competence due to an accident or sudden illness.
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