
אבחון שד האמזונה
 ג׳ף של הגירושים הסכם ייראה איך

אמזון? של בגורלה יעלה ומה בזוס, ומקנזי
ודלפנר דיין רות עו״ד

 מהידיעה השבוע רעדו החדשות אתרי
 אמזון את שהקים האיש בזום, שי■׳!?

 רמה, ביד בה ושולט אותה מנהל ועדיין
 שנות 25 לאהר מאשתו להתגרש עומד

 כשנה הוקמה שאמזון מאחר נישואין.
 פעלה דרכה ובתחילת הנישואין לאחר

 שבני ייתכן בסיאטל, המשפחתי מהמרת!?
 הפכם לערוך מעולם טרחו לא בדום הזוג

 במהלך שנצבר העצום ההון ושכל ממון,
לשניהם. שייך הנישואין,
 מחזיק בזום ג׳ף לדיווחים, בהתאם

 באמצעות הענק. מחברת מניות 16%בכ־
 רבות בחברות שליטה בזוס רכש אמזון

 "וושינגטון הנפוץ בעיתון כולל נוספות,
 קלאוד ובחברת whole Food ברשת פוסט״,
המסחריים, לנכסים פרט הישראלית. אנדיור

יותר יפים בימים הבזוסים
רויטרק צילום:

 הפרסומים) בזום(לפי משפהת של בבעלותה
 פרטי מטוס ארה״ב, ברחבי בתים חמישה
 אישי הון וכמובן דולר מיליון 65 בשווי
עצום.

 של שוויו הוערך 2018 לאוקטובר נכון
 146.9ב־ "פורבס" העיתון ידי על בזוס ג׳ף

 מידה שבקנה לחלוטין ברור דולר. מיליארד
 פיפטי־ ,עיוורת חלוקה נערכת לא כזה

 למצוא יש זאת ותחת הנכסים, של פיפטי,
 את שיבטיחו מתוחכמים, משפטיים הסדרים

 של הסופרת אשתו בזוס, מקנזי של חלקה
 בשווי יפגעו לא ומנגד העצום, בהון ג׳ף,

 לשלוט להמשיך בזוס של וביכולתו ההברות
ולנהלן. בהן

 האמון ברמת בעיקר תלויים הדברים
 כך הגירושים. אף על הזוג, בני בין ששוררת

 חלקה את בנאמנות להחזיק בזום יכול למשל
 אליה ולהעביר אמזון במניות אשתו של

 את יבטיח הוא זה באופן מהרווחים. מחצית
 גרושתו את וישאיר במניות השיתוף המשך

הפרידה. לאחר גם בחברה שותפה
 המשפט בבית לאחרונה שניתן דין בפסק
 בבית מכן לאחר משפחה(שאושר לענייני
 תישאר שהאישה נקבע המחוזי), המשפט
בחברת בעלה שקיבל באופציות שותפה

 במועד לא תקבל שוויין את וכי סטארט־אפ,
 שבו במחיר אלא הבעל, שדרש כפי הפרידה,
 בית הגירושין. לאחר בפועל המניות ימומשו
 רבות, נישואין שנות שלאחר קבע המשפט

 לחלום" "שותפה להישאר האישה של זכותה
 בעת האופציות בשווי חלקה את ולקבל
בפועל. מימושן

 לגבי להתעורר יכולה דומה מחלוקת
 Blue בזוס, של היומרנית החלל חברת

origin. בני להטיס - בחזונו רואה בזום 
 השמש, מערכת ברחבי וליישבם בחלל אדם
 שלו; ביותר החשובים הפרויקטים אהד את

 שהתגשמותו בחלום שמדובר היות אולם
 לעצמו לשמור ירצה בוודאי בזוס רחוקה,

 אחוזים לאשתו ולהבטיח בו השליטה את
העת. בבוא ממנו
 כבר בארה״ב הדין עורכי מיטב הסתם, מן

 ככל אולם הזוג, בני בין ההסדר על שוקדים
 ,לתקשורת. ידלוף לא הגדול רובו הנראה

 סודיות בסעיפי יעוגנו שההסכמים להניח יש
 משמר, מכל יישמר האישי שהמידע שיבטיחו

הציבורית. מהעין הרחק

 המתמחה דין עורכת היא הכותבת
משפחתי והון וירושה משפחה בדיני


