
אממונות

 ירושלים דיןבית
  יוחסין ישירות משעתודים

 בחברה נאמנוח.'"יוצר
 "הנאמן" את להחליףהמבקש
 -שע 1595 מס' ממתותתיק

 ;t1Dfil) כה)מהד'

 דן עו"ד ב"כ עץ הנאמנות", עוצר א'התשע:
 כרמי

 גרוייך אברהם הרב 1ס1"ר
 והנהנה" ב'הנתבע:
 התנאמן' 1'המשיב:

 הדיוןנושא

 ומינה דיור, יחידות 272 להקמת ובחברה בפרוייקט ש"ח מיליון מ-32 למעלה שהשקיע טועןא'
 רצה שלא משום וזאת כמהנה", שכרו( את קבל וכבר העיסקה, של המתווך )שהיה ב'את

 לו והעביר והחברה הפרוייקט כ"נאמן" ג' את מינה כן כמו הנ"ל. בפרוייקט כמשקיעלהיחשף
 ב'  עם אחת יד שעשה אחרי עליו נאמן אינו כבר aw' א' טוען החברה. מניות כל אתבנאמנות
 להעבירו רוצה ולכן הסכמתו, את לקבל בלי אותו ומחייבים הקופה את מרוקנים והם"הנהנה"
 כדי לדין ב' את תובע ולכן זאת, מאפשר אינו "הנהנה" שב' אלא במקומו, אחר נאמןולמנות
 במעמד - לב' הדין בית יורה הצדדים, בין לדיון שעד ומבקש אחר, נאמן למנות לושיאפשר

 בפרוייקט הבניה בגין תשלומים למעט - כספית הוצאה כל שתאסור מניעה בצו - אחדצד
 D~W. ג' צדדי לכל ולא משגחתו וכני לנתבע לא אך - וכד'לקבלנים

 א', בהסכמת חילופי "נאמן" למנות ל"נהנה" - אחד צד במעמד - המורה עשה צו מבקש כןכמו
 מטעמו. נאמן ימנה הדין שביתאו
 שהנהנה נאמר ובו "הנהנה", ב' לבין 'יהנאמן" ג' בין 8.7.07 ביום שנכתב נאמנות הסכם מציגא'
 בעל יהיה והנאמן הנהנה", כעבור "הנאמן" ג' "שתוקם,ע"י חברה באמצעות פרוייקטיוזם

 תידרש אשר הוצאה בכל לשאת מתחייב והנהנה הנהגה, עכור בנאמנות החברה ומנהלהמניות
 הוא כי הנאמן ג' מצהיר בו 2.1.08 מיום תצהיר מוצג עוד בעלים. התואת של בדרךולשלמה
 ב'. עבור החברהמנכ"ל
 הנאמן, מול כנהנה מוגדר שהנני "למרות וז"ל: 28.12.09 ביום ב' לו שכתב מכתב א' מציגעוד
 של הפורמאלית( מהנאמנות )להבדיל המהותית והנאמנות עצמך, אתה הינו האמיתי הנהנההרי
 בחברה אפעל אני זה. בענין האמיתי הנהנה לכך,)שאתה מודע ג' כי אוסיף לטובתך. הינהג'
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 ירושלים - דיןפסקיב

 )-(ב.'י. תוכנו. של מלאה הבנה מתוך זה מכתב על חותם אני לפעול. לי שתורה ככלובמניותיה
 אל כנאמן, בידו המוחזקות המניות כל את להעביר לו המורה מכתב לג' ב' שלח יוםבאותו
 את והמסדיר "שבינינו", הנאמנות להסכם תוספת על ולחתום הנעבר, הנאמן שיהא ד'עו"ד

 ד'". בעו"ד כנאמןהמרתך
 ובו א' של ב"כ שהיה סברנסקי לעו"ד מכתב כ', של ב"כ גרי, יואב עו"ד כתב 10.6.10ביום
 ימים אחרי "פקעו" מסמכים אותם אך ליל", "באישון הנ"ל המסמכים על הוחתם שכ'טוען

 בניגוד פעל עצמו וא' לב', בהתחייבויותיו עמד לא שא' אחרי ומבוטלימיי "בטלים והםספורים,
 בכתב. והן בע"פ הן מסמכיםלאותם

 מניעהצו

 להוציא וג' ב' על אוסרים הדין, בבית הנהוגים המניעה צוי כללי ועפ"י התובע טענותלאור
 הבניה בגין תשלומים למעט אחר, אדם לכל ו,או משפחותיהם, ובני ג' או ב' לטובתכספים

 לדין. הצדדים את ומזמינים וכד', לקבלניםבפרוייקט

 יגר שמואל)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 בעלום להשאר המבקש ובחברה, בפרוייקט )המשקיע הנאמנות" "יוצר של ההלכתי מעמדםא.
 והחברה(. הפרוייקט רשום שמו )שעל 'יהנהנה" ושלשם(
 "הנאמן". של ההלכתי מעמדוב.
 סילוקו. יחיד, של אפוטרופוסג.
 הדין. בבית הנהוגים מניעה צוי כלליד.

תשונה

 נכסי 6ת לגסגס למוריס  תכיי  יליפוית סי51ר מסינוס געסס 3חכרס "גסגס" סל מינוי כלל כדרןא.
 קגין בילו כריסוס, מעת 3חכרס סגוף קנין מעין 15 מקגכ סגסגס ס5 1סריסום מותו, 65מרסחכרס
 משו. פיוס עד כגלמנות י51ר סל גס6רספירות
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 )ממתות

 ממו 6ת למעליס כדי וזקת לגמרי, טונה מסיכה נעטה סנ6מגות י51ר ע"י הגהנה מתוי דירןבנידון

 מעונין יסים ס6מיתי סחכרס מכעל ,מן כל סו6 ססמיגוי מסתכר ולפיכך המכרה, כעל מלס6מיתי
 6ין סכך )ומכיון הגלמנות י51ר מל פירות וקנין מנהנה סל יהיה הגוף קנין זמן וכלותו סמו, 6תלהעליס
 מוגדר מהגני "למרות כי מדיון hct)J מנ"ל 28.12.09 כיוס סג6מנות לי51ר הנסנה מל ממכתבותימה
 מסג6מנות )לסכדיל סמסותית והנקמנות עקמך, 6תס היגו הלמיתי הנסנה הרי Inh)o, מולכנהגה

 לפעל 6ני זה. כענין הלמיתי הגסנס סלתה לכך מודע ג' כי 16סיף לטוסתך. היגה ג' סלספורמ6לית(
 הרי מס, עלוס להיות חפן הג6מגות י51ר עוד מכל כקמר, לפעול", לי סתורה ככל וכמניותיהכחכרה
 מכעס 6כל הנ6מגות(, לי51ר מייך ו"הסנ6ה" ספירות קגין 6ך החכרה, סל הגוף קגין 6ת 6מנס י0לנמנה
 קליו. יטור מטף קגין וגס סנסגה, סל מינויו יבוטל מחכרה, כבעל ממו 6ת לחסוף ירסס סנ6מגותמיוסר
 גדר % טיס נכסיו, על ימיד ע"י מנתמגה כאפוטרופוס דומה "הטמן" סל מהלכתי ממעמדו נרססב.

 6חה וכמו הגכסיס(, כעלס ממוגית כעלות ל6 )6ך סגכסיס לנימול מנוגע מה ככל הגכסיס עלכעלות
 מידידי ג עמ' י כרך ירוסליס ופס"ד ואילך, 24 עמי כסררה" וחזקה "ירומה עי' ככיח, וגותגתהגוהקת
 עט סי' 6כהע"ז מ"6 י5מק עין ועי' 6חרוניס, ועוד 6כרהס u~rn סהכי6 מה (ליט"6 ווייס הגר"ימדיין
 ח כרך ופד"ר רגו, עמ' ת"כ כ"כ ממוקל ר' מו"ר ומיעורי י, סי' גיטין סרגך להגר"י ימזק6ל וכיח כ,6ות
 ועוד. והל6ס, רעת עמ' כ לט כיק סיעוריס .רסימות שליט"א, 6ליסיכ סגרייך ממרן 244עמ'

 י51ר ע"י ו% ונעכורו, סגסגה ע"י נעסה הגלמן מינוי הדין, כנית סס51ט המממכים לפי דידן,כנידון
 6ת - הטף קגין 6ל6 כחכרם  עירות קגין לו ם"ין - סגהנס ימנה 6יך כי "עשרי, כלחי דכרהגלמנות,
 עשורו, גלמן למגות הנאמנות מי51ר כת יפוי קבל OJO)OS פיל וכע"כ החכרה?  כמגית לכעליססג6מן
 תתלל עמי לגדריס היסיכות ר6סי "תורת עי' כ, מת כנדרים סר"ן פי' )לפי לסקגות" ע"מ "קניוכגדר
 הנעלס, הג6מגות יוקר מל מכותו הו6 - כאפוטרופוס - הגלמן 0קכל הכח ו6"כ מטעלז(,מסגר"ח
 לכן הנהגה, ע"י כפועל נערס טלו 0המיגוי מקמר 6ך הנקמן, 6ת להמליף הג6מגות י51ר תובע זהומכותו
 הנקמן. 6ת להדיח י5טרף הגסגה מגסדורם

 ר6מוניס נמלקו מוקמינן ל6 לדיקגגי 6פוטרופ6 6 לט כ"מ nAS' ס6מרו לגדולים 6פוטרופום טכדין6ל6
ohסל6 מפני 6ו 0ס, כפרם"י כמיגס, אפוטרופוס לסם לסיות מיכנס מי גמ65 מל6 מסוס ממניס 6ין 

 להיות מיסכיס מי גמ65 6ס 6ל ס"ס, פ"ז גמלות הרמכ"ס מכתב כמו אפוטרופוס, לסס למגותמייכיס
 רב סי' כ"י ועי' סרסכ"ons ,6 סם נמלות ממ"מ מכתב וכמו אפוטרופוס, קותו מעמידיםאפוטרופוס

 סג"י 6ך לגדוליס. אפוטרופוס מוקמיגן ד% סו6 דמילתbnllb 6 6ל6 לגדוליס אפוטרופוס ריס דסעי'
 מל דרכס דלין דכיון עליה סמכיגן ל6 כסס לפקת סר51ס 6סכתיגן ד6פילו סוכר ססר6"ה כתב ססכ"מ
 מתכוין. למפסיד ממccln 6'1 גדעים עכסי לטרוח 6דסכני
 16ת1 מל ודיגו לגדול, אפוטרופוס דין מייך טל6 ס"ד פ"ע גיטין הירושלמי עפ"י סכתכו מה6תרוגיסוים
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 יסד סכו )3סרככ 90 עמי ה כרך מד"ר עי' 6פוטרופסין, ם13עת נם3ע 61ינו כעלמם כמלית6פוטרופוס
 עייפם, המחכר, מכן נ סי' חו"מ כגוכי"ת ממ"כ וכעין יד, ס"ק רלה סי' הגתה"מ כדעת וילנסקי(הגר"י
 המנרה 3מף קנין מעולס % היה ו% 16ת1, ממינה מי סל כמליחו הגולמן סל דיגו דירן כנידוןוב"כ

 סמספטיס סר דכאי )ע" הגלמן סל ותוקפו כוחו "ת המסדיר סג6מגות מוק קיים כדיגיהם)ולהטייל,
 וק3לס מו,קה סנ6מן כלפי הנהגה סל ,כותו הנקמנות סכחוק 2895 עמ' 73 כרך הכנסת ימי כדרריד6ז
 סופטיהס חך העכרי(, מכממפט ההרם"ה כמוסד מ15ייס הגחמנות ויסודות ומחייט, צרור מרפטיתוקף
 וסשה(. 6 עמ' כגכסיס" "גחמנות עיי ל6, 16 כממון קנין לנקמן ים ס6ס להסכמה הגיעו%
 ד6יתמר ליה, ממלקינן דמפסיד אפוטרופוס דרכ מכמיה חכרין סוגך רב 6מר נ גג גיטין כגמ'ג.

6פוטרופ"
 והלכתך ליה. מסלקיגן % קמרי סילק רכי דכי ליה, מסלקיגן ר3 6מר h)to ר3 דמפסיד

 יתומים 6כי לאפוטרופוס מינהו ס"ס ה סע" ר5 סי' 1ם1'יע ה"ז, פ"י נחלות הרמכ"ס ופסק ליה.מסלקיגן
lpnctעליו hl~c ממ6 16ת1 מסלקין 6ין נו, אמוד נהיה מדבר יותר הו165ח 1מ51'6 שותה 16כל obtin 
 מפסיד. והוך הואיל 16ת1 ומסכיעיס 16ת1 מסלקין היתומיס נכסי מפסיד סהו6 עדים oh 163 6כלמ65,
 יתומיס מעות האפוטרופוס הלוום ס6ס מטפטים ספר סוף מיימתיות תמוכות כסס הרמ"אוכתכ

 מ63 הלוה כ"ס האפוטרופוס לסלק דיכולין דמ6מר ליתומים, ומחזירין הלוה מיד מו5י6ין כי"רל6תריס,
 ע"כ.מתמתו.
  Oh -  ללשיי על יינ6מן" טמיגהו 6ו כתייס, בעודו נכסיו על "פוטרופוס הממון 3על מינה ם6סוגרילה
 ססו6 1מ65 - כ חות לעיל עי' לגדולים, אפוטרופוס מסייך הסו3ריס 6לו וכמו כ6פוטר1פום, סדינוג6מר
 מפסק וכמו מסם, לה51י16 יכול הכסף י65 סיכן יודע 061 %1סניעו, למלקו זכותו סנכסיס, 6תמפסיד
 יכול חיגו חך טלימותו 6ת Sws5 סממנה יכול כעלמך, כסלים סנ6מן טל מדיגו נחמר 06 6ךהרמש,
 ה6פוטרופסין. סכועתלהסכיעו

 ז כרך ירוסליס פס"ד ר6ה - הדין כבית הגהוגיס המגיעה 15י כללי ט: עמ' י" כרך ירוסליס פס"ד עי'ד.
 קעח:עמ'
 כסף 6ת להפסיד עלול הייון מועד מעד וטוען כד"ת, דינו כעל עם לדון ומכקס לכי"ד 5ד כ6 6ס6.

 ה5ד נגד מניעה 16 עיקול 15 ופוסקיס כקמתו 6ת מקכליס הסגי, ה5ד ע"י (pf)'o מעלול תוהתביעה,
 טענות לדמוע ומכלי 6תד 5ד כמעמד 1ז6ת להינזק, "1 להפסיד עלול סהתוכע גוסך כ16ת1 לדיון, עדהמגי
 ס6פסר. ככל קרום כמועד ס5דדיס 3ין לדיון מועד קכיעת כדי תוךנגדיות,

 עזר ככלי מסמס ה15 כשד. 6חד 5ד כמעמד מה651 גס מה סופי, פס"ד מהוום סיגו מניעה 6ו עיקול 315.
 6ו עיקול 15 מ51י6 הדין בית 6ין לפיכך הדיון. למועד עד למנקם וגוקיס ספסדיס למנוע כדי סדיןלבית
 כלי ה,מן להארכת גורס סהמ3קם כמקרה ה15 6ת ומפקיע ה5דדיס, נין %יון מועד קכיעת לל"מגיעה
דיוגיס.

 ממם, כה ום"ין קנטרנית תביעה סל כמקרה מניעה 16 עיקץ מ15 כתו65ה הסגי ל5ד הפסד למנוע כדיג.

 6ו העיקול מ5ו כת651ה המני ה5ד סל הפסדים לפרעון מיממם כסף מכוס להפקיד המדקםממוייני
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המשוות

 מה15. הפסדיס לו נגרמו וסלכן יסוד, ומסוללת קנטרנית היתה טהתכיעה יתכרר ebהמגיעה,
 הnhito) 15 כבקמה כי הדין %ית התברר oh דיון: כטרם ה15 6ת הדין כיח מסיר מסויימים כמקריסד.

 על חותם המגי ה5ז 06 התמתה; 6ת לסגות נהם סים כענין חמוניס פרטים הדין מנית המכקסהעליס
 יפסוק 6ס לקדמותו המ5כ 6ת להחזיר מתחיילי 6ו התביעה, מכוס 6ת הדין ככיב וממלים כורכותכתב
 מיותריס. הפסדיס פ מגורס מכיון ה15 6ת להסיר ומבקם הדין, כיתכך
 (1ha ה15 %ך, מוכן והמכקם 6חר, נני"ד %ון הסגי ה5ד מכקס הדין כית ע"י ה15 הו65ת להחר 6סה.

 כתוך בי"ד ל6ות1 יפנה סהמכקם כתגרי המני, ה5ד טכקם ככיה"ד ה5דדיס סגי כין לדיון עדכתוקפו
 סגתן. ה5ו 6ת הדין כית מפקיע סגקכעו, ימיס נ6ותס ה6חר לביה"ד פגה % סמכקס 6ס ספורים.ימים
.1eb ה סלעגין  מטוס  ספציפי, 6ו העיקול 15 פל הוקפו על זה דין פכית לדון ,כותו על המבקט עמד, 
 לכך. הדין כית גענה כגתכע, דיגו הדיון כעיקר 06 גס כתובע, נינו ה15 6ת להסיר המכקסה5ד
 סקס" b"S)f סל הרככ1.

 זכל"6 6כל מניעה. 16 עיקול 15 לענין גס כיני סל תוקף לו ים ה5דדיס עליהם
 מגיעה. 16 עיקול 15 לפסוק כמ לו 61ין כי"ך, סל תוקף % 6ין הגתכע הסכמת כלי לעלמו הת1כעמכירר

 קעט עמ' ז כרך ירושלים פס"ד עפ"י - מניעה לצוי ההלטהמקור
 דמפסיד כג'ינס ה61, דרבנן דתקגת6 כתוב: 1"ל הגלון כסס מ65תי וכן ה: סי' p"D 3"ק הריססכתכ

 להליל 6דס טחייכ hto, גמור דין h~b דרכגן לתקנתך 5ריכנ6 דל6 גרטה ולי לכידה. הסכת מסוסנכסיה,
 Arrn מהרס"ך כסוית וכתכ ד. סי' 15 כלל הרסיס כסוית וכ"כ למיעכד. דמ5י ט5דקי ככל עוסקו מידעסוק

 ולוה מלוה כמ"מ ממ"כ עפ"י  ומומחה, מוחזק כי"ר רק 16 לעכב רסקי דין כיח כל oh כטללה בדן נחסי'
 הוb"bh 6 כזה כח כי"ד נכל ס6ין הדין, מן חון 6פיל1 הקמת לפי הדין להתוך לו יט מהדיין הידפ"כ
 לעככ סגי דין כית 6ו דיין סכל hto הקמת דמ"מ המהרסיך ומסיק וחסידות, כחכמס ומוחזק חסוכגייד
9"Dh%להליל כדי לעככ רסקי יחיד דיין סגם 73 עמ' כ כרך כפד"ר ודייקי ומומחה. מוחזק כ"כ יהיה ט 
 %6 הדין, מעלס החייכ 6ת לתייכ הדן כי"ד מעמה ככל 6יט העיכוכ כמעסה לפי עסקו, מידעמק
 מנהגנו כתכ: 1 סי' מ"כ מ65גז חיים דכרי וכסוית עוסקו. מיד עסוק להליל מיוחדת הלכה עפ"ימעסה
 דהו. כל טענה על Ph"לעקל
 להליל כדי מיוחדת מה%ה %6 הדין, מעלס sllno 6ת להייו הדן כי"ד מעסה ככל 6יגו עיכונ 150וכיון
 %ירור עד כ%ד, 6חד 5ד כמעמר גס העמוק להליל - חייב 61ף - הדיין רסקי ע"כ עוסקו, מידעסוק
 נכי"ד.הוין
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