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  תוכן עניינים

יוני,  20 - 1894אוגוסט,  17אפיק ושות' מציינת את יום פטירתו של אחד מגדולי סופרי ומשוררי הילדים של ישראל ֶלִוין ִקיְּפִניס (
1990 ( 

Afik & Co. marks the date of demise of one of Israel's greatest children's author and poet, Levin Kipnis (17 
August, 1894 - 20 June, 1990) 

 

 ל דיקשטייןג רו"ח, ניב פרידהוףעו"ד י / האם אני נאמן עליך כדי לדאוג לך וליורשיך?  :מאמר  .1
Article: Do you trust me to take care of you and your heirs? / Doron Afik, Esq., Gal Dikshtein, CPA 

  
מתמקדה, משרד אפיק ושות'השותף המנהל של , עו"ד דורון אפיקמאת , מוסד הנאמנות והנאמנות כתחליף צוואהבנושא מאמר 

ל דיקשטיין,רו"ח גו מימון ומשפט ימידיני חברות, דיני מקרקעין, עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, ב
בתחומי המס השונים, ובעיקרם מס הכנסה, חוק עידוד השקעותמחה תמו שהינו השותף המנהל של משרד דיקשטיין יועצים

  http://he.afiklaw.com/articles/a259 ניתן למצוא בקישור:העברית את המאמר בשפה .  , שינויי מבנה ומיסוי בינלאומיהון
    

An article on the trust institute and the testamentary substitute trust, by Doron Afik, Esq., a managing partner 
of the law firm of Afik & Co., whose main practice areas are international transactions, including mergers and 
acquisitions, dispute resolution, maritime law and issues of public law, and Gal Dikshtein, who manages the 
Israeli and International Tax Department at Dickshtein Consultants, and worked for the Tax Authority for many 
years. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a259 
 

  עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    2
Corporate, Antitrust and Securities Law Update 

  מכירה כפויה של מניות מיעוט בחברה אינה סעד בלעדי במקרה של קיפוח המיעוטא. 
ו רשאי בית המשפט לנקוט מגוון רחב של צעדים בהתאם לשיקולמחוזי חיפה: הסעד בגין קיפוח הינו סעד רחב ביותר ומכוח

  http://he.afiklaw.com/updates/7887 לקריאה נוספת:   דעתו.

Forced sale of minority share in a company is not an exclusive remedy in case of oppression of 
minority.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7888 
 

  לא ניתן לחייב בשכר עובדים בעל מניות בקבוצת חברות שאינו בעל מניות בחברה החייבת. ב
בעל מניות מהותי בקבוצת חברות בחובות של תאגידיםעבודה ת"א: אין עילה בדין, להבדיל מהציפייה המוסרית, לחייב 

  http://he.afiklaw.com/updates/7889 :נוספת לקריאה  .המרכיבים את הקבוצה כלפי עובד
A shareholder in a group of companies will not be liable for debts to employees of a group company in 
which it holds no shares.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7890 
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  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

  משתמשים באתר חינמי בינלאומי יכולים להגיש תביעות בישראל גם אם באתר תניית שיפוט זרא. 
בלת הגישה לערכאות היאעליון: חוק החוזים האחידים מונע תנאים מקפחים בחוזה עליהם אין ללקוח יכולת מיקוח; הגה

  http://he.afiklaw.com/updates/7891  לקריאה נוספת:  .תנאי מקפח

Users of an international free website can file claims in Israel, even if the website includes a 
foreign jurisdiction clause.  Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/7892 

   
  הוראות הרכבה הניתנות על דרך שרטוטים ואיורים לא דורשות הוראות מילוליות בעבריתב. 

אין חובה "לייצר" מללעליון: ככל שקיימות הוראות הרכבה בלועזית קיימת חובה לתרגמן לעברית; בהיעדר הוראות בלועזית 
 http://he.afiklaw.com/updates/7893  לקריאה נוספת:  עברי; שימוש באיורים מאיין את הצורך בהוראות שימוש מילוליות.

Product assembly instructions provided through drawing and illustrations are preferable to 
verbal instructions.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7894 

 

  בהתקיים תנאים מסוימים זכות קניין בנכס ניידים עוברת לקונה גם אם במקור הוצאה במרמהג. 
בתנאים המראים על עסקה רגילה בתנאי שוק, יהיה הרוכש בעלים גם אם התברר שלום חיפה: ברכישה של נכס מסוחר

 http://he.afiklaw.com/updates/7895  לקריאה נוספת: שהנכס שייך היה לאדם אחר.

Under certain circumstances ownership of chattels passes regardless of its illegal removal a 
property right from original owner.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7896 

 

  עדכוני מקרקעין    .4
Real Estate Law Updates 

  הפקעה חלקית שלא השביחה את יתרת המקרקעין עשויה לזכות בפיצוי בגין ירידת ערך החלקה
הפקעה ראשונים אינם זכאים לפיצוי, במקרה שההפקעה לא השביחה את יתרת החלקה  40%העליון: למרות שעל פי חוק 

  http://he.afiklaw.com/updates/7897  :לקריאה נוספת.  וערכה ירד, תהיה זכות לפיצוי לפי שיקול הדעת הסביר של שר הפנים
A partial expropriation that did not increase the value of the remainder of the land may entitle 
compensation.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7898 
 

 

  
אלפי אנשים ברחבי אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של

ם המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד.  עסקיי-וכולל מידע מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים העולם
ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה".  newsletter@afiklaw.comלהסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת 

מגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל
  על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.לעורך דין נושא מומלץ לפנות 

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:  
  

 
Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).  Afik News is 
disseminated 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
deals.  
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 
 
 



  דורון אפיק, רו"ח גל דיקשטייןעו"ד  / האם אני נאמן עליך כדי לדאוג לך וליורשיך?  מאמר:  . 1
Article:  Do you trust me to take care of you and your heirs? Doron Afik, Esq., Gal Dikshtein, CPA 

משרד אפיק עו"ד דורון אפיק, השותף המנהל של מאת , מוסד הנאמנות והנאמנות כתחליף צוואהמאמר בנושא 
בדיני חברות, דיני מקרקעין, עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, לרבות  מתמקדה, )www.afiklaw.com( ושות'

 שהינו השותף המנהל של משרד דיקשטיין יועציםל דיקשטיין, ורו"ח ג ,עסקאות מיזוג ורכישה, מימון ומשפט ימי
את   .מס הכנסה, חוק עידוד השקעות הון, שינויי מבנה ומיסוי בינלאומי בתחומי המס השונים, ובעיקרםמחה תמו

  http://he.afiklaw.com/articles/a259 המאמר ניתן למצוא בקישור:
 
An article on the trust institute and the testamentary substitute trust, by Doron Afik, Esq., a 
managing partner of the law firm of Afik & Co. (www.afiklaw.com), whose main practice areas 
are International Transactions, including Mergers and Acquisitions, Dispute Resolution, 
Maritime Law and issues of Public Law, and Gal Dikshtein, who manages the Israeli and 
International Tax Department at Dickshtein Consultants (www.smart-tax.co.il), and worked for 
the Tax Authority for many years.  The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a259 
 

  וניירות ערך עסקייםתאגידים, הגבלים עדכוני   . 2
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  מכירה כפויה של מניות מיעוט בחברה אינה סעד בלעדי במקרה של קיפוח המיעוטא. 

Forced sale of minority share in a company is not an exclusive remedy in case of 
oppression of minority 

  ]גירון-' השופטת ישראלה קראיכב, 27.05.2018מרטין ורד נ' אהד ורד, בבית המשפט המחוזי בחיפה,  9903-07-16ה"פ (חי') [

ח ירושה מאביהם ובמשך ובעלי מניות מיעוט בחברה משפחתית טענו לקיפוח, לאחר קיבלו את מניותיהם מכ
  פעילים בניהול החברה, ודרשו כי בעלי מניות הרוב ירכשו את חלקם בחברה.שנים לא היו 

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע, כי במקרה של חברה משפחתית בעלת מספר קטן של בעלי מניות, גם 
להוות עילה לסעד של הפרדה בין בעלי המניות.  ובדן האמון בין בעלי המניות יכולאם לא הוכח קיפוח, עצם א

יש לבחון את מיהות בעלי העניין וטיב העניין, תוך בחינת הנסיבות  - הכלל הוא שכל מקרה לגופועם זאת 
הספציפיות של כל עניין ועניין. במקרה זה, קבע בית המשפט כי לבעלי מניות המיעוט יהיה דירקטור מטעמם, 

עלי מניות תכונס לפחות אחת כי מומחה אובייקטיבי יכין חוות דעת לעניין סבירות חלוקת דיווידנדים ואסיפת ב
  בשנה ובה יימסר מידע הנדרש לבעלי מניות המיעוט.

Minority shareholders in a family corporation contended oppression for the minority, after 
receiving their shares by inheritance from their father and after they were (for years) not 
active in the company's management. The shareholders demanded that the majority 
purchase their share in the company. 
The Haifa District Court held that in the case of a family company with a small number of 
shareholders, even if no oppression was shown, the mere loss of trust among the 
shareholders may constitute grounds for a relief of separation between the shareholders. 
However, each case should examined under the nature of the interest and the nature of the 
matter, as well as the specific circumstances of the matter. In this case, the Court held that 
the minority shareholders will have a director on their behalf, that an objective expert will 
prepare an opinion regarding the probability of distribution of dividends and a meeting of 
the shareholders will be held at least once a year and information will be provided to the 
minority shareholders. 
 

  לא ניתן לחייב בשכר עובדים בעל מניות בקבוצת חברות שאינו בעל מניות בחברה החייבתב. 

A shareholder in a group of companies will not be liable for debts to employees of a 
group company in which it holds no shares     

, כב' השופטת 01.06.2018יפו, -אביב-אורנה הללי נ' סטודיו למחול סיגי ניסן (אהרון) בע"מ, בית הדין לעבודה בתל  8998-12-17סעש (ת"א) [
   ]זלמנוביץ גיסיןיפית

עובדת בסטודיו טענה לאי תשלום זכויותיה ודרשה תשלום ממורה בסטודיו, אשר לטענתה הייתה הרוח החיה 
 מאחורי קבוצת חברות שהפעילה לסירוגין את הסטודיו, ומהווה בעלת מניות מהותית בקבוצה.

ה יהרמת מסך, גם אם קיימת ציפיבית הדין לעבודה מחק את התביעה נגד המורה וקבע, כי בהעדר עילות 
מוסרית, אין עילה בדין לחייב בעל מניות מהותי בקבוצת חברות בגין חובות שכר עבודה של תאגידים 
המרכיבים את הקבוצה. העובדת לא הוכיחה שהמורה הייתה בעלת מניות בחברה שחבה לה את חוב השכר 

 או כל עילת הרמת מסך אחרת.
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An employee who worked in a studio contended that she did not receive her rights and 
demanded payment from a teacher in the studio, who she contended to be the driving force 
behind the group of companies that alternatively operate the studio, and is a major 
shareholder in the group. 

The Labor Court rejected the claim against the teacher and held that, in the absence of 
grounds for piercing the corporate veil, even if there is a moral expectation, there is no 
ground under law to obligate a material shareholder in a group of companies to pay debts 
to employees of companies that comprise the group.  The employee did not show that the 
teacher was a shareholder in the company that owed her the salary debt or any other 
ground for piercing the corporate veil. 

  זכויות יוצרים ועבודהעדכוני משפט מסחרי, .     3
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  משתמשים באתר חינמי בינלאומי יכולים להגיש תביעות בישראל גם אם באתר תניית שיפוט זר. א
Users of an international free website can file claims in Israel, even if the website 
includes a foreign jurisdiction clause 

, כב' הנשיאה אסתר חיות, כב' המשנה לנשיאה חנן מלצר, 31.05.2018. נ' אוהד בן חמו, בבית המשפט העליון, Facebook Inc 5860/16רע"א [
  ]כב' השופטת ענת ברון

ייצוגית נגד פייסבוק בטענה כי זו קוראת הודעות פרטיות ועושה בהן שימוש מסחרי. התביעה תביעה הוגשה 
הוגשה בישראל למרות שתנאי השימוש באתר פייסבוק קובעים שכל סכסוך יתנהל בקליפורניה ועל פי דיני 

 מדינת קליפורניה.

קוחות מפני תנאים מקפחים בית המשפט העליון קבע, כי חוק החוזים האחידים הישראלי נועד להגן על ל
בחוזים עליהם אין להם יכולת מיקוח ולכן כולל החוק קביעה שתנאים מקפחים יבוטלו או ישונו על ידי בית 
המשפט ואף קובע רשימת תנאים הנחשבים מקפחים, לרבות מגבלות לגבי זכות הפניה לערכאות משפטיות. 

יתן הינו שירות חינמי וגם כאשר מדובר בתביעות תנאי בחוזה אחיד עשוי להיחשב מקפח גם אם השירות שנ
צוגיות ולכן תניית השיפוט הזר בטלה וניתן להגיש תביעות בישראל נגד פייסבוק. עם זאת, התניה הנוגעת יי

לכך שהדין שיחול יהיה דין מדינת קליפורניה אינה מקפחת את הלקוחות ולכן הדיון בישראל יהיה לפי דיני 
  מדינת קליפורניה.

A class action lawsuit was filed against Facebook claiming that it reads private messages 
and uses them commercially. The claim was filed in Israel despite the fact that the Terms 
of Use on Facebook's website determine that any dispute will be conducted in California 
and under the laws of the State of California. 

The Supreme Court held that the Israeli Standard Contracts Law is intended to protect 
customers from depriving stipulations in contracts where they do not have bargaining 
power, and therefore the law includes a determination that depriving stipulations will be 
annulled or amended by the Court and even establishes a list of stipulations considered to 
be discriminatory, including restrictions regarding the right to appeal to legal instances. A 
stipulation in a standard contract may be considered discriminatory even if the service 
provided is a free service, and even when it comes to class actions, and therefore the 
jurisdiction of the foreign jurisdiction is null and void and claims can be filed in Israel against 
Facebook. However, any provision relating to the fact that the applicable law will be 
governed by the laws of the State of California does not discriminate against customers. 

  הוראות הרכבה הניתנות על דרך שרטוטים ואיורים לא דורשות הוראות מילוליות בעבריתב. 
Product assembly instructions provided through drawing and illustrations are 
preferable to verbal instructions       

, כב' השופטים יצחק 05.06.2018פז הלפרין נ' ליבנה צפוני בע"מ, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים,  6909/16עא [
 ]עמית, נעם סולברג, ענת ברון

ייצוגית הוגשה כנגד איקאה בטענה שאינה עומדת בהוראות החוק בהעדר הוראות הרכבה בעברית  תביעה
 באשר הוראות ההרכבה שלהם מבוססות על איורים ושרטוטים בלבד.

בית המשפט העליון דחה את הבקשה וקבע, כי ככל שישנן הוראות הרכבה בלועזית, קיימת חובה לתרגם 
גם לעברית קיימת רק ככל שקיימות הוראות מילוליות בלועזית, אולם הוראות אלו לעברית. החובה לתר
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  משהוראות ההרכבה הן על דרך איורים ושרטוטים אין חובה "לייצר" הוראות הרכבה בעברית.

A class action was filed against IKEA contending that it does not comply with the duty under 
Israeli law to supply Hebrew assembly instructions as their assembly instructions are based 
on illustrations and drawings only. 

The Supreme Court rejected the motion and held that if assembly instructions in a non-
Hebrew language exist, such need be translated to Hebrew.  The obligation to translate to 
Hebrew exists only if non-Hebrew instructions exist but if the assembly instructions are by 
way of illustrations and drawings, there is no obligation to "produce" assembly instructions 
in Hebrew. 

  קניין בנכס ניידים עוברת לקונה גם אם במקור הוצאה במרמהבהתקיים תנאים מסוימים זכות . ג
Under certain circumstances ownership of chattels passes regardless of its illegal 
removal a property right from original owner  

  ], כב' השופט אייל דורון06.05.2018מאיר פדרמן נ' אסעד אמארה, בית המשפט השלום בחיפה,  21975-12-13ת"א (חי') [

רכב נמכר תמורת קבלת שיק בנקאי.  רק לאחר הפקדתו גילו המוכרים שהשיק לא היה שיק בנקאי אלא שיק 
 רגיל והוא לא כובד על ידי הבנק, אולם בינתיים נמכר הרכב לצד שלישי.  

בית המשפט קבע, כי ככלל, זכות הקניין בנכס אשר יצא מרשות בעליו שלא כדין אינה עוברת ומי שקיבל את 
הנכס אינו זכאי לבעלות בו. עם זאת, תינתן עדיפות לקונה המאוחר על פני בעל הנכס המקורי רק כאשר 

מדובר בנכס  הנכס נרכש על פי חוזה עם תמורה ממשית; –מתקיימים ששת התנאים ל"תקנת השוק" 
תה במהלך עסקים רגיל; הקונה ימיטלטלין; הנכס נרכש ממוכר העוסק במכירת נכסים מסוגו; המכירה הי

ין תום הלב, אם הקונה התעלם מאינדיקציות המצביעות על יקיבל את הנכס; והקונה פעל בתום לב. לענ
ות מהווה "עצימת עיניים" תה "כשרה", ההתעלמיאפשרות ממשית שעסקת רכישת הנכס על ידי המוכר לא הי

ו לנסיבות כב במהלך העסקים הרגיל ועצם עיניהשוללת את תום הלב. כאן הקונה לא רכש את הרכב מסוחר ר
  .חשודות של העסקה ולכן לא מתקיימת תקנת השוק ועל הקונה לפצות את הבעלים המקורי

A car was sold against receipt of a bankers check.  Only after an attempt to deposit the 
check did the sellers that the check was not a bankers check but an ordinary check and it 
was rejected by the bank, but in the meanwhile the car was sold to a third party.  

The Court held that in general, when an asset illegally exits its owners' possession, 
ownership there in does not pass and the recipient thereof is not entitled to ownership. 
However, preference shall be given to the later purchaser over the original asset owner only 
when the six conditions for the "Marché ouvert" are fulfilled - the asset is acquired under a 
contract with actual consideration; The asset is a chattel; The asset was purchased from a 
seller who sells assets of its type; The sale was in the ordinary course of business; The 
purchaser received the asset; and the purchaser acted in good faith. As to the good faith 
requirement, if the purchaser ignores signs indicating a real possibility that the seller's 
acquisition of the property was not "kosher", the disregard constitutes a "turning a blind eye" 
that negates the good faith requirement. Here, the purchaser did not purchase the vehicle 
from a car dealer in the ordinary course of business and turned his blind eye to suspicious 
circumstances of the transaction, and therefore the Marché ouvert rule does not apply, and 
the purchaser is to compensate the original owner. 
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  עדכוני מקרקעין  . 4
Real Estate Updates 

  הפקעה חלקית שלא השביחה את יתרת המקרקעין עשויה לזכות בפיצוי בגין ירידת ערך החלקה

A partial expropriation that did not increase the value of the remainder of the land may 
entitle compensation      

, 24.05.2018, הוועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל נ' אחמד מסרי, בית המשפט העליון  בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, 6407/14א ע[
  ] כב' הנשיאה אסתר חיות, כב' המשנה לנשיאה חנן מלצר, כב' השופט יורם דנציגר, כב' השופט עוזי פוגלמן וכב' השופטת ענת ברון

כנית לפיתוח שטח באזור כרמיאל פורסמה ובתוכה תוכנן סלילת כביש באזור. הכביש האמור תוכנן לעבור ת
 בחלקות מקרקעין ולכן נדרשה הפקעה חלקית של חלקות אלה. 

הראשונים  40%בית המשפט העליון קבע, כי בהתאם לחוק התכנון והבניה בעת הפקעה לא משולם פיצוי בגין 
פקעה. עם זאת, פיצוי ישולם כאשר מדובר בהפקעה חלקית מכוח חוק התכנון והבניה מהמגרש שבו בוצעה הה

אשר לא השביחה את היתרה והובילה לפגיעה בשוויה. במקרה כזה יש לפנות לשר הפנים ולדרוש פיצוי וקביעת 
בע מה השר תהיה כפופה לעקרונות של סבירות ומידתיות.  על בעלי הקרקעות לפנות לכן לשר הפנים כדי שיק

 גובה הפיצוי לו הם זכאים.

A plan for the development of an area near Karmiel was published and included pavement of 
a road. The road was planned to pass through some land plots and therefore partial 
expropriation of such plots was required.  

The Supreme Court held that under the Planning and Building Law, expropriation of up to 40% 
of the land does not entitle compensation. However, compensation will be paid when a partial 
expropriation does not improve the remainder of the land and leads to depreciation of its value. 
In such a case, the Minister of the Interior is to be requested to order compensation and the 
Minister's determination will be subject to the principles of reasonableness and proportionality. 
The land owners are to contact the Minister of the Interior to determine the amount of 
compensation to which they are entitled.  
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  *, רו"ח גל דיקשטייןעו"ד דורון אפיק/ האם אי אמן עליך כדי לדאוג לך וליורשיך?

אדם רוצה לוודא שהוא משאיר ליורשיו כסים לאחר מותו.  צוואה היא תמיד פיתרון אפשרי, אך איך יתן לוודא 

עד מועד מותו לא יוכלו ושים לגעת בכסים ככל שיקרה בעוד ששהוא יוכל להשתמש בכסים כל עוד הוא בחיים, 

 משהו לא צפוי?  כאן כס למשחק מוסד האמות.

מוסד האמות בעל שיקול הדעת המכוה הן של לתיאור  -"אמות"  -תמש במילה אחת החוק הישראלי מש

).  עם זאת, כל קשר בין escrowאחזקת כס באמות עבור אחר ללא שיקול דעת (הן ) וtrustלעתים "הקדש" (

ת לאמן שי מושגים אלה מקרי בהחלט וחשוב להפריד בין שי המוסדות.  טעות פוצה וספת היא התייחסו

  י ישויות פרדות לחלוטין.תולאמות כגוף אחד, אך גם אלה הם ש

) היא מצב בו אדם מחזיק כס עבור אדם אחר, למשל עורך דין המחזיק כספי escrowאמות ללא שיקול דעת (

) beneficiary) אלא להה (escrow agentמכר דירה באמות עד להעברת הבעלות.  הכס איו שייך לאמן (

ושים של ההה יכולים בכל עת לפעול כגד הכס בשל   וההה יכול בכל שלב להחות את האמן כיצד לפעול.

מיסויית, אין כל משמעות אמיתית לאמות מעבר לעובדה שהאחזקה המשפטית ומהבחיה החובות של ההה ו

  ההה להעביר בעלות בכס).בידי אמן עשויה לתת יתרוות טכיים מסוימים (למשל, חוסר יכולת של 

), להבדיל, היא מוסד משפטי הדומה במהותו לסוג של תאגיד.  יוצר trustהאמות האמיתית, או ההקדש (

ובאותו רגע הבעלות בכס עוברת אל האמות ויוצר האמות  ")res(המכוה " האמות מעביר לאמות כס

האמות.  האמן היו בפועל מהל הכס ואיו הבעלים של של הבעלים  עוד הוא איו –יוצא מהתמוה לחלוטין 

האמות (בדומה לדירקטור בחברה) אך איו האמות עצמה ובוודאי שאיו הבעלים של האמות או של כסיה.  

גם ההה איו בעלים של האמות או כסיה ואיו יכול להחות את האמן כיצד לפעול.  האמן הוא דמות 

ובעלת שיקול דעת באשר לדרכי יהול הכס, ויש לו חופש פעולה בדרכים בהן הוא בוחר לעשות זאת, עצמאית 

למרות שהחוק הישראלי מאפשר רק   אלא אם שטר האמות מגביל את שיקול דעתו או מחה אותו כיצד לפעול.

העליון אימץ את הגישה  , בית המשפטאמות שוצרת על פי חוק, על פי חוזה עם אמן או על פי כתב הקדש

כאשר יתן לראות בדיעבד  –) implied trustאמריקית לפיה אמות יכולה להיות גם אמות משתמעת (-האגלו

  שהצדדים התכווו ליצור יחסי אמות, גם אם לא כרתו הסכם.

).  testamentary substitute trustאחד המקרים בהם אמות היא כלי יעיל היה האמות המחליפה צוואה (

במקרה כזה אדם מעביר לאמות כסים בעודו בחייו וקובע במסגרת כתב ההקדש כיצד תתהל האמות כל עוד 

הוא בחיים ומה ייעשה בה לאחר מותו (בין בדרך של החלפת ההים ובין בדרך של סיום האמות והעברת 

יון, כי מכיוון שהחוק הישראלי קובע כי הכסים שותרו למאן דהוא).  במקרה כזה קבע בית המשפט העל

.    הסכמים בדבר ירושה עתידית בטלים, לא יתן לעשות זאת אלא באמצעות שטר אמות החתם בפי וטריון

 היתרוות המרכזיים של אמות כזו, כשהיא עשית כון (וכותב מאמר זה משמש אמן במספר אמויות כאלה)
כס שלמהמצווה  ם הרחקההיות האמשוא ה ותרת כרית , עדיין גם אם קורה משהו בעתיד תוך וידוא כיים

  .םבטחון ליורשי

הואיל ואמות בכלל ובוודאי אמות המחליפה צוואה הם כלים מורכבים ביותר, חשוב מאוד לבצע זאת 

  באמצעות וטריון ויועץ מס המכירים את התחום ובעלי יסיון פרקטי ביהול אמויות כאלה. 

                                                 
) המתמקד www.afiklaw.comוהוא השותף המהל של משרד אפיק ושות' (ישראל וביו יורק בהמוסמך היו וטריון ועורך דין דורון אפיק  עו"ד *

, לרבות מי מומחיותוואף הרצה בתחוי ומשפט ימבדיי חברות, דיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, מימון 
באויברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים  Executive MBAבמסגרת תואר מהל עסקים 

 בעלהיו רו"ח גל דיקשטיין   וכאמן באמויות ישראליות ובילאומיות. מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר בילאומיים
 ישראלי למיסוי המחלקה את רופין ומהל האקדמי מהמרכז) בהצטייות( וחשבואות בכלכלה וראשון) יתרה הצטייות( פיסי ביהול שי תואר

ובתפקידו האחרון היה מהל תחום בחטיבה משך שים רבות ברשות המסים בגל עבד   .)tax.co.il-smart( דיקשטיין יועציםמשרד ב ובילאומי
מרצה בכיר בתחומי והוא  המקצועית ברשות. גל מתמחה בתחומי המס השוים ובעיקרם מס הכסה, חוקי עידוד, שיויי מבה ומיסוי בילאומי

אין    .מרכז האקדמי רופין והמכללה האקדמית קרית אווהמיסים השוים בכמה מוסדות אקדמיים, בהם האויברסיטה העברית בירושלים, ה
בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה  המתמחה בתחום זהכללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין  בסקירה

  afiklaw@afiklaw.com., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03לפרטים וספים:  זו.
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Do you trust me to take care of you and your heirs ?/ Doron Afik, Esq., Gal Dikshtein, CPA* 

A person wants to ensure that he leaves his heirs assets after his demise. A will is always a possible 
solution, but how can one make sure that he may use the assets as long as he lives, but until the 
time of his death creditors will not be able to touch the assets if the unexpected happens? This is 
where the trust institution enters into play. 

Israeli law uses one word - "neémànut" - to describe both the institution of trust and the holding of 
an asset in escrow for another without discretion. However, any connection between these two 
concepts is strictly coincidental and it is important to distinguish between the two. Another common 
mistake is to see the trustee and the trust as one, but these are completely separate entities. 

An escrow is a situation in which a person holds an asset for another, such as in the case of an 
attorney who holds money from the sale of an apartment in escrow until the transfer of ownership. 
The asset does not belong to the escrow agent but to the beneficiary who may at any stage instruct 
the escrow agent how to act. Creditors of the beneficiary may at any time act against the asset to 
settle debts of the beneficiary and both from the legal and tax aspect there is no real meaning to the 
escrow beyond the fact that the holding by the escrow agent may give certain technical advantages 
(e.g., the beneficiary's inability to transfer ownership of the asset). 

A trust, in contrast, is a legal institution essentially similar to a corporation. The creator of the trust 
(known as “settlor”) transfers to the trust an asset (“res”) and at that moment the ownership of the 
res moves to the trust and the settlor leaves the picture completely - he is no longer the owner of 
the res and he does not own the trust. The trustee is in fact the trust manager (similar to a director 
in a company) but the trustee is not the same as the trust and the trustee is certainly not the owner 
of the trust or its assets. The beneficiary also does not own the trust or its assets and cannot instruct 
the trustee how to act. The trustee is an independent functionary with full discretion with respect to 
the managing of the trust assets and may act in any manner, unless the trust deed limits the discretion 
or instructs on how to act.  Although Israeli law allows only a trust created by law, according to a 
contract with the trustee or by a trust deed, the Israeli Supreme Court adopted the Common Law 
concept of an implied trust - when it can be seen in retrospect that the parties intended to create 
trust relations, even if they did not enter a written agreement. 

One case in which a trust is an effective tool is the testamentary substitute trust. In such a case, a 
person transfers assets to the trust while he is still alive, and determines in the framework of the 
trust deed how the trust will be maintained as long as he is alive and what will be done after his 
demise (either by replacing the beneficiaries or by ending the trust and transferring the remaining 
assets to the same or other beneficiaries). In such a case, the Israeli Supreme Court held that because 
prohibit transactions in future succession this can only be done by means of a deed of trust executed 
before a notary public. The main advantages of such trust, when duly made (and the author of this 
article serves as a trustee in several such trusts), is that it removes the res from the settlor’s estate 
and ensures that even if something happens in the future, the heirs are protected. 

Note, that because the trust in general, and certainly the testamentary substitute trust, are very 
complex tools, it is vital to do so through a notary public and a tax consultant who are not only 
knowledgeable in the field but also have practical experience in managing such trusts. 

                                                 
 *Doron Afik is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and New York and is the managing partner of Afik & 
Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com).  Doron served as an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers 
and Acquisitions as part of the EMBA program.  Doron's practice focuses primarily on international transactions, including mergers 
and acquisitions, dispute resolution and issues of public law.  He is a graduate of a European Union alternative disputes resolution 
course and of the ICC Master Class for arbitrators.  He also serves as arbitrator and a trustee in Israeli and international trusts. Gal 
Dikshtein holds a master's degree in financial management (extra cum laude) and a bachelor's degree in economics and accounting 
(cum laude) from the Ruppin Academic Center and manages the Israeli and international tax department at Dickshtein Consultants 
(smart-tax.co.il). Gal worked for the Tax Authority for many years. He is a senior lecturer in the field of taxation at several academic 
institutions, including the Hebrew University of Jerusalem, the Ruppin Academic Center and the Kiryat Ono Academic College. 
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