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לצוואהנאמנויותההבדלים בין 

ככלי להעברה לדור הבא
שלמלאהושליטהלבעלותעוברהרכוש–צוואה•

.מוגבל"המתההיד"שלטון.היורשים

שלושליטהמשפטיתבבעלותנמצאהרכוש–נאמנות•

יוצרלהוראותבהתאםאותהלנהלהמחוייבהנאמן

.הנהניםלטובתהנאמנותכתבפיעלהנאמנות

.בחייםהמצווהעודכללשינויאומנםניתנת-צוואה•

היוצרמותלאחרגםשינוייםלבצעניתן–בנאמנות•

לרבותהנאמנותבכתבשנקבעווליעדיםלמטרותבהתאם

.כלליותהנחיות
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יתרונות הנאמנות 

בהעברה בין דורית
.אוצרותבישראלשמשפחותהעושרהיקףלהתבררהחלהאחרוניםבעשורים•

בעקבותהאחרוןבדורנצברוחלקו,דורותמספרידיעלנצברזהעושרשלחלקו

בהתעשרותמדוברמהמקריםבחלק.הישראליתטק-ההייתעשייתהצלחות

מנגנוןלבנייתהצורךנוצר.רביםונכסיםהוןצבירתתוךיחסיתדופןיוצאת

,הבאיםלדורותגםמסודרתבצורההמשפחתיהעושרשלהעברתואתשיבטיח

.ירושהבסכסוכיעברלכלהנפוץעושרבבחינתיהיהשלאמנתעל

ביןפיצולופניעלהעסקשלהמינוףכושראתמגדילבנאמנותהעושרריכוז•

.שוניםיורשים

העניןתחומי.הבאלדורעוברתבהכרחלאגדוליםעסקיםלנהלוהיכולתהכישרון•

מאשראחריםמגווניםבתומיםביטוילידיבאלעיתיםהבאהדורשלוהכישורים

הרכושלאובדןתביאהבאלדורהשליטההעברתכיחששקיים.בעסקים

י:(כא,ב)קוהלתכמאמר.כושלניהולבעקבות ֲעָמלֹו,ָאָדםֵיׁש-כִּ ָמהׁשֶׁ ָחכְּ בְּ

ַדַעת רֹון--ּובְּ ׁשְּ כִּ ָאָדם;ּובְּ לֹּאּולְּ ּנּו,בֹו-ָעַמלׁשֶׁ נֶׁ תְּ קֹויִּ לְּ ה-ַגם--חֶׁ לזֶׁ בֶׁ ָרָעה,הֶׁ .ַרָבהוְּ
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יתרונות הנאמנות 

(-המשך)בהעברה בין דורית 
מליקוייםהסובליםילדים-מיוחדיםצרכיםבעלייורשיםשלעתידםהבטחת•

והורים(נפשיותבעיותאופיזיותמחלות,כאלוושאינםמולדים)שוניםמסוגים

.הפיננסיבמישורגםמיוחדיםצרכיםמעלים,ייחודייםוהשגחהלטיפוליםהזקוקים

רגיליםלצרכיםלדאוגיכולתחסרישהינם,באחריםתלותבעליבאנשיםמדובר

אתאוכספםאתונבוןמושכלבאופןלנהליכולתנעדריהםולרב,עצמםשל

.לטובתםשהועמדהבקרןהכספים

ניהולעםיחדמקצועייםוטיפולהשגחההמשלביםלשירותיםזקוקהזואוכלוסייה•

בהשגחהצורךקייםהיתרבין.הנהניםלטובתשהועמדהייעודיתקרןהשקעות

שקייםובוודאי,הנהנהזוכהלוהשירותואיכותהיחס,הטיפולרמתעלתמידית

.הקרןמןההוצאותברמתלשלוטצורך

אימתכללעתמעתאולם.מתנותמסאועזבוןמסבישראלאיןכיום–עזבוןמס•

יעילתכנוניככלינחשבתנאמנות.בנדוןהצעותעולותבתקציבגירעוןשנוצר

.בעתידויוטלבמידהעזבוןמסהטלתמפניהגנהבריעילדוריתביןלהעברה
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יתרונות הנאמנות 

(-המשך)בהעברה בין דורית 

נאמנות ככלי יעיל לשמירת הרכוש המשפחתי •

.בנות זוג בהליכי היפרדות/מפני בני

את הצורך הסכם  רבההנאמנות מייתרת במידה•

ממון בין בני זוג לגבי רכוש שנתקבל מהמשפחה 

.או מלפני הנישואין

ביןרכושלחלוקתיעילככלילשמשעשיהנאמנות•

שמירת הדאגהתוךגירושיןאגבזוגבני

.המשותפיםלצאצאים
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?מהי נאמנות

:1979–ט ''חוק הנאמנות תשל•

מהות הנאמנות•

נאמנות היא זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן  .1•

להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה  

.אחרת

יצירה•

על פי חוזה עם , נאמנות נוצרת על פי חוק.2•

.נאמן או על פי כתב הקדש
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Trust-נאמנות 

בנכסינאמןמחזיקפיושעלהסדר":"נאמנות"הוגדרהלפקודהג75בסעיף•

מוגדרהואאםבין,לישראלמחוץאובישראלשנעשה,נהנהלטובתהנאמן

."אחרתמוגדרהואאםוביןכנאמנותעליוהחלהדיןפיעל

סוגיביןהבדליםקיימים,אמנם.המשפטבעולםמוכרמשפטיהסדרהיאנאמנות•

שמדוברהואלכולןהמשותףאך,שונותמשפטבשיטותנאמנויותומאפייני

זיקהוהיוצרתפטירתובעקבותאואדםבחייהנוצרתמשפטיתיחסיםבמערכת

.כלשהונהנהלטובתלנכסנאמןבין

.הנאמנויותפרקיחוללאשעליהםנאמנותיחסיקיימים,זאתעם•
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Trustee-נאמן 

שהואאו,מנכסיםהכנסותאונכסיםלושהוקנואדםהואנאמן•

,מדוברשבהבנאמנותהנאמןנכסי.בנאמנותבנכסיםמחזיק

.אחרותבנאמנויותמחזיקשהואומנכסיםהפרטייםמנכסיומופרדים

אינוהואאךהנאמנותנכסישלהמשפטיהבעליםאמנםהואהנאמן

תשלוםלצורךלמעטמפירותיהםאוהנאמנותמנכסיליהנותזכאי

.והוצאותיושכרו

אהראשונהבתוספתהמפורטתאגידרואים"נאמן"הגדרתלעניין•

-,FOUNDATION)כנאמן,לפקודה REG.TRUST

,ESTABLISHMENTרשאיהאוצרשר.(בתוספתלאמורבכפוף

.לרשימהנוספיםתאגידיםבצולהוסיף
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9

(המשך)? מהי נאמנות

אדם  -בני-חבר-' חברה להחזקת נכסי נאמנות'"•

במישרין או  , המחזיק בנכסי הנאמן בעבור הנאמן

."בעקיפין

(ג75סעיף )-' תוספת ראשונה א"•

(1)FOUNDATION-ליכטנשטיין, לפי חוקי הולנד  ,

;איי בהמה או האנטילים ההולנדים, פנמה

(2)ESTABLISHMENT-לפי חוקי ליכטנשטיין  ;

(3)REG.TRUST-לפי חוקי ליכטנשטיין".



יחסי נאמנות שעליהן

לא יחול פרק הנאמנויות  
היתרביןיחולולאהנאמנויותפרקהוראותכיקובעלפקודהיז75סעיף

:מאלהאחדכלעל

ד"עו:לדוגמא;מסויםחובשלקיומוהבטחתלצורךשנוצרהנאמנות•

לקיוםעדלעסקהצדעבורבנאמנותנכסיםאוכספיםשמחזיק

.הצדדיםביןהחוזהלפיצדאותושלחבויותיו

בפשיטתנאמן,ש"ביהמידי-עלשמונהאפוטרופוס,עיזבוןמנהל•

,החברותלחוקהתשיעילחלקהשלישיהפרקלפיתפקידבעל,רגל

.נכסיםכונס,חברהמפרק

.לפקודה(2)9סעיףלפיציבורימוסדשהואהקדש•
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פרק "לענין " נאמנות"שליחות אינה 

"הנאמנויות
בחוקכמשמעותה"שליחות"שלבמקריםיחולולאהנאמנויותפרקהוראות•

על,שליחותלבין[הנאמנויותפרקחלקעליה]נאמנותביןלהבחיןניתן.השליחות

:וביניהם,שניהםביןכ"בדשקיימיםעיקרייםהבדליםפי

דינילהוראותבהתאם,השולחשלמשפטיתבבעלותהםהנכסיםבשליחות•

שלהפורמאליהרישוםאםאףוזאת,"כמותואדםשלשלוחו"לפיהןהשליחות

עבורבנקחשבוןניהולעלהמופקדאדם,למשלכך.השלוחשםעלנעשההנכס

זכותבעלהואאםאףהחשבוןבעלשלכשלוחולהיחשבעשוי,החשבוןבעל

מוסמךאופועלהואאם,שמועלרשוםהחשבוןאםואףהבנקבחשבוןחתימה

הנאמןבנאמנות,זאתלעומת.החשבוןבעלשלואישורוהנחיותיופיעלרקלפעול

משפטיחיץוישהנאמנותהסדריישוםלצורכיהנכסיםשלהמשפטיהבעליםהוא

(5/2016ה"מחוזר).והנהנההנאמן,היוצרבין
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המשך-" אינה נאמנות"שליחות 

מחייבותופעולותיוהשולחעבורמשפטיותפעולותורקאךלבצערשאישלוח•

לפעולעשוישהנאמןבעוד,(פליליתבאחריותגםלעיתים)השולחאתומזכות

מחויבהשלוח.לפעולותיואחראיאינווהיוצרבנכסהשליטהכבעלעצמאיבאופן

קבללאאםדעתשקוללהפעילרשאיואינושולחולהוראותבהתאםלפעול

באופןולפעולדעתושיקולאתלהפעילנדרששהנאמןבעוד,במפורשזוסמכות

;עצמאי

;הנהניםלטובתלפעולמחויבהנאמןואילוהשולחכלפימחויבהשלוח•

בכלהשליחותאתלהפסיקואףלשנותןשרשאיהשולחבהנחיותכבולהשלוח•

בכתבמופיעותשאינןהיוצרבהנחיותאובהוראותכבולאינושהנאמןבעוד,עת

;הנאמנות

שלאוהיוצרשלשמותובעוד,השליחותלסיוםיביאהשלוחאוהשולחמות•

.(באחריוחלףהנאמן)הנאמנותלסיוםבהכרחיביאלאהנאמן
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ק"נאמנות לענין חוק מסמ

בין,מקרקעיןלרבות,רכושכלככולל"נכס"מוגדרלפקודה2רביעישבפרקג75בסעיף•

חוקפיעל"במקרקעיןזכות"עלגםחל2רביעיפרק,לכאורה.לישראלמחוץוביןבישראל

לא,יחידידיעלשנעשתהלנאמןהקניה,הפקודההוראותלפי,ברם.מקרקעיןמיסוי

נאמנויותכגוןמסוימותנאמנויותלענייןוזאת"החלקהוראותלעניין"כמכירהתיחשב

.צוואהלפיונאמנותישראלתושבנהנה,חוץתושבי,ישראלתושבי

היאהתשובה?ל"הנלנאמנויותמקרקעיןנכסיבהקנייתגםיחולואלוהוראותהאם•

מיסויחוקלענייןיחולוולאבלבדלפקודההחלקלענייןחלותאלוהוראותשכן,שלילית

.הנאמנויותבתחוםמיוחדותהוראותהכוללמקרקעין

כהגדרתם,"מקרקעיןבאיגודזכות"ו"במקרקעיןזכות"שהקנייתהיאהדבריםמשמעות•

אינושהיוצרככל)החוקלפימסאירועמהווהבנאמנותלנאמןמיוצר,מקרקעיןמיסויבחוק

בכל,החליםהמיסיםובתשלוםמקרקעיןמיסוילמנהלבדיווחומחייב(בנאמנותנהנהגם

.הנאמנויותסוגי

,לנהנהמהיוצרבמישריןהועברהכאילובמקרקעיןהזכותשלההקניהאתיראוזהלעניין•

המיוחדותלהוראותבהתאםמהםתופטראומקרקעיןבמיסיתחויבוהיא,ההקניהבמועד

סעיףתנאיוחלים"קרוב"הגדרתעלעוניםוהנהנההיוצראם,כך.מקרקעיןמיסויחוקשל

מסלתקנות20תקנהלפירכישהבמסחיוביחולאךשבחממספטוריינתןלחוק62

13.(החלהרכישהממסשליששלחיוב)רכישה



המשך-ק "נאמנות לענין חוק מסמ

69סעיףלפיממספטורהתהיהלנהנהמהנאמןהנכסחלוקת,לעילהאמורלאור•

רואיםההקניהבשלבכברשכן"(לנהנהמנאמןהעברה)"מקרקעיןמיסוילחוק

.לנהנהמהיוצרבמישריןהועברכאילוהנכסאת

וממסשבחממסהפטוריינתןלאמקרקעיןמיסויחוקהוראותלפיכייובהר•

מסויםלנהנההעברהלגביאלאלנהנהמהנאמןהנכסהעברתבגיןרכישה

ידועההייתהושזהותוההקניהבמועדלחוק74סעיףלפיהודעהנמסרהשלגביו

שלזהותוברורההייתהלאההקנייהבשלבאם,זאתלפי.ההקניהבמועדכבר

בהתאםבמסתחויבוהיאלנאמןמהיוצרנעשתהכאילוההקנייהאתיראוהנהנה

.מקרקעיןבמיסינוספתפעםתחויבאחר'גלצדמהנאמןהנכסשלהעברהוכל

אתרכשכאילוהחדשהנהנהאתיראובנאמנותהנהניםהוחלפואם,דומהבאופן

.בהתאםמקרקעיןמיסויחוקהוראותויחולוהקודםמהנהנההנכס

ארועמהווהאינה,הנהניםבזהותשינוישחלמבלי,נאמניםהחלפת,זאתעם•

רישוםבלשכתהרישוםהעברתלצורךק"מסמאישורלקבליש,אולם.מס

.המקרקעין
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המשך-ק "נאמנות לענין חוק מסמ

בשלבכברבנאמנותלנהנההועברכאילוהמקרקעיןנכסאתורואיםמאחר•

המיסויילמעמדובהתאםבמסתחויבהנאמןבידיהנכסשמכירתהרי,ההקנייה

.מקרקעיןמיסויחוקהוראותויחולוהנהנהשל

לנאמןמקרקעיןנכסבהקנייתיראולא,בנאמנותהנהנהגםהואהיוצרכאשר•

ידיעלהנכסמכירתבשלב,ברם.מקרקעיןמיסויחוקהוראותיחולוולא"מכירה"כ

למעמדובהתאםתיגזרהמסוחבותהנכסכמוכרהנהנה/היוצראתיראו,הנאמן

נושיםמפניכהגנהנאמנותהקמתמאפשרהדבר.החוקהוראותפיועלהמיסויי

.עתידיים

יחולו,הנאמנותשלקיומהבמהלך,הנאמןידיעלמקרקעיןנכסישלרכישותעל•

כאילוהנהנהאתויראורכישהבמסהחבותלענייןמקרקעיןמיסויחוקהוראות

המקרקעיןנכסיפירותעל,אולם.רכישהבמסהחבותלענייןהנכסרוכשהוא

אופןלענייןהןהמדוברתלנאמנותבהתאםלפקודה2רביעיפרקהוראותיחולו

.לנהניםחלוקתםמיסוילענייןוהןהפירותמיסוי
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חברה להחזקת נכסי נאמנות

להחזקתהנאמןבידיכלימשמשתנאמנותנכסילהחזקתחברה•

ואתההחזקהחברתנכסיאתרואים.מדוברשבההנאמנותנכסי

,הנאמןוהכנסותהנאמןכנכסי,נכסיםמאותםהנובעותההכנסות

בסעיףנאמןלהגדרתבהתאם,בנוסף.וענייןדברולכל,בהתאמה

כהקניהנאמנותנכסילהחזקתלחברההקניהיראו,לפקודהג75

.לנאמן

יחולולאמסלצורךכשקופהההחזקהבחברהיראו,האמורלאור•

.להיפךאוההחזקהלחברתמהנאמןנכסיםהעברתבעתמסאירוע

בידיבמסיחויבוכאמורחברהבאמצעותשהופקוהכנסות,לפיכך

.נצמחואוהופקובההמסבשנתהנאמן
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עקרונות כלליים לחיוב הכנסת הנאמן  

במס
מיתרבנפרדבמסהחיובוברהשומהבריהיהוהואהנאמןהכנסתתחוייבככלל•

.האישייםנכסיו

עללהשפיעכדי,כשלעצמו,בואין,בנאמנותישראלתושבנאמןשלקיומועצם•

.הנאמנותשלהדיווחחובותעלאו,במסהנאמנותחיובעל,הנאמנותסיווג

להשפיעכדיהנאמנותנוסדהפיושעלבדיןאועצמוהנאמןשלהמושבבמקוםאין•

הנאמןהכנסותשלבמסהחיובאופןעלאו/והנאמנותשלהמושבמקוםעל

.בנאמנות

שלהמושבמקוםהינובישראלהמיסוילעניןהנאמנותסיווגאתשקובעמה•

.הנהנים

הופקהההכנסההאםקביעהלצורךההכנסהשלהמקורכללילעניןזאתעם•

יש,הנאמנותנכסיעלהנמניתחברהשלהתושבותמקוםקביעתולעניןבישראל

מבחנימתקיימיםוהיכןלפקודה'א4סעיףלעניןההכנסהמופקתהיכןחשיבות

.והניהולהשליטה
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עקרונות כלליים לחיוב הכנסת הנאמן  

המשך-במס 
המרביהמסבשיעורתחוייבהנאמןהכנסתלפקודה(ד)ו75לסעיףבהתאם•

.לפקודה121בסעיףהקבוע

הכנסותשהן,הנאמןהכנסותעללפקודה(ה)ו75לסעיףבהתאם,זאתעםיחד•

אותויחול,מיוחדמסשיעורלהןנקבעהיהיחידידיעלמופקותהיואילואשר

המסבשיעוריתחייבהנאמןבידישהופקהוןרווח:לדוגמה.מיוחדמסשיעור

מדמילהכנסה10%שלמסלשיעורזכאייהיההנאמן;לפקודה(ב)91שבסעיף

שלמסלשיעור,לפקודה122סעיףלפיבישראלמגוריםדירתמהשכרתשכירות

מסלשיעור,לפקודהא122סעיףעליהןשחלל"בחוממקרקעיןהכנסותעל15%

,לפקודהב125סעיףעליהןשחלמדיבידנדהכנסותעל30%שלאו25%של

ג125סעיףעליהןשחלריביתהכנסותעל25%או15%שלמסולשיעור

.לפקודה

אושהואיחידכהכנסתהנאמןהכנסתאתרואיםלפקודה(ב)ו75לסעיףבהתאם•

,הנאמןהכנסתעליוטל,האמורלאור.הענייןלפי,בנאמנותהנהנהאוהיוצר

גבוהותהכנסותעלהחלנוסףמסגם,לעילהמפורטיםהמסבשעורילמסבנוסף

."(יסףמס)"לפקודהב121בסעיףכהגדרתו
18



המשך-עקרונות מיסוי הנאמנות

ניתןלאהמיסוישיטתבשל:הרציונאל–בתקרההמוגבלותהקלותיחולולא•

:הנהנההכנסותעםלתאם

אחרתהקלהאומפטורתהנהלאהנאמןהכנסתלפקודה(ו)ו75לסעיףבהתאם•

ממספטור)הכנסהמסחוקמכוחפטור:כגון,בתקרהמוגבלתלהכנסההניתנים

(5)9סעיףלפיפטור;1990-ן"התש,(למגוריםדירהמהשכרתהכנסהעל

.ב"וכיולפקודהה125סעיףמכוחניכוי,לפקודה(28)9סעיףלפיפטור,לפקודה

מסהטבות)לפקודה11סעיףהוראותהנאמןהכנסתלגבייחולולא,כןכמו

,לתושבזיכוי:כגון)לפקודה'גחלקשלישיבפרקכאמוראישייםוזיכויים(בישובים

.(גמל-לקופותהפקדהבגיןזיכוי

ישראללתושבפטורכגון,בתקרהמוגבלשאינופטוריחולהנאמןהכנסתעל•

(ב)97-ו14בסעיפיםהקבוע,חוזרלתושבאוותיקחוזרלתושב,לראשונה

.(לפקודה(ז)יב75-ו(א)יא75,(ה)ז75בסעיפיםבמפורשכאמור)לפקודה
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המשך-עקרונות מיסוי הנאמנות

אינם,הנאמןהכנסתעלהחלוהמסהנאמןהפסדי•

אוהיוצרהכנסתכנגדלזיכויאו/ולקיזוזניתנים

אוהיוצרהכנסותעלהחלהמסכנגדאוהנהנה

במפורשנאמראםאלא,הענייןלפי,הנהנה

.אחרת

החלשהוטלוהמסהנהנההפסדיאוהיוצרהפסדי•

כנגדלזיכויאו/ולקיזוזניתניםאינם,הכנסתםעל

לפי,הנאמןעלהחלהמסכנגדאוהנאמןהכנסת

.אחרתבמפורשנאמראםאלא,העניין
20



המשך-עקרונות מיסוי הנאמנות

אושהופקוהנאמןהכנסותבגין,לישראלמחוץמדינהשלמסלרשותששולמומסים•

שהןלמדינותהמשתלמיםמסיםלרבות,בישראלבמסוהחייבותמדינהבאותהשנצמחו

כאחוזהמחושבים,מדינהמאותהחלקשהןאזוריותלרשויותאופדרליתממדינהחלק

199בסעיףהמונחכהגדרת"חוץמסי"כייחשבו,עירונייםמסיםולמעט,מההכנסה

שלישיפרקלהוראותבהתאם,הנאמןעלבישראלהחלהמסכנגדבזיכויויותרולפקודה

.הנאמןידיעלשולמולאאםואףישראלתושבידיעלשולמולאאםאף,לפקודה'בסימן

הכנסותבשלזרהבמדינהמסשילם,ישראלתושביבנאמנותחוץתושביוצר:לדוגמה

אותהעלבמסהנאמןמחויב,בישראל.מדינהבאותהמקרקעיןמהשכרתהנאמנות

עליוהחלהמסכנגדהיוצרידיעלששולםהזרהמסאתלקזזזכאייהיהוהואהכנסה

.לפקודה'בסימןשלישיפרקלהוראותבכפוףבישראל

הנאמנותהכנסתעליחולולא(נפטרשלהכנסתושומת)לפקודה120סעיףהוראות•

.הנהנהאוהיוצר,הנאמןפטירתלאחר

יחול,מסלאירוענחשביםלאלנהנהנכסשחלוקתאולנאמןנכסהקנייתבהםבמקרים•

.הענייןלפי,הנהנהידיעלאוהנאמןידיעלהנכסמכירתבעתהמסרציפותעקרון
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נאמנות תושבי ישראל

יוצריצירתהשבמועדנאמנותהיאישראלתושבינאמנות(1)•

המסובשנת,ישראלתושביהיובהלפחותאחדונהנהלפחותאחד

נאמנותוכן,ישראלתושבבהלפחותאחדנהנהאואחדיוצרהיה

תושבהואבהלפחותאחדנהנההמסובשנתנפטרויוצריהשכל

.ישראל

נאמנותשאינהנאמנותגםישראלתושביכנאמנותיראו(2)•

.קרוביםנאמנותואינהחוץתושבנהנהנאמנותאינה,חוץתושבי

כנאמנותצוואהלפינאמנותיראולא,לעילהאמוראףעל(3)•

.ישראלתושבי

נאמנותהיאאםביןישראלתושביכנאמנותתיחשבנאמנות(4)•

.הדירהבלתינאמנותהיאאםוביןהדירה
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המשך-נאמנות תושבי ישראל 

הנאמןנכסיואתהיוצרשלכהכנסתוהנאמןהכנסתאתיראוישראלתושביבנאמנות•

הנאמןהכנסתאתיראונפטרויוצריהשכלישראלתושביבנאמנות;היוצרשלכנכסיו

סעיף).ישראלתושביחידשלכנכסיםהנאמןנכסיואתישראלתושביחידשלכהכנסתו

.((ב)ז75

חדלאםגםישראללתושבתתחשבישראלתושבינאמנותכיקובעלפקודה(ג)ז75סעיף•

,ישראלתושביחידשלכהכנסתוהנאמןהכנסתאתרואיםוכיישראלתושבלהיותהיוצר

הכנסתאתרואיםשבהםחריגיםקיימים.ישראלתושביחידשלכנכסיםהנאמןנכסיואת

(ח)ז75-ו(ז)ז75סעיפים'ר)שנקבעולתנאיםבכפוףהנהנהאוהיוצרכהכנסתהנאמנות

.(לפקודה

(ב)טו75לסעיףבהתאםניתן,לאואםוביןהדירההיאאםבין,ישראלתושביבנאמנות•

תושבלהיותחדלאםגם,מהיוצריםאחדמכלהנאמןשלסופימסחובלגבותלפקודה

פרסוםשאחריהתקופהבגיןרקמהיוצרלגבותניתןהדירהבלתינאמנותלגבי).ישראל

.(147תיקון
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המשך-נאמנות תושבי ישראל 

,ישראלתושבילנאמנותיחידידי-עלנכסהקניית,לפקודה(ד)ז75לסעיףבהתאם•

אובמקרקעיןזכותהקנייתעל.לפקודההחלקהוראותלענייןכמכירהתחשבלא

.מקרקעיןמיסויחוקהוראותיחולוישראלתושבילנאמנותמקרקעיןבאיגודזכות

.לפקודה85-ו(1)2לסעיפיםבהתאםבמסחיוביחולמלאיהקנייתלגבי

.הנאמןהינובמסהחיובוברהשומהבר•

במקרה.ישראלתושביחידשלוכנכסיוכהכנסתוייחשבוונכסיוהנאמןהכנסת•

יהיו,לאואםוביןבישראלנצמחואוהופקואםבין,הנאמנותהכנסותכל,זה

כאמורתחולזוהוראה.לפקודהרישא2לסעיףבהתאם,בישראלבמסחייבות

כנאמנותמסווגתהנאמנותעודכלוזאת,ישראלתושבלהיותהיוצרחדלאםאף

אובמקרקעיןזכותמכירתעלחלאינוהנאמנויותפרק,כאמור.ישראלתושבי

מקרקעיןבאיגודזכותאובמקרקעיןזכותמכירתבעת,לכן;מקרקעיןבאיגודזכות

.מקרקעיןמיסויחוקהוראותיחולו,הנאמןידיעל
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המשך-נאמנות תושבי ישראל 

אוחוזרתושב,חדשעולה)"מוטביחיד"בגדרהינםהנהניםאוהנאמנותיוצרכאשר•

החל.הנאמנותעלגםלהםהמגיעותמסהקלות197תיקוןלפניחלו"(ותיקחוזרתושב

.197מתיקון

בנאמנותהנהניםכלבומקוםרקיחולשהואכך,צומצמהלפקודה(ה)ז75סעיףתחולת•

שלההטבותתקופתלגביהדיןאתשינה197תיקון.חוץתושביאומוטביםיחידיםהנם

נקבעתהנאמנותשלההטבותשתקופתבאופן,לפקודה14בסעיףכמשמעותההנאמנות

"(המוטבהיוצר":להלן)מוטביחידשהואבנאמנותהיוצרשלההטבותלתקופתבהתאם

קייםשהיההדיןלעומת,"(מוטביםנהנים":להלן)מוטביםיחידיםשהםבנאמנותוהנהנים

לתקופתבהתאםנקבעההנאמנותשלההטבותתקופתכיקבעאשר197לתיקוןעובר

של"משולבמבחן"ל"היוצרמבחן"ממעבר)בלבדבנאמנותהמוטבהיוצרשלההטבות

197תיקוןלאחרהדיןעליהשחלבנאמנות,"המשולבמבחן"לבהתאם.(והנהניםהיוצר

מיאוהמוטבהיוצרשלההטבותלתקופתבהתאםהנאמנותשלההטבותתקופתתקבע

ביותרהמוקדםבמועדלסיומההגיעהשלוההטבותתקופתאשרהמוטביםהנהניםמבין

.בנאמנותהמוטביםוהנהניםהמוטבהיוצרשלההטבהתקופותכלמבין
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המשך-נאמנות תושבי ישראל 

חלוקת נכס מהנאמן לנהנה תחויב במס או •

תופטר ממנו בהתאם לדין שהיה אילו היוצר היה  

, במישרין לנהנה( ללא תמורה)מעביר את הנכס 

בין אם הנכס נרכש על ידי היוצר והוקנה לנאמנות 

.ובין אם הנכס נרכש על ידי הנאמנות

26



נאמנות נהנה תושב ישראל

."קרוביםנאמנות"ו"ישראלתושבנהנהנאמנות"הוגדרו197תיקוןמסגרת•

הנהישראלתושבנהנהנאמנותלפקודה(א)1ח75סעיףלהוראתבהתאם•

:כדלקמןבמצטברתנאיםשנישמקיימתנאמנות

.חוץתושביהםהנאמנותיוצריכלהמסלשנתועדהנאמנותיצירתממועד.1•

לאזהלעניין.ישראלתושבשהואלפחותאחדנהנהבנאמנותישהמסבשנת.2•

.(5/16ה"מחוזרגם'ר,שנקבעוחריגיםלמעט)כנהנה,ציבורלצרכינהנהיראו

אםוביןהדירהנאמנותהיאאםביןישראלתושבנהנהלנאמנותתיחשבנאמנות•

.הדירהבלתינאמנותהיא

עלהחלותההוראותיחולוקרוביםנאמנותשאינהישראלתושבנהנהנאמנותעל•

ישראלתושביחידשלכהכנסתוהנאמןהכנסתאתויראו,ישראלתושבינאמנות

.ישראלתושביחידשלכנכסיוהנאמןנכסיואת(חוץתושבשהיוצראףעל)
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נאמנות קרובים

נהנהנאמנותהינהקרוביםנאמנות:197שתיקוןשהוסףלפקודה(ב)1ח75סעיףהוראתפיעל•

קרבהיחסימתקיימים,ישראלתושבישהם,בההנהניםכללביןיוצריהכלשבין,ישראלתושב

:כדלקמן

או;הנהנהשלנכדאוילד,זוגבן,הורההורה,הורההואהיוצר.1•

,88שבסעיף"קרוב"בהגדרת(2)-ו(1)בפסקאותכאמורקרבהיחסימתקיימיםלנהנההיוצרבין.2•

וההקניותהנאמנותהקמתכישוכנעהשומהופקיד,(אחיםכגון)לעילבחלופהכלוליםשאינם

.בצדןתמורהוללאלבבתוםהיולנאמנות

להוראותבכפוףבישראלבמסחייבתתהיהבישראלהופקהאשרקרוביםבנאמנותהנאמןהכנסת•

לפקודה1בסעיףכהגדרתוחוץתושבלהכנסתתחשבלאוהיאלפקודה(ה)-ו(ד),(א)ו75סעיפים

ובפרטבישראלשהופקהחוץתושבלהכנסתביחסהחליםהפטוריםהכנסותיהעליחולולאולכן

תהאקרוביםנאמנות,האמורלאור.לפקודה(3ב)97-ו(2ב)97,(ד15)9בסעיפיםהקבועיםלפטורים

מסלול,עליהשחלהמיסויבמסלולתלותללאבישראלצמחואושהופקוהכנסותיהעלבדיווחחייבת

.חלוקהמסלולאויעוד

לתושבנחשביםאשררביםנהניםקרוביםבנאמנותיהיובהםבמקרים,כיצוין5/2016ה"מבחוזר•

תקנותבמסגרתזולסוגיהפתרוןמתןהמסיםרשותבעתידתשקוללפקודה1בסעיףכהגדרתוחוץ

.לפקודהיח75סעיףמכוחוחלוקהיעוד
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המשך-נאמנות קרובים 

מיוםימים60תוךהשומהלפקידלהודיעישקרוביםנאמנותשלקיומהעל•

.("קרוביםנאמנותעלההודעה":להלן)לכזוהפיכתהמיוםאוהקמתה

60תוך,כאמורקרוביםנאמנותעלהודעהמסירתאיכיצוין5/16ה"מבחוזר•

מחובתלגרועכדיבכךאין,זאתאם.ככזומעמדהאתתשלולבהכרחלא,יום

.דיןפיעלבמועדההודעהמתן

בדבר147טופסיצורפואליואשר)154בטופסתינתןקרוביםנאמנותעלהודעה•

בחירתואתגםתכלולוהיא(הנאמנותפרטיבדברח151וטופסהנאמנותיצירת

הנאמנותלהכנסותביחסשיחולהמיסוימסלולבדברהנאמןשלחוזרתהבלתי

:כדלקמןלישראלמחוץשהופקו

סעיףלהוראותבהתאם,ישראלתושבשהואלנהנההחלוקותמיסוי.א•

.("חלוקותמסלול":להלן)לפקודה(2()ד)1ח75

להוראותבהתאם,ישראלתושבלנהנהלחלוקההמיועדתהנאמןהכנסתמיסוי.ב•

:להלן)לישראלמחוץצמיחתהאוהפקתהבשנת,לפקודה(3()ד)1ח75סעיף

.("הכנסותיעודמסלול"
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מסלולי המיסוי–נאמנות קרובים 

בהכנסותשמקורהישראלתושבלנהנהמהנאמןחלוקה-חלוקותמסלול•

הוכיחאםואולם;30%שלבשיעורבמסתחויבלישראלמחוץנצמחואושהופקו

ושאילולנאמןשהוקנהנכסשלהיא,חלקהאוכולה,לנהנההחלוקהכיהנאמן

שלהחלוקהתהיה,"(הקרן)"ממספטורהיהבמישריןלנהנהמהיוצרמועברהיה

–זהלעניין;ממספטורהנכסאותו

;הקרןחלוקתלפנינעשתהכאילו,הקרןשלשאינההחלוקהאתיראו(א)•

ישראלתושבלנהנההקרןחלוקתכאילויראו,נהניםלכמההחלוקהנעשתה(ב)•

;בחלוקההיחסילחלקובהתאםנעשתה

,ישראלתושבלנהנהלחלוקההמיועדתהנאמנותהכנסת-הכנסותיעודמסלול•

בשנתבמסתחויב,לישראלמחוץנצמחהאוהופקהאשר,בהודעתושיפרטכפי

בשיעורמסעליהויחול,ישראלתושבשלכהכנסה,נצמחהאוהופקהשבההמס

החלוקהחלקיהיההמיועדתהנאמנותהכנסתעלכאמורהמסשולם;25%של

.החלוקהבמועד(2)בפסקהכאמורמהמספטורהמיועדתההכנסהבגובה

.ישראלתושבנאמנותכמובישראלמסיחול–בישראלהכנסותעל•
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ח"נאמנות נהנה תוש

:אלהכלבההתקיימוהמסשבשנתנאמנותהיאחוץתושבנהנהנאמנות•

סעיףהוראותבשלרקהדירהכנאמנותנאמנותיראולאזהסעיףלענין;הדירהבלתינאמנותהיא.1•

;(4)או(3()א)ד75

כנהנהנולדשטרםנהנהיראוזהלענין;ידועהשזהותם,חוץתושבייחידיםהםבההנהניםכל(2)•

;ידועהשזהותו

פטירתושבמועדיוצרגםישראלתושביוצריראוזהלעניין;ישראלתושבהואבהלפחותאחדיוצר(3)•

;ישראלתושבהיה

;ישראלתושבנהנהלהלצרףניתןשלאבמפורשהנאמנותבמסמכינקבע(4)•

.הנהנהכנכסיהנאמןנכסיואתהנהנהשלכהכנסתוהנאמןהכנסתאתיראו,חוץתושבנהנהבנאמנות•

תושביחידבידיהמוחזקיםכנכסיםהנאמןנכסיאתויראו,חוץכתושבתתיחשבחוץתושבנהנהנאמנות•

;חוץתושביחידשלכהכנסההנאמןהכנסתואתחוץ

הנכסהיהאילושהיהכפיבמסתחויבחוץתושבנהנהבנאמנותלנאמןהקניה,הפקודההוראותלענין•

.במישריןהחוץתושבלנהנהמהיוצרמועבר

.החלקהוראותלעניןכמכירהתיחשבלאחוץתושבנהנהבנאמנותלנהנהחלוקה•
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ח"ביטול נאמנות יוצר תוש

בוטלה(1.1.14מיוםשתחילתו)197בתיקון•

למעשהבוטלובכך"חוץתושביוצר"נאמנות

בינדוריתהעברהלבצעניתןשבמסגרתומסמקלט

בלתילתקופהומדיווחממספטורהנצחתתוך

היההנאמנותיוצרשבהןבנסיבות,וזאתמוגבלת

.מותויוםעדחוץתושב

ל"בחוהוןבעלותלמשפחותלדוגמהאיפשרהדבר•

נאמנותלישראלשעלוהצאצאיםעבורליצור

הבאיםלדורותהמשפחתיההוןהועברשאליה

פטוריהיהכאמורההוןשיניבהתשואהכלכאשר

.ממס
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ח"ביטול נאמנות יוצר תוש

תושבנהנההנאמנותהחליפהח"תושיוצרנאמנותשלמקומהאת•

ישראלתושבנהנהנאמנותכאשרקרוביםונאמנותישראל

הינושהיוצרהגםבישראלבמס197תיקוןבעקבותמתחייבת

.לבחירהמיסוימסלולישנינקבעוקרוביםלנאמנותובאשרח''תוש

הדיןלפי)חוץתושביוצרנאמנויותלגביהדיןמההשאלהנשאלת•

לעניןכהגדרתו"קרוב"בגדרשהיההיוצרנפטרשבהם(הקודם

?קרוביםנאמנות

נפטר:כיהיתרביןנקבע,197בתיקוןשהוסף(ח)1ח75בסעיף•

לנאמנותהנאמנותתהפוך,קרוביםבנאמנותהיוצריםאחד

שנאמנותהינהכשהמשמעות,"ואילךהפטירהמיוםישראלתושבי

.ישראלתושביחידשלכהכנסתובמסחייבתזו
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ח"ביטול נאמנות יוצר תוש

התחילהשביוםחוץתושביוצרנאמנותכיהינההמיסיםרשותפרשנותהנראהככל•

ולאישראלתושביכנאמנותתיחשבהחייםביןהיהלא(קרובשהינו)היוצר1.1.2014

.קרוביםנאמנותעלהחלותההוראותלגביהיחולו

החוקלשון.א:עיקרייםטעמיםמשניוזאתמשפטיבספקמוטלתזועמדהלדעתנו•

שכברלאחרשנפטריוצרכלומר"קרוביםנאמנותב"שנפטריוצרלגבירקמתייחסת

קודםשהרי(1.1.2014)התחילהיוםלאחר,קרי"קרוביםנאמנות"הנאמנותהיתה

ליוצרהכוונהאיןכןעל.קרוביםנאמנותבגדרשהיאנאמנותכללהיתהלאהאמורלמועד

נאמנות"להיחשבתמשיךשכזונאמנותולדעתנו"חוץתושביוצרבנאמנות"שנפטר

."ואילךהפטירהמיום"במסחייבתכאמורשנאמנות,לכאורהיוצא.ב.לתמיד"קרובים

נפטרהיוצרשבהחוץתושביוצרנאמנותולפיהאבסורדיתתוצאהמתקבלתכלומר

המצבפישעלבשעהוזאתואילךהפטירהמיוםבמסתחוייב80–הבשנותלדוגמה

בגיןממסהןלחלוטיןפטורההיתהשכזונאמנות,האחרון197לתיקוןשקדםהחוקי

משוםבהשישהדעתעלמתקבלתבלתיתוצאהכמובןזוהי.מדיווחוהןל"בחוהכנסות

המנוגדתשכזולתוצאההמביאהפרשנותלמחוקקלייחסאין.רטרואקטיבימיסוי

שלמשמעיתחדהוראהללארטרואקטיבימיסויהשוללותהמסבדינייסודלמשוכלות

.פניםלשתימשתמעתשאינההמחוקק
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ח"ביטול נאמנות יוצר תוש

כנאמנותנחשבה197לתיקוןשקודםנאמנותלדעתנו•

בגדרגםשהינו,היוצרנפטרושבהחוץתושביוצר

לראותהיש(1.1.2014לפניכלומר)לתיקוןקודם,"קרוב"

אינה(ח)1ח75סעיףוהוראתלתמיד"קרוביםכנאמנות"

לבחוריכולהזונאמנותכיהינההמשמעות.לגביהחלה

ממספטורהלהיותותמשיךהחלוקהמיסויבמסלול

בכך,אומנם.לנהנהחלוקהבוצעהלאעודכלומדיווח

הנאמנותנהנתהשבוהקודםמהדיןהמשפטיהמצבשונה

להקלאיןאולםהחלוקהבמועדגםממסמוחלטמפטור

.מסבדחיתגםראש
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נאמנות על פי צווואה

שניבהשהתקיימונאמנותהיאלפקודה(א)יב75לסעיףבהתאם"צוואהלפינאמנות"•

:אלה

;צוואהלפינוצרההנאמנות.א•

.ישראלתושביפטירתםבמועדשהיוהמצוויםהםהנאמנותיוצריכל.ב•

לפיכנאמנותתסווגלא,חוץתושבפטירתובעתשהיהמישלצוואתולפישנוצרהנאמנות•

.צוואה

לתושבתתיחשבישראלתושבשהינואחדנהנהלפחותבהשישצוואהלפינאמנות•

הכנסתאתרואיםישראליתצוואהבנאמנות."(ישראליתצוואהנאמנות":להלן)ישראל

.ישראלתושביחידשלכנכסיוהנאמןנכסיואתישראלתושביחידכהכנסתהנאמן

הנאמנותתיחשב,ישראלתושבשהואאחדנהנהלאאףצוואהפיעלבנאמנותהיהלא•

הנאמןהכנסתאתרואיםזרהצוואהבנאמנות."(זרהצוואהנאמנות":להלן)חוץלתושבת

.חוץתושביחידשלכנכסיוהנאמןנכסיואתחוץתושביחידכהכנסת

ימוסולנהנהמהנאמןהנאמנותנכסיוחלוקתצוואהלפילנאמנותמהמצווהנכסהקניית•

.מסאירועמהוותלאהחלוקהוהןההקניההן,לכן.כהורשה
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המשך-פ צוואה "נאמנות ע

.מסיתרוןיוצרתאינהצוואהנאמנותהקמת•

:אחריםיתרונותיוצרתצוואהנאמנותהקמת•

.בינדוריתלהעברהיעילמכשיר•

תמידלא.מקצועיתבצורהינוהלהמשפחתיההוןכיהבטחה•

.פיננסייםוהבנהיכולתבעליהיורשים

פיעלהנאמנותניהולאתשיבטיחבאופןלנאמןהוראותקביעת•

.המצווההשקפת

החייםלצורכיבהתאםהנאמנותתנאישלוהתאמהגמישות•

הבריאותיאוהכלכליבמצבשינוי:לדוגמא.היורשיםשלהמשתנים

,הילדיםשלהנכסיםמספר,החייםבמהלךהיורשיםשל
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38

יכולת ניצול הפסדים

כהכנסתוישראלתושבינאמנותשלהכנסותיראו•

סעיף).היוצרכנכסיהנאמןנכסיואתהיוצרשל

.((ב)'ז75

לגבירקחל"השקיפותעקרון"כיהואהכלל•

-(ח)'ו75סעיף).ההפסדיםלגביולאההכנסות

.((ט)

ניתןשבהםמצביםקיימים,האמוראףעל•

.הפסדים"להשקיף"
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-נאמנות תושבי ישראל

מתי ניתן לנצל הפסדים
יוצרשבההדירהנאמנותשהיאישראלתושבינאמנות•

,(י"תושזוגבןלרבות)ישראלתושבשהואבלבדאחד
וברהשומהברכיבחירתםעלהודיעווהנאמןהיוצראם

סעיף).היוצריהיההנאמןהכנסתבשלבמסהחיוב
.(ח)ז75

ניתןל"הנבנאמנות-צדדיתדוהשקפה–המשמעות•
מימושבגיןעסקייםהפסדיםאוהוןהפסדילשרשר
מחוץהיוצרשלהפסדיםלקזזניתןוכןל"בחוהנכסים

לכלליםבהתאםהנאמנותהכנסותכנגדלנאמנות
.הפסדיםקיזוזשלהרגילים
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-נאמנות תושבי ישראל

(המשך)מתי ניתן לנצל הפסדים 

הדירהבלתינאמנותשהיאי"תושבנאמנותנאמןהכנסת•
הנהנהכהנסתאותהרואים,ישראלתושבלנהנהשחולקה

:ובהם(ז)ז75בסעיףהאמוריםהתנאיםכלבהתקיים
הופקהשבההמסשנתמתוםחודשים6תוךההכנסהשלחלוקה–

.המוקדםלפיח"הדוהגשתלמועדעדאוההכנסה

שחולקהבהכנסהלראותהבחירהועלחלוקהעלהודעהח"לדולצרףיש–
.הנהנהכהכנסת

ההוראהואיןיתכן"הנאמןהכנסת"בלשוןנוקטתהסעיףולשוןהואיל–
הנהנההפסדיאתלקזזרקוניתןשיתכןומכאןהנאמןהפסדיעלחלה
פרשנותלהציגוניתןיתכןזאתעם.להיפךולאהנאמןהכנסותמול

לגבי63סעיף'ר)הפסדגםכולל"הכנסה"המונח,לפיהמרחיבה
גםלהעבירניתןכיחולקואין"הכנסה"במונחשימושנעשהשם,שותפות

.(לשותפיםהפסד
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"נאמנות"פעילות בישראל באמצעות 
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באמצעות  " חברה שקופה"יצירת 

נאמנות

1א64סעיףאתלהפעילניתןלאתקנותבהעדר•

.לפקודה

הקמתבאמצעותדומהלתוצאהלהגיעניתן,זאתעם•

בעלי"לטובתבישראלנאמנותנכסילהחזקתחברה

.(הנהניםוגםהיוצריםשהינם)"המניות

כהכנסותייחשבוהחברההכנסותכיהינההמשמעות•

.שקופהלחברהבדומההיוצר

יהיונהנים/שהיוצריםמניעהאין,שקופהלחברהבניגוד•

.חוץתושבי
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שימוש בנאמנות כמכשיר לתכנון המס 

החל על הכנסות המשפחה המורחבת

נאמנותשללמסגרתמשפחתיעסקהכנסת•
.הדירהבלתיישראלתושב

חבריביןהמשפחתיהעסקהכנסותחלוקת•
.המשפחה

כדי(ז)'ז75סעיףבהוראתשימושלעשותניתן•
המשפחתיהעסקשלהכנסותיואתלחלק

המשפחהחבריביןהמשפחהראששבבעלות
עם"להיפגש"ואףהמסשיעוראתלהקטיןובכך

.המשפחהחברייתרשלהפסדים



ייפוי כוח מתמשך  

"נאמנות עצמית"ככלי של מעין 

ליצירתמכשירהואגםלהוותיכולמתמשךכוחייפוי•

זקנהלעתעצמולטובתמקיםשאדם"נאמנותמעין"

ואתעסקיואתעבורולנהלהכוחלמיופהבמאפשר

.הממנהלטובתעצמאידעתשיקודהפעלתתוךרכושו

.רפואייםבעניניםגםלהינתןיכולהמשתמךהכוחייפוי•

בידינותרתהמשפטיתהבעלותמנאמנותבשונה•

.הממנה

.הממנהמותעםפוקעהכוחייפוי•
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לחוק הכשרות המשפטית-1פרק שני
(2016משנת 18' תיקון מס)

בעתידשיוכל,כוחמיופהלעצמולמנותרשאי18גילמעלאדם•

.בעצמוזאתלעשותעודיוכללאאםהחלטותעבורולקבל

למיופההנחיותמראשלקבועאדםאותויכולהכוחייפויבמסגרת•

להשאירגםיכולוהואלקבלהחלטותואילולנהוגכיצדהכוח

.ההחלטותבקבלתהמלאהדעתשיקולאתהכוחלמיופה

ניתןאך,הרצוייםהענייניםלכלהכוחמיופהאותואתלמנותניתן•

חליפיכוחמיופהמינויעללהחליטניתן.כוחמיופימספרלמנותגם

ניתן.לפעוליוכללאאוירצהלאהראשוןהכוחשמיופהלמקרה

היקףמהו,בנפרדאובמשותףיפעלוהכוחמיופיאםלקבועוכדאי

שלבמקרהיכריעמיוכןמהםאחדכלשלוהאחריותהסמכויות

.ביניהםמחלוקת
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(המשך)–ייפוי כוח מתמשך 

מיופהמוסמךענייןבאיזההאדםיפרטהכוחבייפוי•

עניינים,רכושייםעניינים)בשמולפעולהכוח

ועניינים,רפואייםענייניםכולללאאישיים

.(רפואיים

לזמןמקדימותהנחיותלכלולהאדםיכול,בנוסף•

.פקיעתוולענייןלתוקףייכנסהכוחשייפוי

לענייןהוראותהכוחבייפוילקבוערשאיאדם•

מועדלרבות,הכוחייפוישלתוקפופקיעת

.עדייןהופעללאאםאפילו,פקיעתו
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(המשך)–ייפוי כוח מתמשך 

אדםהמתמשךהכוחבייפוילצייןרשאיהממנההאדם•

-לבדומה)"(מיודעאדם"שמכונה)יותראואחד

protector”"הכוחמיופהעלשיהיה,(נאמנויותלגבי

המנוייםבנושאיםפעולותאוהחלטותעללהםלדווח

עלידווחהכוחמיופהכילקבוערשאיוהוא,הכוחבייפוי

.הכללילאפוטרופוספעולותיו

משפחהקרובשהואאדםכזהלדיווחלבחורניתןלא–

קרובהואהכוחמיופהכןאםאלא,הכוחמיופהשל

.הממנההאדםשלמשפחה

עלמידעהכוחממיופהלדרושרשאי"מיודעאדם"–

המנוייםבנושאיםשביצעופעולותשקיבלהחלטות

47.הכוחבייפוי



(המשך)–ייפוי כוח מתמשך 

:כגון,המשפטביתשלמראשאישורהטעונו,התחייבויותאופעולותישנן•

.מעזבוןהסתלקות•

אםח"ש500,000עלעולהששוויין,אחתבעסקההקשורותפעולות•

.הסמכהניתנהלאאםח"ש100,000עלאו,הכוחבייפויהסמכהניתנה

הפיקוחלחוק23סעיףלפילהוראותבניגודגמלמקופתכספיםמשיכת•

אחדבתשלוםכספיםמשיכת,למשל,(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעל

או,תקציביתפנסיהקצבתהיווןי"עשלאאוהפיצוייםמרכיבמתוךשלא

,גמלמקופתהכספיםאתלמשוךמתירשהחוקובנסיבותבמועדיםשלא

.כספיםאותםשלעיקולםאושעבודםוכן

.הכוחבייפויהסמכהלהןניתנהלאאם,הלוואהמתןאוערבותמתן•

בייפוישנקבעהסכוםעלהעולהבסכום,הסמכהלהשניתנההלוואהמתן•

.ח"ש100,000עלהעולהבסכוםאוהכוח
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(המשך)–ייפוי כוח מתמשך 

הבאיםבמקריםהיתרבין?פוקעמתמשךכוחייפוימתי•

:(המשפטיתהכשרותלחוק'כב32'ס)

בהתקיימוכיהמתמשךהכוחבייפויקבעשהממנהתנאי•

;הכוחייפוישלתוקפויפקע

;הכוחמיופהאוהממנהפטירת•

וקשרהממנהשלבציבורידוע/זוגובןהיההכוחמיופה•

הכוחייפוימתןלאחרפקעהזוגיהקשר/הנישואין

;הכוחבייפויאחרתבמפורשצויןכןאםאלא,המתמשך

.בסעיףהמפורטיםנוספיםמקרים•
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