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נושאהדיון
א'טוען שהשקיע למעלה מ32-מיליון ש"ח בפרוייקט ובחברה להקמת 272יחידותדיור ,ומינה
את ב' (שהיה המתווך של העיסקה ,וכבר קבל את שכרו) כמהנה" ,וזאת משום שלא רצה
להיחשף כמשקיע בפרוייקט הנ"ל .כמוכן מינה אתג' כ"נאמן" הפרוייקט והחברה והעביר לו
בנאמנות את כלמניות החברה .טועןא'  'awכבראינו נאמןעליו אחרי שעשהיד אחת עםב'
"הנהנה" והם מרוקנים את הקופה ומחייבים אותובלי לקבל את הסכמתו ,ולכן רוצה להעבירו
ולמנות נאמן אחר במקומו ,אלא שב' "הנהנה"אינו מאפשר זאת ,ולכן תובע את ב' לדין כדי
שיאפשרלו למנות נאמן אחר ,ומבקש שעדלדיוןבין הצדדים ,יורה בית הדין לב'  -במעמד
צד אחד  -בצו מניעה שתאסור כל הוצאה כספית  -למעט תשלומיםבגין הבניה בפרוייקט
לקבלניםוכד'  -אך לא לנתבעוכני משגחתוולא לכל צדדיג' .D~W
כמוכן מבקשצו עשה המורה -במעמד צד אחד-ל"נהנה" למנות"נאמן"חילופי בהסכמתא',
או שביתהדין ימנה נאמן מטעמו.
א'מציג הסכם נאמנות שנכתבביום 8.7.07ביןג''יהנאמן"לביןב' "הנהנה" ,ובו נאמר שהנהנה
יוזם פרוייקט באמצעות חברה "שתוקם,ע"י ג' "הנאמן" כעבור הנהנה" ,והנאמן יהיה בעל
המניות ומנהל החברה בנאמנות עכור הנהגה ,והנהנהמתחייב לשאת בכל הוצאה אשר תידרש
ולשלמה בדרך של התואתבעלים .עוד מוצג תצהיר מיום  2.1.08בו מצהירג' הנאמןכי הוא
מנכ"ל החברה עבורב'.
עודמציגא' מכתב שכתבלוב'ביום 28.12.09וז"ל" :למרות שהנני מוגדר כנהנה מולהנאמן,
הרי הנהנה האמיתיהינו אתהעצמך ,והנאמנות המהותית (להבדיל מהנאמנות הפורמאלית) של
ג' הינה לטובתך .אוסיףכיג' מודע לכך(,שאתה הנהנה האמיתי בענין זה .אני אפעל בחברה

דעת  -מכללת הרצוג * www.daat.ac.il

פסקידין-ירושלים

ב

ובמניותיה ככל שתורהלילפעול.אני חותםעל מכתב זה מתוך הבנה מלאה שלתוכנו)-( .ב'.י.
באותויום שלח ב' לג' מכתב המורה לו להעביר את כל המניות המוחזקות בידו כנאמן ,אל
עו"ד ד' שיהא הנאמן הנעבר ,ולחתום על תוספת להסכם הנאמנות "שבינינו" ,והמסדיר את

המרתך כנאמן בעו"דד'".
ביום  10.6.10כתב עו"ד יואבגרי ,ב"כ שלכ' ,מכתב לעו"ד סברנסקי שהיה ב"כ של א' ובו
טוען שכ' הוחתם על המסמכים הנ"ל "באישון ליל" ,אך אותם מסמכים "פקעו" אחרי ימים
ספורים ,והם "בטליםומבוטלימיי אחרי שא' לא עמד בהתחייבויותיולב' ,וא' עצמו פעל בניגוד
לאותם מסמכיםהן בע"פוהן בכתב.

צומניעה
לאור טענות התובע ועפ"י כללי צוי המניעה הנהוגים בבית הדין ,אוסרים על ב' וג' להוציא
כספים לטובת ב' אוג' ובני משפחותיהם,ו,או לכל אדם אחר ,למעט תשלומים בגין הבניה
בפרוייקט לקבלניםוכד' ,ומזמינים את הצדדיםלדין.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-שמואליגר

השאלותלדיון
א .מעמדם ההלכתי של"יוצר הנאמנות" (המשקיעבפרוייקט ובחברה ,המבקש להשאר בעלום
שם) ושל 'יהנהנה" (שעל שמו רשום הפרוייקט והחברה).
ב .מעמדו ההלכתי של"הנאמן".
ג .אפוטרופוס שליחיד ,סילוקו.
ד .כלליצוי מניעה הנהוגים בביתהדין.

תשונה

א .כדרןכללמינויסל"גסגס" 3חכרסגעססמסינוססי51ריליפוית
למוריסלגסגס 6תנכסי
סחכרס 65מר מותו1 ,סריסוםס 5סגסגס מקגכ15מעיןקניןסגוף 3חכרס מעתכריסוס,בילוקגין
סמשו.
ספירותגס6רסלי51רכגלמנותעדפיו

תכיי
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ממתות

(

בנידוןדירןמתוי הגהנהע"יי51ר סנ6מגות נעטה מסיכה טונהלגמרי ,וזקתכדי למעליס 6ת ממו
ס6מיתי מל כעל המכרה,ולפיכך מסתכרססמיגוי סו 6כל,מן מכעל סחכרסס6מיתייסיםמעונין
להעליס 6תסמו,וכלותוזמןקניןהגוףיהיהסלמנהנהוקניןפירותמלי51רהגלמנות(ומכיוןסכך6ין
תימה ממכתבומל הנסנהלי51ר סג6מנותכיוס 28.12.09מנ"ל hct)Jמדיוןכי "למרותמהגני מוגדר
כנהגה מול  ,Inh)oהרי הנסנההלמיתיהיגו 6תס עקמך ,והנקמנות סמסותית (לסכדיל מסג6מנות
ספורמ6לית) סלג'היגה לטוסתך16.סיףכיג' מודעלכך סלתה הגסנסהלמיתיכענין זה6.ני לפעל
כחכרהוכמניותיהככלסתורהלילפעול" ,כקמר ,מכלעודי51ר הג6מגות חפןלהיותעלוסמס,הרי
לנמנהי60מנס6תקגיןהגוףסלהחכרה6,ךקגיןספירותו"הסנ6ה"מייךלי51רהנ6מגות)6,כלמכעס
מיוסרסנ6מגותירססלחסוף6תממוכבעלמחכרה,יבוטלמינויוסלסנסגה,וגסקגין מטףיטורקליו.
ב .נרסס ממעמדומהלכתיסל"הטמן" דומהכאפוטרופוס מנתמגהע"יימיד עלנכסיו,טיס  %גדר
כעלות עלהגכסיסככל מהמנוגעלנימולסגכסיס (6ך ל 6כעלותממוגית כעלס הגכסיס) ,וכמו 6חה
הגוהקתוגותגתככיח,עי'"ירומהוחזקהכסררה"עמי 24ואילך,ופס"דירוסליסכרךיעמ'גמידידי
מדייןהגר"יווייס)ליט"6מהסהכי6u~rn6כרהסועוד6חרוניס,ועי'עיןי5מקמ"66כהע"זסי' עט
,ומיעורימו"רר'ממוקלכ"כת"כעמ'רגו,ופד"רכרךח
6ותכ,וכיחימזק6ללהגר"יסרגךגיטיןסי'י
תסיעוריסכיקלטכעמ'רעתוהל6ס,ועוד.
עמ' 244ממרןסגרייך6ליסיכשליט"א.,רסימו
כנידוןדידן,לפיהמממכים סס51טכניתהדין,מינויהגלמן נעסהע"י סגסגהונעכורו ,ו%ע"יי51ר
ןלוקגיןעירות כחכרם6ל6קגין הטף6 -ת
הגלמנות,דכרכלחי"עשרי,כי6יךימנהסגהנס-ם"י
סג6מןלכעליסכמגית החכרה? וכע"כפיל  OJO)OSקבליפויכתמי51רהנאמנותלמגותגלמןעשורו,
וכגדר"קני ע"מלסקגות"(לפיפי'סר"ןכנדרים מתכ,עי' "תורתר6סיהיסיכותלגדריסעמי תתלל
מסגר"ח מטעלז) ,ו"6כ הכח 0קכל הגלמן  -כאפוטרופוס  -הו 6מכותו מליוקר הג6מגות הנעלס,
ומכותוזהתובעי51רהג6מגותלהמליף6תהנקמן6,ך מקמר0המיגויטלונערסכפועלע"יהנהגה,לכן
דורםמגסהגסגהי5טרףלהדיח 6תהנקמן.
6ל6טכדין6פוטרופוםלגדוליםס6מרו'nASכ"מלט66פוטרופ6לדיקגגיל6מוקמינןנמלקור6מוניס
6ohיןממניס מסוס מל 6גמ65מימיכנסלסיות לסםאפוטרופוסכמיגס,כפרם"י 0ס6 ,ומפני סל6
מייכיס למגות לססאפוטרופוס ,כמו מכתב הרמכ"סגמלות פ"זס"ס6 ,ל 6ס גמ65מימיסכיסלהיות
אפוטרופוסמעמידיםקותואפוטרופוס,וכמומכתב ממ"מנמלות סם onsסרסכ",6ועי'כ"יסי' רב
סעי'דריסאפוטרופוסלגדוליס6לbnllb 6דמילת6סו 6ד%מוקמיגןאפוטרופוסלגדוליס6.ךסג"י
כ"מסס כתבססר"6הסוכרד6פילו6סכתיגןסר51סלפקתכססל6סמכיגןעליהדכיוןדליןדרכסמל
כני6דסלטרוחעכסיגדעים1'cclnממ6למפסידמתכוין.
ךדיןאפוטרופוסלגדול,ודיגומל16ת1
ויםמה6תרוגיססכתכועפ"יהירושלמיגיטיןפ"עס"דטל6מיי
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6פוטרופוסכמליתכעלמם61ינונם3ע ם13עת6פוטרופסין,עי' מד"רכרך העמי 3( 90סרככסכויסד
הגר"יוילנסקי) כדעתהגתה"מסי'רלהס"קיד,וכעיןממ"ככגוכי"תחו"מסי'נמכן המחכר,עייפם,
וב"ככנידוןדירןדיגוסלהגולמןכמליחוסלמיממינה 16ת ,1ו%היה  %מעולסקנין 3מף המנרה
תכוחו ותוקפוסלהגלמן (ע"דכאיסר סמספטיס
(ולהטייל,כדיגיהםקייםמוקסג6מגותהמסדיר"

יהכנסתכרך 73עמ' 2895סכחוקהנקמנות,כותוסלהנהגהכלפיסנ6מןמו,קה וק3לס
ד6זכדרריימ
תוקףמרפטיצרורומחייט,ויסודותהגחמנותמ15ייס כמוסדההרם"ה מכממפטהעכרי),חךסופטיהס
םלנקמןקניןכממון16ל,6עיי"גחמנותכגכסיס"עמ' 6וסשה).
%הגיעולהסכמה ס6סי
ג .כגמ'גיטין גגנ 6מר רב סוגךחכריןמכמיה דרכ אפוטרופוס דמפסיד ממלקינןליה ,ד6יתמר
דמפסיד ר6 h)to 3מר ר3מסלקיגןליה,דכירכיסילקקמרי %מסלקיגןליה .והלכתך
טירגוןפל
"יה.ופסקהרמכ"סנחלותפ"יה"ז1,ם'1יעסי'ר5סע"הס"סמינהולאפוטרופוס6כייתומים
וק
פל
6ס
מ
lpnctעליו16hl~cכל שותה1מ6'51הו165חיותרמדברנהיהאמודנו6,יןמסלקין16ת1ממobtin 6
מ6,65כל163 ohעדיםסהו6מפסידנכסיהיתומיסמסלקין16ת1ומסכיעיס16ת1הואילוהוךמפסיד.
וכתכ הרמ"א כסס תמוכותמיימתיות סוף ספר מטפטים ס6ס הלוום האפוטרופוס מעותיתומיס
ל6תריס,כי"רמו5י6יןמידהלוהומחזיריןליתומים ,דמ6מרדיכוליןלסלקהאפוטרופוסכ"סהלוה מ63
מתמתו.ע"כ.
וגרילה ם6סמינה 3עלהממון"פוטרופוסעלנכסיובעודוכתייס6 ,וטמיגהו
 Ohיינ6מן" עלללשיי
ג6מרסדינוכ6פוטר1פום,וכמו6לוהסו3ריסמסייךאפוטרופוסלגדולים,עי'לעילחותכ1-מ65ססו6
מפסיד 6תסנכסיס,זכותולמלקו%1סניעו061 ,יודעסיכןי65הכסףיכוללה51י16מסם,וכמו מפסק
הרמש6 ,ך  06נחמרמדיגוטלסנ6מןכסלים כעלמך,יכול סממנה6 Sws5תטלימותוחךחיגויכול

להסכיעוסכועתה6פוטרופסין.
ד.עי'פס"דירוסליסכרך עמ'ט:כללי15יהמגיעההגהוגיסכביתהדין-ר6הפס"דירוסליסכרךז
עמ'קעח:
6 .6סכ56דלכי"דומכקסלדון עםכעלדינו כד"ת,וטועןמעד מועדהייו
ןעלוללהפסיד 6תכסף
התביעה,תומעלול)pf)'oע"י ה5דהסגי ,מקכליס 6ת כקמתוופוסקיס15עיקול16מניעהנגדה5ד
המגיעדלדיון,כ16ת1גוסךסהתוכעעלוללהפסיד"
1להינזק1,ז6תכמעמד5ד6תדומכלילדמועטענות
נגדיות,תוךכדיקכיעתמועדלדיון3יןס5דדיסכמועדקרוםככלס6פסר.
15.3עיקול6ומניעהסיגומהווםפס"דסופי,מהגסמה651כמעמד5ד6חדכשד.ה15מסמסככליעזר
לביתסדיןכדילמנועספסדיסוגוקיסלמנקם עדלמועדהדיון.לפיכך6יןביתהדיןמ51י156עיקול6ו
מגיעה קכיעתמועד%יוןניןה5דדיס,ומפקיע 6תה 15כמקרהסהמ3קםגורסלהארכתה,מןכלי

י"

דיוגיס.לל"

ןכהממם,
ום"י
המדקם להפקיד מכוס כסףמיממם לפרעון הפסדים סל ה5דהמני כת651המ5ו העיקול6ו

ג.כדילמנועהפסדל5דהסגיכתו65המ15עיקץ16מניעהכמקרהסלתביעהקנטרנית

ממוייני
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משוות

ה

המגיעהeb ,יתכררטהתכיעההיתהקנטרניתומסוללתיסוד,וסלכןנגרמולוהפסדיסמה.15
יכבקמה)nhitoה15
ד.כמקריסמסויימיםמסירכיחהדין 6תה15כטרםדיוןoh:התברר%יתהדיןכ
העליסהמכקסמניתהדיןפרטיםחמוניסכעניןסים נהםלסגות 6תהתמתה; 06ה5זהמגיחותםעל
להחזיר 6תהמ5כלקדמותו 6סיפסוק
כתב כורכותוממליםככיבהדין 6ת מכוסהתביעה6,ו
חיסילמי
יותריס.
תי
מד
כךכיתהדין,ומבקםלהסיר 6תה15מכיוןמגורספהפס
ה6 .סלהחרהו65תה15ע"יכיתהדיןמכקסה5דהסגי%וןנני"ד 6חר ,והמכקםמוכן %ך ,ה1ha) 15
כתוקפו עדלדיוןכיןסגיה5דדיסככיה"ד טכקם ה5דהמני,כתגרי סהמכקםיפנה ל6ות1בי"דכתוך

ימיםספורים6 .ססמכקס %פגהלביה"דה6חרנ6ותסימיססגקכעו,מפקיעכיתהדין 6תה5וסגתן.

eb .1עמד המבקטעל,כותולדוןפכיתדיןזהעלהוקפופל15העיקול6וספציפי ,מטוססלעגין,ה

ה5דהמכקסלהסיר 6תה15נינוכתובע,גס 06כעיקרהדיוןדיגוכגתכע,גענהכיתהדיןלכך.
םלותוקףסל גסלענין15עיקול16מניעה6.כלזכל"6
 .1הרככסל b"S)fעליהםה5דדיסי
סק
יך61,יןלוכמלפסוק15עיקול16מגיעה.
נ"
יי
"הסכמתהגתכע6ין %תוקףסלככ
מכירר הת1כעלעלמו
סי
כל
מקור ההלטהלצוימניעה-עפ"י פס"ד ירושלים כרךז עמ' קעט
סדמפסיד
כתכהריסס "3ק p"Dסי'ה:וכןמ65תיכססהגלון"1לכתוב :דתקגת6דרבנן ה,61כג'ינ
נכסיה,מסוסהסכתלכידה.וליגרטהדל56ריכנ6לתקנתךדרכגןh~bדיןגמור,htoטחייכ6דסלהליל
'ד.וכתככסויתמהרס"ךArrn
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