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 תוכן עניינים
Afik & Co. marque la date de naissance de l'homme d'Etat et chef militaire français Napoléon Bonaparte (15 août 1769 - 5 mai 1821) 

 )1821מאי,  5 - 1769אוגוסט,  15( אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של המצביא הצרפתי נפוליאון בונפרט

Afik & Co. marks the birthdate of French statesman and military leader Napoléon Bonaparte (15 August, 1769 - 5 May, 1821) 
 

 טל שילר /IN, עמלות כרטיסי אשראי OUTאז איך אתה משלם? מזומן ושיקים   מאמר:     .1
Article: How Would You Like To Pay?-Cash and Checks OUT, Credit Cards Fees IN\ Tal Schiller 

  
ת בעיקר בתחוםהעוסק, משרד אפיק ושות'מ ,טל שילרמאת , החוק לצמצום השימוש במזומן ומי ירוויח ממנו בנושאמאמר 

  http://he.afiklaw.com/articles/a263 ניתן למצוא בקישור:העברית את המאמר בשפה   .מסחריתהליטיגציה הו דיני החברות, המשפט המסחרי
    

An article on the law to reduce the use of cash and who will benefit from it, by Ms. Tal Schiller of Afik & Co., 
whose main practice areas are corporate law, commercial law and commercial litigation. The article in English may 
be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a263 

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

  בנסיבות מסוימות סעיף בוררות בתקנון תאגיד עלול להוות תנאי מקפח בחוזה אחידא. 
לקריאה כלכלי ת"א: קיימות נסיבות בהן סעיף בוררות בתקנון תאגיד יהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד שיש לשנותו או לבטלו.

  http://he.afiklaw.com/updates/8089נוספת: 
Under certain circumstances an arbitration clause in a corporation's articles of association may 
constitute a depriving condition in a uniform contract 
Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8090 
 

 התאגידבאופן אישי בארנונה של  שותפים בתאגיד שהפסיק פעילותו עשויים לשאת. ב
הקרובה ם:  רשות מקומית רשאית לגבות חוב ארנונה באופן ישיר מבעל שליטה בחברה פרטית בהיותו בעל הזיקה-שלום י

  http://he.afiklaw.com/updates/8091 נוספת: לקריאה ביותר לנכס.
Partners in a discontinued corporation may be personally liable for the city tax debts of the corporation 
Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8092 
 

  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  לעבודה לאחר ביטול פיטוריה עקב הריונה נחשבת כמתפטרתעובדת שלא התייצבה . א
לקריאה.  עבודה ת"א: עובדת שסירבה לשוב לעבודה לאחר שקיבלה הודעה על ביטול פיטוריה עקב הריונה בפועל התפטרה

  http://he.afiklaw.com/updates/8093  נוספת:

An employee who did not attend to work after her dismissal was terminated due to her 
pregnancy is deemed to have resigned. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/8094 

8201, אוגוסט 15: 362גיליון 
Issue 263: August 15, 2018



  
-2-  

  
www.afiklaw.com Afik & Co., Attorneys and Notary               וטריוןאפיק ושות', עורכי דין ו 

 

  

  אדם שהוטל על חשבונו עיקול ולא עשה דבר למנועו לא יזכה בפיצוי בגין פגיעה בשמו הטוב ב. 
שלום חיפה: יש לנקוט בהליך משפטי מתאים ולא להמתין בחוסר מעש עד למימוש התראה בדבר הטלת עיקול על חשבונות

 http://he.afiklaw.com/updates/8095  נוספת:לקריאה      בנק, אחרת לא יינתן פיצוי בגין פגיעה בשם הטוב עקב הטלת העיקול

A person who’s bank account was placed under a lien and did nothing to prevent it will not 
receive compensation for damage to his reputation. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8096 

 
  ביצירה מוזמנת הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה הוא המזמין ולא הצלם. ג

מחוזי ת"א: טענת מפר תמים (מצב בו אדם הפר זכות יוצרים אולם לא ידע ולא היה עליו לדעת במועד ההפרה כי קיימת
לקריאה נוספת:   זכות יוצרים ביצירה ולכן לא יהיה חייב בתשלום פיצויים עקב ההפרה) לא תתקבל בקלות.

http://he.afiklaw.com/updates/8097  
In a commissioned work, the first owner of the copyright is the commissioner and not the 
photographer. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8098 

  עדכוני מקרקעין     .4
Real Estate Law Updates 

  טרם הנישואין עשויה להישאר בבעלותו גם אם התחתנו בני הזוגדירת מגורים בבעלות בן זוג 
העליון: אין די בעצם קיומם של חיי נישואין ממושכים כדי להפוך נכס מלפני הנישואין לנכס משותף; בנק שהחתים בן זוג על 

  http://he.afiklaw.com/updates/8099  :לקריאה נוספת  .ויתור על זכויות לא נדרש לבדוק אם יש זכויות לא רשומות
A residential apartment owned by a spouse prior to marriage may remain in his possession even 
if the couple married.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8100 

 

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

עסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד.-העולם וכולל מידע מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים
ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת  newsletter@afiklaw.comל לכתובת להסרה או הצטרפות יש לשלוח מיי

  התפוצה". 
מגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל

  א מומלץ לפנות לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.נוש
  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 
 

 



  טל שילר /IN, עמלות כרטיסי אשראי OUTאז איך אתה משלם? מזומן ושיקים  מאמר:   . 1
Article: How Would You Like To Pay? – Cash and Checks OUT, Credit Cards Fees IN\ Tal Schiller 
 

  
 משרד אפיק ושות'מ, טל שילר, מאת החוק לצמצום השימוש במזומן, ומי ירוויח ממנונושא מאמר ב

)www.afiklaw.com( ,את המאמר  והליטיגציה המסחרית.דיני החברות, המשפט המסחרי בתחום  ת בעיקרהעוסק
  http://he.afiklaw.com/articles/a263 ניתן למצוא בקישור:

 
An article on the law to reduce the use of cash and who will benefit from it, by Ms. Tal Schiller 
of Afik & Co. (www.afiklaw.com), whose main practice areas are corporate law, commercial law 
and commercial litigation. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a263 
 

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

  בתקנון תאגיד עלול להוות תנאי מקפח בחוזה אחידבנסיבות מסוימות סעיף בוררות  א.
Under certain circumstances an arbitration clause in a corporation's articles of 
association may constitute a depriving condition in a uniform contract 

, 10.07.2018יפו,  -עמיר בניון נ' אקו"ם בע"מ, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  35255-08-17הפ"ב (ת"א) [
  ]כב' השופטת רות רונן

תקנון אגודה המהווה מונופול בתחום זכויות היוצרים כלל סעיף בוררות לפיו במקרה של סכסוך בין האגודה 
  אגודה תהיה סמכות בלעדית באשר לאופן מינוי בורר וכהונתו.לבין היוצרים, בעלי מניותיה, ל

כשפרץ סכסוך בין האגודה לבעל מניות בה עיכב בית המשפט את הליכי הבוררות וקבע כי חוזה אחיד הוא 
חוזה שתנאיו (כולם או מקצתם) נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים 

במספרם או בזהותם. ככלל, לא רואים בתקנון חברה חוזה אחיד, אולם יתכנו מקרים בהם גם בלתי מסוימים 
תקנון עשוי להיחשב ככזה. כך, למשל, מקום בו המהות האמתית של מערכת היחסים בין חברי התאגיד 

ת להנהלה דומה במהותה לזו שבין ספק ללקוח או בין עובד למעסיק, כאשר לשם בחינת מהות היחסים נבחנ
מידת השפעתו של חבר יחיד על התקנון והאפשרות העומדת לא שלא להיות חלק ממנו. כאן, עצם מנגנון 
הבוררות בתקנון אינו מהווה תנאי מקפח, אולם בנסיבות העניין אופן מינוי הבורר אכן מהווה תנאי מקפח 

, במיוחד לאור העובדה בחוזה אחיד, שכן יש בו כדי לפגוע בשוויון שבין הצדדים בהכתבת תנאי הבוררות
שמדובר באגודה שהינה מונופול. על כן הוחלט לשנות את הסעיף ולעכב את הליכי הבוררות אלא אם האגודה 

   תסכים למנות בורר אחר.

The articles of association of a cooperative society that constitutes a monopoly in the field 
of copyright protection included an arbitration clause according to which in the event of a 
dispute between the cooperative and the creators, its shareholders, the cooperative will 
have exclusive authority over the manner of appointment and tenure of an arbitrator.  

When a dispute arose between the cooperative and a shareholder, the Court decided to 
stay the arbitration proceedings and held that a uniform contract is a contract which terms 
(in whole or in part) were determined in advance by one party in order to serve as a basis 
for many contracts between it and individuals who are not definite in their number or identity. 
In general, a corporation's articles of association are not considered a uniform contract, 
however, there are exceptions. Thus, for example, where the true essence of the 
relationship between the members of the corporation and the management is essentially 
similar to that between a supplier and a client or between an employee and an employer.  
In order to review the relations one examines the extent of the influence of an individual 
member on the articles of association and the possibility of not being part of it. In this case, 
it was held that the setting of an arbitration mechanism per se does not constitute a 
depriving condition, however, the manner in which the arbitrator is appointed constitutes, 
under the circumstances, a depriving condition in a uniform contract as it impairs the 
equality between the parties in the dictation of the arbitration terms, especially in light of the 
fact that the cooperative is a monopoly. Therefore, it was decided to change the 
discriminatory condition and stay the arbitration proceedings unless the cooperative agrees 
to the appointment of another arbitrator. 
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  שותפים בתאגיד שהפסיק פעילותו עשויים לשאת באופן אישי בארנונה של התאגידב. 
Partners in a discontinued corporation may be personally liable for the city tax debts 
of the corporation 

 ], כבוד השופט מוחמד חאג' יחיא19.07.2018עירית ירושלים נ' חביות ירושלים בע"מ, בית משפט השלום בירושלים,  21562-10-12ם) -תא (י[

שלושה הקימו עסק והתקשרו ביניהם בהסכם שותפות, כאשר סוכם כי תוקם חברה ורק אחד מהם יירשם 
על מניות. החברה צברה חוב ארנונה והעירייה דרשה מבעל המניות ומיתר השותפים בעסק לשאת כב

 בתשלום חוב ארנונה של החברה באופן אישי.

בית המשפט קבע, כי בנסיבות מסוימות רשאית רשות מקומית לגבות חוב ארנונה באופן ישיר מבעל השליטה 
ומעלה מהמניות. כך למשל, כאשר החברה  10%חזיק בחברה פרטית כאשר בעל שליטה מוגדר ככל אדם המ

התפרקה או הופסקה הפעילות העסקית בלי ששולם חוב המס, שכן אז ניתן לראות בנכסים כאילו הועברו 
לבעלי השליטה בו בלא תמורה, וניתן לגבות מהם את חוב המס.  במקרה דנן החברה התנהלה כמעין שותפות 

ה לתשלום הארנונה. לאחר זמן מה פרש גם בעל המניות הרשום ולאחר שהפסיקה את פעילותה לא דאג
והיחידי בחברה מהשותפות העסקית.  בית המשפט חייב את בעל המניות ושותפיו באופן אישי בחוב הארנונה 
של החברה בהתאם ליחס הקבוע בהסכם השותפות ביניהם. עם פרישתו של בעל המניות השותפים יישאו 

  עד והלאה מאחר והם בעלי הזיקה הקרובה ביותר לנכס.בתשלום הארנונה מאותו מו

Three established a business and entered into a partnership agreement, under which it was 
agreed that a company will be established and only one of them will be registered as a 
shareholder. The company accumulated a municipal tax debt and the municipality 
demanded that the shareholder and the other partners pay the company’s property tax debt 
personally 

The Court held that under certain circumstances a local municipality may collect a city tax 
debt directly from the controlling shareholders of a private company, where a controlling 
shareholder is defined as any person holding 10% or more of the shares. For example, 
when the company is liquidated or discontinued its business activity without paying the tax 
debt, it can be viewed as if the company transferred its assets to the controlling 
shareholders without consideration and the tax debt can be collected from them.  In this 
case, the company operated as a kind of partnership and after it ceased its activity, it did 
not pay for the municipal taxes. After a while, the sole shareholder of the company retired 
from the partnership. The Court ordered the shareholder and his partners to pay the 
company's city tax in accordance with their holdings stipulated in the partnership 
agreement. As of the date of the retirement of the shareholder, the other partners will bear 
the full debt of the payment as they have the closest link to the property. 

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

  עובדת שלא התייצבה לעבודה לאחר ביטול פיטוריה עקב הריונה נחשבת כמתפטרת. א
An employee who did not attend to work after her dismissal was terminated due to 
her pregnancy is deemed to have resigned 

, כב' השופטת 15.07.2018יפו, -אביב-, בית הדין האזורי לעבודה בתלמולו וורקו נ' תוצרת חקלאית מובחרת בע"מ 45725-02-16סעש (ת"א) [
  ]דגית ויסמן

 עובדת שפוטרה החליטה לספר על דבר הריונה בסמוך למועד סיום תקופת ההודעה המוקדמת. המעסיק
הודיע לעובדת שפיטוריה מבוטלים אך למרות זאת לא שבה לעבודתה ואף הבהירה בשיחה שאין בכוונתה 

  לשוב לעבודה. 

בית הדין לעבודה קבע, כי חוק עבודת נשים קובע חובה לקבל היתר כדין לפיטורי עובדת בהריון. בנסיבות 
, העובדת היא שהתפטרה וממילא בהן העובדת סירבה לשוב לעבודה, לאחר ההודעה על ביטול הפיטורים

  אין מדובר בפיטורים המנוגדים לחוק עבודת נשים. 

An employee decided to disclose her pregnancy close to the end of the advance notice 
period. The employer informed the employee that her dismissal is canceled but she did not 
return to work and in a conversation made it clear that she does not intend to return to work.  

The Labor Court held that the Women's Work Law stipulates that an employer is required 
to receive a permit in order to dismiss a pregnant woman. In the circumstances in which 
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the employee refused to return to work after being notified of the cancellation of the 
dismissal, the employee is deemed to have resigned and in any event, it is not a dismissal 
that contravened the Women's Work Law. 

  אדם שהוטל על חשבונו עיקול ולא עשה דבר למנועו לא יזכה בפיצוי בגין פגיעה בשמו הטוב. ב
An employee who did not attend to work after her dismissal was terminated due to 
her pregnancy is deemed to have resigned 

  ], כב' השופטת רויטל באום22.07.2018ה, בית משפט השלום בחיפה, ישראל וקסלר נ' עיריית חיפ 4496-01-18(חי')  תאמ[

. מוגדלת חוב דרישת קבלת רק עם נודע קיומו דברדו"ח חנייה מטעם עירייה לא הגיע ליעדו במועד, כאשר 
   החייב.הטילה עיקול על חשבון הבנק של קנס וה סירבה לבטל את העיריה

בית הדין לעבודה קבע, כי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה נועדו למגר תופעות חברתיות 
בית המשפט קבע, כי העיריה התרשלה כאשר לא המציאה לחייב את הדו"ח המקורי והמשיכה בהליכי גבייה 

אשר שעה שלא קיבל מענה לפניותיו, ללא התייחסות עניינית לפניותיו. יחד עם זאת, לחייב עצמו אשם תורם ב
היה עליו לנקוט בהליך משפטי מתאים ולא להמתין בחוסר מעש עד לאחר הטלת העיקול. לאור האמור, 

 .החייב לפיצוי בגין פגיעה בשמו הטוב עקב הטלת העיקול על חשבונו דרישתנדחתה 

A municipal parking report did not reach its destination on time and its existence was learnt 
only upon receipt of an increased debt demand. The municipality rejected the debtor's 
request to cancel the report and imposed a lien on the debtor's bank account.  

The Court held that the municipality was negligent when it failed to send the original report 
to the debtor and continued collection proceedings without referring to his requests. 
However, there is a contributory negligence by the debtor as upon not receiving an answer, 
he failed to take appropriate legal action and idly waited until after a lien was imposed. In 
light of the above, the debtor's demand for compensation for damage to his reputation due 
to the imposition of a lien on his bank account was rejected. 

  ביצירה מוזמנת הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה הוא המזמין ולא הצלם. ג
In a commissioned work, the first owner of the copyright is the commissioner and 
not the photographer 

  ] ת עינת רבידהשופט, כב' 20.06.2018יפו,  -אוהד איתן נורי, בית המשפט המחוזי בתל אביב נ'ידין חסון70406-01-17) ת"א(ת"א[

זוג צלמים מקצועיים צילמו תמונות בחתונה ואלה הועלו לחשבון אינסטגרם של חברה מסחרית לעיצוב ושיווק 
 שמלות כלה, ללא מתן קרדיט לצלמים.

המחוזי קיבל חלקית את תביעת הצלמים להפרת זכויות יוצרים וקבע כי מלבד הזכויות הכלכליות בית המשפט 
מוסרית להיות מזוהה עם היצירה שלו. היוצר הוא -שבידי בעל זכות היוצרים עומדת לו גם זכות אישית

ה מוזמנת" הבעלים הראשון של זכויות היוצרים הכלכליות ביצירה ואולם לא כך הדבר כאשר מדובר ב"יציר
בה המזמין הוא הבעלים, ככל שלא הוכח אחרת. כאן הזכויות עברו מהצלמים ולכן הם לא זכאים לפיצוי.  עם 

מוסרית להיות מזוהה עם היצירה שלו. על כן, קיבלו הצלמים -זאת, בידי בעל זכויות היוצרים זכות אישית
  ו.פיצוי כספי בגין העובדה כי שמם לא הופיע לצד התמונות שפורסמ

A pair of professional photographers took photos at a wedding and these photos were 
ended up being uploaded to a wedding dresses marketing and designing commercial 
company's Instagram account, without giving credit to the photographers. 

The District Court partially accepted the photographers' claim for copyright infringement and 
held that apart from the economic rights held by the copyright holder, it also has a personal-
moral right to be identified with its work. The creator is the first owner of the economic 
copyright in the work, but this is not the case with a commissioned work, in which the 
commissioner is the owner, unless proven otherwise. In the discussed case, the rights were 
passed from the photographers and therefore they were not entitled to compensation. 
However, the copyright owner has a personal-moral right to be identified with his work. 
Therefore, the photographers received financial compensation for the fact that their names 
did not appear alongside the published pictures. 
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  מקרקעיןעדכוני   . 4
Real Estate Updates 

  דירת מגורים בבעלות בן זוג טרם הנישואין עשויה להישאר בבעלותו גם אם התחתנו בני הזוג
A residential apartment owned by a spouse prior to marriage may remain in his 
possession even if the couple married 

כב' המשנה לנשיאה , 15.07.2018, המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחייםבבית  פלונית נ' בנק לאומי לישראל, ,4306/12 ע"א[
 ]חנן מלצר, כב' השופט נעם סולברג, כב' השופט דוד מינץ

באותה עת דירת מגורים. לימים התגרשו השניים והבנק ביקש לסלק בני זוג נישאו כאשר על שם הבעל הייתה 
את האישה ואת ביתה מדירת המגורים, בין היתר משום שכמה שנים לפני כן, חתמה האישה על מסמך ויתור 

 לפיו אין לה שום זכויות בדירת המגורים.

נחקק חוק יחסי ממון) שייכים (אז  1974בית המשפט העליון קבע, כי נכסים של בני זוג שנישאו לאחר שנת 
לשניהם באופן שוויוני אלא אם סוכם אחרת בהתאם לפרוצדורות הקבועות בחוק. עם זאת, חלוקת הנכסים לא 
חלה על נכסים שהיו למי מבני הזוג ערב הנישואין אלא בהתקיים תנאים ההופכים את הנכס לנכס משותף, כאשר 

לאישה לא היו מעולם זכויות בדירה. מעבר לכך, אפילו אילו היו חלוף הזמן אינו תנאי מספיק. לכן במקרה זה 
לאישה זכויות בדירה, שעה שזו ויתרה בכתב על כל זכות שקיימת לה אין לחייב את הבנק לברר בדבר זכויות 

  לא רשומות, ככל שקיימות כאלה ולכן הבנק לא סטה מחובת ההגינות המצופה ממנו בנסיבות העניין.

A couple married when the husband had a residential apartment at the time. The couple 
subsequently divorced and the bank wanted to remove the woman and her daughter from the 
apartment, partly because a few years earlier, the woman had signed a waiver that she had 
no rights to the apartment. 

The Supreme Court held that the assets of couples who married after 1974 (when the Financial 
Relations Law was enacted) belong equally to both of them, unless otherwise agreed in 
accordance with the procedures prescribed by law. However, the division of assets does not 
apply to assets that were owned to any of the spouses on the eve of the marriage, unless 
there are conditions that make the property a joint asset, with the passage of time not being a 
sufficient condition. Therefore in this case the woman had never had rights to the apartment. 
Moreover, even if the woman had rights in the apartment, when she relinquished in writing any 
right that she had, the bank should not be required to inquire about unregistered rights, if any, 
and therefore the bank did not deviate from the duty of fairness expected from it under the 
circumstances. 
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  *טל שילר /IN, עמלות כרטיסי אשראי OUTאז איך אתה משלם? מזומן ושיקים 

בשים האחרוות הארק שלי הולך והיה קל יותר, למעשה, הוא כל כך קל שאי מאבדת אותו חדשות לבקרים. תוכו, 

(למקרה הצורך) ורישיון היגה. באופן דומה, יתן לראות לאורך זמן כיצד ₪  20כרטיס אשראי,  –לא מרגש במיוחד 

אם ירצו בכך ובין אם לאו, יהיו מוגבלים מלעשות שימוש  אשים ושאים עימם פחות ופחות מזומן בכיס, ובקרוב, בין

  ומי מרוויח מכך בעיקר?  חברות כרטיסי האשראי.  במזומן ובשיקים סחירים מעל סכום מסוים.

, הקובע איסורים ומגבלות שוות באשר לשימוש , פורסם ברשומות חוק לצמצום השימוש במזומן2018מרס,  18ביום 

סקציות פליליות שעושן מאסר. להפרת הוראות החוק תביא להטלת עיצומים כספיים ואף במזומן ובשיקים, כאשר 

בפעילות הילחם על מת לצמצם את ההון השחור ול במזומן ובשיקים סחיריםהמטרה המוצהרת: להגביל את השימוש 

מי ירוויח  .קטרוייםשימוש באמצעי תשלום אלקדם ל, , כמו גםלמות מס, הלבת הון ומימון טרור, העפלילית לרבות

מכך: חברות כרטיסי האשראי, אך סביר להיח שאיכם מופתעים מכך שכן ידם בכל. הרווח יעשה כמובן על חשבון 

בעלי העסקים שייאלצו לשלם עמלות בגין כל עסקה העולה על הסכום הקוב בחוק, זאת ביגוד למצב הדברים הוכחי 

  ללא עלות עסקה.  לפיו יתן לעשות שימוש במזומן ובשיקים 

.  כך, למשל, לא יתן לשלם במסגרת בעסקאותובשיקים סחירים איסורים ומגבלות על השימוש במזומן החוק קובע 

כשמדובר בפעולה שאיה במסגרת עסקיו של מי הצדדים) ואם גובה ₪  50,000במזומן (או ₪  11,000עסקה יותר מ

שלום מהעסקה במזומן.  מגבלת סכום זו חלה גם על ת 10%מ עסקה הוא מעל סכומים אלה גם לא יתן לשלם יותר

   כשכר עבודה, כתרומה, כמתה או כהלוואה. במזומן

החוק לחם גם בתופעת שימוש בשיקים לשם תרמית וגיבת כספים, כפרשה שפורסמה באחרוה של גיבת שיקים 

אך בעלי העסק שקיבלו ממו את אותם  מקשישים והסבתם לטובת ותי שירותי מטבע (הגב הורשע והוכס לכלא, 

.  כך, כעת חל איסור על עוסק לקבל או השיקים הפתוחים, מהלים כיום מסע גד הקשישים לגביית הכספים מהם)

לתת שיק פתוח, ללא תלות בגובה הסכום, וכשמדובר באדם פרטי שאיו עוסק, לא יוכל לקבל שיק פתוח בסך העולה 

  . יתן עוד לפדות שיקים פתוחים במוסדות בקאיים, והוטלו מגבלות על הסבת שיקיםכמו כן, לא ₪.   5,000על 

ועצם פיצול מסוג זה הוא  ו בחוקקבעחשוב לציין, כי החוק אוסר גם על פיצול עסקאות כדי להימע מהמגבלות ש

שעושה מאסר.  החוק גם ותן לרשויות האכיפה סמכויות קיצויות לקבלת מידע פרטי  כשלעצמה עבירה פלילית

סמכויות שכראה יוגבלו על ידי בית המשפט כשיעמדו למבחן.  מצד שי, החוק כון להיום איו קובע (לפחות  –וסודי 

אחורית" להתחמקות  עד שיתוקן כדי להסדיר ושא זה) כל אחריות אישית למהלים בתאגיד וכך משאיר "דלת

  מאחריות פלילית, בדיוק לאותם אשים שהפכו את הלבת ההון והתרמית למקצוע רווחי ביותר.

, אולם כדאי להיערך כבר עתה לאופן 2019יואר,  1רק ביום  לתוקףהחדש אמם יתחיל להיכס באופן הדרגתי החוק 

מחה בתחום ולהתעדכן בתקות שיותקו בהתאם ההתהלות החדש וכדאי להיוועץ כבר בשלב זה עם עורך דין המת

  לחוק, כתקות המחייבות התקת אמצעים לקבלת תשלום בכרטיס אשראי.

*Tal Schiller \IN redit Card FeesCnd Checks OUT, Cash a – How Would You Like To Pay?   
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In recent years my wallet keeps getting lighter. In fact, it is so light that I lose it so often. Its content is 
not particularly exciting - a credit card, ILS 20 in cash (in case required) and a driver's license. Similarly, 
one can see how people carry less and less cash in their pockets and soon, whether one likes it or not, 
they will be limited from using cash and bank checks above a certain amount. And who benefit the most 
from this?  The credit card companies. 

On March 18, 2018, a new Israeli law was officially published aiming to reduce the use of cash, which 
stipulates various prohibitions and restrictions on the use of cash and checks, violation of which leading 
to financial sanctions and even criminal sanctions punishable by imprisonment. The declared goal: to 
limit the use of cash and checks in order to reduce black capital and to combat criminal activity, 
including tax evasion, money laundering and the financing of terrorism, as well as to promote the use 
of electronic means of payment. Who benefits: credit card companies, but you are probably not surprised 
whereas they benefit from many things. The profit will be made at the expense of business owners who 
will have to pay commissions for each transaction exceeding the amount specified in the law, contrary 
to the current situation whereby cash and checks can be used without the cost of a transaction. 

The law establishes prohibitions and restrictions on the use of cash and checks in transactions. For 
example, it is not possible to pay more than ILS 11,000 in cash (or ILS 50,000 for transactions outside 
the scope of each of the parties' business), and if the amount of a transaction exceeds such limits, it is 
not possible to pay more than 10% of the transaction in cash. This amount also applies to cash payments 
of salaries, gifts or loans. 

The law also battles the use of checks for fraud and theft of money, as a recently published scheme of 
stealing checks from elderly and transferring them to currency service providers (the thief was convicted 
and imprisoned, yet the business owners who received the open checks are now suing the elderly for 
their money). Thus, now it is forbidden for a merchant to receive or give an open check, regardless of 
the check's amount, and when it comes to a non-merchant, such a person will not be able to receive an 
open check in an amount exceeding ILS 5,000. In addition, open checks can no longer be cashed in 
banking institutions, and restrictions on the assignment of checks have also been imposed. 

The law also prohibits the splitting of transactions in order to avoid the limitations therein, and such a 
split is a criminal offense in itself punishable by imprisonment.  The law also grants extreme powers to 
the law enforcement agencies to obtain private and confidential information - powers that will likely be 
limited by the Court when they are put to the test. Then again, the law does not set (at least until it is 
amended to regulate this issue) any personal liability to corporate executives, thus leaving a "back door" 
to evade criminal liability, precisely to those people who are in the business of money laundering and 
fraud. 

Although the new law will gradually enter into force only on January 1, 2019, it is advisable to prepare 
for the new procedure, and it is advisable to consult with an attorney specializing in the field and to be 
updated with new regulations that will be enacted according to the law.  

                                                 
issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: 
afiklaw@afiklaw.com 


