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 ?תונמאנל ףופכה שוכרה לש יתימאה םילעבה אוה הנהנה םאה .ח

 תונוממ יניד קוח תעצהב ףיעסה .ט

 

 וא הנהנ תבוטל וב לועפל וא קיזחהל ןמאנ בייח היפ לעש סכנל הקיז איה תונמאנ .1
 .תרחא הרטמל

 ?יהמ סכנל הקיז .א

 תוישיא הניאו ,תויטפשמ תויושיא ןיב םיסחי תכרעמ איה הב קסוע תונמאנה קוחש תונמאנה 1 §
 תוישיא הווהמה ,דיגאתל אלו ,טפשמב םיסחי תכרעמ אוה ףאש ,הזוחל תונמאנה המוד ךכב 1.תיטפשמ
 תיטפשמ םיסחי תכרעמש ידכ תשרדנה סכנל הקיזה איה וזיא הלאשב ורבתשנ םיסומלוק .תיטפשמ
 םינוש םיגוסמ תוקיז ילארשיה טפשמב םג ךכ 3,ירבעה טפשמב ומכ יכ רורב םויכ 2.תונמאנכ רדגות

 
 .97 'מעב ,31 § ,םרכ 1
 לע רותיווה יכ רבס ןמסיו 'פורפ .םרכ המלש ד"ועו ןמסיו עשוהי 'פורפ ויה תיטפשמה תורפסב םיירקיעה העדה ילעב ינש 2

 שרפל יואר יכו ,"תונמאנבש םירקיעה רקיע" לע רותיו אוה ןמאנל רבעות תונמאנל םיפופכה םיסכנב תולעבה יכ השירדה
 .)1980( 286 ,282 ז טפשמ ינויע "תונמאנה קוחב ףגנ ינבא" ןמסיו עשוהי :וזכ הרבעה שרד וליאכ ,וחסונ ףא לע ,קוחה תא
 תרבעה" יכ ןכו ,100 'מעב ,33 § ,םרכ :"סכנל תוירשפא תוקיז לש ןביט תא ליבגמ וניא תונמאנה קוח" יכ רבס םרכ ד"וע
 שרדנ םא ,לשמל ,ךכ .סכנב לועפל ןמאנה לעשכ םג ,יחרכה דעצ אל – תונמאנ תליחתל ירשפא דעצ איה ןמאנ לא סכנב תולעב
   .)189 'מעב ,84 § ,םרכ( "ותובח תא אלמל לכויש ידכ חולשכ לועפ ןמאנל האשרה ןתמב םיתעל יד ,סכנ רוכמל ןמאנ
 .32 'מעב ,רגנוא ואר וז היגוסב ירבעה טפשמל 3
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 5.ויתחתמש תואכרעה םג וקספ ךכו 4,ןוילעה טפשמה-תיבב תובר םימעפ קספנ ךכ .קיפסהל תויושע
 ,תולעב ןהיניב ,ןהב ריכמ ילארשיה טפשמהש ןיינקה תויוכזמ תחא לש התומד תא שובלל הלוכי הקיזה
 רשאכ אוה ךכ :ןיינק תוכז לש תומד שובלל אלש םג הלוכי הקיזה .האנה תקיזו ןוכשמ ,הריכחו תוריכש
 סכנב ,תמיוסמ ךרדב וא ללכב ,לועפל ול ןתינה חוכב וא ,ןמאנ לע תשומה בויחב יוטיב ידיל האב הקיזה
 איה תונמאנל םיפופכה םיסכנל ןמאנה תקיז ,םירחא םירקמב .םירחא ידיב תויוצמ וב ןיינקה תויוכזש
 רובע ןמאנכ סכנב ינולפ לעופ וא קיזחמ התרגסמבש ,תויונמאנ תרשרש לש הרקמב ךכ :רשויבש תוכז

 :ינומלפ רובע תוכזה לע ןמאנכ ,סכנב רשויבש ותוכז איה ,סכנהמ ותאנהב לעופ וא קיזחמה ,ינומלא
 ןתרבעה ידי-לע תרצונ תונמאנש שיש ףא .רשויבש תוכז אוה תרשרשב הינשה תונמאנל ףופכה סכנה
 קקוחמה .אקווד וז ךרדב תויונמאנ תריצי בייחמ וניא תונמאנה קוח ,הל תופפכומה תויוכזה לש ןמאנל
 תשולש ןיב תונמאנל תופפכומה תויוכזה לש יהשלכ תמיוסמ האצקה תבייחמ הניאש השיגב רחב
 ,הקיזה לש הנכות תא ראתל רחב קקוחמה .הנהנו ןמאנ ,רצוי – יסלקה תונמאנה לדומבש םינקחשה
 רשאב וליאו ,וב לועפל וא סכנב קיזחהל ןמאנה תא תבייחמ תשרדנה הקיזה .תיטפשמה התרוצ תא אלו
  .קותשל קקוחמה רחב הקיזה לש יטפשמה הוותמל

-תטויטמ ץוח ,תונמאנה קוח לש תוברה תוטויטה לכ :הנווכב וז תינריתמ השיגב רחב קקוחמה
 תויוכזה לש ןמאנל ןתרבעהב תונמאנ תריצי הנתמ וניאש ןפואב תונמאנה תא ורידגה ,תחא םייניב
 תא בתכש ,ןהכ םייח רחב וז הביחרמ השיגב 6.וזכ הינתה ליכמ וניא יפוסה חסונה םגו ,הל תופפכומה

 
 קר תרצונ ... קוחב שרדנכ ,תונמאנ תקיז" )1.9.2016 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 6 'ספ ,'חאו ינולפ 'חאו ינולפ 7033/15 מ"עב 4
 א"ע ;)"תויטפשמ וא תויזיפ תולועפ וב עצבל תלוכיה תא ול הנקמה ,סכנב תמיוסמ הטילש תדימ ןמאנל תינקומ רשאכ

 יכ קספנ ;"תולעב חרכהב תשרוד הנניא הקיזה"( )23.11.2014 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 10 'ספ ,ןמפואק 'נ לארב 2976/12
 'נ רנגו 3615/11 ,3521/11 א"ע ;)וב ודקפוהש םיפסכה לע ןמאנ היה ,הרבח לש קנב ןובשחב דיחיה המיתחה השרומ ,לארב
 תשרוד הניא ,הטושפ יפ לע ,סכנל ןמאנה לש הקיזה"( )22.6.2014 ,ובנב םסרופ( לדנה טפושה לש וניד קספל 29 'ספ ,ידבע
 רשאכ לשמל ,הנהנה תולעבב תויהל םייושע םה .תונמאנה יסכנב תולעבה יבגל יעמשמ דח ללכ הלוע אל ,ךכ וא ךכ ]...[ תולעב
 ד"פ ,בוט-רבואט 'נ רטסמא 5955/09 א"ע ;)"ןמאנל הנקות סכנב תולעבהש ןכתיו ,הנהנה לש סופורטופא םג אוה ןמאנה
 חרכהב השוריפ ןיא הקיזש איה הז טפשמ תיב לש הקיספה תדמע יכ המדנ ,םויכ"( )2011( ןידה-קספל 6 'ספ ,532 )1(הס
 קספל 6 'ספ ,סומכ 'נ ןורימו תפצ ק"היעב תידרפסה הדעה לש תושדקהה ינמאנ 6406/03 א"ע ;)"תונמאנה סכנב תולעב
 שדקהה סכנב הטילשה תרבעהב תינתומ ,שדקה לכ ,שדקהה תליחת תונמאנה קוח יפ לע"( )16.6.2005 ,ובנב םסרופ( ןידה
 יטפשמה ץעויה 4660/94 א"ע ;)"שדקהה רצוי ידימ אצתו איה ףא רבעות סכנב תולעבה יכ חרכה ןיא ךא ]...[ ןמאנה ידיל
 תונמאנה יכ – בורה תעד ,רבתסמכ ,וזו – איה יתעד" :ןישח 'שה( )1999( 125–124 ,88 )1(הנ ד"פ ,יקצישיל 'נ הלשממל
 יסכנב תולעב הנקי ןמאנהש תונמאנ לש המויקל חרכה ןיא ןכ-לע-רשא ,ילגנאה טפשמה לש Trust-ה הניא תונמאנה קוחבש
 תולעבל 'הקיז' גשומה םוצמצ :אוה ךופהנ – אקווד תולעב-תקיזכ 'הקיז'ה גשומ תא שרפל ירוירפא חרוכ לכ ןיא .תונמאנה
 129 'מעב ,םש ,דוע וארו ;)"תכרובמו היוצר הניה 'הקיז'ה גשומ תבחרה אקווד יכ ינמודו – קוחה ןמ ללכ שרדנ וניא אקווד
 .םירבד לש םתוהממ חרכהב ןניאש תוכלה וב וקבד תורודה ךלהמבו ,םינשב תואמ ויתומוקמב יח תונמאנה דסומ"(

 ד ךרכ ןיינק שטיוד לגימ םג ואר .)"ןהמ קחרתהל ץילמא ימצעל ינאשכו ,ונילע השקתש ךא הלוכי תוכלה ןתואל ונתושרדיה
 .)"רומאכ תולעב תרבעהב חרכה ןיא יכ איה ןוילעה טפשמה תיבב התע תטלשה העידה"( )2007( 25.2§
 14-02-21467 )א"ת יזוחמ( א"ת ;)19.207.30 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 46 'ספ ,.ב.ר 'נ .ל.ע.צ 16-05-24563 )ם-י( מהלת 5
 יכ הקיספב עבקנש ירה ,הקיזה ביכרל עגונה לכב"( )9.1.2019 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 15 'ספ ,'חאו ץלוהבטש 'נ לטנזור
 ,ךכל ךשמהב ;"תונמאנה תורטמ םויק ךרוצל תשרדנה תילאנויצקנופ הקיזב ידש אלא תולעב חרכהב תשרוד הניא הקיזה
-י( ש"מת ;)סכנה לע ןמאנל ותוא הכפה ץלוהבטש ד"וע ידיב סכנ רוכמל חכ יופיי תדקפה יכ טפשמה תיב עבוק 17 הקספב
 תרבח 'נ ןמציו 9152-05-16 )'יח יזוחמ( פ"ה ;)15.8.2018 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 41 'ספ ,'חאו .ו.מ 'נ .ש.א 41842-11-16 )ם
 וא םדאל סכנב הטילש תיינקה הניה תונמאנ"( )4.4.2017 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 22 'ספ ,מ"עב 7060 שוגב 51 הקלח
 31657-04-13 )ם-י יזוחמ( א"ת ;)"סכנב לועפל ןמאנל האשרה ןתמ ידי לע וא ןמאנל סכנב תולעב תיינקה תועצמאב ,דיגאתל
 Business )29 'סמ( 42153-05-14 )ם-י( ק"רפ ;)24.2.2016 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 7 'ספ ,תואירב יתורש תימואל 'נ ינולפ

Systems Consultants Ltd שמת ;)3.1.2016 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 23 'ספ ,מ"עב )הפוצה( דחואמה ןושאר רוקמ 'נ 
 םסרופ( ןידה-קספל 27 'מע ,.ג.ס 'נ .ג.נ 7343/04 )ם-י החפשמ( ש"מת ;)21.4.2013 ,ובנב םסרופ( 'ב 'נ 'ש 21810-09 )א"ת(

 תולעב תיינקה ידי לע ,תחאה :ןמאנה תלועפ ךרוצל סכנב הטילש תיינקהל תוירקיע םיכרד יתש ןנשי"( )31.10.2011 ,ובנב
 ןידה-קספל 4 'ספ ,דוד רב 'נ גייט 2112/06 )א"ת יזוחמ( א"ת ;)"סכנב לועפל האשרה ןתמ ידי לע ,היינשהו ,ןמאנל סכנב
 )םילשורי יזוחמ( א"שב ;)"םייוסמ סכנב ןמאנל תולעב ןתמב םג אטבתהל הלוכי ,סכנל הקיזה"( )22.09.2009 ,ובנב םסרופ(

 )א"ת יזוחמ( פ"ה ;)24.6.2009 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 13 'ספ ,םילשורי זוחמ – ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ ןמפוה 3738/08
 לש ןביט תא ליבגמ וניא תונמאנה קוח"( )1.3.2009 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל )1(ב קרפ ,יקסבוקרטויפ 'נ ןונרא 548/06

 סכנב תולעב תיינקה :ןמאנה תולועפ ךרוצל סכנב הטילש תיינקהל תוירקיע םיכרד יתש תומייק .סכנל תוירשפאה תוקיזה
 )30.3.08 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 31 'ספ ,יחצ 'נ םרמע 4283/05 )ם-י יזוחמ( פ"ה ;)"סכנב לועפל האשרה ןתמו ןמאנל
 םולש( א"ת ;)"ונממ תונהיל יאכזש ימ תבוטל סכנב לעפיש תנמ לע ,םדא לש סכנב ןמאנל הטילש תיינקה איה תונמאנ"(
 רשיפ 192/90 )ם-י( א"ע ;)2.8.2006 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 16 'ספ ,"השדחה הפוריא תאיצי" 'נ בוזרו 5295/03 )תרצנ
 50 ,45 )1(ט"משת מ"פ ,סלב 'נ לע-לא 12844/86 )א"ת יזוחמ( 'מה ;)םסרופ אל( ןיעקרקמה םשרמ לע הנוממה 'נ 'חאו
 סכנב קיזחהל איה ןמאנה תבוח יכ הריבסמ הרדגההו )תולעב הלימב שומיש ןיא( סכנל הקיז וז יכ תעבוק הרדגהה"( )1986(

 תויוכז תא הרואכל המיע תאשונ תולעבה ירה ?הקזחה לש תפסותה המ םשל ,הרואכל םילעבה ןמאנה היה םא .וב לועפל וא
 .)"סכנב תולעב ןמאנל ןיאש דמל התא וז הרדגה ךותמ אקווד .הקזחה
 .1962 תישארב ןהכ םייח ןוילעה טפשמה תיב טפוש ידי-לע הבתכנש ,קוחה תעצהל הנושארה הטויטב רבכ הצמוא וז הדמע 6
 ,רחא םדא תבוטל ,וב היישע לכב וא סכנב תינולפ הלועפב וא ,סכנ לש ותרימשב וא ותקזחהב בחה" ,וז הטויטל 1 ףיעס יפל
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 ץעויכ ודיקפתב קוחה לע הדובעל םרתש ,רגמש ריאמ םג לגדו ,קוחה תעצה לש הנושארה הטויטה
 ,רגמש תדמעל ךשמהב תונמאנה דסומל הביחרמה השיגה תינשב הצמואש העשמ 7.הלשממל יטפשמה
 ןתרבעהב תונמאנ תריצי תונתהל אלש ורחב ךילהב םיברועמה .הקיקחה ךילה םות דע דוע התנוש אל
 לש תילארשיה ותסרג תא םיאתהל ושקיב ,תישאר .תוביס יתשמ הל תופפכומה תויוכזה לש ןמאנל
 םירשעה האמה לש םיעבשהו םישישה תונשב בצועש ,ילארשיה יטרפה טפשמל תונמאנה דסומ
 תא חסנל הקיקחה ךילהתב םיברועמה ושקיב ,לשמל ךכ 8.תילטנניטנוקה טפשמה תרוסמ תארשהב
 קוח יפיעסלו ןובזעה להנמב םיקסועה השוריה קוח יפיעסל המודב ןמאנב םיקסועה קוחה יפיעס
 וא תולעבב םהיאלממ תא םיכזמ םניאש םידיקפת ינש – םיספורטופאב םיקסועה תיטפשמה תורשכה
 תא ףוקעל ושקיב דוע 9.המאתהב ,סופורטופא ול הנומש ימ יסכנבו ןובזיעה יסכנב תרחא ןיינק תוכזב
 תוכז ןיא הז קוח תליחתמ" יכ ןיעקרקמה קוחל 161 ףיעסבש העיבקה רואל ,תוררועמש תויתייעבה
 תויוכזב תולעבה דוע לכ ,תונמאנ יפל הנהנ קיזחמ ןהבש רשויבש תויוכזה 10,"קוח יפל אלא ןיעקרקמב
 161 ףיעס לש ותרתוכו ,קוח יפל ןניאש תויוכז ןה רשויבש תויוכז .וילא הרבעוה אל תונמאנל ופפכוהש
 רשפאל הקיקחה ךילהב םיברועמהמ קלח ושקיב ,הז ישוק ףוקעל ידכ ."רשויבש תויוכז תלילש" איה
 חוכ יופיי ןתמו ,הנהנל רצויה ןמ תורישי הל תופפכומה תויוכזה לש הרבעה ךרד-לע תונמאנ תריצי

 תולעב .תונמאנל תופופכה תויוכזב תולעב הנהנה לבקמ וז ךרדב תונמאנ םירצוי רשאכ .ןמאנל םיאתמ
 הריציה תיינתהמ קקוחמה תוענמיהל תפסונ הביס .קוח יפל תוכז ןכל איהו 11ןיעקרקמה קוחב תרכזנ

 הקיקחה ךילהב םיברועמה ןמ לודג קלחש איה הל תופפכומה תויוכזה לש ןמאנל ןתרבעהב תונמאנ לש
 לש ןבור-בור .לעופב ומייק זאד ץראה יבשויש תויתונמאנה תוקיטקרפה לע לוחי קוחהש בושחש ורבס
 וספתש ימ ןיינעל ,לשמל ,אוה ךכ :תונמאנל תופפכומה תויוכזה לש ןמאנל ןתרבעהב תוכורכ ויה אל הלא
 ילהנמו תורבח יקרפמ ,םיסכנ יסנוכ ,םיספורטופא ןוגכ ,קוח חוכמ םינמאנכ הקיקחה ךילהב םיברועמה
 12.תונובזע

 
 ,)י"מא :ןלהל( הנידמה ןויכראב םיאצמנ הטויטה לש םיקתוע "]...[ תונמאנ ארקיי תאז תובחל ;רומאה סכנה יבגל ןמאנ אוה
 ,ןהכ םייחמ בתכמ לשמל ואר ;הז קיתב םיבר םיכמסממ הלוע הנושארה הטויטה רבחמ ןהכ לש ותויה .21349/1-לג קית
 תקיקח תא םזיש אוה ףסוי בד יכ הארנ קיתבש רמוחה ןמ .)29.5.1964( םיטפשמה רש ,ףסוי בדל ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש
 רחאל ,2.11.1961-ב םיטפשמה רשכ ותנוהכ תליחת םע דימ טעמכ לחה קוחב לופיטהש אוה ירקמ אלו ,תונמאנה קוח
 בתכמ ,קית ותואב ,ואר :"תויונמאנהו תושדקהה קוח תקידבל הדעו" שארל ןהכ תא הנימ ףסוי .תישימחה תסנכל תוריחבה
 ייונישב ,ורמיש תישילשהו היינשה תוטויטה .)29.1.1962( ןוילעה טפשמה תיב טפוש ,ןהכ םייחל ,םיטפשמה רש ,ףסוי בדמ
 .21349/1-לג קית ,י"מאב תויוצמ ןהיתש ;הנושארה הטויטב רבכ העיפוהש ,תונמאנה דסומל הביחרמה הרדגהה תא ,חסונ

 ,הדעווה ירבח .ןהכ לש ותושארב הדעו לש התדובע ירפ התיה ,29.5.1964-ב ףסוי רשל ןהכ טפושה שיגהש ,היינשה הטויטה
 לש ימואתפה ותומ רחאל .סורזל ירנהו םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבמ אדנל רשא טפושה ,ןולא םחנמ ר"ד ויה ,ודבלמ
 ,18.4.1965 םוימ ,תישילשה הטויטה .ץיבורוה .ש דרשממ יטול ןירתק ד"וע ותוא הפילחה הדעווה תדובע ךלהמב סורזל
 טילקרפ ןגס ,ןמדלוג ריאממ בתכממ הלוע וז הטויט רבחמכ ןמלא יוהיז .ודבל ןמלא )רטיפ( סחנפ ידיב הארנכ הבתכנ

 ,הלשממל יטפשמה ץעויה ,רגמש ריאמל ןמלא סחנפמ בתכממ ןכו ,)24.12.1967( הקיקחה לע הנוממה ,סלג ןיטרמל ,הנידמה
 ידיב 1965-ב הדְּבועש ,"תיעיבר הטויט – תונמאנה קוח" תרתכומה הטויט .21349/10-לג קיתב םיבתכמה ינש .)14.3.1972(
 ימענ ,סלג ןיטרמ ,)הקיקח( הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה ,ןידי ירוא תא התנמש ,םיטפשמה דרשמ ידבוע ברקמ הדעו

 .תונמאנל םיפופכה םיסכנה ילעב תויהל ןמאנ לע היפלש הדמעל הביחרמה הדמעה ןמ הגוסנ ,יגלש 'מו ןמלא סחנפ ,ןומולס
 תפסונ הדעו ידיב 1972–1970 םינשב הדבועש ,קוחה תעצהל תישימחה הטויטב .21349/10-לג קית ,י"מאב היוצמ וז הטויט
 תסיפת תא וצמיאו םיחסנמה ורזח ,רלדא 'גו ץיבמד רזעילא ,ןמדלוג ריאמ ,ןמלא סחנפ תא התנמש ,דרשמה ידבוע ברקמ
 הז יוניש .תרחא הרטמל וא הנהנ תבוטל וב לועפל וא שוכרב קיזחהל בייח םדא ובש בצמ לכ ורדגב תללוכה תונמאנה דסומ
 הטויטל 1 'ס חסונ תא תונשל רגמש עיצה ובתכמב .7.6.1970-ב ןמלאל רגמש חלשש בתכמ תובקעב הארנה לככ שחרתה
 תרחא תיקוח ךרד לכב וא ,האשרה וא תולעב לש ךרדב סכנב קיזחמה םדא תבייחמה תובח" רדגות תונמאנהש ןפואב
 ומכ ,)1972/73( 197 גכ ןובשחה האור תעה בתכב המסרופש הטויטל 1 ףיעס ."רחא םדא תבוטל וב לועפל וא סכנב קיזחהל
 סכנב לועפל וא קיזחהל בייח םהמ דחא היפלש םדא ינב ןיב הקיז איה תונמאנ" יכ עבק ,)1972/73( 262 ח טילקרפהב םג
 היפ-לעש ,תיטפשמ הקיז"כ תונמאנה הרדגוה הנושאר האירקב הרשואש קוחה תעצהל 1 ףיעסב ,ףוסבלו ."ותלוז תבוטל
 .23 ח"ה ,1974–ה"לשתה ,תונמאנה קוח תעצה :"תרחא הרטמל וא הנהנ תבוטל סכנב לועפל וא קיזחהל ןמאנ בייוחמ

 .תמדוקה הרעהב תוינפה ואר 7
 םוימ רגמשל ובתכמ לשמל ואר( הלשממה שאר דרשמב יטפשמה ץעויה זא ,ןרא ריאמ ויה וז הדמעב םיקיזחמה ןיב 8

 דיסחכ ,ששחש םושמ ,תונמאנה דסומל הבחרה הרדגהה תא ףידעה ןידי .ןידי ירואו )21349/10-לג קית ,י"מא ,3.5.1972
 איבי רתוי תקיודמ הרדגה ץמאל ןויסינ יכ ,יפוריאה טנניטנוקה לש טפשמה תוטישל תילארשיה טפשמה תטיש בוריק
  .)2011 ילויב 10-ב ,הלשממל יטפשמה ץעויל תרזוע זא התיהש ,הי'צקורפ הלייא םע יתכרעש ןויאר( ילגנאה ןורתפה ץומיאל
 תיטפשמה תורשכה קוח יפיעס .120–78 'ס םה ןובזעה להנמב םיקסועה ,63 ח"ס ,1965–ה"כשתה ,השוריה קוח יפיעס 9
 .ח67–33 'ס םה םיספורטופאב םיקסועה ,120 ח"ס ,1962–ב"כשתה ,תוספורטופאהו

 .259 ח"ס ,1969–ט"כשתה ,ןיעקרקמה קוח 10
 .2 'ס ,םש 11
 טפשמו קוח ,הקוחה תדעו תובישי לכב ,ןידה יכרוע תכשל גיצנכ ,ףתתשהש ,םרכ המלש ד"וע ,ראשה ןיב ,וקיזחה וז הדמעב 12
 ,הקוחה תדעו לש 38 'סמ הבישי לוקוטורפ( וחוסינ םשל דחוימב המקוהש הלש הנשמה תדעו תובישיו קוחה חוסינב וקסעש
 9-10 ,9-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 44 'סמ הבישי לוקוטורפ ;)16.1.1978( 2-3 ,9-ה תסנכה ,טפשמו קוח
 לוקוטורפ( ןידי ירוא ,))11.1.1979( 3 ,9-ה תסנכה ,תונמאנה קוח ןינעל הנשמ תדעו לש 9 'סמ הבישי לוקוטורפ ;)8.2.1978(
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 תריציש ףאו ,תונמאנ לש םינוש םילדומ םילבוקמ ןהב םג יכ דמלמ תורחא טפשמ תוטישב ןויע 2 §
 תומייק ,תונמאנ רוציל תלבוקמו תיזכרמ ךרד איה ןמאנל הל תופפכומה תויוכזה תרבעה ידי-לע תונמאנ
 הלאשב תונמאנה ינידב םיירקיעה םירפסה ירבחמ לש םהיתועד תוקלחנ הילגנאב .תורחא םיכרד םג

 ירבחמ .תורחא םיכרד ונכתייש וא ,תונמאנ רוציל הדיחיה ךרדה איה רומאכ תויוכז תרבעה םא
 םיאמדקא השולש ,Underhill and Hayton: Law of Trusts and Trustees לש תינכדעה הרודהמה
 :תונמאנל םיפופכה םיסכנה לש םהילעב דימת אוה ןמאנ יכ םירובס ,תונמאנה ינידב םיחמומה יריכבמ

A trust is an equitable fiduciary obligation, binding a person (called a trustee) to 
deal with property (called trust property) owned and controlled by him as a 
separate fund, distinct from his own private property, for the benefit of persons 
(called beneficiaries or, in old cases, cestuis que trust), of whom he may himself be 
one, and any one of whom may enforce the obligation.13 ]ו.ח.א ,ילש שגדה.[  

 ןיד-יכרוע השולש ,Lewin on Trusts לש תינכדעה הרודהמה ירבחמ לש תונמאנה דסומ תרדגה וליאו
  :תיעמשמ-דח הכ הניא ,תויונמאנב םיחמתמה םיחילצמו םיעודי

The typical case of a trust is one in which the legal owner of property is 
constrained by a court of equity so to deal with it as to give effect to the equitable 
rights of another, but there is no really satisfactory definition.14    ].ו.ח.א ,ילש שגדה[

Paolo Panico, רטשמ יכ רובס ,תונמאנה יניד לש יתאוושהה רקחמב םיליבומה םידמולמה דחא 
 תוכז לש התיינקהב תונמאנ תריצי הנתמ וניאש ךכב אקווד ילגנאה הזל המוד ילארשיה תונמאנה
 the Israeli Trusts Law 1979 … follows“ ,וירבדל .תונמאנל םיפופכה םיסכנב ןמאנל יהשלכ תמיוסמ

the traditional English approach under which a trust is essentially ‘a relationship to any 
property’”.15 ישפח שומיש רכינ תילגנאה טפשמה תרוסמ סיסב לע וחתפתהש טפשמה תוטישב ,ןכאו 

 ידכ םג "תונמאנ" יוניכב שמתשהל הייטנה איה הז ישפח שומישל תומגודה תחא ."תונמאנ" חנומב
 ,לשמל ךכ .ןומא בח אוה םהיבגלש םיסכנה לעב וניא ןומא תבוח בחש ימ ןהבש ןומא יסחי תוכרעמ ןייצל
 ונתנ ,הדנק לש היתוזוחממ דחא ,תיטירבה היבמולוק לש ןוילעה טפשמה-תיב ינפב הנודנש תחא השרפב
 ףסכב שמתשהל הדנק בשותל חוכ יופיי ,ידנק קנבב ףסכ םהלש-םמשב ודיקפהש ,סויצירואמ יבשות גוז

 תויוכזה .ןולמ תונקל ידכ ףסכב שמתשה חוכה-הפוימ .הדנקב ןיעקרקמ םמשב שוכרל ידכ ודיקפהש
 ךרעמ יכ עבק טפשמה תיב .םיווש םיקלחב ,חוכה-הפוימ תטילשבש הרבחו גוזה םש לע ומשרנ ןולמב
 ,was such as to create a fiduciary relationship between [the parties“ םידדצה ןיב םיסחיה

A.H.W.]. The hotel purchase … was in breach of that trust as to the half interest of [the 
]”, A.H.W.controlled company.16 שוכרהש ףא "תונמאנ" םיסחיה ךרעמ תא הניכ טפשמה-תיב 
 תשיכר רובע הרומתהמ קלחכ םלוש ךשמהבשו ,ומש לע קנב ןובשחב גוזה דיקפהש םוכסה ,הל ףופכה
 ןתינש חוכה-יופייב התצמתה שוכרה ןיבל ןמאנה ןיב הקיזהו ,ןמאנה תולעבב בלש םושב היה אל ,ןולמה
 .ןמאנל
 םיקוקיח לש הצובקל ךייש תונמאנה קוח יכ תדמלמ םלועה יבחרב תונמאנה ירטשמ לש הניחב 

 יכ שורדל אלב תונמאנה דסומ תא םירידגמה תונמאנ יאשונב םייביטקיפידוק-ןיעמ וא םייביטקיפידוק
 ריכזא .ןמאנל תורבעומ תויהל תונמאנל תופפכומה ןיינקה תויוכז לע ,תונמאנכ רכוי םיסחי ךרעמש ידכ
 קוח .ילארשיה תונמאנה קוחל םירחואמ םלוכ ;וז הצובקל םיכיישה לארשיל ץוחמ םיקוקיח השימח
 ,םינש רשעכ ןב בכרומ תוצעוויהו חוסינ ךילהת רחאל 2019-ב קקחנש ,דנליז-וינ לש שדחה תונמאנה
 הלאככ תורכומה תויונמאנמ לידבהל ,שארמ תננכותמ תונמאנ( תשרופמה תונמאנה תא רידגמ

 
 יטפשמה ץעויכ רגמש תא ףילחהש ,קרב ןרהא ,))6.3.1978( 10 ,9-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 51 'סמ הבישי
 לש 130 'סמ הבישי לוקוטורפ( לחש השמו )2 ,9-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 69 'סמ הבישי לוקוטורפ( הלשממל
 .))6.6.1979( 4 ,9-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו

13Underhill, § 1.1(1), at p. 3 . 
14001, at p. 2 -Lewin, § 1. 
15 ed. (Oxford 2017) § 13.137, at p. 745 nd, 2International Trust LawsPaolo Panico, . 
16 ]Tim v. Lai (1986), 5 B.C.L.R. (2d) 245 (B.C.S.C.) [74 . 
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 שוכרב לעופ וא קיזחמ ןמאנה ותרגסמבש ןומא יסחי ךרעמכ )טפשמה תיב ידי-לע תיביטקפסורטר
 :תרתומ הרטמל וא הנהנ תבוטל

The characteristics of an express trust are as follows: 
(a) it is a fiduciary relationship in which a trustee holds or deals with trust property 
for the benefit of the beneficiaries or for a permitted purpose; and 
(b) the trustee is accountable for the way the trustee carries out the duties imposed 
on the trustee by law.17 

 לש תונמאנה קוחבש הרדגהה ,דנליז-וינו לארשי לש תונמאנה יקוחבש תונמאנה תורדגה ומכ
 ןיב תונמאנל תופופכה תויוכזה לש יהשלכ תמיוסמ האצקה תבייחמ הניא ןיס לש תיממעה הקילבופרה
 :הל םידדצה

[F]or purposes of this Law, trust refers to that the settlor, based on his faith in 
trustee, entrusts his property rights to the trustee and allows the trustee to, according 
to the will of the settlor and in the name of the trustee, administer or dispose of such 
property in the interest of a beneficiary or for any intended purposes.18 

 וניא ףיעסה ,ותוא ושריפש םייניסה טפשמה יתב תעדל םג ומכ ,הז ףיעסב וקסעש םינשרפה בור תעדל
 לעופ תועמשמ .תונמאנל ףופכה שוכרב תולעבה לש ןמאנל התרבעהב תויונמאנ לש ןתריצי תא הנתמ
 תונמאנל ףופכל ונוצרבש תויוכזה תא ריבעי רצויה יכ השירדב רבודמ ןיא ךא ,המומע entrusts חתפמה
  20.תוחילש לש התריצי רואיתל לעופ ותואב תשמתשמ תיניסה תיחרזאה הקיקחה 19.ןמאנל

 תאצקהל רשאב הדמע לכ םיטקונ םניאש ,ןיסו דנליז-וינ ,לארשי לש תונמאנה יקוחל דוגינב
 וז הלאשל סחייתמ הקירפא םורד לש תונמאנה קוח ,הל םידדצה ןיב תונמאנל תופפכומה תויוכזה
 התרבעה ןיבל ןמאנל תונמאנל םיפופכה םיסכנב תולעבה תרבעה ןיב רוחבל תויונמאנ ירצויל רשפאמו
 תא להנל תוכמסו חוכ ןמאנה לבקמ ,הנהנל רצויהמ תורישי תרבעומ םיסכנב תולעבהש הרקמב .הנהנל
 לע שרופמב רסוא תיסורה היצרדפה לש יחרזאה סקדוקבש תונמאנה קרפ 21.הנהנה ליבשב םיסכנה
 סנכנש ,יסורה רטשמה םג ,יניסה תונמאנה רטשמ ומכ .ןמאנל תונמאנל ףופכה שוכרב תולעבה תרבעה
 םיפופכה םיסכנה תרבעה העמשמש ,"תונמאנב הרבעה" ןיב הנחבה לע ססובמ ,1996-ב ופקותל
 תייצניבורפ לש תונמאנה רטשמ ,ףוסבלו 22.וללה םיסכנב תולעבה תרבעהל ,ןמאנ לש ולוהינל תונמאנל

 
17Trusts Act 2019, s. 13 (NZ) . 
18 Trust Law of the People’s ) [中國人民共和國的信託法Zhōngguó rénmín gònghéguó de xìntuō fǎ (

Republic of China], (promulgated by Order No. 50, Apr. 28, 2001, effective Oct. 1, 2001) § 2 (China), 
12/10/content_1383444.htm-http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007 translated in. 

Co. Ltd. v. Huabao Trust & Inv. Co. Ltd., (Shanghai High People’s  Yanxin םה אשונב םיירקיעה ןידה יקספ ינש 19
Ct. Mar. 16, 2005) (China); Beijing Haidian Sci. & Tech. Dev. Co. Ltd. v. Shenzhen Xinhua Jinyuan Touzi 

Fazhan Youxian Gongsi, (Chongqing High People’s Ct. Mar. 19, 2007) (China). תורפסב וארו:Frances Foster, 
American Trust Law in a Chinese Mirror, 95 MINN. L. REV. 602 (2010); LUSINA HO, TRUST LAW IN CHINA 

65–66 (2003); Lusina Ho, Trust Laws in China: History, Ambiguity and Beneficiary's Rights, in RE-
IMAGINING THE TRUST: TRUSTS IN THE CIVIL LAW 183 (Lionel Smith ed., 2012);Rebecca Lee, 

Conceptualizing the Chinese Trust, 58 INT'L & COMP. L. Q. 655 (2009); Donovan Waters, The Future of the 
Trust – Part I, 13 J. INT'L TR. & CORP. PLAN. 179, 219–222 (2006). 

  General Principles of Civil ) [华人民共和国民法通则中gònghéguó mínfǎ tōngzé(Zhōnghuá rénmínואר 20
Law of China], (promulgated by Order No. 37, Apr. 12, 1986, effective Jan. 1, 1987) §§ 64, 65 (China). 

21 Trust Property Control Act 57 of 1998 § 1 (S. Afr.); de Waal, Edwin Cameron & Marius Johannes  
Honoré’s South African Law Of Trusts, 5th ed. (Capetown 2002) 272–277. 

22  translated in[GK RF] [Civil Code] art. 1012 (Russ.),  EDERATSIIFOSSIISKOI RODEKS KRAZHDANSKII G
RUSSIAN CIVIL LEGISLATION 484 (William E. Butler ed. & trans., 1999). לצא ןויד ואר Bernard Dutoit, Russian 

Civil Law Between Remnants of the Past and Flavor of the Present, in PRIVATE AND CIVIL LAW IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 181, 185–195 (William B. Simons ed., 2009).  
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 – תונמאנל םידדצה ןמ דחא ףאל יכ עבוק ,1991 תנשמ הלש יחרזאה סקדוקב עבקנש ,הדנקב קביווק
  :הל םיפופכה םיסכנב יהשלכ ןיינק תוכז ןיא – הנהנהו ןמאנה ,רצויה

[T]he trust patrimony […] constitutes a patrimony by appropriation, autonomous 
and distinct from that of  the settlor, trustee or beneficiary and in which none of 
them has any real right.23 

 לעב אוה ןמאנה ויפלש תונמאנה לדומ ןיבש הריתסה תא ורתפ קביווק לש יחרזאה סקדוקה יחסנמ
 הנהנה וליאו ,)Common Law הנוכמה הז( טפשמה תטיש לש דחא קלח יפל תונמאנל ףופכה שוכרה
 היפלש תילטנניטנוקה הסיפתה ןיבל ,)Equity הנוכמה הז( הטישה לש רחא קלח יפל שוכרה ילעב אוה
 יבטוק תשולשמ דחאל ףא ויפלש תונמאנ לדומ תריצי ידי-לע 24,הקולחל תנתינ הניא םיסכנב תולעבה
 תללוכ תונמאנה םא .תונמאנל םיפופכה םיסכנב יהשלכ ןיינק תוכז ןיא תיתונמאנה םיסחיה תכרעמ
 ןיא ךא ,תונמאנה תא להנל וילע לקהל ידכ ןמאנה םש לע הנמשרית ןה ,םושיר תונועטה םיסכנב תויוכז
 תויוכזל ,הז לדומ יפל .ןהל םיפופכה םיסכנב וא הלא תויוכזב יהשלכ ןיינק תוכז ןמאנל תונקהל ידכ ךכב
 טפשמה תוטישב ותקיקח זאמ ץמוא יקביווקה תונמאנה לדומ .םילעב ןיא תונמאנל םיפופכה םיסכנב
  26.היכ'צ לשו 25יאווגורוא לש
 

 יל הארנ ,לארשיל ץוחמ תונוש טפשמ תוטישב םילבוקמה תונמאנה ילדומ לש ןוויגל בל םישב 3 §
 לדומל ילארשיה תונמאנה רטשמב םישמתשמה תא ליבגהל הביס ןיא ,יוארה ןידה תניחבמ םג יכ
 .תוביס שולשמ תאז .תונמאנל םיפופכה םיסכנה תא ותולעבב ןמאנה קיזחמ ותרגסמבש תונמאנה

 הלועפ-חוכ וא הטילש לש ןמאנל םתקנעה ךות תונמאנ רוציל ,םייקה ןידב תמייקה ,תורשפאה ,תישאר 
 הליעמלו תובוח תרפהל ןוכיסה תא םצמצל היושע ,םהב תולעבה לש אלו ,הל םיפופכה םיסכנב דבלב
 הרפמה הלועפ עצבל ןמאנ שקבמ םלומ ,תונמאנל םיינוציח םידדצש םושמ תאז .םינמאנ ידי-לע ןומאב
 קלח לוטילמ ענמיהל םייושע ,הלא תובוח הרפמה תונמאנ סכנ תריכמ ןוגכ ,תונמאנה יפל ויתובוח תא
 םידדצה תא עינהל יושע תאז הדבוע יוליג .ןמאנה תולעבב וניא סכנהש ולגי םא תננכותמה הרפהב
  .תננכותמה הלועפה תא עצבל יאשר אוה םא ןמאנה לומ קודבל םירומאה םיינוציחה

 וללה םיסכנב לועפל וא קיזחהל םהילעשו םיסכנל הקיז םהל שיש ימ לע תונמאנה ןיד תלחה ,תינש
 יסכנ ןיינעל( דיגאתב הרשמ יאשונ ןוגכ – וללה םיסכנה ילעב םניאש ףא ,תרחא הרטמל וא םינהנ תבוטל
 ול הנומש םדאה יסכנ ןיינעל( שוכרל םיספורטופא ,)ןובזיעה תלוכת ןיינעל( ןובזיע ילהנמ ,)דיגאתה
 תורבחו ,)ןועריפה לדח יסכנ ןיינעל( םידיגאתו םידיחי לש ןועריפ תולדח יכילהב םינמאנ ,)סופורטופא
 ןיד תא תכפוה – )ןרקב םילהונמה םיסכנה ןיינעל( תונמאנב תופתושמ תועקשהל תונרק לש תולהנמ
 םידיקפתה ילעב לכ לש חותיפהו הדיקשה ,הלועפה ,הרימשה ,ןומאה תובוחש יללכ ןיד רוקמל תונמאנה
 27,ןהיתובוח תא םיאטבמה םידחוימ םיניד םילח הלא תויסולכוא לע ,ןכא .ונממ תועבונ ליעל יתינמש
 םע דדומתהל יואר םלוא .יללכה תונמאנה ןיד לע הלא םיניד ףידעהל שי תונמאנה קוחל 42 ףיעס יפלו

 שומיש ידי-לע ,םידחוימה םינידב תורדסומ ןניאש ,וללה תויסולכואל תועגונה תויטפשמ תולאש
 לע םילחה םידחוימה תוירחאה ירטשמל תופיסומה תונמאנה קוח תוארוה ןיב .הז קוח תוארוהב

 
23 of Québec, S.Q. 1991, c. 64, art. 1261 (Can.) Civil Code. יקביווקה תונמאנה לדומב ןויד ואר:  ,LAXTONCOHN J

STUDIES ON THE QUEBEC LAW OF TRUST (2005);Waters, 1409-1444;Madeleine Cantin-Cumyn, La Fiducie, 
un Nouveau Sujet de Droit?, in MÉLANGES ERNEST CAPARROS 129-143 (Jacques Beaulne ed., 2002); 

Donovan W.M. Waters, The Institution of the Trust in Civil and Common Law, 252 RECUEIL DES COURS 
113, 396-407, 429-432 (1995);Yaëll Emerich, The Civil Law Trust: a Modality of Ownership or an Interlude 

in Ownership?, in THE WORLDS OF THE TRUST 21, 30–39 (Lionel Smith ed., 2013). 
 ,The Roman Law Concept of Dominium and the Idea of Absolute Ownership,Peter Birks ואר וז הסיפתל 24

1985 ACTA JURIDICA 1 (1985). 
25 )A (Uru.-223 [D.O.]FICIAL OIARIO D27, 2003, 26.375  Ley de Fideicomiso, No. 17.703, Octubre. לצא ןויד וארו 

Leslie Turano, Uruguay’s Fideicomiso, 19 TOLLEY'S TR. L. INT'L 149 (2005). 
26 1474 (Czech)–89/2012 Sb., §§ 1448 anský ZákoníkčOb. לצא ןויד וארוNational Report for the Tomáŝ Richter, 

Czech Republic, in TOWARDS AN EU DIRECTIVE ON PROTECTED FUNDS 59, 65-70 (S.C.J.J. Kortmann et al. 
eds., 2009). 

 תורשכה קוחל ח67–33 'ס ;השוריה קוחל 120-78 'ס ;189 ח"ס ,1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל 257-252 'ס ,המאתהב ,ואר 27
 ,תונמאנב תופתושמ תועקשה קוח ;310 ח"ס ,2018-ח"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןוערפ תולדח קוח ;תוספורטופאהו תיטפשמה
  .308 ח"ס ,1994-ד"נשתה



7 
 

 המוד ןיאש ,קוחל 13 ףיעסבש טרופמה םיניינעה דוגינ רוסיא תא תונמל ןתינ ליעל תורכזנה תויסולכואה
  .תורומאה תויסולכואה לע הלחה תדחוימה הקיקחב ול

 ךכב תיתקיקחה הינומרהה ןורקע תא םייקמ קוחל 1 ףיעסבש הלוחתה-בחר תונמאנה לדומ ,תישילש
 ,ןווכמ תוחילשה קוחל 8 ףיעסש ףא .תוחילשה קוחב תונמאנה דסומב שומישה תא םלוה אוהש
 דסומל אלו חולשה לש ןומאה תבוחל ,"תונמאנב חלושה יפלכ גוהנל ... בייח" חולש יכ ותארוהב
 בקע חולשה ידיל אבש סכנ לכ" יכ ועבקב הז דסומל ןווכמ תוחילשה קוחל 10 ףיעס 28,תונמאנה
 םיכרדב תוחילשה בקע םיחולש ידיל םיאב םיסכנש תויה 29."חלושה לש ןמאנכ ודיב קזחומ תוחילשה
 תוחילשה קוח קקוחמ יכ הארנ ,חולשל םירחאמ וא חלושהמ םהב תולעבה תרבעהב תוכורכ ןניאש תובר
 המוד ןבומ ןתמ .םהב תולעב בגא אלש םיסכנב הטילשו הקזחה םג ףיקמה ןבומ תונמאנה דסומל ןתנ
 הינומרהה תאו הקיקחבש תויטנרהוקה תא םיצעמ תונמאנה קוחל 1 ףיעסבש תונמאנה דסומל
 30.תיביטמרונה

 תונמאנל ףופכה שוכרה .ב

 סכנ םויקב ךרוצ שי ,וז ןיעמ הקיז םוקתש ידכו ,סכנל הקיז תשרדנ תונמאנ םוקתש תנמ לע 4 §
 ךכ ;הזוח יפ-לע וא ןיד יפ-לע תוכז ןוגכ ,ישחומ-יתלב תויהל לוכי הז סכנ .הקיזה תסחייתמ וילאש
 31.ןיעקרקמ רכמ הזוח םתחיי ובש דעומה תא עובקל תוכז תונמאנל הפפכוה רונמ 'נ יקסניבור תשרפב
 ,קוחל )א(3 ףיעס רמאמכ ;הייח ךלהמב הרוצ שובללו טושפל ,הסנכה בינהל יושע תונמאנל ףופכה סכנה
  ."תונמאנה יסכנל םה ףא ויהי תונמאנה יסכנ לש םהירומתו םהיתוריפ"
 םימיוסמ תויהל תונמאנל םיפופכה םיסכנה םיכירצ המכ דע הלאשה הקיספב הלוע םעפ ידמ 
 הקיז" יכ רבס םרכש ףא .תונמאנ הרצונ אל יכ ועמשמ וללה םיסכנה לש תומיוסמ רדעה םאהו ,םירורבו
 קספ רגמש אישנה .ךכ הסרג אל הכלהה 32,"םיסכנ לש רדגומ-יתלב לולכמל םג הקיז העמשמ סכנל
 השרפש ףא 33."רורבו םיוסמ היהי תונמאנה סכנ יכ ... שרדנ" יכ ואדרונ תיירק חותיפל הרבחה תשרפב
 תדימל רשאב ןידה תא הניש אל קוחה ,ופקתל תונמאנה קוח תסינכל םדקש ןידה יפל הנודנ וז
 יכ טפשמה-תיב עבק ןשיה ריבשמה 'נ טשוקיר תשרפב .תונמאנל ףופכה סכנה לש תשרדנה תומיוסמה
 רמלפ 'נ רטנסב םיחיטש תשרפב ,המודב 34.םייפיצפס יתלב םיפסכ לע תונמאנ ליחהל ןתינ םא קפס
 םיפסכ םע "רטנסב םיחיטש" ירצומ רובע תוחוקלמ ולבקתהש םיפסכ Ace תרבח הבבריע םש ,תיזגו

 הלכי אל ,תונמאנב םקיזחהל שיש תונמאנה יפסכ ורדגוה אל דוע לכ" יכ טפשמה תיב עבק ,םירחא
 תוינמ לבקי עבותה ויפלש םכסהב יכ טפשמה-תיב עבק ןורפע 'נ רב תשרפב םג 35."תונמאנ םהב רצוויהל
 ויה אל תויטנבלרה תוינמה הז דעומב ירהש ,תונמאנ הרצונ אל םכסהה דעומב המקוה םרטש הרבחב
 תריציל הקיפסמה סכנל הקיז רוציל ידכ היה אל דיתעב תוינמ עבותל תתל םיעבתנה תמכסהב .אצמנב
 וזל וננידב ההז תונמאנל םיפופכה םיסכנה לש תומיוסמ רדעיה לש האצותה יכ הארנ 36.תונמאנ

 37.תונמאנ תרצונ אל תומיוסמ רדעהב :לבוקמה טפשמה תרוסמבש
 ימ יכ הלוע ונממש ,תוקזחאו לוהינ הקדצ .י 'נ הסדנה .יט.י'ג.יט תשרפב ןידה-קספ ןפוד אצוי 

 םדוק םג דיתעל-םינהנל תופסונ תובוחו תוריהז ,ןומא תובוח בח ,ןמאנכ תונמתהל ,םכסה יפל ,רומאש
-ךרועש הקדצ .י תרבח הבייחתה השרפ התואב .תונמאנל ףפכיהל רומאה שוכרה ןיבל וניב הקיז תריציל
 תא וללכ הלא תוחוטב .םיפסכ הל הוולהש ,לט בקעיל תתל הבייחתהש תוחוטבה לע ןמאנכ שמשי הניד
 בתכמב וז תובייחתה רשיא ןידה-ךרוע .םידרשמ לש הרכשהו הריכממ קיפהל הדמע הרבחהש םיפסכה
 לע הצבר אלש ףא יכ קספ טפשמה-תיב .ןידה-ךרוע ידיל םהשלכ םיפסכ ועיגה אל לעופב .לטל חלשש
 יפל הבוחה :תונמאנה קוח יפל תובוח וילע ולח ,וידיל ועיגי החוטבה יפסכש ךכל גואדל הבוח ןידה-ךרוע

 
  .1043-1042 'מעב ,748 § ;1036-1034 'מעב ,740 § )1996 ,הינש הרודהמ( תוחילשה קוח ,קרב ןרהא :קרב רבס ךכ 28
 תיריע 48/84 )א"ת( פ"ה( דרגוניו אישנה ;)1983( 86 ,60 )3(זל ד"פ ,םסאק 'נ םסאק 84/80 א"ע( רגמש אישנה ורבס ךכ 29
 'מעב ,822-826 §§ ,28 ש"ה ליעל ,תוחילשה קוח ,קרב ןכו ;)1984( 245 ,225 )2( ה"משת מ"פ ,מ"עב הינתנ ב"צנ 'נ הינתנ

1116-1124.  
  .466-456 'מעב ,בודרגוניו-ירפח ואר קוחל 1 'סבש בחרה תונמאנה לדומ לש ותויצרב בחרומ ןוידל 30
 תונמאנה קוחב ״סכנ״ חנומה יכ רבס םרכ םג .)5.8.2015 ,ובנב םסרופ( רונמ 'נ יקסניבור 10-03-42633 )תפצ םולש( א"ת 31
 )א"ת יזוחמ( א"תב הצמוא ותשיגו ,)101 ׳מעב ,33 § ,םרכ( תורחא תויוכזו םיישחומ יתלב םיסכנ ,םיישחומ םיסכנ ללוכ

 .)3.11.2013 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 6 'ספ ,מ"עב תומזי בקוע ריאי ןב 'נ מ"עב 38 א"מת יברד 39665-11-11
 .104 'מעב ,33 § ,םרכ 32
 .)1992( 391 ,387 )5(ומ ד"פ ,מ"עב ואדרונ תיירק חותיפל הרבח 'נ םילודג םילעפמל המוש דיקפ 414/87 א"ע 33
 .)17.1.05 ,ובנב םסרופ( ינמז קוריפב מ"עב ןשיה ריבשמה 'נ מ"עב 3000 טשוקיר 1153/02 )א"ת יזוחמ( ר"שפ 34
 .)6.8.2012 ,ובנב םסרופ( הטלחהל 7.5 'ספ ,תיזגו רמלפ 'נ מ"עב .ש.ב רטנסב םיחיטש 12-01-34468 )'רמ יזוחמ( ק"רפ 35
 .)26.08.2010 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 13 'מע ,ןורפע 'נ רב 06-2102 )א"ת יזוחמ( א"ת 36
 § ,Underhill ,ילגנאה ןידל ,ואר certainty of subject matter תילגנאה הפשב טפשמה תוטישב הנוכמה השירדב ןוידל 37

10; Lewin, §§2-034 - 2-041 ; 2 ואר ,ינקירמאה ןידל Scott, § 10.3; ואר ,ידנקה ןידל Waters, 159-166 'מעב.  
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 .קוחל 10 ףיעס יפל הדיקשהו הנומאה ,תוריהזה ,הרימשה תובוחו ,הנהנל עדימ רוסמל קוחל 7 ףיעס
 ןומא לש םיסחי תכרעמ" חוכמ המק )?דיתעל( הנהנל בח ןידה-ךרועש ןומאה תבוח יכ עבק טפשמה-תיב
 טבמב 38."םידדצה ןיב ןמאנכ ,ותמכסהב ,].ח.א ,ןידה ךרוע[ לש ותסנכה םצעב ,םידדצה ןיב הרצונש
 הקיז המייקתה אל ןידה-ךרוע ידיל םייטנבלרה םיפסכה תעגהל םדוק ירהש ,הימתמ ןידה-קספ ,ןושאר
 ןיב םא ףא .ןידה-ךרוע לע ולח אל תונמאנה קוח יפל תובוחו ,תונמאנ המייקתה אל ,ךכ םאו ,םניבל וניב
 םדוק םג ןומא יסחי לש תכרעמ ,טפשמה-תיב סרגש יפכ ,המייקתה דיתעל-הנהנה ןיבל דיתעל-ןמאנה
 םימיקמ םניא ,סכנל הקיז אלב ,אדירג ןומא יסחי ,ףוסבל הרצונ אלש ,תננכותמה תונמאנה תריציל
 ,"הסינכה" המצע תימכסהה תכרעמה היפלש טפשמה-תיב תדמע תא ריבסהל ןתינ .תונמאנ יסחי
 טפשמב הנוכמה הנירטקודה ידי-לע ,דבלב 39ןומא בחכ אלו ,םידדצה ןיב ןמאנכ ןידה ךרוע תא ,ונושלכ
 םיפסכ תונמאנל ףיפכהל הקדצ .י תרבח לש התובייחתה םצע ,וז הטישל :trust of a promise ילגנאה
 ןמאנה תבוחבו וילא ןמאנה תקיזב ידש ,סכנ המצע-איה התייה ןמאנה ידיל וא הידיל ועיגה םרטש
 40.תונמאנ םיקהל ידכ תרחא הרטמל וא הנהנ תבוטל וב לועפל וא קיזחהל
 
 תושר אלו הבוח :ןמאנה לע תלטומה הבוחה .ג

 לועפל חוכו סכנל הקיז .ןמאנה לע הבוח תתשהב ךרוצ שי תונמאנכ רכות םיסחי תכרעמש ידכ 5 §
 חורב תאז .תרחא הרטמל וא הנהנ תבוטל וב לועפל וא קיזחהל הבוח רדעהב תונמאנ םירצוי םניא וב
 טפשמה תרוסמב תלבוקמה ,)המאתהב ,power-ו trust( ודצב הבוח ןיאש חוכל תונמאנ ןיב הנחבאה
 תונמאנ לש התורצוויהל יאנת" ,םרכ ירבדכ 41.סכנב תושעל ,ודצב הבוחש ,חוכ איה תונמאנ :לבוקמה
  42."תונמאנה תרטמ שומימל לועפל הבוח הלח ןמאנה לעש ,אוה

 לטנש ,םדא לע הלחש עובקל ידכ יכ ןוילעהו יזוחמה טפשמה-יתב ושיגדה רהוז 'נ איצב תשרפב
 ירבדכ .שרופמב וז הבוח ומצע לע לביק אוהש חיכוהל שי ,תמיוסמ הבוח ,ןמאנכ לועפל הזוחב ומצע לע
 עוציבל גואדל בייח ןמאנה ןיא ... .ןמאנ לע תובייחתה ,הפ לבהב ליטהל רשפא יא״ ,יזוחמה טפשמה-תיב
 תונמאנ תרצונ רשאכ םג .ךכ רבדה ןיא 43.״.וז הגאד בתכבו שרופמב וילע לטנ אל םא תמייוסמ הלועפ לש
 תולח ,תוחפה לכל .שרופמב ומצע לע לטנש הלאל תולבגומ ןניא ןמאנה תובוח ,ןמאנ םע תרכנש הזוחב
 אל םא םג ,תונמאנה קוח חוכמ תובוח ,הזוחב םמצע לע הז דיקפת ולטנש הלאכ םללכבו ,םינמאנ לע
 קיזחהל קוחל )ג(3 ףיעס יפל הבוחה תונמנ הלא תובוח םע .בתכבו שרופמב םמצע לע הלא תובוח ולטנ

 6 ףיעס יפל הבוחה ,םהיניב ןיחבהל תרשפאמה ךרדב וא םירחא םיסכנמ דרפנב תונמאנה יסכנ תא
 ןרקה תרימשל ליעיכ םיפטושה היכרצל םישורד םניאש תונמאנה יפסכ תא עיקשהל וא קיזחהל
 44,תוגהנתהב םג רוציל ןתינ הזוחב תרצונה תונמאנש תויה ,ןכ לע רתי .תופסונ תובוחו ,תוריפ תיישעלו
 קלח .בתכב אלשו שרופמב אלש םג ,ודיקפתמ שרדנכ ,תונוש תולועפ עצבל בייחתהל לוכי ןמאנש ירב
 ,קוחל 11 'ס יפל ,םנמא תונתינ ,6-ו )ג(3 םיפיעס יפל תובוחה ללוכ ,תונמאנה קוח יפל ןמאנה תובוחמ
 םינמאנ לע תולטומה תובוחה לכ ןמאנ לכ לע תולח תשרופמ הינתה רדעהב ךא ;תונמאנה בתכב הינתהל
  .בתכבו שרופמב ומצע לע ןתוא לטנ אל םא םג ,קוחב
 

 וב לועפל וא סכנב קיזחהל :ןמאנה תבוח לש הנכות .ד

 קיזחהל" ,הנושארה הפולחה ןיינעל .הקיז ול שי וילאש סכנב לועפל וא קיזחהל בייח ןמאנ 6 §
 םהמ לולשל וא םירחאל וריבעהל תלוכיה ןוגכ ,סכנב יהשלכ הטילש תאטבמ הקזחה יכ קספנ ,"סכנב

 
 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 41 'ספ ,מ"עב תוקזחאו לוהינ הקדצ .י 'נ מ"עב הסדנה יס.י'ג .יט 5112/03 )ם-י יזוחמ( א"ת  38

23.05.2006(.  
 ןאכמ .וזכ הבוח םיבייח םינמאנ םניאש םיבר םג ךא ,ןומא תבוח םיבייח םינמאנ .ןומא תבוח בייחש ימ אוה "ןומא בח" 39
 .434 'ס ,תונוממ יניד קוח תעצהב עבטנ גשומה .םינמאנה תצובקמ הלודג ןומאה יבח תצובקש
Don King v Warren(1844) 4 Hare 67;  Fletcher v Fletcher  ואר ילגנאה טפשמב trust of a promise תנירטקודל 40

[1998] 2 All ER 608, per Lightman J; affirmed [2000] Ch 291. לצא ןויד ואר Underhill, §§ 9-73 – 9-119; 
Lewin, §§ 4-013 – 4-017.  

  .108-97 'מעב ,Underhill, §§ 1.77 –1.66 ; Waters לצא וז הנחבאב ןויד ואר  41
  .105 'מעב ,34 § ,םרכ 42
 םסרופ( ןידה-קספל 3 'ספ ,רהוז 'נ איצב 456/85 א"ע ךותב טטוצמ ,)םסרופ אל( רהוז 'נ איצב 2189/85 )א"ת יזוחמ( 'מה 43
  .)24.6.1987 ,ובנב
 םימזי רומ רב 'נ דוד 11-10-21029 )'רמ יזוחמ( א"ע ;)1994( 813-281 ,801 )1(חמ ד''פ ,תג 'נ סלאוו 3829/91 א"ע ואר 44
 .)7.3.2012 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 45 'ספ ,מ"עב



9 
 

 ידכ 46.טפשמב תויוכזב הקזחהב םגו ,תיסיפ הקזחהב םג ןבומכ רבודמ יכ ףיסוה םרכ 45.הקזחהה תא
 לועפל" ,היינשה הפולחה ןיינעל .תונמאנ תבוחב הוּולמ תויהל סכנב ןמאנה תקזחה לע ,תונמאנ םוקתש
 תורחא תולועפ וא תויטפשמ תולועפ וב עצבל ,סכנב לועפל חוכ היהי ןמאנלש שרדנ יכ קספנ ,"סכנב
 תא ליבגמ וניאש ,ילארשיה ןידה יכ םירבדה ןמ הלוע 47.ןמאנכ ויתובוח תא אלמל ידכ ןמאנל תושורדה
 קיזחי ןמאנש שרוד וניא ףא ,ןמאנה תולעבב ןה הל תופופכה תויוכזה םהבש םיבצמל תונמאנה דסומ
 יאשר ןמאנש ךכב יד .תונמאנל ףופכה ישחומ סכנב ,תיסיפ ,קיזחיש וא ,תיטפשמ הניחבמ הלא תויוכזב
  .ישילש םדא אוה וילעבו רחא ידיב קזחומ סכנה םא םג – יטפשמ וא יסיפ ,סכנב לועפל

 תמייקמ ןהמ תחא לכש ,םינמאנ לע תותשומ תויהל תויושעה תובוח לש תומגוד רפסמ ןלהל
 דע סכנב קיזחהל ביוחמ תויהל יושע ןמאנ .וב לועפל וא סכנב קיזחהל הבוח רבדב קוחה תשירד תא
 לש תמיוסמ תוליעפ ןממל ביוחמ תויהל יושע אוה 48.הנהנל סכנה תא ריבעהל ןמאנהמ שקבי הנהנהש
 ביוחמ תויהל יושע אוה .םיקיזחמ ,רחא וא ,אוה םהב םיפסכ ידי-לע ,םיימדקא םידומיל ןוגכ ,הנהנה
 אוה .הנהנה יאושינ ןוגכ ,םימיוסמ םיעוריאב תולתב וא םיוסמ בצקב ,הנהנל םיסכנ וא םיפסכ ריבעהל
 .תונמאנל הפופכה הרידב רוגל ןוגכ ,תונמאנל ףופכה סכנב שמתשהל הנהנל רשפאל ביוחמ תויהל יושע
 ןמאנה יאשר םהבש םיפסכה םגו שרגמה םג רשאכ ,שרגמ לע ןיינב םיקהל ביוחמ תויהל יושע אוה
 םיפופכה םיפסכ עיקשהל ביוחמ תויהל יושע אוה 49.ותולעבב םניא ןיינבה תא םיקהל ידכ שמתשהל
 אקווד העקשה ןוגכ ,תרחא הרטמל וא ,תוריפ תיישע םשל ,רחא ידי-לע וא ודי-לע םיקזחומה ,תונמאנל
 יושע אוה .תורחא העקשה יכרד לש ןתלחותמ הנטק הז ףנעב העקשהה תלחותש תורמל ,םיוסמ ףנעב
 הנוכמה בצמ תוראתמ תונורחאה תומגודה יתש .םינהנל רחא קיזחמש םיפסכ תוצקהל ביוחמ תויהל םג
 םיפופכה םיסכנב קיזחמה ,יסאלקה ןמאנה דיקפת לצופמ הז בצמב .directed trust תירבה-תוצראב
 ,)להנמ( director וא )ןגמ( protector הנוכמה ןומא בחל :םיינשל ,יאמצע תעד לוקישמ הנהנו תונמאנל
 םיפסכב קיזחמה ,ןמאנ הנוכמה ,ינש ןומא בחלו ,םהב קיזחמ וניאש ףא ,םיפסכ תוצקהל ימל טילחמה
 ךמסומה ,להנמ/ןגמה םג םינמאנל ובשחֵי ילארשיה ןידב .ןושארה ןומאה בח תויחנה יפל םהב שמתשמו
 ידי-לע ךרדומ םהב ושומישש ףא ,םיפסכב קיזחמה ,ןמאנה םגו ,םהב קיזחמ וניאש ףא ,םיפסכב לועפל
  50.תייצל ןמאנה בייח ולש ,להנמ/ןגמה
 ,תויביספ תויונמאנ ןיב הנחבה ידי-לע איה םינמאנ לע תותשומה תובוחה גוויסל תחא ךרד 

 תובוח תוללוכה ,תויביטקא תויונמאנ ןיבל ,תונמאנה יסכנ תא קיזחהל קר םינמאנה תא תובייחמה
 דציכ טילחהל ,םכרע תא אישהל תנמ לע םהב רוחסל וא םיסכנה תא עיקשהל ןוגכ ,תופסונ וא תורחא
 תומקומ ןניאש תויונמאנ .הלאב אצויכו ,האנהל םינוש םידמעומ ןיב םהיתוריפו םיסכנה תא קלחל
 resulting) האצות-תויונמאנ ןוגכ ,טפשמה-תיב ידי-לע רוחאל-טבמב "תולגתמ" אלא ,ןווכמ תנווכב

trusts) תויביטקורטסנוק תויונמאנו (constructive trusts), ןהיפל ןמאנה תובוח :תויביספ בורל ןה 
  51.טפשמה-תיב וא הנהנה תוארוה יפל םתרבעהלו ןהל םיפופכה םיסכנב הקזחהל תולבגומ

 תרחא הרטמל וא הנהנ תבוטל :תונמאנה תרטמ .ה

 וא הנהנ תבוטל אלא ,ולש-ותבוטל אל הקיז ול שי וילאש סכנב לועפל וא קיזחהל ןמאנ לע 7 §
 היהי ןמאנש העינמ ןיא 'א קרפ יפל תונמאנב ,קוחל 'ב קרפ יפל שדקהל דוגינב ,תאז םע .תרחא הרטמל
 דיחיה ןמאנה םה תיטפשמ תושי וא םדאש לככ .דיחיה הנהנהו דיחיה ןמאנה אוה ןיא דוע לכ ,הנהנ םג
 ןיבל תונמאנל ףופכה שוכרב היישעה חוכ ןיב הדרפהה רדעה לשב ,תונמאנ רצווית אל ,דיחיה הנהנהו

 תונמאנב םינמאנה ,ליבקמב ,םה רתוי וא םיינש ובש בצמ ,תאז תמועל 52.הז שוכרמ תונהיל תוכזה

 
 .13 ש"ה ליעל ,יברד תשרפ 45
 .116 'מעב ,40 § ,םרכ 46
 .13 ש"ה ליעל ,יברד תשרפ 47
 ןוסחא איה הרטמה םא" ,םיישחומ םיסכנב רומאה לככ יכ רבס םרכ .תונמאנ אלו הרימש וזכ םיסחי תכרעמב ואריש שי 48
 תואצות המע שיש םיסכנב הלועפ עוציב ךרוצל קר וקקזיי ןמאנ יתורישל .ןמאנ יתורישב ךרוצ ןיא – אדירג החטבהו

  .ןידה-קספל 16 'ספ ,5 ש"ה ליעל ,בוזרו תשרפב ןידה-קספב המכסהב וטטוצ םירבדה .222 'מעב ,101 § ,םרכ :"תויטפשמ
 .120-119 'מעב ,42 § ,םרכ ךותמ החוקל וז אמגוד 49
 בשחנ אל ינקירמאה ןידב .CT ARUSTS TIRECTED DNIFORM U(2017)-ב תירבה-תוצראב םירדסומ directed trust-ה יניד 50
 יפלש ימ"כ ,1961-א"כשתה ]שדח חסונ[ הסנכה סמ תדוקפל ג75 'סב קר ילארשיה ןידב רדגומ תונמאנ ןגמ .ןמאנל להנמ/ןגמה
 ."ןמאנה לש תולועפל שרדנ ורושיאש וא ,תוארוה ןמאנל תתל ,ורטפל וא ןמאנה תא תונמל תוכמס ול שי תונמאנה יכמסמ
  .174-161 'מעב ,Scott, § 3.4 1 ואר תויביספו תויביטקאל תויונמאנ גוויסל 51
 תוצרא תונידמ בור ינידב קקחנו ץמוא ףיעסה( ODECRUST TNIFORM U  §(2000) (5)(a)402 :רזה ןידב הז ללכ ואר 52
  .)ילגנאה ןידה( Underhill, § 14.4 ;)ינקירמאה ןידה( Scott, § 11.2 2 ;)תירבה
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 לכ רובע תונמאנל ףופכה שוכרב תושעל בייח םהמ דחא לכ :תונמאנ תריצי ענומ וניא ,היפל םינהנהו
 53.ומצע-ורובע קר אלו ,םינהנה

 ,חלושה תוארוה יפל לעופ חולש 54.ויתוארוה יפלמ לידבהל ,הנהנ תבוטל לועפל רומא ןמאנ
 ,ויתובוחל ףופכב ,יאמצעה ותעד לוקיש יפל ,תונמאנה בתכב תרחא עבקנ אל םא ,לעופ ןמאנ וליאו
 רשאכ םג יכ הי'צקורפ תטפושה העבק ןרמוק 'נ ןמייז תשרפב .םינהנה תבוטלו תונמאנה בתכ תוארוהל
 וז תיזוח הינת" ,הנהנה תוארוהל תייצל ןמאנל הרומ – תונמאנה הזוח ,הרקמ ותואב – תונמאנה בתכ
 ןמאנה לע ,התוא תרתוס איהש םוקמ .תונמאנה תבוט םע תבשייתמ איהש לככ ןמאנה תא תבייחמ
 התרטמ 55."תונמאנה תורטמ תגשהל הגאדב ותעד לוקיש בטימ יפ-לע לועפלו הנהנה תוארוהמ םלעתהל
 תבוט איה ,(purpose trust) "הרטמ תונמאנ" רדגב הניא ךכ םושמשו ,םיוסמ הנהנ הל שיש תונמאנ לש
 ,ןמאנה היפל תילכת גישהל הדעונ תינהנה תוארוהל ןמאנה תופיפכ" ,הירבדל .םינהנה וא הנהנה
 תלעות םודיקל תיטנבלר תויהל היושע איהש לככ התדמעל סחייתי ,תונמאנה יניינעב ותלועפב
 םוקמ .ןהב בשחתהלו לקשמ ןהל תתל שי ,תונמאנה תבוט םע תובשייתמ הלא תוארוהש לככ .תונמאנה
 ןידה חכמ ותבוחו ,ןהל ףופכ וניא ןמאנה ,היתורטמ תא תומדקמ ןניאו תונמאנה תבוט תא תורתוס ןהש
 השרפב 56."תוביסנ ןתואב גהונ היה ריבס םדאש יפכ ,הדיקשבו הנומאב ,יאמצע חרואב לועפל תרבוג

 איה םינהנה תוארוה יפל לועפל םינמאנה ובייחתה התרגסמבש תונמאנ לש התרטמ יכ קספנ תרחא
 חוכ ייופייש קספנ תישילש השרפב 57.הנהנה תוהז תא ריתסהל ידכ ,ןמאנה לש ״ומש תלאשה״
 הפופכ חוכה הפוימ לש הלועפ לכש ךכל ףופכב ,רחא םדא לש ורובעבו ומשב לועפל םדא םיכימסמה
 אלו תוחילש תמלוה וזכ תולהנתה ,ןכאו 58.תונמאנ יסחי םירצוי םניא ,חוכה הפיימ לש ורושיאל
  .תונמאנ

 תונמאנה יסכנ תא קיזחמ ןמאנה יכ תואדו תשרדנ תונמאנ רצוויתש ידכ יכ בושחל םיגושה שי
 יסכנ תשרפב .הז הנהנל אקווד םיסכנה תא ריבעי תונמאנה תפוקת םותבש ךכ ,םיוסמ הנהנ רובע אקווד
 היפלש ,םידדצה ועיגה הילא המכסה יכ יזוחמה טפשמה-תיב קספ לארשי יעקרקמ להנמ 'נ לפאסיז
 םא קרו ,רחא חטשב תעבותה המזיש דועייה יוניש יכילה םיכשמנ דוע לכ םיוסמ חטשב להנמה קיזחי
 הרצי אל ,המכסה ימד םולשת דגנכ ,תעבותל ןושארה חטשב תויוכז להנמה ריבעי ,הלא םיכילה ולשכיי
 תויוכזה יכ תואדו התייה אל םידדצה יסחי תכרעמ לכ ךרואלש םושמ רתיה ןיב ,הז חטש לע תונמאנ
 ... חטשב י"מר תקזחה יכ עובקל ןתינ אל" וזכ תואדו רדעהבו ,הרבחל ונקוי הז חטשב
 אהי ןמאנה יכ שרדנ תונמאנ רוציל ידכש ףא .ךכ רבדה ןיא  59.)רוקמב השגדהה( "הרבחה רובע התשענ

 תויונמאנ רוציל ןתינ אלש וז השירדמ קיסהל ןיא ,תרחא הרטמל וא הנהנ תבוטל סכנב לועפל בייח
 קיזחמ ,לפאסיז הרקמבכ ,היפל ןמאנהש תונמאנ רוציל ישוק לכ ןיא .תונתומ ןהיפל םינהנה תויוכזש
 :םינהנ ינש רובע תונמאנ יהוז .ינולפ הנהנ רובע ןהב קיזחי ,יאנת םייקתי םאו ,הל תופופכה תויוכזב
  .רחא הנהנ רובע ןהב קיזחי ,יאנתה םייקתי םאו ,ומצע רובע תונמאנל תופופכה תויוכזב קיזחמ ןמאנה
 

 לכל הנווכה .תרחא הרטמל םג אלא ,הנהנ תבוטל קר אל תונמאנ רוציל ןתינ ילארשיה טפשמב 8 §
 תונמאנה קוח קקחנשכ ,היה תיקוח הרטמ לכל תונמאנ רוציל ונטפשמבש רתיהה .תיקוח הרטמ
 רוציל רתוה לבוקמה טפשמה תוטישבש םייתרוסמה תונמאנה ינידב ןכש ,ימלוע שודיח ,1979תנשב
 םייחה-ילעבב לופיטל ,תובצמו םירבק לש קוזחתו המקה םשל ,הקדצ יכרצל ,הנהנ תבוטל קר תונמאנ

 תרתהב ילארשיה טפשמל תובר טפשמ תוטיש ופרטצה 1979 זאמ 60.םילעוש דיצ דודיעלו ,רצויה לש

 
  .ֶ Scott , § 11.2.5 2ואר 53
   .ןלהל 12 § ,תונמאנה לוהינב ברעתהל יאשר הנהנ ןהב םיכרדב ןויד ואר 54
  .)2006( 281 ,260 )1(בס ד"פ ,ןרמוק 'נ ןמייז 9225/01 א"ע 55
 .285 'מעב ,55 ש"ה ליעל ,ןמייז תשרפ 56
 .)30.05.2002 ,ובנב םסרופ( ןתוד 'נ לארשי תנידמ 217/97 )א"ת יזוחמ( פ"ת 57
 םידדצה ןיב ומייקתה אל היפל ,וז םייניב תטלחה .)6.2.2012 ,ובנב םסרופ( קרב 'נ סוילירמ 11-03-1472 )א"ת םולש( א"ת 58
 הלאכ םיסחי םהיניב ומייקתה ןכא יכ ,הטלחהב תרכזנה ,םידדצה תמכסה תא הרתס ,)הטלחהל 13 ףיעס ואר( תונמאנ יסחי
 יכ עבק הנעבותב ןידה-קספ .)הטלחהל 7 ףיעס ,שקבמה/עבתנה תדמעלו ,הטלחהל 1 ףיעס ,בישמה/עבותה תדמעל ,ואר(

 .)5.1.2020 ,ובנב םסרופ( קרב 'נ סוילירמ 1472-03-11 )א"ת םולש( א"ת :תונמאנ יסחי םידדצה ןיב ומייקתה
 םסרופ( ןידה-קספל )38(ג 'ספ ,לארשי יעקרקמ להנמ 'נ מ"עב לפאסיז הדוהיו הואנ יסכנ 10-06-36116 )'רמ יזוחמ( א"ת 59
  .)20.5.2015 ,ובנב
 תליכא תרטמל אלש ,םיבלכב תורזעיה ךות םילעוש דיצש העשמ .672 ,667 'מעב ,Lewin, §§ 047-4; Waters לצא ןויד ואר 60
 קוחל Schedule 1-ל ןושארה ףיעסה תא םג וארו ,Hunting Act 2004, s 1( תילילפ הריבעכ הילגנאב עבקנ ,םילעושה רשב
  .ילגנאה ןידב הפיכא-תורב וא תורתומ ןניא בוש הזכ דיצ דודיעל תויונמאנ יכ הארנ ,)הז
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 תורטמ וא הרטמ לכל ,םימיוסמ םינהנ ןהל ןיאש תויונמאנ ןה ,)purpose trusts( הרטמ-תויונמאנ
  61.הקדצ יכרצ רדגב ןניא םא ףא ,תומיוסמו תויקוח

 ךכ .תויונמאנ ורצונ ןמודיק םשלש ,הקדצ יכרצ רדגב ןניאש ,תונוש תורטמל תומגוד הקיספב
 תריצי :ותאווצב הווצמ עבקש הרטמ תמשגהל תונמאנ ומצע טפשמה-תיב רצי סקופ 'נ ןייטשניו תשרפב
 יבשות וראשיי דוע לכ יכ העיבק ידי-לע ,הצרא תולעל הווצמה תחפשמ-ינב תא דדועיש ישוכר ץירמת
 תונהיל ולכוי ,הצרא םבשומ וקיתי םא ךא ,ץראב קר תונמאנל םיפופכה םיסכנה ןמ תונהיל ולכוי ,ץוח
-תיב יכ ,תומדוק תוכלה תובקעב ,קספנ סיוט 'נ בוקילבפ תשרפב 62.וצריש םוקמ לכב םיסכנ םתואמ
 בוכיעל יאנתכ ,בישמה תבוטל אמק האכרעב וקספנש םיפסכ רערעמ דיקפה ותפוקבש םירוערעל טפשמ
 רוערעהש הרקמב בישמל םולשתה עוציב םשל ןמאנכ הלא םיפסכב קיזחמ ,אמק ןידה-קספ עוציב
 רצווייש חבש סמ בוח םולשת ךרוצל תונמאנ הרצונ םיקזנ םוקיש ןילוקא 'נ ידעלג תשרפב 63.החדיי
 תונרטומה 'נ הלחנ תשרפב 64.םהילע לביקש אתנכשמ שמימש ,הוולמל ןיעקרקמב תויוכז תרבעה בקע
 תונרטומה לש עקרק לע הנבנש רפס-תיבב םידמולה םידימלתה ירוהו תונרטומה ורצי תילותקה תינוויה
 אדוול הרטמב ,רפסה-תיבל שדח הנבמ תיינב ןומימל םירוהה ומלישש םיפסכ ומרזוה הילאש תונמאנ

  65.הדועייה הרטמל קרו ךא ושמשי םיפסכהש
 ינב – םינהנ רובע תויונמאנכ תויונמאנה תא תוארל היה ןתינ םינושארה םירקמה תשולשב

 – ידעלג תשרפב הוולמהו ,בוקילבפ תשרפב אמק האכרעב הכוזה ,ןייטשניו תשרפב הווצמה תחפשמ
 – התרטמ שומימ ירהש ,הרוהט הרטמ-תונמאנכ תיארנ הלחנ תשרפב תונמאנה .הרטמ-תונמאנכ אלו

 ליעוהל דיתע היה – שדחה רפסה-תיב הנבמ תיינב ןומימל קר םירוהה ומלישש םיפסכב שומישה
 ךשמב שדחה הנבמב דומלל םידיתעה םידימלתה םהיניב ,םדא ינב לש תמיוסמ-יתלבו הלודג הצובקל
 וז תונמאנ תיארנ השעמל .תונמאנה תריצי תעב יוהיזל םינתינ ויה אל הלא םידימלתמ םיבר .םינשה
 תונמאנה קוח לש ונושלבו ,הקדצ לש קהבומ ןיינע ןה תויכוניח תורטמ ירהש ,הקדצ יכרצל תונמאנכ
 אל םגו ,םינהנ תבוטל תויונמאנכ שרפל ןתינ אלש הרטמ-תויונמאנ לע םג בושחל ןתינ 66."ירוביצ ןיינע"
 םשל תונמאנו תמיוסמ תיטילופ הרטמ םודיקל תונמאנ לשמל ולט :הקדצ יכרצל הרטמ-תויונמאנכ
 .םימיוסמ םיסכנ תקזחה

 ינש ריכזא .םיישקמ ףח וניא תיקוח הרטמ לכל תויונמאנ תריציל ילארשיה ןידבש רתיהה
 לבוקמה טפשמה תוטיש לש תיתרוסמה ןתוגייתסה דוסיב היה דחא ישוק .הז רתיהבש םיישק
 יניד תוסחייתה לע תססובמ התיה וז תוגייתסה .הקדצבש ןיינע הניאש הרטמ תבוטל תויונמאנמ
 םינהנה לש םחוכ .ןמאנה דוקפׅת לע חקפל םייופצש ימכ םינהנל הלא תוטישבש םייתרוסמה תונמאנה
 לש וחוככ :תונמאנל ףופכה שוכרב םהל התצקוהש האנהה ןמ עבונכ הלא םינידב ספתנ ןמאנה לע חקפל
 חקפל יופצ וניא שיא ,םינהנ הב ןיאש ,הרטמ-תונמאנב ,וז הטישל .וניינקב השענה לע חקפל ןיינק לעב
 תויונמאנ הז ללכל ןפוד תואצוי .ולשבכ תונמאנל ףופכה שוכרב תושעל לכוי ןורחאהו ,ןמאנה דוקפת לע
 ודיקפה ,הקדצ יכרצכ תורדגומה תורטמל יטרפ שוכר תשדקהב ירוביצה סרטניאה לשב :הקדצ יכרצל
 ידי-לע ,הנידמה ידיב הלא תויונמאנ לש ןתפיכא תא לבוקמה טפשמה לש םייתרוסמה תונמאנה יניד
 וללה םינידב הספתנ אל הקדצ יכרצל אלש הרטמ-תויונמאנ לש הפיכא .הלש םיטפשמה דרשמ
 ,ןתוא ףוכאל רישכהו יופצה ירוביצ וא יטרפ םרוג רדעיהב ,ןכ לע .תוירוביצ תומושת תעקשה הקידצמכ

 
 תוצרא תונידמ בור ינידב קקחנו ץמוא ףיעסה ;תירבה תוצרא( ODECRUST TNIFORM U (2000) 409 § ,לשמל ,ואר 61
 הלותבה ייא( Trustee Ordinance 1961, ss. 84-84A ;)הדומרב( Trusts (Special Provisions) Act 1989, s. 13 ;)תירבה
 ;)Trustee (Amendment) Act, 2003-ב A84 ףיעסו ,Trustee (Amendment) Act 1993-ב ףסונ 84 ףיעס ;םייטירבה

International Trusts Order 2000, s. 69 )יינורב(. 
 .)2000( 808 ,806 ,792 )5(דנ ד''פ ,סקופ 'נ ןייטשניו 5717/95 א"ע 62
 'נ זאופ 4972/07 פ"שב :תומוד תוטלחה ואר .)6.11.2018 ,ובנב םסרופ( דחוימ להנמ - סיוט 'נ בוקילבפ 5156/18 א"ער 63
 .)9.3.2009 ,ובנב םסרופ(  ןוזרגרב 'נ ןמדלפ 23428/08 )א"ת יזוחמ( א"שב ;)20.3.2008 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ
 .)20.02.2005 ,ובנב םסרופ( מ"עב 1994 םיקזנ םוקיש ןילוקא 'נ ידעלג 181894/02 )א”ת םולש( א"ת 64
 .)21.07.2010 ,ובנב םסרופ( תילותקה תינוויה תונרטומה 'נ הלחנ 10-06-40644 )'יח יזוחמ( א"ת 65
 םיפופכה םיסכנב טפשמה-תיב השעי המ הרומה ,16 ףיעסב אקווד "םיירוביצ" םיבשחנה םיניינעה תא הנומ תונמאנה קוח 66
 ,אוה ךכש ירב ,"םיירוביצ םיניינע"ל תובשחנ וב תויונמה תורטמה יכ שרופמב הרומ וניא 16 ףיעסש ףא .הלטבתנש תונמאנל
 קסעש העצהבש קרפב ללכנש ,קוחה תעצהל 32 ףיעסב קוחל 16 ףיעס לש ורוקמ יכ םרכ לש ותרעהמ םג הלוע רבדהו
 "תוירוביצה תורטמה לש תטרופמה המישרה" ,וירבדל ."ירוביצ ןיינע לש ומודיק וא רוביצה תלעות" ןהיתורטמש תויונמאנב
 הרטמל תונמאנ יסכנ תרבעהל תופולח תועצה טפשמה-תיבל קפסל" ,קוחה תעצה יפל ,התיה הרומא קוחל 16 ףיעסבש
  ."ךוניח" איה 16 ףיעסב תרכזנה הנושארה הרטמה.27 הרעה ,626 'מעב ,300 § ,םרכ :"תירוביצ
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 יפל םינמאנ לע םיחקפמב רוסחמה תייעב םע דדומתהל הסינ ילארשיה טפשמה 67.ןמויק לע ורסא
 תוטישבש יתרוסמה תונמאנה ןידל האוושהב - הלודג הבחרה ידי-לע הקדצ יכרצל אלש הרטמ-תויונמאנ

 ףיעס .תונמאנה קוח יפל םיכילהב טפשמה-תיבל תונפל םיאשרה תצובק לש - תילגנאה הפשב טפשמה
 אלא ,םינהנלו םינמאנל קר אל קוחה יפל ןיינע לכב טפשמה-תיבל תונפל תוכז הנקמ תונמאנה קוחל 39

 תא תקלסמ וז הבחרה םא קפס .הנידמה חוכ-יאבלו "רבדב ןיינועמש רחא םדא"ל ,תויונמאנ ירצויל םג
 םילדח תונמאנ ירצוי .הקדצ יכרצל אלש הרטמ-תויונמאנ יפל םינמאנ לע לעופב חוקיפ רדעיהל ששחה
 תויוכזמ ,קוחבש ילדחמה תונמאנה ןיד יפל ,םינהנ םה ןיא ,םהייחב םגו ,םתומב רחואמה לכל חוקיפמ
 קפס ,עדימ רדעיהב .קוחל 7 ףיעס יפל םינהנל תודמועה הלא ןיעמ הלוהינו תונמאנה תודוא עדימ לבקל
 םדא"ל רשא .תונמאנה קוח יפל ןיינע לכב טפשמה-תיבל תונפל קוחה יפל םחוכ תא ולצני םירצוי םא
 םישדקה ןניאש תויונמאנל םושיר תבוחו םשרמ רדעיהב ,הנידמה חוכ-יאבלו "רבדב ןיינועמש רחא
 יכרצל אלש הרטמה-תויונמאנמ קלח תוחפל לש ןמויקל םיעדומ ויהי אל הלאש ןוכיס שי ,םיירוביצ
 םימרוג םא םג .טפשמה-תיב ינפב תונמאנה קוח יפל םיניינע איבהל םחוכב ושמתשי אל ןכלו ,הקדצ
 ורקחי אל יכ ןכתיי ,יהשלכ הרטמ-תונמאנ לש המויקל םיעדומ ויהי הנידמה לש חוכה-יאב וא םיניינועמ
 אלש הרטמ-תויונמאנ תרגסמב םיליעפה םינמאנ לע חוקיפה ,םייקה בצמב .התרגסמב שחרתמה ןיינעל
 בתכב ,ויונימ אוה םיירשפאה תונורתפה דחא .תונמאנ יבתכב תיטרפ הינתהב יולת הקדצ יכרצל
 תולועפש ,םינמאנ תונמלו רטפל ךמסויש ,תונמאנ ןגמכ יתלשממ וא יטרפ ןוגרא וא םדא לש ,תונמאנה
 לעו תונמאנל ףופכה שוכרה בצמ לע הנש ידמ ול חוודל ביוחי ןמאנהשו ,ורושיאב ונתוי ודיקפתב ןמאנה
  .הנשה ךרואל ויתולועפ

 יכרצל אלש ,הרטמ-תויונמאנ תריצי ןיינעל ילארשיה ןידה לש תינריתמה ותדמעבש ינש ישוק
 .הרטמה רואיתל תשרדנה טוריפה תדימ רבדב העיבק קוחב ןיא" ,םרכ ריעהש יפכש ךכמ עבונ ,הקדצ
 טפשמל ילארשיה טפשמה המוד ךכב 68."תונמאנה יאנתב הרטמה לש רתויב תיללכ הרדגהב יד הרואכל
 69."םיבוט םירבדל" ןוגכ ,טרופמ-יתלבו יללכ ןפואב תראותמה הרטמל תונמאנ רוציל ןתינ ובש ,ירבעה
 תרסומ והשלכ טוריפ אללו ההובג הטשפה תמרב תראותמה הרטמל תונמאנ ,ריעהו םרכ ךישמהש יפכ
 תא איצוהל לולע ןמאנה הזכ בצמב .וז הרטמ תמשגהל ךרדל רשאב רתויב בחר תעד לוקיש ןמאנל
 לש ותעד לע תלבקתמ התייה אלש ךרדב הל ופפכוהש םיסכנב שמתשהל וא תונמאנל ופפכוהש םיפסכה
 ןמאנה לש ודוקפת תא איביש ימ אצמיי םא ףאו ;תיביטקייבוא הניחבמ הריבס הניאש ךרדב ףאו ,רצויה
 רשפאמ וניא תונמאנה תרטמ לש טשפומהו ינללוכה חוסינה יכ תולגל עבותה לולע ,טפשמה-תיב ינפב
 70.ןמאנה דוקפת תא יביטקפא חרואב רקבל  טפשמה-תיבל

  ?והימ הנהנ .ו

 יכ ועבק טפשמה-יתב .תונמאנ יפל םינהנה תוהז לע תולבגמ ליטמ וניא לארשיב תונמאנה ןיד 9 §
 לעב היהי הנהנה יכ בייחמ לארשיב ןידה ןיא ,תונמאנ יפ-לע הנהנ לש דמעמ תשיכרב רבודמש לככ"
 םייק וא עודי תויהל בייח וניא וליפא הנהנהש אלא דבלב וז אלו ,התריצי דעומב תיטפשמ תוישיא
 יפיצפס הנהנ תעיבקב תינתומ הניא תונמאנ ןובשח קנב ןובשח תויה יכ עבקנ דוע 71."תע התואב
 ,דיתעב והוזי ןהמ םינהנהש תויונמאנ ריתמו ,הנהנה םשב הביקנ שרוד וניא תונמאנה קוח יכו ,ןובשחהמ
 יאנתב םתדימע יפל וא ,םימיוסמ ןייפאמל וא הנוכתל םתמאתה יפל ,תונמאנה תריצי רחאל בר ןמז
 ןכו ,וידכנ תבוטל ,התריצי דעומב םידלי ול ןיאש םדא ידי-לע תונמאנ תריצי ,לשמל ,תורתומ 72.והשלכ
 םיטפשמ ידומיל ומייסיש וידכנ ןיבמ הלא תבוטל ,דעומ ותואב ,םדא ותוא ידי-לע תונמאנ תריצי
 םג היושע איה יכו ,קיספמ וא הלתמ יאנתב תינתומ תויהל היושע הנהנ תאנה יכ ריבסמ םרכ .החלצהב
 73.תונמאנל םיפופכה םיסכנהמ ול התצקוהש האנהה אולמ תא לביק ינולפ רשאכ ,תוצמתהל

 
 ,RENDS IN T in The New Trust: Obligations without Rights?,Paul Matthews ואר וז תיתרוסמ השיפתל 67

CONTEMPORARY TRUST LAW 1 (A. J. Oakley ed., 1996).  
 .129 'מעב ,53 § ,םרכ 68
 .45 'מעב ,רגנוא 69
 .129 'מעב ,53 § ,םרכ 70
 םסרופ( ןידה-קספל 70 'ספ ,תימלועה תינויצה תורדתסהה 'נ מ"עב םידוהיה תובשייתה רצוא 1285/03 )א”ת יזוחמ( פ"ה 71
 .)26.04.2007 ,ובנב
 .)21.12.2013 ,ובנב םסרופ( מ"עב תוחפט יחרזמ קנב 'נ רלוו 13-07-60657 )'יח םולש( פ"ה 72
 .126-125 'מעב ,48 § ,םרכ 73
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 םירבחכ הב םיראותמ היפל םינהנהש ,הקדצ יכרצל אלש ,תונמאנב יכ שרדנ ילגנאה טפשמב 
 ידכ םיד םימיוסמ הצובקה לש היתולובג ויהי ,םהיתומשב בקונ וניא רצויהו ,תמיוסמ הצובקב
 תויונמאנ 74.ואל םא ,הצובקה ירבח לע אוה הנמנ םא ,םדאו םדא לכ ןיינעל ,עירכהל ולכוי םינמאנהש
 ןיא ,תאז תמועל ,ילארשיה ןידב 75.ללכ םינהנ תומיוסמ לש השירדל הילגנאב תופופכ ןניא הקדצ יכרצל
-יתב .יהשלכ תומיוסמ תשירדל ףופכ ,הקדצ יכרצל םא ןיבו תיטרפ םא ןיב ,תונמאנ יפל םינהנה רואית
 הניא ].ו.ח.א ,שדקה רצונ וב ךמסמבש[ הארוהה תומיוסמ" יכ ,םינהנה תומיוסמ ןיינעל ,ועבק טפשמה
 תויונמאנ םהש ,תונמאנה קוחל 'ב קרפ יפל םישדקהל קר אל ךכב ונוויכש הארנו 76,"שדקה תריציל יאנת
 הבש ךרדה אהת ,ללכב תויונמאנל אלא 77,םימיוסמ םיגוסמ תוידדצ-דח תויטפשמ תולועפב ורצונש
 .אהת רשא ורצונ
 םימיוסמ םינהנ ןהל ןיאש הרטמ-תויונמאנל סחיב ילארשיה טפשמה לש תינריתמה ותשיג 
 ,םייח-ילעב רובע תויונמאנ םג רוציל ןתינ יכ הארנה יפכ העימשמ ,תונמאנ יפל האנהל תורשכל  סחיבו

 תרתה םשל תדחוימ הקיקח הקקחנ תירבה תוצראב תובר תונידמב 78.תיטפשמ תוישיא םהל ןיאש
 הריתמה ,קוחל 1 ףיעסבש תיללכה תונמאנה תרדגה חוכמ תורתומ ןה לארשיב וליאו 79,הלאכ תויונמאנ
  .תיטפשמ תוישיא וא תורשכ ילעב םינהנ ןהל ןיא םא םג ,תיקוח הרטמ לכל תויונמאנ
 

 ,םיבר ןיעקרקמ רכמ יזוחב תרצונה תונמאנב הנהנה והימ ,הלאשב ןודל וברה טפשמה-יתב 10 §
 הז ןמאנו ,םידדצה חוכ יאבמ רתוי וא דחא םעפ אל אוהש ,ןמאנל ריחמה תא הנוקה םלשמ היפלש
 םירשפאמה ,הנוקל הקסעה יכמסמ תרבעה רחאל קר רכומל וידיבש םיפסכה תא ריבעהל השרומ
-תיב קספ ךילרור 'נ רלימ תשרפב .ןיעקרקמה םשרמב ומש לע ןיעקרקמב תויוכזה תא ריבעהל ןורחאל
 שוכרה תא וידיל לבקל דיתעה ,רכומה אוה וז תונמאנב הנהנה יכ ,תרופ-ןב תטפושה יפמ ,ןוילעה טפשמה
 םלישש םיפסכה םע םלענ ןמאנהשכ םרגנש קזנב תאשל ךירצש אוה רכומה ןכלו ,תונמאנל ףופכה
 הנוקה תא הכזמ םלענש ןמאנה ידיל הנוקה ידי-לע ואולמב ריחמה םולשת ,תומלעיהה תורמלו ,הנוקה
 טטצל טפשמה-יתב םיברמ התואש ,אשונב תירקיעה הכלהה ,תאז םע 80.וידיל הרידב תויוכזה תרבעהב
-תיב ןחבא הז ןיד קספב .הללאקס 'נ ןועמש ןב תשרפב ,יזוחמה טפשמה-תיבב אקווד הקספנ ,םשיילו

 רדעהב" ,ןועמש ןב תכלה יפל .הב קספנש תא םשייל ביוחמ ומצע האר אלו רלימ תשרפ תא טפשמה
 תא סכנ ינוק םידיקפמ ודיבש ןמאנב תוארל שי ,םידדצה דחאל ןמאנה ןיב רשק וא תודחוימ תוביסנ
 ינש תבוטל ןמאנ םושמ םהידיל סכנה תלבקו רכמה הזוח לש ומויק תחטבה םשל הרומתה יפסכ
 אצומ תדוקנמ תוטסל ושקיב םידדצהש ךכל הייאר רדעהב תאזו ,תונמאנהמ םינהנה םהינשו ,םידדצה
 םירכומה תא :םידדצה ינש תויוכז תא חיטבהל התיה תונמאנה תילכת"ש דוע עבק טפשמה-תיב 81."וז
 ךרוצ ררועתי םא אתנכשמה קוליסל שמשל לכות ,ןיעב אצמית סכנה רובע הל םיאכז םהש הרומתהש –
 ,הנוקה[ בישמה תא חיטבהל תונמאנה האב תעב הב ;םהידיל הרומתה תא ולבקי דעומה עיגהבו ,ךכב
 הייקנ איהשכ ומשב המושיר תאו ,הרידב הקזחה תא לבקי ריחמה םולשת תרומתש ].ו.ח.א
 יפסכ ומעו ןמאנה תומלעיהמ האצותכ םרגנש קזנה תא טפשמה-תיב קליח ךכיפל 82."אתנכשמהמ

 
 ,All ER 228 MacPhail v Doulton 2 [1970] תשרפב סרופרבליו דרולה לש וניד קספב ילגנאה טפשמב עבקנ הז ללכ 74
  .238-270 'מעב ,Moffat לצא ןויד ואר .Re Baden’s Deed Trusts (No 2) [1972] 2 All ER 1304 ןידה-קספב בוש ןודנו

  .909-908 'מעב ,Moffat ואר 75
 םירבדה .)22.6.1997 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 20 ’ספ ,ל"ז לצרה הרלק החונמה ןובזע ןיינעב 452/96 )ם-י יזוחמ( זע 76
 .128 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,יקצישיל תשרפב המכסהב וטטוצ
  .תונמאנה קוחל )א(17 'סב תויונמ תויטנבלרה תויטפשמה תולועפה 77
 ידכ ,התנימש םינמאנל רלוד ןוילמ 12 השירוהש ,תינקירמא ןולמ-יתב תלעב ,ילסמלה הנואיל ,לשמל ,הרצי וזכ תונמאנ 78
 Last Will and Testament of ואר .ילסמלה לש התכל רחאל ,Trouble ,התבלכ לש היכרצ תקפסאל םהב ושמתשיש

https://tinyurl.com/2yobeqLeona M. Helmsley, Article 1(F) (February 18, 2020), .  
 trust for the care of a -Unif. Prob. Code § 2 [A]") (.1990 rev) (b)907 :תינקירמאה "הדיחאה הקיקח"ב ואר 79

designated domestic or pet animal is valid."); Unif. Trust Code § 408(a) ("A trust may be created to provide 
for the care of an animal alive during the settlor's lifetime."). לצא ןויד וארו Scott, § 12.11.3, םיקוח לש המישרו 

  .םש 4 םיילוש תרעהב ,תונוש תולבגמב םייח-ילעב תבוטל תויונמאנ םיריתמה ,תונושה ב"הרא תונידמ וקקוחש
 ,לט 'נ בוקייק 6426/98 א"עב הב קסע ןוילעה טפשמה-תיבש תונמאנה .)1986( 468 )2(מ ד"פ ,ךילרור 'נ רלימ 237/83 א"ע 80
-יאב לש תולהנתה בגא אלא ,םש הנודנש השרפב תרכנ הזכ הזוחש ףא ,ןיעקרקמ רכמ הזוחב הרצונ אל ,)2002( 790 )3(ונ ד"פ
  .םידדצה ןיב הזוחה תא הרתסש ,הנוקהו רכומה חוכ
 .)10.9.2006 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל )ט(5 'ספ ,הללאקס 'נ ןועמש ןב 1071/04 )א"ת יזוחמ( א"ע 81
 יח־לא םיכורב 'נ לאירזע םהרבא 57728/04 )א”ת םולש( א"תב המשוי ןועמש ןב תכלה .ןידה-קספל )בי(5 'ספ ,םש 82
 יזוחמ( א"ת ;)30.7.2014 ,ובנב םסרופ( קלמאי'צנב 'נ גיאס 43823-05-12 )'יח יזוחמ( א"ת ;)25.09.2006 ,ובנב םסרופ( מ"עב
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 לע תונמאנב הנהנה תוהז תלאשל תישילש השיג 83.הוושב הווש ,הנוקהו רכומה ןיב הרידה תרומת
 .ןורשה דוה תייריע 'נ רזעלא תשרפב תימע טפושה עימשה םיבר ןיעקרקמ רכמ יזוחב תרצונה ריחמה
 רחאל ,ורכמנש ןיעקרקמ לע החבשה לטיה םולשתב בייחה תוהימ תלאשב וקלחנ וז השרפב םידדצה
 תינהנה" יכ ,דיחי תעדב ,בתכ תימע טפושה .לטיהה תא םלישש ילבמ ןוערפ תולדחל עיגה רכומהש
 התוכז תא םיחיטבמ ךכבו לטיהה םולשת תא םיחיטבמ תונמאנה יפסכ רשא ,הָנוקה איה תונמאנהמ
 הנהנ אוה רכומה םג היפל הפקשה שרופמב ללש תימע טפושה 84."המש לע ןיעקרקמה תא ריבעהל
 קר תשבגתמו המק תונמאנה יפסכ תא לבקל רכומה לש ותוכז"ש םושמ ,הז גוסמ תונמאנמ
 עגפת הנהנכ רכומב הרכהש םושמ םג ומכ 85,"םכסהב ועבק םידדצהש םיאנתה לש םתומייקתהב
 וישונ ןכש ,רכומה לש תירשפא לגר תטישפ ינפמ ןנוגתהל הנוקה לש יעצמאכ תונמאנה תויביטקפא"ב
 87.אוצמ תעל אשונב הערכהה תא וריתוה בתומה ירבח רתי 86."תונמאנה יסכנל תדרל םילוכי הנהנ לש

 ןיעקרקמ תקסעב ריחמה לע תיתרגשה תונמאנה תא ןועמש ןב תשרפב טפשמה-תיב לש וחותינ
 תונמאנב הנהנה ,יניינקה ןבומב :תיטילנא הניחבמ הז חותינ קידצהל ןתינ םא קפס ךא ,בלה תא ךשומ
 תויהל ,הקסעה םלשות םא ,םירומא ןמאנה ידיב םידקפומה םיפסכהש ,רכומה אוה ריחמה לע
 תא וידיב םידקפומה םיפסכה ךותמ םלשל רומא ןמאנהש הרקמב םג הנהנ רכומה .וידיל םירבעומ
 הבוחה ירהש ,סכנה לע המושרה אתנכשמ קוליסל שורדה םוכסה תא וא ,הקסעה לע םילחה םיסמה
 ריחמהש ךכמ ,הלמה לש טושפה ינושלה ןבומב ,הנהנ הנוקה .רכומה לע הלח הלא םימולשת עוציבל
 וזכ האנתה םא ךא .הנוקל "הקסעה יכמסמ" תרבעה דגנכ קר וילא רבעויו ,רכומל תורישי םלושמ וניא
 רצוי לכ זא ,תונמאנה ינידמש יטפשמה ןבומב הנהנל ולש סרטניאה תא תתרשמ איהש ימ תא תכפוה
 ילבמ ,תונמאנ התואב הנהנל םג בשחיי ,רצויל ליעומה םיוסמ יאנתב הנהנה תאנה תא הנתהש ,תונמאנ

 קיזחמ ןמאנהש שוכרהש ימ קר :ךכ רבדה ןיא .וידיל ןמאנה ידימ םורזי תונמאנל ףופכה והשלכ שוכרש
 תשרפב תרופ-ןב תטפושה לש החותינ אקווד ןוכנ ,וז הביסמ .הנהנל בשחיי וידיל עיגהל רומא וב לעופ וא
 תשיג תא םג .ןיעקרקמ תקסעב ריחמה לע תיתרגשה תונמאנה ןמ הנהנה אוה ,ודבל אוהו ,רכומה :רלימ
 תאנהש הדבועה .לבקל השק ,וב רכזנ וניא רלימ ןיד-קספש ,רזעלא תשרפב ןידה-קספב תימע טפושה
 תובוחהו םיסמה קוליס רחאל ,הנוקל הקסעה יכמסמ תרבעהב תינתומ ריחמה לע תונמאנה ןמ רכומה
 תויונמאנ יפל םיבר םינהנ לש םתאנה ירהש ,הנהנ רדגמ רכומה תא האיצומ הניא ,ןיעקרקמה לע םילחה
 ריכזה תימע טפושהש תוינידמה ילוקיש ינשל רשאב .םינהנ רדגמ םאיצוהל ידכ ךכב ןיאו ,תינתומ איה
 םילחה תובוחהו םיסמה ,םילטיהה םולשתל תונמאנ יפסכ דוחייבש הנוקל תלעותה ,ותדמעב הכימתל
 ךא ,םינהנ םה הקסעל םידדצה ינש היפל ןועמש ןב תשרפבש השיגב ךומתל ילוא הלוכי ןיעקרקמה לע
 ,ריחמה לע תונמאנה יפל הנהנ רכומה תויהב .ליעלש יטילנאה חותינה ידי-לע ,הרותב ,תללשנ וז השיג
 ינפמ רקיעב הנגהל קוקז הנוקה 88.)הל םיפופכה םיסכנל אלו( תונמאנב ותאנהל תדרל םילוכי ןכא וישונ
 ידי-לע וזכ הנגה לש הדימ ול םיעיצמ תונמאנה ינידו ,םמצע ןיעקרקמל תדרל רכומה ישונ לש תונויסנ

 קרפב ןודיתש ,ריחמה אולמ תא םלישש ןיעקרקמ שכור תבוטל המקה תיביטקורטסנוקה תונמאנה
 89.ינשה

 דסומל ילארשיה טפשמה תשיג יכ דמלמ הנה דע ונודנש קוחל 1 ףיעס לש ויטביה לע לע-טבמ
 ,ןמאנל הל תופופכה םיסכנב תויוכזה ורבעוי תונמאנ תריצי םשל יכ שרוד וניא קוחה .תינריתמ תונמאנה
 יונימ בגא הנהנל תורישי תורבעומ וא רצויה ידיב תורתונ הלא תויוכז התרגסמבש תונמאנ תריצי ריתמ
 ריתמו ,תומיוסמ לש תילמינימ המרב ולו ,תונמאנה בתכב םינהנה לש והשלכ רואית שרוד וניא ,ןמאנה
 רתיהל ,הלעמל וניארש יפכש דועב .םימיוסמ םינהנ ןהל ןיא םא ףא ,תיקוח הרטמ לכל תויונמאנ תריצי
 תריציל רתיהל ,םייתועמשמ תונורתי ןמאנל הל תופפכומה תויוכזה תרבעה אלב תונמאנ תריציל
 ,םייתועמשמ תונורסח שי םינהנה לש תומיוסמל השירד רדעיהלו תיקוח הרטמ לכל הרטמ תויונמאנ

 
 ,ובנב םסרופ( ןאיקקה 'נ ילעוש 4619-05-14 )'תנ םולש( א"ת ;)8.12.2016 ,ובנב םסרופ( ןוזר 'נ רלטמ 46886-07-15 )ם-י

 הקסע תרגסמב תמקומה תונמאנב םינהנ םה הליגר ןיעקרקמ רכמ תקסעל םידדצה ינש יכ עירכה טפשמה-תיב .)23.10.2017
 ינורהא 6058/09 )ם-י יזוחמ( ק"רפבו )19.12.2013 ,ובנב םסרופ( ןיקסר 'נ סלאינד 26907-04-11 )'רמ יזוחמ( א"תב םג וזכ
 .)2.10.2011 ,ובנב םסרופ( מ"עב 7 הנושאר דחוימ להנמ ,חטוב ףסא ד"וע 'נ

 .ןידה-קספל 6 ’ספ ,81 ש"ה ליעל ,ןועמש ןב 83
 .)11.4.2018 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 39 'ספ ,ןורשה דוה תיריע 'נ רזעלא 4260/15 א"ע 84
  .ןידה-קספל 41 'ספ ,םש 85
 .ןידה-קספל 40 'ספ ,םש 86
  .ןורלא טפושה לש ותעד-תווחל 1 'ספו ןורב תטפושה לש התעד-תווח ,םש 87
 תולועפמ םיעבונה וא םהילע םילטומה תובוח לשב אלא תונמאנה יסכנל תדרל ןיא" יכ הרומ תונמאנה קוחל )ב(3 'ס 88
  .XX § ,3 קרפב ןויד ואר ."תונמאנה
  .47 הרעהל טסקט ,7 § ,2 קרפב ןויד ואר 89
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 )קוחל 'א קרפ יפל( תויטרפ תויונמאנ יפל םינמאנ לע םייתנידמ היצלוגר וא חוקיפ רדעיהב רקיעב
 רחב םרט ןמאנה ובש בצמב וא ,ללכב םימיוסמ םינהנ רדעהב .)קוחל 'ב קרפ יפל( םייטרפ םישדקהו
 עדימל םיפושחה תונמאנ ןגמ וא רצוי רדעיהבו ,םתריחבב ןמאנה תא ליבגמ וניא תונמאנה בתכו ,םינהנ

 תורפה םא קפס ,וז תולהנתהב םימגפ ןוקיתל טפשמה-תיבל תונפל םיכמסומו ןמאנה תולהנתה תודוא
 דוגינב תואקסע תורכל םינמאנ םילולע ךכ .ונקותיו קוחה תפיכא תכרעמ ינפב ואבוי ןמאנה דצמ הבוח
 .םסיכל תונמאנל םיפופכה םיסכנו םיפסכ לוטיל ףאו ,תונמאנל ףופכה שוכרב םיניינע
 
  הנהנה תויוכז ןויפא .ז

 וא דיחי ,הנהנ תבוטל סכנב לועפל וא קיזחהל בייח ןמאנ ,"הרטמ תונמאנ"ב רבודמ ןיא םא 11 §
 קסוע קוחה 90.הנהנה תויוכז לש םינייפאמהו תוהמה יבגל רבד עבוק וניא תונמאנה קוח םלוא .םיבר
 תתל 7 ףיעס יפל ןמאנה תבוח – ןהמ תחא ןיינעלו ,תונמאנה בקע ןמאנה לע תותשומה תובוחב רקיעב
 שרופמב הרומ ףא קוחה – הריבסה םתשירד יפל תופסונ תועידיו תונמאנה יניינע לע ןובשחו-ןיד םינהנל
 איה םינהנ תויוכזל קוחב הדיחיה תשרופמה תוסחייתהה .אקווד םינהנל וז הבוח בח ןמאנה יכ
 'ב קרפש םישדקה יפל םינהנל קר תסחייתמ וז ."שדקה יפ לע הנהנ לש ותוכז"ל 20 ףיעסב תוסחייתהה
 ףיעס .הזוחב ורצונש תויונמאנ ןוגכ ,שדקה בתכב ורצונ אלש תויונמאנ יפל םינהנל אלו ,םהילע לח קוחל

 אצמנ .ןלקעל וא ןדבעשל ,ןתוחמהל תורשפאל קר אלא ,הנהנה תויוכז לש ןתוהמל סחייתמ וניא םג 20
 הרומ וניא קוחה ,לשמל ,ךכ .הנהנה תויוכז תוהמ תלאש תא יתקיספ חותיפל ריתוה תונמאנה קוחש
 ,םירחא םימיוסמ םידדצו ןמאנה יפלכ תוישיא תויוכז ךא וא תונמאנה יסכנב ןיינק תויוכז שי הנהנל םא
 םרט הקיספה .ויתובוח תא רפהל ןמאנל ועייסש וא תונמאנל םיפופכה םיסכנ םהידיל ולביקש ימ ןוגכ
 ןויפאב הדקמתה איה .הרקמו הרקמ לכב ילארשיה ןידל הפופכה תונמאנ יפל הנהנה תויוכז תא הנייפא
  .םימיוסמ םירשקהבו םיגוסמ תויונמאנ יפל הנהנה תויוכז

 ,תיביטקורטסנוקה תונמאנה ןיינעל אקווד הנהנה תויוכז ןויפאב ליחתה ןוילעה טפשמה-תיב
 ,יסופיט חרואב .המוזי תונמאנ םיללוכ םניאש םייתדבוע םירשקהב ללכ ךרדב לעפומה יתפורת ילכ
 וזכ תונמאנ יכ טפשמה-תיב תעיבקל דע ,המויק לע םיעדוי םניא תיביטקורטסנוק תונמאנל םידדצה
 91,"ץראה תרצות תיביטקורטסנוק תונמאנ"ב טפשמה-תיב ריכה ןמ'גרות 'נ רלבמיצ תשרפב .המק ןכא
 הקינעמ ןיעקרקמ סכנב תוכז תיינקהל תובייחתה היפלש ,בונורהא 'נ לייחה רצוא קנב תכלה יכ עבקו
 יכ םירבדה ןמ הלוע 92.ןיעקרקמ רכמ תקסע לכב הלח ,יניינק-ןיעמ היפואש ,סכנב רשויבש תוכז הנוקל
 תיישע םצעמ המקש תיביטקורטסנוק תונמאנ יפל הנהנ אוה המשרנ םרט ותוכזש ןיעקרקמ סכנ הנוק
 סכנה אוה ,רכמנה סכנב ,יניינק-ןיעמ הייפואש ,רשויבש תוכז וזכ תונמאנ יפל הנהנל יכו ,רכמה הזוח
 תילארשיה תיביטקורטסנוקה תונמאנה לע ולוחיש םירדסהה" יכ שיגדה טפשמה-תיב .תונמאנל ףופכה
 93".תונמאנה קוח חוכמ ,הליגרה תונמאנה לע םילחה םירדסהה תא ירמגל ףופחל םיבייח םניא ...

 םלואו ,הרורב הניא "תיניינק ןיעמ"כ הנקש ןיעקרקמה סכנב הנוקה לש רשויבש-ותוכז ןויפא תועמשמ
 ,הז קוחל 161 ףיעס ירהש ,ןיעקרקמה קוח יפל "ןיעקרקמב תוכז" תויהל הלוכי הניא וז תוכז יכ רורב
 יפל אלא ןיעקרקמב תוכז ןיא הז קוח תליחתמ" יכ עבק ,"רשויבש תויוכז תלילש" תרתוכב רתכומה
 .תונמאנה קוחב וא ,161 ףיעסל תרתוכבמ דבל ,ןיעקרקמה קוחב תורכזומ ןניא "רשויבש תויוכז" ."קוח
 וילע תוריהצמ ןניאו ןמויק תא תוחינמה קוח-תוארוהב ,אחרוא בגא םידחא הקיקח ירבדב תורכזומ ןה
 .קוח יפל תויוכז ,ןכל ,ןניא "רשויבש תויוכז" 94.ותוא תורצוי וא

 היפלש הכלהה תלוחת תא טפשמה-תיב ביחרה בוט-רבואט 'נ רטסמא תשרפב ןידה-קספב
 תיביטקורטסנוקה תונמאנל רבעמ הל םיפופכה םיסכנב רשויבש תויוכז ילעב םה תונמאנ יפל םינהנ

 
  .282 'מעב ,122 §-ו ,274 'מעב ,117 § ,124 'מעב ,46 § ,םרכ םג רבס ךכ 90
  .)2003( 64 ,49 )5(זנ ד"פ ,ןמ'גרות 'נ רלבמיצ 1559 /99 א"ע 91
 תויוכז תורחת ןיינעל קר הרוקמב הלח וז הכלה .)1999( 247–245 ,199 )4(גנ ד"פ ,בונורהא 'נ לייחה רצוא קנב 189/95 א"ע 92
 רצוא קנב תכלהב ןוידל .סכנה לע לוקיע ליטהש רכומה לש השונ ןיבל ,המשרנ אל סכנב ותוכזש ,ןיעקרקמ סכנ לש הנוק ןיב
 "תואיצמה תובקעב טפשמה – ילארשיה טפשמב רשויבש תוכזה לש התיילעו )?( התליפנ" שטיוד לגימ ,לשמל ,ואר לייחה
 .)2000( 313 דכ טפשמ ינויע
  .75 'מעב ,91 ש"ה ליעל ,רלבמיצ 93
 לכב( 194-ו 187 ,)ג(175 'ס ,307 ח"ס ,1965-ה"כשתה ,הינבהו ןונכתה קוחב :םיאבה םיקוחב תורכזומ רשויבש תויוכז 94
 ,הסנכה סמ תדוקפב ;)ריבס ףולח ןוכישל ,רשויבש תויוכז ילעב םללכבו ,םימיוסמ תויוכז ילעב לש םתוכז רשקהב ,םירקמה
 תרדגהמ ,םירוגמל םישמשמה ,ןיעקרקמב רשויבש הקזח תויוכז תוטעוממ םירקמה ינשב( 104-ו 88 'ס ,50 ש"ה ליעל
 קקוחמהש ךות ,םינוש םירשקהב( )3(37-ו )ו(16 ,1 'ס ,156 ח"ס ,1963-ג"כשתה )השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוחב ;)"סכנ"
 רבעמ תארוה( 190 ח"ס ,1995-ה"נשתה )4 'סמ ןוקית( תוגלפמה קוחל )ב(7 'סבו ;)רשויבש תויוכז לש ןמויק תא חינמ
  .)רשויבש תויוכז ללוכ ,ןהיסכנ רבדב העדוה שיגהל תוגלפמ תבייחמה
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 יכ עבקנ הז ןיד-קספב .תינוצר תונמאנ לע םג לוחתש ךכ ,ןיעקרקמ רכמ הזוח תתירכ םע המקה
 לע קר הלח וז הכלה 95".סכנה יפלכ םינהנל רשויבש תויוכז העיבנמ םידדצה ןיבש תימכסהה תונמאנה"
 הכלהה תא שרפל ,ןכל ,ןתינו ,ןיעקרקמ לע תונמאנב קסע ןידה קספ .הזוחב הרצונש ,"תימכסה" תונמאנ

 א"צק 'נ הפיח תייריע תשרפב .ןיעקרקמ אוה ןהל ףופכה שוכרהש תויונמאנ לע קר הלחכ וב העבקנש
 ,"רשויבש תוכז" ןיעקרקמב תונמאנב הנהנל" יכ ועבקב ,וז הכלה תלוחת תא ביחרהו טפשמה-תיב בש
 לכ לע ,הארנה לככ ,הלח הפיח תייריע תכלה 96."ןיעקרקמב תיניינק ןיעמ תוכז איהש רמאנ הילעש
  .תרחא ךרדב וא ,קוחב ,שדקה בתכב ,הזוחב הרצונ םא ןיב ,ןיעקרקמב תונמאנ

 הוושמה טפשמה .ילארשיה טפשמב ונייפוא םרט ןיעקרקמב הניאש תונמאנ יפל הנהנה תויוכז
 .תופולח שי תונמאנל םיפופכה םיסכנב רשויבש תויוכז תונמאנ יפל םינהנל היפלש הסיפתל יכ דמלמ
 םיטביהו לבוקמה טפשמה תרוסממ םיטביה ,ילארשיה טפשמה ומכ ,תוגזממה טפשמה תוטישמ קלחב
 תונמאנ ילדומ םיגוהנ ,קֶּבוֶוק לש וזו תיטוקסה הטישה ןהיניבו ,תילטנניטנוק-תימורה טפשמה תרוסממ
 תויוכז אלא ,תונמאנל םיפופכה םיסכנב ןהשלכ תויוכז תונמאנ יפל םינהנל םיצקמ םניאש ,םירחא
 תונמאנל םיפופכה םיסכנש הלא ןוגכ ,םירחא םייטנבלר םידדצ יפלכו םינמאנה יפלכ דבלב תוישיא
 וניאש תונמאנ לדומב הרחב תידוהה טפשמה תטיש םג 97.הבוח רפהל ןמאנל ועייסש הלאו םהידיל ועיגה
 תוברה טפשמה תוטיש לכ 98.תונמאנל םיפופכה םיסכנב רשויבש תויוכז תויונמאנ יפל םינהנל הצקמ
 תואמה ךלהמב תונמאנה דסומ תא ןכותל וצמיאש תילטנניטנוקה טפשמה תרוסמ לע רקיעב תוססובמה
 הלא תונמאנ ילדומ יפל םינהנה תויוכז 99.הז גוסמ תונמאנ ילדומב ןה םג ורחב תחאו םירשעהו םירשעה
 ןמאנה דגנ תוכז )2( ,תונמאנה בתכ יפלו ןידה יפל ויתובוח תא ףוכאל ןמאנה דגנ תוכז )1( :תוללוכ
 ךכל תוכז )3( ,םדצמ הבוח תורפה בקע תונמאנה יסכנל םרגנש קזנ לע יוציפל םירחא םייטנבלר םידדצו

 ךותמ םהל םיבייח ןמאנהו רצויהש תא תובגל ולכוי אל )הזככ ודיקפתב אלש( ןמאנהו רצויה ישונש
 לכ ,םהילעב היהי רשא היהי ,תונמאנל םיפופכה םיסכנה רחא בוקעל תוכז )4(ו ,תונמאנל ףופכה שוכרה
 םתופיפכ לע ,תיביטקייבוא וא תיביטקייבוס ,העידי רדעהבו ,בל םותב ,הרומתב םתוא שכר אל דוע
 ומצע ילגנאה תונמאנה לדומ תא םג יכ תונורחאה םינשב ונעט םידנקו םילגנא םידמולמ 100.תונמאנל
 לש יתרוסמה ןויערה .תונמאנל םיפופכה םיסכנב רשויבש תויוכז ויפל שי הנהנל וליאכ ןיבהל ןוכנ אל
 רואיתב ופילחהל יוארו ,תחלצומ אל הרופטמ אלא ,םהירבדל ,םלועמ היה אל "רשויבש ןיינק תויוכז"
 ,'תימס לנויל ןעט ךכ .םינהנל הנקמ ילגנאה תונמאנה לדומש תויוכזה לש תוחפ העטמו רתוי רישי

 םינמאנה תויוכזב תויוכז םינהנל ,ומצע יתרוסמה לדומה יפל יכ ,תונמאנה ינידב םירקוחה יבושחמ
 יכ סנביטסו ןלרפקמ ונעט הזל המודב 101.םמצע הלא םיסכנב תויוכז אלו ,תונמאנל םיפופכה םיסכנב
 102.תונמאנל םיפופכה םיסכנב ןמאנה תויוכז דגנכ תויוכז םינהנל

 ילארשיה טפשמב ונייפוא ןיעקרקמ םהש תונמאנ יסכנב הנהנה תויוכזש העשמ ,תאז לכ םע
 ףופכה שוכרה רשאכ םג ונטפשמב הנהנה תויוכז ביט הזש חינהלמ סונמ ןיאש הארנ ,רשויבש תויוכזכ
 ףופכה סכנה גוס יפל הנתשת הנהנה תויוכז לש תיטילנאה ןתוהמש ריבס אל .ןילטלטימ אוה תונמאנל
 ,םינשמ וא ,תונמאנ התואל ףופכב ןילטלטימו ןיעקרקמ םיקיזחמ םיבר םינמאנש םג המ ,תונמאנל
 איה תרחא הלאש .ךפהלו ןילטלטימל ןיעקרקממ הל םיפופכה םיסכנה תא ,תונמאנ לש הייח ךלהמב
 ,הנהנה תויוכז לש הטושפ הָיׅנמל ,ללכב םא ,ףיסומ אוה המו ,"רשויבש תויוכז" יוניכבש תלעותה המ

 
  .546 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,בוט-רבואט 'נ רטסמא 95
 .)21.5.2018 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 10 'ספ ,בושייה תרשכהו א"צק 'נ הפיח תייריע 3137/15 א"ע 96
 קבווק לש ןידל . ,Q LOMP CL AND ’NTI, 49 t EquityTrusts withouGeorge Gretton (2000) 599 ואר יטוקסה ןידל 97
   .23 ש"ה ליעל םירכזנה תורוקמה וארו ;Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64, §§ 1260-1298 ואר
  . ,vol. 8, § 3ODE CNDIA IIndian Trusts Act, No. 2 of 1882 ,(1993) ואר 98
 ,The François Barrière לצא ןויד וארו ,arts. 2011 IVILCODE C-(.Fr) 2030 :יתפרצה תונמאנה ןיד תא ,לשמל ,ואר 99

French Fiducie, or the Chaotic Awakening of a Sleeping Beauty, in RE-IMAGINING THE TRUST: TRUSTS IN 
THE CIVIL LAW 222 (Lionel Smith ed. 2012); ינפיה תונמאנה ןיד תא: Shintaku-hō [Trust Act], Law No. 108 

of 2006, art. 3 (Japan); הניטנגרא לש תונמאנה ןיד תאו: CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN arts. 1666-
1707 (Arg.). 

 ,RUSTS TQUITY AND E ,ROPERTYPATIONALIZING R in, Trusts: The InessentialsTony Honoré לצא ןויד ואר 100
7 (Joshua Getzler ed., 2003). 

101392 (2008) –379, 391 ROITDE DÉNÉRALE GEVUE R, 38 Trust and PatrimonyLionel Smith, . 
1021 (2010)  QUITYE J., 4 , The Nature of Equitable PropertyBen McFarlane & Robert Stevens. םג וארוEN B

MCFARLANE, THE STRUCTURE OF PROPERTY LAW 24–32 (2008). םיססובמ וז הקספב םינורחאה םיטפשמה תעברא 
 .66 הרעה ,452 'מעב ,בודרגוניו-ירפח לע
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 יפל הנהנה תויוכז תא תונכל ורחב טפשמה-יתבש תורמל יכ קפס ןיא .תמדוקה הקספב העיפומה וזכ
 ,תויוכזה טירפת ,"רשויבש תויוכז" יתרוסמה ילגנאה יוניכב ילארשיה תונמאנה ןידל הפופכה תונמאנ

 יתרוסמה ילגנאה ןידהש הזל ההז וניא תונמאנ יפל םינהנל הנקמ ילארשיה ןידהש תויוניסחהו תוחוכה
 תשרפב ןידה-קספב העיבקה ךא ,"לארשי תרצות רשויבש תויוכז"ב רבודמ ןכא הז ןבומב .םהל הנקה
 םמלצב ... "לארשי תרצות"מ רשוי יניד לש םלש ךרעמ רצי ... תונמאנה קוח" יכ לייחה רצוא קנב
 ןתוהמב קסוע וניאו טעמכ ומצע תונמאנה קוח 103.הנוכנ הניא "םיילגנאה רשויה יניד לש םתומדבו
 ,"רשויבש תויוכז" ןושלה עבטמ תא הצמיאש םגה ,הקיספה וליאו ,הנהנה תויוכז לש ןהינייפאמבו

 תוכז הנהנלש ךכב יכ טפשמה תיב רבס הפיח תייריע תשרפב ,לשמל ךכ .אשונב ילגנאה ןידה ןמ התטס
 ,ילגנאה ןידב 104."ןיעקרקמב ןידכ אלש קיזחמש ימ ןיבל הנהנה ןיב תובירי ססבל ידכ" יד רשויבש
 תובירי ןיא ,תונמאנל ףופכה שוכרה לש "רשויבש םילעב" םינוכמ םהש שיש ףא ,םינהנל ,תאז תמועל
 ףופכה שוכרה לש ןידבש םילעבכ ,ןמאנל קר .תונמאנל ףופכה שוכרב ןידכ אלש קיזחמש ימ לומ הרישי
 טרפ רחא םיבקועה םיילארשי ןיד-יקספ םנשי 105.הז שוכרב ןידכ אלש םיקיזחמ עובתל תוכז ,תונמאנל
 יאשר וניא הרבח תוינמב הנהנ יכ יזוחמה טפשמה-תיב עבק ומח 'נ קזב תשרפב ךכ :ילגנאה ןידבש הז
 106.הרבחה םשב תרזגנ העיבת שיגהל

 ידי-לע אלא ,ןמאנל הל תופופכה םיסכנב תויוכזה תרבעה ידי-לע אל הרצונ תונמאנהש לככ
 ןידה ול םינתונש תויוכזב ןכו ,וילא ורבעוהש תויוכזב קיזחי הנהנה ,הנהנל תורישי רצויהמ ןתרבעה
 םיכילה תשגה ידי-לעו קוחל 7 ףיעס יפל עדימ תלבק ידי-לע ןוגכ ,ןמאנה לע חקפל תונמאנה בתכו

 ,רצויה ידיב ,התריצי תורמל ,תורתונ תונמאנל תופופכה םיסכנב תויוכזהש לככ .ןמאנה דגנ םייטפשמ
 בתכו תונמאנה קוח תוארוה יפל ודיקפת תא עצביש ךכל תוכז :ןמאנה דגנ תוישיא תויוכז ויהי הנהנל
 יפ-לע ןמאנה יפלכ הנהנל תדמועה תרחא תוכז לכו ,קזנ לש הרקמב יוציפל תוכז ,שדקהה וא תונמאנה
 םג ויהי הנהנל .תונמאנל ףופכה שוכרה ילעב וניא ןמאנה וב הרקמב תויטנבלר ןניאש תויוכזמ דבל ,ןיד
 תולועפ םע הלועפ ףתשי ,תונמאנל ףופכה שוכרה ילעבכ ,רצויהש ךכל תוכז רקיעבו ,רצויה דגנ תויוכז

 דגנ תויוכזל םג קקדזהל הנהנה יושע ,םירקמה ינשב .ןתוא לישכי אלו ודיקפת שומימל טקונ ןמאנהש
  .תונמאנה תבוח תא רפהל ןמאנל עייסש ימ ןוגכ ,תונמאנל דצ םניאש ימ
 

 טריפ רגמש אישנה .דבלב תומיוסמ םיכרדב הב ברעתהל הנהנל םירשפאמ תונמאנה יניד 12 §
 לש לוהינה ךרדב ברעתהל חוכ וא תוכז ןיא הנהנל יכ אוה ללכה" יכ תג 'נ סלאוו תשרפב ןידה-קספב
 ,תוירשפא הלועפ יכרדלו תויקסע תויונמדזהל ובל תמושת תא תונפהלו ןמאנל ץעייל יאשר אוה .סכנה
 תריצי םשל יכ ףיסוה יזוחמה טפשמה-תיב 107."ןעוציבבו תוטלחהה תלבקב קלח וא הטילש ול ןיא ךא
 תרבח 'נ ןמציו תשרפב וניד-קספב ,דגנמ 108.ותועדומב וליפא וא הנהנה תמכסהב ךרוצ ןיא תונמאנ

 תרטמ השמומ םרטב ,םויס ידיל אובל הלוכי תונמאנה" יכ יזוחמה טפשמה-תיב עבק  51 הקלח
 ןתינש ןידה-קספל ילגנאה טפשמב סחוימה ללכל המוד וז העיבק 109."םינהנה ללכ תמכסהב ,תונמאנה
 ,תיטפשמ תורשכ ילעבו םיריגב תונמאנ יפל םינהנה לכ םא ויפלש Saunders v Vautier,110 תשרפב
 הלוסיח םא םגו ,רצויה ךכל עבקש דעומה ינפל םג תאזו ,םלוכ תמכסהב הציקל האיבהל םתלוכיב
 קר תונמאנה יסכנ תא םינהנל קלחי ןמאנהש עבק רצויה םא ,לשמל ךכ .התרטמ תא לכסמ םדקומה
 אל ,רתוי םיריעצ םדועב םהידיל עיגי שוכרה םאש רבסש םושמ ,הנש 35 םהמ דחא לכל ואלמישכ
 תורוהל – ןיד לוספ וניא םהמ שיאו הנש 18 ואלמ םלוכל םא – םינהנה םילוכי ,יבטימ שומיש וב ושמתשי
 ,םתארוהל תייצל ןמאנה לעו ,והשלכ רחא םרוגל וריבעהל וא ,תידיימ שוכרה תא םהל ריבעהל ןמאנל
 םירשכו םיריגב םלוכש םינהנ חוכש ןבומ 111.עונמל הדעונ תונמאנהש תא קוידב תושעל ידכ ךכב שיש ףא

 
  .281 'מעב ,29 ש"ה ליעל ,לייחה רצוא קנב 103
 .ןידה-קספל 10 'ספ ,69 ש"ה ליעל ,הפיח תייריע 104
  .Underhill, §§ 68.1, 68.4 ואר 105
 .)14.6.2012 ,ובנב םסרופ( ומח 'נ מ"עב תרושקתל תילארשיה הרבחה קזב 11-11-20087 )א"ת יזוחמ( ג"נת 106
 .814 'מעב ,44 ש"ה ליעל ,תג 'נ סלאוו 107
 .)17.06.2001 ,ובנב םסרופ( ןינקו 'נ ריפש 2911/00 )א”ת יזוחמ( א"ע 108
 םה תונמאנ ירצוי וב הרקמב קר לחכ הז טפשמ שרפל ןתינ .ןידה-קספל 23 'ספ ,5 ש"ה ליעל ,51 הקלח תרבח 'נ ןמציו 109

  .השרפ התואב עריאש יפכ ,םינהנה םג
110Saunders v. Vautier, (1841), Cr. & Ph. 240; 41 E.R. 482 (Ch.) . 
111 [1975] 1 All ER 625, 637 Stephenson v Barclays Bank Trust Co Ltd. לצא הז ללכב ןויד ואר Paul Matthews, 

The Comparative Importance of the Rule in Saunders v Vautier, 122 LQR 266 (2006); הפיקתה דגנה-תדמע וארו 
 John H. Langbein, Why the Rule in Saunders v Vautier is Wrong, in EQUITY AND :ןייבגנל ןו'ג לש
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 וניא הזש לככ טרפב ,ןמאנה לע הבר העפשה םהל קינעמ תע לכב הציקל תונמאנה תא איבהל תיטפשמ
 ןמאנ .דיקפתה יולימ ןיגב רכש הנממ ךשומ אוהש םושמ לשמל ,תונמאנה לש םדקומה הלוסיחב ןיינועמ
 תונמאנה אבות ,ברסי םאש ועדויב ,ןכ תושעל הבוח ול ןיאש ףא ,םינהנ דצמ תושקבל תונעיהל יושע
 112,םינהנה תוארוה יפל אלו ,םינהנה תבוטל םחוכב שמתשהל םיבייח םינמאנש תויה .תע םרטב הציקל
 לככ םדקהב הציקל תונמאנה תא איבהל זמורמ וא יולג םויא ךות ,ןמאנ לע םינהנ םיליעפמש ץחל לולע
 ןמאנהמ םישרוד םינהנהש םידעצהש לככ ,חונ אל בצמל ןמאנ עולקל ,םהיתושירדל הנעיי אל ןמאנהש
 היינפב איה הזכ בצמל עלקנש ןמאנ לש ותפורת .םתבוט םע דחא הנקב ,ותעדל ,םילוע םניא טוקנל
  113.קוחל )ג(12 ףיעס יפל תוארוה ןתמל השקבב טפשמה-תיבל

 תדמע ילארשיה טפשמה טקונ ,תונמאנה לש םויסה דעומ תא םידקהל םינהנה חוכ ןיינעל
 ,םינהנה ולכוי אל ,תירבה תוצרא תונידמ ינידב .תירבה תוצרא תונידמ לש ןידל ילגנאה ןידה ןיב םייניב
 דעומה ינפל הציקל תונמאנה תא איבהל ,ךכל םימיכסמו ,תיטפשמ תורשכ ילעב ,םיריגב םלוכ םא םג

 םא םג ,תאז תמועל ,ילגנאה ןידב 114.תונמאנה לש תיתוהמ הרטמ רתוס רבדה םא ,רצויה ךכל עבקש
 םלוכש ,האנהל םידמעומ ןיב ותעד לוקיש יפל תונמאנל ףופכה שוכרה תא קלחל חוכ ןמאנל ןתנ רצוי
 שוכרה תא םהל קלחל ןמאנל תורוהל ,תיללכ המכסהב ,םידמעומה ולכוי ,תיטפשמ םירשכו םיריגב
 יפל הנהנש םג עבוק ילגנאה ןידה 115.ןמאנה לש ותדמע תא תרתוס תידיימ הקולח םא םג ,תידיימ
 שוכרהמ יסחי קלחל הנתומ יתלב ןפואב יאכזה ,האנהל םידמעומ וא םיפסונ םינהנ הב שיש תונמאנ

 תא לבקל ,תונמאנה יפל ,רומא ךא ,תיטפשמ רשכו ריגב אוהו ,)עבר וא יצח לשמל( תונמאנל ףופכה
 דחא לכב יסחיה וקלח תא תידיימ ול ריבעהל ןמאנהמ שורדל יאכז ,דיתעב קר וידיל שוכרב וקלח
 תונמאנל םיפופכ םיסכנל רשאב .ףסכ ומכ ,תידיימ הקולחל םינימזה תונמאנל םיפופכה םיסכנהמ
 תידיימ הקולח םינמאנה ןמ שורדל רומאכ הנהנ לכוי ,ןיעקרקמ ןוגכ ,תידיימ הקולחל םינימז םניאש
 ןידל תופופכה תויונמאנ ירצוי ,תאז םע 116.ולזנויש רחאל קר םיסכנהמ דחא לכב יסחיה וקלח לש
 תאצקה ידי-לע םהיתוארוהל םאתהב אלש הפוסל תונמאנה תאבה תא שארמ עונמל םילוכי ילגנאה
 ,ןנכותמהמ םדקומ הצׅקל התאבהל ןויסינ םע הלועפ ופתשי אלש םינהנל תונמאנהמ האנהב םיקלח
 ידי-לע ןוגכ ,העודי הניא םתוהזש וא ודלונ םרטש ,םיניטק םינהנל וא ,םמצע ןמאנה וא רצויה ןוגכ
 תויוכז 117.ותומ דע ררבתת אל םתוהזש ,םימיל ריעצה ינולפ לש ןיד יפ לע וישרויל האנהב קלח תאצקה
 הייח ידכ-ךות הלאכ תויהל וכפהיש ימל וא ,תיטפשמ םירשכו םיריגב םינהנל תוצקומה האנה
 ,ךושמל תיטפשמ רשכו ריגב הנהנ לכמ ענמת האנתה לכ :םיאנתב תונתהל שי ,תונמאנה לש םיננכותמה
  .ךכל עבקנש דעומל םדוק תונמאנל םיפופכה םיסכנה ךותמ וקלח תא ,ודבל

 ,ךכל עבק רצויהש דעומה ינפל המויסל תונמאנ איבהל םינהנה חוכ תלאשב יוארה ןידה תא
 ינשל בל םישב עובקל שי ,םתאנהל עבקש םיאנתל ףופכב אלש םהידיל הל ףופכה שוכרה תא לבקלו

 יושע ןתפיקע תא ענומו תויונמאנ ירצוי ורציש תוינתהל ףקות ןתונה ןיד ,אסיג דחמ .םירתוס םילוקיש
 ןהיפל האנה תויוכזש תויונמאנ תריצי .תונתומ ןהיפל האנהה תויוכזש תויונמאנ לש הריצי ןברדל
 תוענמיהב ףא וא ,תיתקוסעת החלצה וא ההובג הלכשה ,ןיאושינ ןוגכ םייח ידעי תגשהב תונתומ
 תוינתהל ףקות ןתמ ,אסיג ךדיאמ .רשיה ךרד לע םינהנ תאלעהל םורתל היושע ,תוילילש תויוגהנתהמ
 .ולשמ תונוש תונומאו תופדעה ילעב םינהנ לע רצויה לש ויתופדעה תא תופכל לולע תונמאנ יבתכבש
 םג תולולע ,םיאנתב תונמאנה יפל האנהה תא הנתה ןתמשגה דודיעלש ,רצויה לש תופדעההו תוינכתה

 
ADMINISTRATION 189 (P.G. turner ed. 2016). חוכ תלעפה לשב תונמאנל ףופכה שוכרה לש תמדקומ הקולח עוציב 

 שוכרה ךותמ החוטב לבקל ןמאנה תוכזל ילגנאה ןידב ףופכ Saunders תשרפל סחוימה ללכה יפל וזכ הקולח שורדל םינהנה
 § ,Underhill ואר .ןמאנכ ודוקפת לשב ודגנכ תונפומ תויהל תולולעה תועיבת דגנכ ,תיפולח החוטב וא ,תונמאנל ףופכה

66.19. 
 .55 ש"ה ליעל ,ןרמוק 'נ ןמייז ואר 112
  .ןלהל )ג(12 'סב ןוידה ואר 113
 ללכה .HIRD(TESTATEMENT R( RUSTSTF O 2003)(-ל 66-65 'סו ,ODECRUST TNIFORM U (2000)-ל 412-411 'ס ואר 114
 ןידה ןיבש ינושב ןויד ואר .Claflin v. Claflin, 20 N.E. 455 (D. Mass. 1889) ןידה-קספב הנושארל עבקנ ינקירמאה
 Joshua Getzler, Transplantation and Mutation in Anglo-American Trust לצא וז היגוסב ינקירמאה הזל ילגנאה

Law, 10 THEO. INQ. L. 355, 367–375 (2009). 
115  Re Smith [1928] Ch 915; Underhill, § 66.1. 
116  Stephenson v Barclays Bank, 637 'מעב ,111 ש"ה ליעל. 
117  Getzler, 372-371 'מעב ,411 ש"ה ליעל.  
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-תיב ,המשגהל תונתינ ןדוע רצויה תוינכתו שדקה בתכב הרצונ תונמאנהש לככו ,תויטנבלר-אלל ךופהל
  118.רצויה לש ותעד דמוא תא םאות וניא עצומה יונישהש לככ שדקהה בתכ תא הנשי אל טפשמה

  ?תונמאנל םיפופכה םיסכנה לש יתימאה םילעבה אוה הנהנה םאה .ח

 "יתימאה םילעב"ה אוה-אוה ,ןמאנה אלו ,הנהנה היפלש הרבס הלוע םיטעמ אל ןיד-יקספמ 13 §
 םיפסכה" יכ ידבע 'נ רנגו תשרפב ןוילעה טפשמה-תיב ריבסה ךכ .תונמאנל םיפופכה םיסכנה לש
 םיסכנה ילעב וניא ןמאנ יכ טפשמה-תיב חינה ןברוג תשרפב 119."ןמאנל םיכייש םניא תונמאנה ןובשחבש
 וניאש םדאל םיסכנב הטילש תקנעהב ןכש ,תונמאנ ןוכית אל ןומא אלל" יכ ורמאב ,תונמאנל םיפופכה
 הנהנל יזוחמה טפשמה-תיב ארק ריקי 'נ ןהכו רתיבא 'נ הרמע תושרפב 120."בר ןוכיס םייק םהילעב
 ,יתימא 'נ לסה תשרפב יזוחמה טפשמה-תיב לש וניד-קספב הרכינ המוד הסיפת 121."יתימאה םילעבה"
 עוציבל רשקב הריבעב העשרוה םאהש הדבועה .ורובע תונמאנב הרידב הקיזחה ומאש עבות ןעט םש
 תיב תסיפתלש םושמ ,תנעטנה תונמאנה םויק-יאל היארכ הספתנ הרידב םיצופיש תודובע לש יקוח אל
 תוריבעל יארחאה אוה אל ןכלו ,תונמאנל ףופכה שוכרה לש יתימאה םילעבה וניא ןמאנ ,טפשמה
 'נ ץרוש תשרפב ךכ .םולשה טפשמ-יתב לש םידחא ןיד-יקספב םג העיפוה המוד הסיפת 122.וב ורבענש
 הדעווה תטלחה לע רערעל יאשר הנהנ יכ םולשה טפשמ-תיב עבק ןורשה תמר הינבהו ןונכתה תדעו
 עבק םהרבא 'נ לארשי תנידמ תשרפבו 123,"סכנב תויוכזה לעב אוה הנהנה" ןכש ,החבשה לטיה ןיינעב
 חכוה אל ,רתיה אלל היינב תודובע ועצוב וב סכנ לש תונמאנב םילעב היה םשאנהש ףא יכ טפשמה תיב
 המוד השיג תופקשמה תויוסחייתה אוצמל ןתינ םרכ לש ורפסב םג 124."שממ סכנב םילעבה" היה יכ
 דובעיש ,הריכח ,תולעב – היהי רשא םכנב ןמאנה תוכז לש הרואית היהי" ,וירבדל .תונמאנה דסומל
 125."םילעב אלו ״קיזחמ״ ,סכנב קיזחמ אלא אוה ןיא ,ןמאנ רותב ,ןמאנה תובח תניחבמ – הזב אצויכו
 וז השיג םאה 126."ותולעבב אוהשכ םג ,תומיוסמ תוניחבמ ,ןמאנה לש סכנ וניא תונמאנ סכנ" ,דועו
 ?היואר ,הל םיפופכה םיסכנב ןמאנה תולעבל תונקפסב תסחייתמה ,תונמאנה דסומל
 תויוכזה תאצקהב היולת איה .תונמאנ לכ לש םינייפאמ רפסמב היולת וז הלאשל הבושתה 

 ךות ,הנהנל תורישי הלא תויוכז תרבעה ידי-לע תונמאנ םיקמ רצויה םא :תונמאנל םיפופכה םיסכנב
 ןתוא ילעב ןכא אוה הנהנה יזא ,ודצב ןיינק תוכז ןיאש ,םיסכנב לועפל וא/ו קיזחהל ןמאנל חוכ ןתמ
 תא תוארל ןוכנ ,ןמאנל הל םיפופכה םיסכנב תויוכזה תרבעה ידי-לע תמקומ תונמאנש לככ .תויוכז
 ןידש יאמצעה חוכה תא תללוש תונמאנה םהב םירקמב קר הלא תויוכז לש "יתימאה םילעב"כ הנהנה
 תונמאנש לככ .דבלב תומצמוצמ תובוח וילע הליטמו ,תויוכז ןתואב תושעל ןמאנל קינעמ תונמאנה
 תויוכזב תיביספ הקזחהל תומצמוצמ ןמאנה תובוחש לככו ,הנהנה תוארוה יפל לועפל ןמאנה לע הווצמ
 bare trusts לבוקמה טפשמב תונוכמה תויונמאנב גוהנכ( תאז שקבי הזשכל הנהנל ןתרבעהו ,ול ונקוהש
 .בצמה תא תפקשמ תויוכז ןתוא לש "יתימאה םילעב"כ הנהנה לש הסיפתש ןכתיי ,)nomineeships וא
 הנהנה תא תוארל השק ,ול ונקוהש תויוכזה לש תיביספ הקזחהמ רתוי תוללוכ ןמאנ תובוחש לככ ךא
 םקלחלו ול ונקוהש םיסכנה לע רומשל קר הוּוצמ ןמאנ םא וליפא .הלא תויוכז לש "יתימאה םילעב"כ
 םידעומ ינפל תויוכז ןתוא לש םילעבכ הנהנה תא תוארל השק ,רצויה עבקש םידעומב םימיוסמ םינהנל
 לוקיש ליעפמ ןמאנה רשאכ תונמאנל תופופכה תויוכזה לעבכ הנהנה תא תוארל ןיאש ןכש לכ אל .הלא
 קלחל ןמאנל הרומ אוה רשאכ ןוגכ ,שרופמב תעד לוקיש ןמאנל הנקמ רצויש שי .ודיקפת עוציבב תעד
 תשרופמ הארוה רדעהב םג ךא .ןמאנה לש ותעד לוקיש יפל האנהל םידמעומ ןיב ול הנקהש תויוכז
 וא קיזחהל" קוחל 6 ףיעס יפל הבוחה ןוגכ ,ןמאנה לע ןידה ליטמש תובוחל תויצה ,תעד לוקיש ליעפהל

 
  .קוחל 23 'ס 118
 .ןידה-קספל 48 'מעב ,לדנה טפושה לש ותעד-תווחל 25 'ספ ,4 ש"ה ליעל ,ידבע 'נ רנגו 119
 ,ובנב םסרופ( יול טפושה לש ןידה קספל 9 'ספ ,רוידה תקוצמ ןורתפל קחצי הבושת תתומע 'נ ןברוג 1631/02 א"ע 120

31.7.2003(. 
 16-12-375 )'יח יזוחמ( א"ת ;)6.6.2017 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 51 'ספ ,רתיבא 'נ הרמע 17-01-25424 )'יח יזוחמ( א"ת 121
  .)30.8.2018 ,ובנב םסרופ( ריקי 'נ ןהכ

  .)19.09.2010 ,ובנב םסרופ( יתימא 'נ לסה 08-672 )'יח יזוחמ( א"ת 122
 .)24.07.2006 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 4 'מע ,ןורשה תמר הינבהו ןונכתה תדעו 'נ ץרוש 152100/05 )א”ת םולש( א"שב 123
 .)28.10.2012 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 10 'ספ ,םהרבא 'נ לארשי תנידמ 8451/09 )א"ת םולש( א"ת 124
 .117 'מעב ,40 § ,םרכ 125
 .271 'מעב ,116 § ,םש 126
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 תיישעלו ןרקה תרימשל ליעיכ ... םיפטושה היכרצל םישורד םניאש תונמאנה יפסכ ... ]תא[ עיקשהל
  127.ותעד לוקיש תא ליעפהל ונממ שרוד "תוריפ
 םילטומה תובוח לשב אלא תונמאנה יסכנל תדרל ןיא" היפל קוחל )ב(3 ףיעס תארוהש ףא 

 הניא וב םתיישנש ןמאנה ישונמ ,לבוקמה השוריפ יפל ,תענומ "תונמאנה תולועפמ םיעבונה וא םהילע
 םהל בייח אוהש תא תובגל תונמאנל םיפופכה םיסכנב ותקזחה וא ותולעבמ וא ןמאנכ ותוליעפמ תעבונ

 תוניחבמ ,ןמאנה לש סכנ וניא תונמאנ סכנ"ש ,םרכ קיסהש יפכ ,ךכמ קיסהל ןיא 128,וללה םיסכנה ךותמ
 תויוכזב תולעבה תינקומ התרגסמבש תונמאנ יכ רובסל ןתינ 129."ותולעבב אוהשכ םג ,תומיוסמ
 וישונל הנימז תוסמה תחא :ותולעבב ןלוכש ,תונוש םיסכנ תוסמ ןיב הדרפה תרצוי ןמאנל הל תופופכה
 וליאו ,תונמאנל םיפופכה םיסכנב ותקזחהמ וא ותולעבמ וא ןמאנכ ותוליעפמ תעבונ הניא וב םתיישנש
 ותוליעפמ תעבונ ןמאנב םתיישנש ימל ןכו ,תונמאנה בתכ תוארוה יפל ,םינהנל קר הנימז תרחא הסמ
 םיסכנב תולעב ,דועו .הסמ התואבש םיסכנב ותקזחה וא ותולעבמ וא תמיוסמ תונמאנ תרגסמב ןמאנכ
 ףופכה סכנ לש הרקמב רבדה ךכ .םילעבה ןוצרכ םהב תושעל לבגומ-יתלב חוכ חרכהב העימשמ הניא
 ןיא ןכל .וילעב אוה ןמאנהש תונמאנ סכנ לש הרקמב םג ךכו ,רחא םדאל רכשומה וא האנה תקיזל
 תולעב הניא תונמאנל םיפופכה םיסכנב ותולעבש ךכ לע הדיעמ ןידהו רצויה תוארוהל ןמאנ לש ותופיפכ
 םיסכנה לש ןידב םהילעב אוה ןמאנה היפלש ,הנשונה תילגנאה הרופטמה תא ץמאל ךרוצ ןיא ."תמאב"
 יפלו ןיד יפל תובוחל ןמאנה תופיפכ יכ רובסל תנמ-לע ,רשויב םהילעב אוה הנהנהו תונמאנל םיפופכה
 .וזכ תולעב ול התנקוה םא ,תונמאנל ופפכוהש תויוכזב ותולעב תא האיצומ הניא תונמאנה בתכ
 תמשגהל תישומיש היגטרטסא תויהל הלוכי תונמאנל ופפכוהש תויוכזב ןמאנ תולעבמ תומלעתה
 תא סחיילו ,וללה תויוכזב ןמאנה תולעבמ םלעתהל ןתינ ,לשמל ךכ .תונמאנה ינידל ץוחמש תורטמ
 ,םישונ לע המרעהל תונויסינו סמ ינונכת לש םתלשכה ךרוצל ,םירחאל וא הנהנל ,רצויל ןהב תולעבה
 .ןמאנל הל תופופכה תויוכזב תולעבה תרבעהו תונמאנ תריציב םיכורכה ,רבעשל גוז-ינבו םידלי

 יניד וא םישונו םיבייח יניד ,סמה יניד תורטמ תמשגה םשל ינונכת-יטנא ילככ תישומיש וזכ תומלעתה
 .תונמאנה דסומ לש תינורקעה ותונשרפ םצע ךרוצל וזכ תומלעתה טוקנל הקדצה ןיא .החפשמה

 תונוממ יניד קוח תעצהב ףיעסה .ט

 םילעב אוה ןמאנ" ויפלש חסונב םייקה ףיעסה חסונ תא ףילחהל עצומ תונוממ יניד קוח תעצהב 14 §
 ,רבסהה ירבד יפל 130."תרחא הרטמל וא )הנהנה – הז קרפב( םדא תבוטל ויבגל לועפל בייחה ,סכנ לש
 רואל ."ןמאנה לש איה תונמאנה אשונ סכנב תולעבהש ריהבהל ידכ התנוש תונמאנ לש הרדגהה"
 רמוש רצויהש ךות תונמאנ תריציל ףיעסה לש םייקה וחסונבש רתיהה לש ,הלעמל ונודנש ,תונורתיה
 ,וז "הרהבה"ל םוקמ ןיא יכ הארנ ,הנהנל תורישי ןתוא ריבעמ וא ותולעבב הל תופפכומה תויוכזה תא
 תויעבה יתש תא ןקתמ עצומה חסונה ןיא דגנמ .הבוטל אלש ,ןידב יתועמשמ יוניש השעמל איהש
 לש תומיוסמל יהשלכ השירד רדעהו ,תיקוח הרטמ לכל תונמאנל יתייעבה רתיהה :םייקה חסונבש
 .םינהנה

  

 
  .ןלהל 6 'סב ןוידה ואר 127
  .542 'מעב ,4 ש"ה ליעל ,בוט-רבואט 'נ רטסמא 128
  .ןלהל )ב(3 'סב ןוידה ואר .271 'מעב ,116 § ,םרכ 129
  .563 'ס ,תונוממ יניד קוח תעצה 130
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 הריצי

  ?תונמאנ םירצוי דציכ .א

  ?תעמתשמ תונמאנ םיהזמ דציכ .ב

 ?ןיעקרקמ לע תונמאנ הזוחב בתכב ךרוצ שי םאה .ג

 ?תונמאנ הליחתמ יתמ .ד

 תונוממ יניד קוח תעצהב ףיעסה .ה

 

 .שדקה בתכ יפ לע וא ןמאנ םע הזוח יפ לע ,קוח יפ לע תרצונ תונמאנ .2

 ?תונמאנ םירצוי דציכ .א

 הנומ תונמאנה קוחל 2 ףיעס .תונושו תובר םיכרדב תונמאנ תריצי ריתמ ילארשיה טפשמה 1 §
 הז ףיעס שרפל היה ןתינ .שדקה בתכ יפ לעו ןמאנ םע הזוח יפ לע ,קוח יפ לע :התריציל םיכרד שולש
 'נ ןייטשנייו ןיד-קספב ךא ,תונמאנ תריציל תודיחיה תורתומה םיכרדה ןה וב תויונמה םיכרדה וליאכ
 ידכ וב ןיאו ,תונמאנ תריציל תוינייפוא םיכרד ךא ריכזמ 2 ףיעס יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק סקופ
 יפל תונמאנ ןייפאמה סחי רתאל ןתינ םא ,טפשמה תיב תטישל .תורחא םיכרדב תונמאנ תריצי לולשל
 אקפנ ןיאו ,תונמאנ תמייקש ירה – וב לועפל וא קיזחהל הבוחו סכנל ןמאנ לש הקיז – קוחל 1 ףיעס
 הבוחו סכנל ןמאנ לש הקיז םייקמה יטפשמ סחי לכ לע ולוחי תונמאנה קוח תוארוה .הרצונ דציכ הנימ
 ןכותב היולת תונמאנ הרצונ םא הלאשל הבושתה .רצונ הב ךרדה אהת רשא אהת ,וב לועפל וא קיזחהל
 םירצוי ןהבש םיכרדה ןמ תודחאב קוסענ תואבה תואקספב 131.ותריצי ךרדב אלו ,רצונש יטפשמה סחיה
 .תונמאנ

 םיאלממה וא ,םימיוסמ םיפוג וא םידיחי יכ םירומ םיבר םיקוח .קוחב תונמאנ תריצי   2 §
 וא תונמאנ הזוחב ,שדקה בתכב שרופמב םינמאנכ ונומ אלש ףא ,םינמאנ רדגב םה ,םימיוסמ םידיקפת
 תוחילשה בקע חולשה ידיל אבש סכנ לכ" יכ תוחילשה קוחל 10 ףיעס הרומ ,ראשה ןיב ,ךכ .תרחא ךרדב
 יכ הרומ )למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל 3 ףיעס 132;"חלושה לש ןמאנכ ודיב קזחומ
 תופוק יסכנ לע ןמאנ שמשת ].ו.ח.א ,למג תופוק לוהינב קוסיעל ןוישיר הלביקש הרבח[ תלהנמ הרבח"
 יללכה סופורטופאה יכ הרומ יללכה סופורטופאה קוחל 7 ףיעסו 133;"םיתימעה תבוטל ,הלוהינבש למגה
 ינשב 134.טפוש ןתנש לוהינ וצ אלל ,םיוסמ םוכסמ ךומנ םייוושש םיסכנ להנל קוחה חוכמ ךמסומ
 תופוק תלהנמה הרבחו תוחילשה בקע סכנ ודיל אבש חולש יכ שרופמב קוחה הרומ םינושארה םירקמה
 יללכה סופורטופאה דיקפת לש יתונמאנה ויפוא ישילשה הרקמב וליאו ,םינמאנ םה ,המאתהב ,למג
 .שרופמב ןמאנ ותוא הנכמ קוחהש ילבמ ,קוחהמ הלוע
 תודחוימ תוארוה רחא קוחב ןיאשכ ולוחי הז קוח תוארוה" יכ הרומ תונמאנה קוחל 42 ףיעס  

 תשולש ןוגכ ,תונמאנה קוח דבלמ קוחב רדסומ םיוסמ יתונמאנ בצמ רשאכש ןאכמ ."ןודנה ןינעל
 לככ ךא .תונמאנה קוח תוארוה לע הז קוח לש ויתוארוה תורבוג ,תמדוקה הקספב ורכזנש םיבצמה
 קוחב תרדסומה תמיוסמ הלאש ,וב רדסומה יתונמאנה בצמה ןיינעל ,רידסמ וניא דחוימה קוחהש
 135.דחוימה קוחב רדסומה יתונמאנה בצמה לע םג תונמאנה קוחבש הארוהה לוחת ,תונמאנה

 
 א"ת םהיניב ,םיבר ןיד-יקספב המשוי ןייטשניו תכלה .)2000( 804-803 ,792 )5(דנ ד''פ ,סקופ 'נ ןייטשניו 5717/95 א"ע 131

 )א"ת יזוחמ( א"ת ;)20.04.2004 ,ובנב םסרופ( לארשי ץראל תידוהיה תונכוסה 'נ מ"עב טיקו רויד 1122/97 )ם-י יזוחמ(
 םסרופ( מ"עב םימזי רומ רב 'נ דוד 21029-10-11 )'רמ יזוחמ( א"עו ;)21.2.2012 ,ובנב םסרופ( לארב 'נ ןמפואק 1267/09

 .)7.3.2012 ,ובנב
 מ"עב גניטקרמו טרופס וינ תרבח 09-201 )ם-י םידיחא םיזוח( א"חב ןויד ואר .220 ח"ס ,1965-ה"כשתה ,תוחילשה קוח 132

 .)18.10.2012( ןידה-קספל 18 'ספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ
  .889 ח"ס ,2005-ה"סשתה ,)למג תופוק( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח 133
  .61 ח"ס ,1978-ח"לשתה ,יללכה סופורטופאה קוח 134
 .142 'מעב ,57 § :םרכ םג רבס ךכ 135
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 םדא גצייל ןיד-ךרוע יונימ ,לשמל ,ןהיניב .הזוחב תורצונ תובר תויונמאנ .הזוחב תונמאנ תריצי 3 §
 תבוח ,ףסכל וא סכנל םיסחייתמ וחוקלל ןיד-ךרוע ןיבש גוצייה יסחי רשאכ .םיפסכ וא סכנ ןיינעב
 לעפי וידיקפת יולימב" יכ הרומה ,ןידה יכרוע תכשל קוחל 54 ףיעס יפל חוקל לכל ןיד-ךרוע בחש ןומאה
 דבוע םג 137.ןמאנ לש דמעמו תונמאנ תבוחל תגרדושמ 136,"תוריסמבו תונמאנב וחלוש תבוטל ןיד ךרוע
 וא ישיא ,ולש הדובעה הזוח :הזוח יפל ןמאנ אוה םהב קיזחהל וא קיסעמה יסכנב לועפל שרדנה
 תוינמה ילעב םשרמב המש לע תומושרה תוינמב םימושירל הרבח הקיזחמ היפלש תונמאנה 138.יצוביק
 תוינמב הסרוב ירבח םתוא לש םהיתוחוקל םירחוס םדי-לעש הסרובה ירבח רובע ,תרחא הרבח לש
 ןיעקרקמ רכמ יזוחב תרצונה ,ריחמה לע תונמאנב ןידה אוה 139.הזוח יפל תונמאנ איה םג ,תוקזחומה
 140.םיבר
 ינידל דחוימ רדסה ליכמ וניא ךא ,הזוחב ,רתיה ןיב ,תונמאנ רוציל ןתינ יכ עבוק תונמאנה קוח 

 ,שדקה בתכב הרצונש תונמאנ לע קר םילח תונמאנה קוחל 'גו 'ב םיקרפבש םיללכה .תונמאנה הזוח
 ןתינש ףא .התריצי ךרדב תולת אלל ,תונמאנ לכ לע םילח ,'הו 'א םיקרפ ,קוחה יקרפ רתיבש םיללכהו
 רכמה הזוח ,תוריכשה הזוח ,תונלבקה הזוחל המודב ,דחוימ הזוח לש גוסכ תונמאנה הזוח תא תוארל
 דחוימ ןיד ףוג חתיפ אל ילארשיה טפשמה ,םידחוימ הקיקח ירבדב ורדסוהש םיפסונ םיזוח יגוסו

 תונמאנה קוחל 'ה-ו 'א םיקרפבש תוארוהל ,ןכל ,םיפופכ תונמאנ יזוח .תונמאנה הזוח תא רידסמה
 הזוח .ןהשלכ תוינרוצ תושירדב תונמאנ הזוח תיישע ליבגמ וניא ןידה ,ךכיפל .םייללכה םיזוחה ינידלו
 םג לוכי 142.תוגהנתהב תושעיהל םג לוכי אוה 141.תרחא הרוצב וא בתכב ,הפ-לעב השעייש לוכי תונמאנ

 לוביק יכ קספ ןוילעה טפשמה-תיב ,לשמל ,ךכ 143.תרחא ךרדב לוביקהו תמיוסמ ךרדב השעית העצההש
 ךכב יד .תשרופמ לוביק תעדוה תועצמאב עצבתהל בייח וניא ןמאנ ידי לע תונמאנ הזוח תתירכל העצה
  144.תונמאנה תבוח תא וילע לביקש הדיעמה הרוצב גהני וא הזוחה עוציבל השעמ השעי ןמאנהש

 ןמאנהש הזוח רמולכ ,ןמאנ םע הזוח תונמאנ רוציל ןתינ ןהבש םיכרדה תחאכ ריכזמ 2 ףיעס
 ,הרוגס המישר רדגב ,רומאכ ,ןניא 2 ףיעסב שרופמב תורכזנה תונמאנ תריציל םיכרדה ךא .ול דצ אוה
 יזוחב תרצונה תונמאנה ,ךכ .ול דצ וניא ןמאנהש הזוחב םג תונמאנ רוציל לבוקמה גהונה ךכ לע דיעיו

 ריחמה לע ןמאנכ םידדצה חוכ יאבמ רתוי וא דחא םינוממ וא הנוממ התרגסמבש ,םיבר ןיעקרקמ רכמ
-לע תרצונ הניא וז תונמאנ .הזוחל םידדצ םמצעב םה םידדצה חוכ יאבש ילבמ תרצונ ,הנוקה םלשמש
 דעוימה ןמאנה תמכסה .הזוחל דצ וניאש ,ןמאנ הנוממ ותרגסמבש הזוח יפ-לע אלא ,ןמאנ םע הזוח ידי

 חולשה תמכסה אלל חוכ יופיי תושעל רשפאש םשכ ,תוחוכו תויוכז לש ול םתיינקהלו ויונימל יאנת הניא
 לע ןמאנ אוה םדא רשאכ״ ,םרכ ירבדכ ,ךדיאמ .ישילש םדא תבוטל םיזוח תושעל ,ללככ ,רשפאש םשכו
 היה אלש הזוחב ןמאנכ םדא הנוממ רשאכ  145:״ויפ לע בוחל ידכ הזוחל דצ תויהל וילע המוש הזוח יפ
 ,רחואמב ,ותוא תפרצמה הטלחה ,ולבקל טילחה םא קר .דיקפתה תא וילע לבקל אלש לוכי אוה ,ול דצ
 .דיקפתב תוכורכה תוירחאהו תובוחה וילע ולוחי ,תונמאנה הזוחל דצכ

 דחא לכבש ,םיכמסמ לש םינוש םיגוס השולש הנכמ תונמאנה קוח .שדקה בתכב תונמאנ תריצי 4 §
 לש האווצ ,ןוירטונ ינפב שדקהה רצוי ידיב םותח בתכ :"שדקה בתכ" יוניכב ,תונמאנ רוציל ןתינ םהמ
 תפוק לש תלהנמ הרבח ,חוטיב תרבחל תינפומה םולשת תארוהו ,הפ-לעב האווצ טעמל ,שדקהה רצוי
 ףוגש םיפסכה וא חוטיבה ילומגת תא ,םדא לש ותומ םע ,םלשל םהל הרומו ,רחא ידסומ ףוג וא למג

 ףתושמה 146.םימיוסמ םינהנ וא םיוסמ הנהנל ,םקלח וא םלוכ ,הארוהה ןתונ רובע להנמ ידסומ

 
 .1986-ו"משתה )תיעוצקמ הקיתא( ןידה יכרוע תכשל יללכל 2 'ס םג ואר .178 ח"ס ,1961-א"כשת ,ןידה יכרוע תכשל קוח 136
 .)5.4.2012 ,ובנב םסרופ( הירכז 'נ רדמ 10-05-9680 )'רמ יזוחמ( פ"ה לשמל ואר 137
 .224-223 'מעב ,102 § ,םרכ 138
 .232-231 'מעב ,106 § ,םש 139
  .10 § ,1 קרפב ןוידה ואר 140
 .)1.9.2016 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 6 'ספ ,ינולפ 'נ ינולפ 7033/15 מ"עב 141
 יזוחמ( ק"רפ ;ןידה-קספל 6 'ספ ,11 ש"ה ליעל ,ינולפ תשרפ ;)1994( 813-812 ,801 )1(חמ ד''פ ,תג 'נ סלאוו 3829/91 א"ע 142
 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 7 'ספ ,מ"עב ןינב לק 'נ מ"עב ימוקמה ןוטלשה לש הלכלכו קשמל הרבחה 51003-11-12 )'יח

 .184 'מעב ,79 § ,םרכ םג וארו ;)28.11.2013
  .118 ח"ס ,1973-ג"לשת'ה ,)יללכ קלח( םיזוחה קוחל )א(6 'ס ואר 143
  .184 'מעב ,79 § ,םרכ לצא וארו ;ןידה-קספל 6 'ספ ,11 ש"ה ליעל ,ינולפ תשרפ 144
 סרותרבא 'נ מ"עב לארשיל ריוא יביתנ לע לא 107301/99 )א"ת םולש( א"תב וטטוצ םירבדה .186 'מעב ,81 § ,םרכ 145
 .)20.12.2003 ,ובנב םסרופ( מ"עב )1970( תועיסנו תוריית

  .63 ח"ס ,1965–ה"כשתה ,השוריה קוחל 147 ףיעסל ,)3()א( ןטק-ףיעסב ,הנפמה ,קוחל )א(17 ףיעס 146



23 
 

 ןפואב תונמאנה רצוי ידי-לע תוטקננה תויטפשמ תולועפ םתויה אוה "שדקה בתכ" םינוכמה םיכמסמל
 147."תונמאנה רצוי לש תידדצ דחה ותלועפ ידי לע" ,ןכ םא ,תרצונ שדקה-בתכ יפל תונמאנ .ידדצ-דח
 ול הסחוי ופקתל תונמאנה קוח תסינכל םדוקש ,"שדקה" יוטיבה תא לטנ קקוחמה ,ןמסיו ריעהש יפכ
 148.הנוש תועמשמ ול ןתנו ,תירוביצ התרטמש תונמאנ לש תועמשמ

 רתימ רתוי םלשו טרופמ רדסה תונמאנה קוחב תרדסומ שדקה בתכב תרצונה תונמאנה
 בתכ יפל תויונמאנ לע קר לחה ןידל ולוכ שדקומ ,24–17 םיפיעס תא ללוכה ,קוחל 'ב קרפ :תויונמאנה
 שדקה בתכ יפל תויונמאנ לע קר לחה ןידל ולוכ שדקומ ,31–25 םיפיעס תא ללוכה ,קוחל 'ג קרפ .שדקה
 שדקה יבתכב תורצונה תויונמאנ לע לחה ןידב קוסענ .ירוביצ ןיינע לש ומודיק תרטמל קר וא םג ורצונש
  .הלא םיפיעסב םיקסועה רפסה יקרפב םהיגוסל

 םייתדה םינידה יפל ורצונש םישדקהב םג ריכמ ילארשיה טפשמה .יתד שדקהב תונמאנ תריצי 5 §
 הדעה 150,תימלסומה הדעה 149,תידוהיה הדעה :לארשיב תורכומה תודעהמ הרשע-םיתש לש
 ,לארשי-ץרא לע ותצעומב ךלמה רבדל הינשה תפסותב תויונמה תוירצונה תודעה עשתו 151,תיזורדה

 תריצי רשפאמ ,הקדצ יכרצל תונמאנ לש תועמשמ "שדקה" חנומל ןתונה ,ירבעה טפשמה 1947.152–1922
 ,סכנ שידקהל תימינפ הנווכ םג ,םימכחהמ קלח תעדל 154.הפ לעב האווצב הז ללכבו 153,הפ לעב שדקה
 תריצי םג רשפאמ ירבעה טפשמה 155.ןווכתמה תא תבייחמ ,בתכב וא הפ-לעב יוטיב לכל התכז אלש
 156.םימכח תנקתב תונמאנ

 יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק ןייטשניו תשרפב וניד-קספב .תיטופיש הטלחהב תונמאנ תריצי 6 §
 תמשגה תא רשפאל הדעונ וז השרפב הרצונש תונמאנה 157.תיטופיש הטלחהב םג תונמאנ רוציל ןתינ
 שוכרהש יאנתב ונובזעמ םישרויה תאנה תא הנתה הווצמה .שרופמב תונמאנ רצי אלש הווצמ לש ותנווכ
 ,לארשיב קר ויתוריפמו שוכרה ןמ תונהיל ולכוי ,ץוח יבשות ,םישרויהו ,לארשיב דימת וראשיי ויתוריפו

 להנמכ ןיד ךרוע הנימ הווצמה .תישפוח האנה שוכרה ןמ תונהיל ולכוי זאש ,לארשיל ולעי ןכ םא אלא
 תא השרד םישרויה תאנהל עבקש יאנתה תמשגה ךא .תונמאנה דסומ תא ותאווצב ריכזה אלו ונובזע
 הרקמב וליאו ,ןובזיעה לש הריהמ הקולח איה ליגר ןובזע לוהינ לש ותרטמ :תונמאנב ןובזיעה לוהינ
 יפל .הווצמה עבקש יאנתה םויק תא תלכסמ התייה ,ץוח יבשות םלוכ ,םישרויל ןובזיעה תקולח ,ןנד
 לע יזוחמה טפשמה-תיב אופא הרוה ,םישרויהו ןובזיעה להנמ תמכסהבו ,יללכה סופורטופאה תעצה
  158.ןמאנכ ויונימו ןובזיעה להנמכ ודיקפתמ ןידה ךרוע רורחש לעו תונמאנל ןובזיעה יסכנ תרבעה
 ןתינ ןמויק לע הריהצמה תיטופיש הטלחהב שרופמ יוטיב ידיל הנושארל תואבה תויונמאנה תא 

 תושרופמ תויונמאנ .תויביטקורטסנוקו תויתאצות ,תועמתשמ ,תושרופמ :םיגוס העבראל גווסל
 התואל םדוק ןתוא רוציל ןווכתה אוהד ןאמש ילבמ ,הנושארל הב תורצונ תיטופיש הטלחהב תורצונה
 לש הליעב העיבתב םירוה וכז ובש ןיד-קספב תרצונה תונמאנה איה וזכ תונמאנל אמגוד .הטלחה
 יפסכ םא ףא יכ עבק טפשמה תיב .דולייל קזנה לשב םהל קספנש ינוממה יוציפה לע ,"הלוועב הדלוה"
 תונמאנה 159.םדלי רובע םינמאנכ םייוציפה יפסכב םיקיזחמ םה ,םירוהה תבוטל וקספנ םייוציפה

 
 .ןידה-קספל 9 'ספ ,11 ש"ה ליעל ,ינולפ תשרפ 147
 .)1980( 90 ש"ה 303 ,282 ז טפשמ ינויע "תונמאנה קוחב ףגנ ינבא" ןמסיו עשוהי 148
 .2738 'ג י"אח ,1947 דע 1922 ,לארשי-ץרא לע הצעומב ךלמה רבדל )III(53 'ס 149
  .19 ש"ה ליעל ,הצעומב ךלמה רבדל 52 'ס 150
  .20 ח"ס ,1962-ג"כשת ,םייזורדה םייתדה ןידה יתב קוחל 4 'ס 151
 הדעה ,)תיסכודותרוא( תיחרזמה הדעה ןה הינשה תפסותב תויונמה תודעה .19 ש"ה ליעל ,הצעומב ךלמה רבדל )III(54 'ס 152
 תידשכה הדעה ,)תילותק( תירוסה הדעה ,)תילותק( תינמראה הדעה ,תינמראה-תינאירוגירגה הדעה ,)תילותק( תיניטלה
  .תיסקודותרוא-תירוסה הדעהו תינורמה הדעה ,תיתיכלמה תילותקה-תינוויה הדעה ,)תיטאינוא(

  .434 'מעב ,רגנוא 153
 .460 'מעב ,םש 154
  .437-436 'מעב ,םש 155
 תונקת .תמיוסמ הליהק רובע יביטמרונ ףקות הל שיש ,הכלה ימכח לש הטלחה איה םימכח תנקת .61-60 'מעב ,םש 156
 תונקתב ןוידל .תויתנידמ טפשמ תוטישבש הקיקחל ןתוא םיליבקמה שיו ,ירבעה טפשמב ןידה תורוקממ דחא ןה םימכח
 .)ג"לשתה( 403-402 ינש קלח ויתונורקע ,ויתורוקמ ,ויתודלות :ירבעה טפשמה ןולא םחנמ ואר םימכח

-תיב לש וצ יפ-לע הרצונ הנודנה תונמאנה יכ אופא עובקל שי"( ןידה-קספל 15 'ספ ,1 ש"ה ליעל ,ןייטשניו תשרפ 157
  .)"...טפשמה

 2823/77 )א"ת יזוחמ( ןובזע קיתב הנתינ יזוחמה טפשמה-תיב תטלחה .ןידה-קספל 2-1 'ספ ,1 ש"ה ליעל ,ןייטשניו תשרפ 158
 רשיא ןכמ רחאל הנש .2015 תנשב לארשיל הלע ,ןייטשניו ןלא רמ ,םישרויה דחא .)12.2.1987 ,םסרופ אל( סקופ 'נ ןייטשניו
 רצויה עבקש םיאנתב דמעש רחאל ,וידיל תונמאנב םיפופכה םיסכנב ןייטשניו רמ לש יסחיה וקלח תקולח תא טפשמה-תיב
  .)4.8.2016 ,ובנב םסרופ( 'חאו ץכ 'נ סקופ 22769/98 )א"ת יזוחמ( פ"ה :וזכ הקולחל

 .)24.2.2016 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 17 'ספ ,תואירב יתורש תימואל 'נ ינולפ 13-04-31657 )ם-י יזוחמ( א"ת 159
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 אל ךא ,טפשמה-תיב ידי-לע אלו רצוי ידי-לע הרצונ ,ונייה ,תעמתשמ התיה ןייטשניו תשרפב הרצונש
 .וזכ התויה לע ריהצה טפשמה-תיבש דע ,תונמאנכ שרופמב התהוז אל רקיעבו ,שרופמ יוטיב הל האצמ
 עבק ןוילעה טפשמה תיבש ףא .ותאווצב שרופמב ךכ הרוה אלש ףא ,תונמאנ תריציל ןוויכ הווצמה
 תיבו ,הווצמה ידי-לע לעופב הרצונ איה ,יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע הרצונ וז השרפב תונמאנהש
 טפשמה-תיב זירכמ האצות תונמאנ לע .יטופיש ףקות הל ןתנו שדחמ ּהחסינ ךא ותטלחהב טפשמה
 טפשמב תרכומה תיתאצותה תונמאנה .רצויה תנווכ רבדב ,הריתסל תנתינה ,הקזח לע ךמתסהב
 160,הנקמה לש ודלי וניאש םדאל ,הרומת אלל ,יתועמשמ יוושב ףסכ וא סכנ תיינקהמ תעבונ ילארשיה
 ןמממהש אלב בוש ,תויוכזה לבקמ לש והרוה וניאש םדא ידי-לע סכנב תויוכז תשיכרל ןומימ ןתממ וא
 רובע תונמאנב ףסכב וא סכנב קיזחמ לבקמה היפלש הקזח המק םירקמה ינשב .יהשלכ הרומת לבקמ
 וא הנקמה תנווכ רבדב תוחנה לע תססובמ וז הקזח .השיכרה תא ןמממה וא הרומתב אלש הנקמה
-תיב ידי-לע אלו ,רצוי ידי-לע הרצונש( תשרופמ תונמאנ ןיב לדבהה יכ רמול אופא ןתינ .ןמממה
 חכּומ תשרופמ תונמאנ לש המויק .יתייאר ורקיעב אוה האצות תונמאנו תעמתשמ תונמאנ ,)טפשמה
 םויקש דועב ,תונמאנ הזוח וא ידדצ דח תונמאנ בתכ ןוגכ ,ךכ לע תודיעמה תושרופמה תויארה ךותמ
 ךרעמ סיסב-לע המק האצות תונמאנ םויק רבדב הקזחהו ,תורחא תויארב חיכוהל שי תעמתשמ תונמאנ
 161.תונמאנ תריציל תויאר ללוכ וניאש יתדבוע תוביסנ
 

 תונמאנ ,האצותה תונמאנלו תעמתשמה תונמאנל דוגינב .תיביטקורטסנוק תונמאנ 7 §
 רוציל ןווכתה הל םידדצהמ ימש אלב ,הילע ריהצמה טפשמה-תיב ידי-לע ההוזמ תיביטקורטסנוק
 האצותל איביש דעס תקיספל טפשמה-יתב תא שמשמה ילכ איה תיביטקורטסנוק תונמאנ .התוא
 ינולפש טפשמה תיב עבוק ,ינומלאל סכנ וא ףסכ ריבעהל ינולפל הרומה יטופיש וצ קידצהל ידכ :תקדוצ
 טפשמה יתב .וזכ תונמאנ רוציל םלועמ ןווכתה אל שיאש ףא ,ינומלא רובע ןמאנכ סכנב וא ףסכב קיזחמ
 תוללוכ ןניאש תויתדבוע תויתשת דוסי-לע רקיעב תויביטקורטסנוק תויונמאנ לש ןמויק לע םיריהצמ
 תיביטקורטסנוקה תונמאנה דסומ תא וטלק ץראב טפשמה-יתבש ףא .תונמאנה דסומב ןָוּוכמ שומיש
 םשוה ילארשיה טפשמב הז דסומ לש ומויק 162,ןיעקרקמה קוח תקיקח ינפלש הפוקתב ילגנאה ןידה ןמ
 תלילש" ותרתוכש ,ןיעקרקמה קוחל 161 'ס תקיקח בקע  ,ןיעקרקמב תויוכזל עגונה לכב תוחפל ,קפסב
 ןתונ וניא קוח םוש ."קוח יפל אלא ןיעקרקמב תוכז ןיא הז קוח תליחתמ" יכ הרומה ,"רשויבש תויוכז
 תויוכז ,תונמאנ לככ ,תונקמה ,תויביטקורטסנוק תויונמאנ םויק לע ריהצהל תוכמס טפשמה-יתבל
 תונמאנ"ב שרופמב ןוילעה טפשמה-תיב ריכה ןמ'גרות 'נ רלבמיצ תשרפב קר .ןהיפל םינהנל רשויבש
 תיביטקורטסנוקה תונמאנה לע ולוחיש םירדסהה" יכ עבקו 163,"ץראה תרצות תיביטקורטסנוק
 קוח חוכמ ,הליגרה תונמאנה לע םילחה םירדסהה תא ירמגל ףופחל םיבייח םניא ... תילארשיה
-תיב ידי-לע תונמאנ תריצי ריכזמ וניאש ,תונמאנה קוחל 2 ףיעס יכ עבקנ תרחא השרפב 164".תונמאנה
 יפל תיביטקורטסנוק תונמאנ לש התריצי תא ללוש וניא ,תונמאנ תרצונ ןהבש םיכרדה תחאכ טפשמ
 רוציל תוכמס טפשמה-יתבל הנקמ וניא ילארשיה ןידה יכ םרכ המלש לש ותרבס 165.לארשיב ןידה
 דומעל הלוכי הניא בוש ,ילארשיה ןידב תיביטקורטסנוק תונמאנב ריכהל תורשפא ןיא ןכלו ,תונמאנ

 166.ןיד-קספב תונמאנ רוציל תוכמס טפשמה יתבלש ןייטשניו תשרפב עבקנ זאמ
 

 רשאכו ,הרומת אלל ותלוזל סכנ ריבעמ םדא רשאכש רמול ןתינ" :ןידה-קספל 6 'ספב ,11 ש"ה ליעל ,ינולפ תשרפ ואר 160
 רובע וא ריבעמה רובע ןמאנכ סכנב קיזחי רבענה יכ םהיניב ומיכסה םידדצהש הקזח ,הנתמ שמשל תדעוימ הניא הרבעהה
 .206 'מעב ,97 § ,םרכ םג ואר ."הנהנכ עבק ריבעמהש ימ

 ,רחא רובע סכנ תשיכר ןמממ םדאשכ המקה האצותה תונמאנ הנוכמ לבוקמה טפשמה לע תוססובמה טפשמה תוטישב 161
-462 'מעב ,Ong ;)ילגנאה ןידה( Lewin, §§ 9-085 – 9-090 לצא ןויד ואר :purchase money resulting trust ,הרומת אלל

 ףסכ וא סכנ הנקמ םדאשכ המקה האצותה תונמאנב ןוידל .)ינקירמאה ןידה( 43 קרפב ,Scott 5 ;)ילרטסואה ןידה( 477
 'מעב ,Waters ;)ילגנאה ןידה( Lewin, §§ 9-001 – 9-049 ואר ,הנקמה לש ודלי וניאש םדאל ,הרומת אלל ,יתועמשמ יוושב

 ,האצות תונמאנ לש ףסונ גוס םייק הלא טפשמ תוטישב .)ילרטסואה ןידה( 454-461 'מעב ,Ong ;)ידנקה ןידה( 401-411
 חוכ ןמאנל ןתינש הרקמב ,וא ,רצויה ידי-לע ללכ הצקוה אל תונמאנל תופופכה תויוכזב האנהה ןמ קלח רשאכ המקש
 האנהב הצקוה אלש קלחה תא קיזחמ ןמאנה היפל הקזח המק הלא םירקמב .ןמאנה ידי-לע ,וללה תויוכזב האנה תוצקהל
 ;)ילגנאה ןידה( 8 קרפב ,Lewin לצא ןויד ואר .וישרוי וא ונובזע ,רצויה רובע תונמאנב תונמאנל תופופכה תויוכזה ןמ

Waters, ידנקה ןידה( 446-460 'מעב(; Ong, 495-501 'מעב )ילרטסואה ןידה(; 5 Scott, 42 קרפב )ינקירמאה ןידה(. 
  .259-257 'מעב ,114 § ,םרכ לצא ןוידה ואר 162
  .)2003( 64 ,49 )5(זנ ד"פ ,ןמ'גרות 'נ רלבמיצ 1559/99 א"ע 163
  .56 'מעב ,33 ש"ה ליעל ,רלבמיצ 164
 ילינ ידי-לע העבוה המוד הדמע .)16.05.1999 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 8 'ספ ,ןינב 'נ רלגוב 1157/98 )ם-י יזוחמ( א"ת 165
 56-59 םייזוח םיסחיב תוברעתה ןהכ ילינ ;)1993( 173 ,161 אמ טילקרפה "הריד  תשיכרל הניטק לש הזוח" ןהכ ילינ :ןהכ
 .)ב"משת(

 .265-264 'מעב ,114 § ,םרכ ואר םרכ תדמעל 166
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 הנורחאה םא ןיב ,רצויה ןוצרב הדוסיש תונמאנה ןמ דואמ הנוש תיביטקורטסנוקה תונמאנה 
 םיתעל איה תינוצרה תונמאנה .תיתאצות וא תעמתשמ ,תשרופמ תונמאנכ טפשמה-תיבב תחכומ
 תנמ-לע הדיפקב ןנכותמו ,םידדצ המכו המכ ןיב תבכרומ םיסחי תכרעמ רצויה יטפשמ הנבמ תובורק
 ,יתדוקנ דעסל יטפשמ קודיצ ללכ ךרדב איה ,תאז תמועל ,תיביטקורטסנוקה תונמאנה .םימי ךיראיש
 תיביטקורטסנוק תונמאנ םויקש העשמ .םייפיצפס הלווע וא הריבע ,לדחמ ,תועט ןקתל ידכ קספנש
 ותולעבב הנייהתש יוארש תויוכזב ינולפ תולעבב הדוסיש ,תונמאנה היופצ ,תיטופיש הטלחהב ררבוה
 ינולפו ינומלאל תויוכזה תא ריבעהל ינולפ לע הווצי טפשמה-תיבש ידי-לע ,םדקהב לסחתהל ,ינומלא לש
 .תינוצרה תונמאנה לע לחה הזמ הנוש תיביטקורטסנוקה תונמאנה לע לחה ןידה ,םאתהב .ןכ השעי

 תוארוה יפל הל םיפופכה םיסכנה תרבעה איה תיביטקורטסנוק תונמאנ יפל ןמאנ לש תירקיעה ותבוח
 תא רומשל םיבר םירקמב םיוּוצמ ,תאז תמועל ,תינוצר תונמאנ יפל םינמאנ .טפשמה-תיב וא הנהנה
 םיוּוצמ ףאו ,םינהנל םהמ תקפומה הסנכהה תא קר ריבעהלו בר ןמז ךשמ םהידיב הל םיפופכה םיסכנה
 תונמאנ לע םג םילח תינוצר תונמאנ לע םילחה םיללכה ןמ קלח .םינהנה תא םמצעב רוחבל םעפ אל
 ףאו ,וידיב םה דוע לכ םכרע לעו םיסכנה לע רומשל בייח יביטקורטסנוק ןמאנ :תיביטקורטסנוק
 יביטקורטסנוקה ןמאנה םא 167."תוריפ תיישעלו ןרקה תרימשל ליעיכ ]ם[עיקשהל וא ]ם[קיזחהל"
 לטבמה יטופיש וצל יאכז תויהל הנהנה יושע ,הנהנה תלוז םדאל תונמאנל םיפופכה םיסכנה תא ריבעה
 14 ףיעסב םיעובקה םיאנתל ףופכב ,ןמאנ לשכ תובוחו תוירחא םיסכנה לבקמ לע ליחמו הרבעהה תא
 ,יביטקורטסנוקה הנהנה יאכז ,ןמאנכ ויתובוחמ וזיא רפה יביטקורטסנוקה ןמאנה םא .תונמאנה קוחל
 םלשל ןמאנה לעש יוציפ ,תונמאנה קוחל 12 ףיעס יפל הרפהה בקע ול םרגנש קזנה לע יוציפל ,הנהנ לככ
 ןמאנה לש וישונ 168.הרפהה ןמ ןמאנה השעש חוורה תלילשלו ,ולש ישיאה רשועה סיכמ
 ולכוי אל ,גוז-ינבו הנידמה תויושר ,ןמאנכ אלש ,ודגנ ןיד-קספב וכזש םיקוזינ םללכבו ,יביטקורטסנוקה
 לש המויק רבדב תונעט ןכל 169.תונמאנל ףופכב קיזחמ אוהש םיסכנה ךותמ םהל בח אוהש תא תובגל
 170.ןועריפ תולדחב יוצמ הנעטה-יפלש-ןמאנה רשאכ תובורק םיתעל תולוע תיביטקורטסנוק תונמאנ
 ןורתפל תיביטקורטסנוקה תונמאנה תשמשמ לבוקמה טפשמה לע תוססובמה טפשמה תוטישב  

 בחה םדאש םיפסכו םיסכנ ,לשמל ךכ .טפשמב אלו רשוע השע ינולפ םהבש םיבצמ לש הכורא הרוש
 התליטנמ ןוגכ ,ןומאה תבוח תרפהמ קיפמ ,חולש וא דיגאתב הרשמ אשונ ,סופורטופא ,ןמאנ ןוגכ ,ןומא
 תוטישב םיפפכומ ,ןומא ול בח רפמהש ימ רובע לצנלו תוסנל היה ךירצש תיקסע תונמדזה לש ומצעל
 םדאש םיפסכו םיסכנ םג 171.וז הבוח ול בח רפמהש ימ רובע תיביטקורטסנוק תונמאנל הלא טפשמ
 יולימ בגא ותעידיל עיגהש עדימב תישיאה ותלעותל שומישמ קיפמ ןומא תבוחב ךורכה דיקפת אלממה
 םוקמ םג אוה ךכ 172.הבוחה ןעמנ רובע תיביטקורטסנוק תונמאנל הלא טפשמ תוטישב םיפפכומ ודיקפת
 לבקמ ןומא בחה םדא ובש הרקמב ןידה אוה 173.תוידוס תבוח לש הרפהמ םיפסכו םיסכנ קיפמ םדאש
 הרקמב .ןומא ול בח אוהש ימל התלבק רבד תא הלגמ וניאש תידוס הלמע וא ,ודיקפת יולימ בגא דחוש
 םושיא בתכ תשגהמ ענמייש ידכ דחוש לביקש גנוק גנוהב תילילפה העיבתה לע הנוממ יכ קספנ ,עודי

 תיביטקורטסנוק תונמאנ 174.גנוק גנוה תלשממ רובע תונמאנב דחושה יפסכב הנקש ןיעקרקמב קיזחמ
 םינווכתמ ,וגוז ןב ןוגכ ,רחא םדאו אוהש ךות סכנ שכר םדא רשאכ םג הלא טפשמ תוטישמ קלחב המק
 הנומא לע תוכמתסה ךות דספה ול םרגש ןפואב לעפ רחא ותואו ,סכנב האנה תוכז לבקי םהמ דחא לכש

 
  .תונמאנה קוחל 6 'ס 167
 תרפומש העש" יכ ,הטלחהל 34 הקספב ,קספנ )27.8.2014 ,ובנב םסרופ( ןזאח 'נ סייר'ג 13-01-21214 )וכע םולש( א"תב 168
 בישמה ינפב םישורפ ,קוחב אלו ].ו.ח.א ,תיביטקורטסנוק תונמאנב ,רמולכ[ רשויה ינידב היתודוסי םא םג ,תונמאנה תבוח
 תטלחה לע השגוהש רוערע תושר תשקב החד יזוחמה טפשמה-תיב .הפיכאה דעס ךא אלו "ןיד י"פע םיירשפאה םידעסה לכ
 .)3.11.2014 ,ובנב םסרופ( ןזאח 'נ סייר'ג 18667-09-14 )'יח יזוחמ( א"ער :םולשה טפשמ-תיב

  .תונמאנה קוחל )ב(3 'ס 169
 םייח 'נ דרופ 371/89 א"ע ;)1985( 803 )3(טל ד"פ ,תויח 'נ מ"עב ןוכיתה םיל תוינוכמ תונכוס 654/82 א"ע לשמל ואר 170
  .)1992( 149 )1(ומ ד"פ ,)קוריפב( מ"עב תועקשהו ןינבל הרבח רטכש

171 Korkontzilas, [1997] 2 S.C.R. 217 v. Soulos )ידנקה ןידה(.  
172A.C. (H.L.) 46 (appeal taken from Eng.) [1967] 2 Boardman v. Phipps  )הז ןיד-קספב ןוידה וארו ,ילגנאה ןידה 
 .)Underhill, §§ 27-87 – 27-96 ךותב

173 International Corona Resources v. LAC Minerals [1989] 2 S.C.R. 574 )תישמ וניא ילגנאה ןידה .)ידנקה ןידה 
  .Underhill, §§ 29.7-29.8 :הלאכ םירקמב תיביטקורטסנוק תונמאנ

174 (appeal taken from New Zealand)[1993] UKPC 2, [1994] AC 324  Attorney General for Hong Kong v. Reid. 
 ,FHR European Ventures LLP v. Cedar Capital Partners LLC [2014] UKSC 45 ,הילגנאב ,ואר אשונב ינכדעה ןידל

[2015] AC 250. 
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 ention constructive trustcommon int.175 הנוכמ וז הנירטקוד .סכנב האנה ול הנק ותלועפבש
 תוטיש .םיפסונ םיבר םירקמב תיביטקורטסנוק תונמאנ התישמ תורומאה טפשמה תוטישב הקיספה
 תונמאנ תתשה קידצמ םיוסמ תוביסנ ךרעמ םא הלאשב םעפ אל תוקלחנ וללה טפשמה
 ,הבוחה רפמ דגנ תישיא העיבת תליעב קפתסהל וצלאיי ובש העיבתה תוכז ילעבש וא ,תיביטקורטסנוק
 אשונב הקיספה .ןועריפ לדח ךפה םא עבתנה ישונ לע תופידעו םיוסמ סכנמ האנהל תוכז המע ןיאש
  176.תובר תוקולחמהו ,רידת הנתשמו הכובס
 תוטישב הב שומישהמ רתוי םצמוצמ ילארשיה טפשמב תיביטקורטסנוקה תונמאנב שומישה  

 רכמ יזוח תפיכאב דקוממ וז הנירטקודב ונשומיש .לבוקמה טפשמה תרוסמ לע תוססובמה טפשמה
 םידדצה ןיב תדקמתמ תקולחמה ובש בצמ םייקתהב רעצמל" יכ קספנ רלבמיצ תשרפב .ןיעקרקמ
 תוכזה דעב הרומתה אולמ תא םליש יכ חיכומ שכורהשכו ,םהיפילח ןיב וא ,רכמה תקסיעל םירישיה
 תונמאנ תבוח )ופילח לע וא( רכומה לע הליטמ םילעבכ םשריהל שכורל המקש רשויבש-תוכזה ,תשכרנה
 תיביטקורטסנוקה תונמאנה יכ קספנ תרחא השרפב 177".סכנב המושרה תוכזה תא שכורל ריבעהל
 רכמה הזוח יפל שכורה יאכז ובש דעומב קר לחת רכמה הזוח תפיכא םשל ןיעקרקמ רכומ לע תתשומה
  178.ורכמנש ןיעקרקמב הקזחה תא וידיל לבקל
 טפשמה-תיבב דרגוניו םר טפושה עבק תואירב יתוריש תימואל 'נ ינולפ תשרפב וניד-קספב  

 תוריהבה רסוח םרקיעש ,תיביטקורטסנוקה תונמאנה לש היתונורסח רואל יכ םילשוריב יזוחמה
 טפשמב התלוחת תא ביחרהל ןיא ,"התושרפתה ףקיהו התוהמ"ל רשאב הוושמה טפשמב ךשמתמה
 ,טפשמה תיב תשיגל .םירחא םירקמל ןיעקרקמ רכמ יזוח תפיכא תשקבתמ םהבש םירקממ ילארשיה
 םייטפשמ םילכב רסוחמ עבנש ךרוצ עקר לע הדלונש ,וז תיטפשמ הרות ץמאל םוקמ שי םא בר קפס"
 םפקיהו רתוי הרישי םתלוחת ,התוחפ הניא םתוליעיש םילכ תקפסמה תיטפשמ הטיש ךותל ,םירחא
 טפשמה לש יעבט ריצי הניא" תיביטקורטסנוקה תונמאנה יכ ףיסוה טפשמה תיב ."ידמל רורב
 יכ טפשמה-תיב עבק ןכל ."התוהמו הפקיהל עגונב םיבר םינויד םויק רורגת התלחה" יכו "ילארשיה
 תשרופמ תונמאנל רבעוי "הלוועב הדלוה" תליעב העיבתב וכזש םירוה ידיל םלתשמה ינוממ יוציפ
 179.תיביטקורטסנוק תונמאנל ףופכל בשחיי אלו ,ןידה-קספב תמקומה
 
 לוקיש איה תיביטקורטסנוקה תונמאנל רשאב ןידה לש ותומימע יַניעב םג ,דרגוניו טפושה יֵניעב ומכ 8 §
 תריצי ,ףידעה טפשמה-תיבש הפולחה םג ךא .םיפסונ תוביסנ יכרעמב הז יטפשמ ילכ םושיי דגנכ
 תישהל ןוכנל טפשמה יתב וארי תוביסנ יכרעמ וליאב תולאשב תואדו-יא תרצוי ,ןיד-קספב תונמאנה
 ינוממה יוציפהש םושמ ,השקבתה ינולפ תשרפב תונמאנה תריצי .ןהל ועבקי םיאנת וליאו תויונמאנ

 ינפמ ףסכה לע ןגהל שיש היה רורבו ,דולייה תחוור תא חיטבהל דעונ םילוחה תפוקמ םירוהל םלתשהש
 םהבש םיבר םירקמב 180.ףסכב םירוהה לש "יבטימ אל וא יארחא אל" שומיש ינפמו םירוהה ישונ

 קודיצה ,תיביטקורטסנוק תונמאנ לבוקמה טפשמה תרוסמ לע תוססובמה טפשמה תוטישב תלטומ
 .תוחפ רורב יביטקורטסנוקה ןמאנה לש םירחאה וישונ לע הנהנל תכפוה התתשהש ימ תפדעהל
 תונמאנ ךרד לבוקמה טפשמה תרוסמ לע תוססובמה טפשמ תוטישב םירתפנה םיבצמהמ קלח  

 ודרפנש גוז ינב לש םשוכר תקולח ,לשמל ךכ .הקיקחב ילארשיה טפשמב םירתפנ תיביטקורטסנוק
 common-ה תנירטקוד ידי-לע התרדסה ףלח 181,גוז ינב ןיב ןוממ יסחי קוחב לארשיב תרדסומ

 
175Lewin , §§ 062-9 – 078-9 )ילגנאה ןידה(; Ong, 644-627 'מעב )ילרטסואה ןידה(.  
 ,לשמל ,ואר לבוקמה טפשמה תרוסמ לע תוססובמה טפשמ תוטישב תויביטקורטסנוק תויונמאנב ירקחמ ןוידל 176

Anthony Duggan, Constructive Trusts from a Law and Economics Perspective, 55 U TORONTO L.J. 217 
(2005); Lionel Smith, Philosophical Foundations of Proprietary Remedies, in PHILOSOPHICAL 

FOUNDATIONS OF UNJUST ENRICHMENT 281 (R. Chambers et al eds., 2009); YING KHAI LIEW, 
RATIONALIZING CONSTRUCTIVE TRUSTS (2017); Daniel Reynolds, What are the Duties of Constructive 

Trustees?, 41 U. OF NEW SOUTH WALES L.J. 1297 (2018).  
 םע רבכ הנוקה תבוטל סכנה לע תיביטקורטסנוקה תונמאנה תרצונ ילגנאה טפשמב .66 'מעב ,33 ש"ה ליעל ,רלבמיצ 177
 .Lysaght v. Edwards (1876) 2 Ch D 499; Oughtred v. Inland Revenue Commissioners [1960] A.C :הזוחה תיישע

(H.L.) 206 (appeal taken from Eng.). ךותב תיביטקורטסנוק תונמאנ לש הז גוסב ןוידה ואר Underhill, § 31.  
 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 48 'ספ ,לימק 'נ מ"עב ביבא-לתב השדחה תיזכרמה הנחתה 12-01-25351 )'רמ יזוחמ( ק"רפ 178

28.5.2015(. 
 .ןידה-קספל 17 'ספ ,29 ש"ה ליעל ,תואירב יתורש תימואל 'נ ינולפ 179
 .ןידה-קספל 6 'ספ ,םש 180
  .267 ח"ס ,1973-ג"לשתה ,גוז ינב ןיב ןוממ יסחי קוח 181



27 
 

intention constructive trust לע תונמאנה יניד תא תישמה ,תוחילשה קוחל 10 ףיעס .םיישקה תריתע 
 לע תיביטקורטסנוק תונמאנ תישהל יואר םא הלאשב ןויד רתיימ ,תוחילשה בקע סכנ ודיל אבש חולש
 ףיעסב תויונמ היפלכ ולש ןומאה תבוח תא רפה הב הרשמ אשונש הרבחל תונימזה תופורתה .םיחולש

 תונימז וב תורכזנה תופורתהו ,הז ףיעסב תרכזנ הניא תיביטקורטסנוק תונמאנ 182.תורבחה קוחל 256
 לש הרקמב רצונש ןוכיסה .רפמה הרשמה אשונ לע תיביטקורטסנוק תונמאנ תתשהב ךרוצ אלב הרבחל
 הֶנשי ךא ,ול הוויצ ןושאר רטפנש הווצמהש תא לוטיי ןורחא םייחב רתונש הווצמה יכ ,תוידדה תואווצ
 תונמאנ תתשה ךרד לבוקמה טפשמה תרוסמ לע תוססובמה טפשמ תוטישב לפוטמ ,ולש ותאווצ תא
 .השוריה קוחל א8 ףיעס תועצמאב לארשיבו 183,םייחב רתונש הווצמה לע תיביטקורטסנוק
 לע תיביטקורטסנוק תונמאנ תתשה ידי-לע לבוקמה טפשמה תרוסמב םירתפנש תוביסנ יכרעמ  

 םייושע ,תדחוימ הקיקחב לארשיב םירדסומ םניאשו ,התתשהל םדוק םינמאנכ םישפתנ םניאש ימ
 ולוחי ,םישדקה רדגב םניא הלאכ תוביסנ יכרעמש תויה .תונמאנה קוח רדגב ילארשיה טפשמב לופיל
 .המצוע יברו םייעמשמ-דח םידעס םינהנל תונקמה תוארוה הלא םיקרפב .קוחל 'הו 'א םיקרפ םהילע
 ותבוח תרפה בקע םינהנל וא תונמאנה יסכנל" ןמאנ םרגש קזנ לע יוציפ לבקל ןתינ ,12 ףיעס יפל ךכ
 לש וניינע ןיבל הנהנה לש וניינע ןיב םיניינע דוגינב הקולה ןמאנ לש הלועפ ,)ה(13 ףיעס יפל ."ןמאנכ
 אלש ןמאנ קיפהש חוויר" ,15 ףיעס יפל .טפשמה תיב רושיא ילב התשענ םא הלטב איה ובורק וא ןמאנה
 ינוציח דצ לומ הלועפ עציב ןמאנ םא ,14 ףיעס יפלו ."תונמאנה יסכנמ קלחכ וניד ,תונמאנה בקע ןידכ
 התשענש וא ,הרפהה לע תעדל וילע היה וא עדי ישילשה דצהו" ןמאנכ ויתובוח תא הרפהש תונמאנל
 לכל ףסונ ."ןמאנ לשכ תובוחו תוירחא ולוחי ישילשה דצה לעו הלטבל טפשמה תיב יאשר ,הרומת אלל
 אל וב םתיישנש וישונ םה ,ןמאנה לש "םייטרפ"ה וישונ ינפמ ןבומכ ןיסח תונמאנל ףופכה שוכר ,הלא
 184.הז דיקפתב ותוליעפ תרגסמב הרצונ
 תונמאנ תתשה חוכמ ןמאנכ רדגומ טפשמב אלו רשוע השעש םדא םא יל המ ,הרואכל  

 תונמאנה תתשה יכ הארנ םלוא ?תונמאנה קוח חוכמ ןמאנכ רדגומ אוה םא יל המו תיביטקורטסנוק
 .תיביטקורטסנוקה תונמאנה ךרד לע תתשומ איהשכ רצונה הזמ רתוי יאדוו ריהב ןיד תרצוי קוחה חוכמ
 טפשמ תוטישו ,הכותמ רזגנ וניא תיביטקורטסנוקה תונמאנה תנירטקוד לש התלוחת םוחתש דועב
 תונמאנה קוח לש ותלוחת םוחת ,םעפ ידמ ומוחת תא תונשמ ףאו ,םינוש תומוקמב ותוא ומחת תונוש
 תבוטל סכנב לועפל וא קיזחהל בייח אוהו סכנל הקיז םדאל שי ובש הרקמ לכב לח קוחה :תיסחי רורב
 לש תויוקפנה ,קוחב תועובק תונמאנה קוח יפל תונמאנה תויוקפנש דועבו 185.תרחא הרטמל וא הנהנ
 םינוש םיבצמ ןיב וז הנירטקודב שמתשהל תוברמה טפשמה תוטישב תונתשמ תיביטקורטסנוק תונמאנ
  .ָהֶנשמל תחא הטיש ןיבו ,הלחוה םהב

  ?תעמתשמ תונמאנ םיהזמ דציכ .ב

 תונמאנ הרצונ םא הלאשהש שי ,עמתשמב ףאו ,תוגהנתהב ,הפ לעב תונמאנ רוציל ןתינש תויה 9 §
 רבדב תודע וא תונמאנ בתכ ןוגכ ,תונמאנ תריצי לע תיעמשמ-דח תועיבצמה תויאר רשאכ תילעומ
 םושיר )א( :םיאבה םייתדבועה תותואה ךותמ תונמאנ םויק וקיסה טפשמה-יתב .תונימז ןניא ,התריצי

 ,תומושר ןניאש ,תויוכז םירחאל םגש העש ,ןעטנה ןמאנה םש-לע ,תונמאנל תופופכה ,סכנב תויוכזה
 סכנב תונמאנ םויק לע דיעמכ ספתנ תויוכזה לולכמ ןיבל תומושרה תויוכזה ןיב רעפה .הז סכנב
 תונמאנב-אלש-םילעב רשא לכ תא תונמאנל םיפופכה םיסכנב תושעל םדאל חוכ ןתמ )ב( 186.יטנבלרה
 ידי-לע לעופב סכנ לוהינ )ג( 187.םינהנל חוכה לבקמ תובוחלו רצויה תוארוהל ףופכב ,םהב תושעל לוכי

 )ד( 188.שיא לש ורושיאל וא ויתוארוהל ףופכ וניאו תיאמצע ותעד לוקיש תא ליעפמה ,ןעטנה ןמאנה

 
 .189 ח"ס ,1999-ט"עשתה ,תורבחה קוח 182
183 Underhill, §§ 30.73-30.54 )ילגנאה ןידה(; Waters, 557-542 'מעב )ידנקה ןידה(. 
 .תונמאנה קוחל )ב(3 'ס 184
 .תונמאנה קוחל 1 'ס 185
  .808 'מעב ,ןידה-קספל 6 'ספ ,12 ש"ה ליעל ,סלאוו תשרפ 186
 .809 'מעב ,ןידה-קספל 6 'ספ ,םש 187
 ,(trust director) "תונמאנ להנמ" וא )protector( "תונמאנ ןגמ" םג ,ןמאנל ףסונ ,תונמל םיתעל גוהנ הקיטקרפב .םש 188
 .ANDREW HOLDEN, TRUST PROTECTORS (2011) לצא ןויד ואר .םינוש םימוחתב ורושיאל וא ויתויחנהל ףופכ ןמאנהש
 Uniform Directed Trust Act-ה יחסנמ ןוכנל ואר ןכל .ןמאנה לש הלועפה שפוח תא םצמצמ תונמאנ להנמ וא ןגמ יונימ
 9 ףיעסב ועבקו ,דיקפתב םתולהנתה תואצותל להנמ וא ןגמל םיפופכה םינמאנ לש םתוירחא תא םצמצל תירבה תוצראב
 להנמ וא ןגמ לש ולדחמ וא ותלועפל תייצל ידכ הריבס הלועפב םיטקונה ,רומאכ םיפופכה םינמאנ יכ וחסינש דיחאה קוחל
 תנוּוכמ תוגהנתה הווהמ תויצה וב הרקמבמ דבל ,וטקנש הלועפה תואצותל םיארחא םניא ,ול הנתינש תוכמסה חוכמ תונמאנ
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 ןעטנה הנהנה תאישנ )ה( 189.סכנה לע יארחאכ וב תוריכמה ,ןעטנה ןמאנה לא םינעטנה םינהנה תוינפ
 ליעפ קלח תחיקלו ,ותשיכר םע סכנה ריחמב וא 190,תונמאנל ףופכה סכנה לוהינב םירושקה םימולשתב
 תונמאנל ףופכה סכנב םילעב גהנמ גהנ ןעטנה הנהנה ובש בצמ )ו( 191.סכנה תיינקל םיכילהב ודצמ
  192.סכנה תא ריכשהל וא רוכמל ידכ ךוותמ רכש ,לשמלו ,וילעב היה אלש ףא ,תנעטנה
 םיקידצמ םניאש םייתדבוע םיאצממ סיסב לע ,תונמאנ הרצונ אלש טפשמה-יתב וקיסה םיתעל 

 אל המויקל ןעוטהש םושמ ,חכוה אל תונמאנ םויק יכ טפשמה תיב רבס דחא הרקמב ךכ .וזכ הנקסמ
 תא ודיקפה תנעטנה תונמאנל םידדצהש םושמ ;תונמאנה דסומב שומישל תענכשמ הביס ריכזה
 תוארוה ןעטנה ןמאנל ונתינ אלש םושמו ;תנעטנה תינהנה ידיב אלו ןיד-ךרוע ידיב ושעש םיכמסמה
 םשר אל ןעטנה ןמאנהש םושמ ,תונמאנ הרצונ אלש טפשמה-תיב קיסה רחא הרקמב 193.גוהנל דציכ
 דבעיש ,יטנבלרה סכנה ילעב אוה יכ ריהצה ,תונמאנה םויק רבדב הרעה ןיעקרקמב תויוכזה םשרמב
 וניא הלא םיקומינמ דחא ףא 194.ותריכמל חוכ יופיי לע םתח ףאו תונמאנל םיינוציח םידדצל הז סכנ

 רוציל הביס התיהש תוארהל ךירצ וניא תונמאנ הרצונ יכ ןעוטה .תונמאנ המק אל יכ הנקסמ קידצמ
 םיעיפומ םהבש םיכמסמה תא תוארל ללכ ךרדב יאכז הנהנהש ףא .ןכ תושעל רצויה ןוצר דבלמ ,התוא
 שיא ידיב תונמאנ תריצי לע םידיעמה םיכמסמ תדקפה 195,הלאכ םיכמסמ ושענש לככ ,תונמאנה יאנת
 תונתינש אלב תורצונ תובר תויונמאנ .תונמאנ הרצונ אלש םידיעמ םניא הנהנל םתריסמ יאו עוצקמ
 ופפכוהש םיסכנב תושעל ול ןתינש חוכב שמתשהל וילע הבש ךרדל רשאב תוטרופמ תוארוה ןמאנל
 בייחמ וניא ילארשיה טפשמה .תונמאנ הרצונ אלש ךכל היאר וניא הלאכ תוארוה ןתמ-יאו ,תונמאנל
 רבדב תורעה תונמאנל תופופכה תויוכז תומשרנ םהבש םימשרמב םושרל םינמאנ וא תונמאנ ירצוי

 ןוגכ ,תונמאנל תופופכה תויוכזה תיינקה 196.הלאכ תורעה םושירב הב הרכהה תא הנתמ וניאו ,המויק
 ןמאנ ומצע לע זירכמה רצוי לש וידיב וללה תויוכזה תרימש וא ,ןמאנל ,והשלכ סכנב תולעבה תוכז
 ,ןמאנ וניאש ךכל היאר ןעטנ ןמאנל תויוכז תיינקהב ןיא .תונמאנ תריציל תולבוקמ םיכרד ןה ,ןהילע
 תונקומ תונמאנל תופופכה תויוכזה רשאכ .ךכל היאר הניא תויוכז ןתוא ילעב אוה יכ ותרהצה םגו
 וחוכב .הלא תואקסע עוציבל םימיאתמ חוכ-ייופיי תושעלו ןרכמל ,ןדבעשל ,ללכ ךרדב ,הז לכוי ,ןמאנל
 הלאכ תואקסע םהב השעש ךכבו תונמאנל םיפופכה םיסכנב הלאכ תואקסע תושעל ןעטנ ןמאנ לש
  .הרצונ אל תנעטנה תונמאנהש ךכל היאר ןיא לעופב

 תויונמאנ טפשמה יתב וגוויס םהבש םירקמ הליכמ תונמאנה ינידב תילארשיה הקיספה 10 §
 םושרה םילעבה הפי היה הפי 'נ ןמפוה תשרפב ,ךכ .תויביטקורטסנוק תויונמאנכ ,תועטב ,תועמתשמ
 תונמאנב הנממ םישילש ינשכ קיזחהש חיכוהל וחילצה רגירו ןמפוה ישרוי ךא ,תקולחמבש הקלחה לש
 ןמפוה םיחאהו רגיר ,הפי יכ חכוה .ןמפוה םיחאה רובע ףסונ שילשכו רגיר רובע שילשכ ,םהישירומ רובע
 ואשנ יכו ,תקולחמבש הקלחה הרזגנ הנממש ,תירוטסיה הקלח לש השיכרה תולעב םלוכ ופתתשה
 םילעבכ תובר םינש ולהנתה ןמפוהו רגיר ,הפי יכ חכוה דוע .םיווש םיקלחב הקלחה חותיפ לש תולעב
 לטנב תוכורא תופוקת ואשנש םה ןמפוהו רגיר אקוודש ךות ,הילע םקוהש ןיינבהו הקלחה לש ףתושמב
 .םתשולש ןיב הוושב הווש וקלוח ןיינבב ולהונש תויונחה רובע ולבקתהש תוריכשה ימד יכו ,ןיינבה לוהינ
 יוטיב ידיל האב אל תונמאנהש הדבועה .סכנב ,דחא לכ ,שילש ןמפוהו רגירל יכ תושרופמ ריהצה ףא הפי
 הפי ישרויל הרשפִא ןיעקרקמה םשרמב היתודוא לע הרעה םושירב וא םינהנה םש לע תויוכז םושירב

 
 John D. Morley & Robert H. Sitkoff, Making לצא ןויד ואר .)UNIF. DIRECTED TRUST ACT § 9 (2017)( תמלוה יתלבו

Directed Trusts Work: The Uniform Directed Trust Act, 44 ACTEC L.J. 3, 38-47 (2019).  
 .128 'מעב ,ןידה-קספל 11 'ספ ,12 ש"ה ליעל ,סלאוו תשרפ 189
 .)1.5.2016 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 67 'ספ ,מ.ד 'נ ר.ר ןובזע 14-10-28325 )א"ת החפשמ( ש"מת 190
 .)12.2.2017 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל )א(10 'ספ ,ג.נ 'נ ג.מ 15-04-51252 )א"ת החפשמ( ש"מת 191
 גוסמ תונמאנ םויק לע דיעמ ,ומדוק ומכ ,הז יתדבוע תוא .ןידה-קספל 78-74 ,67 ,64 'ספ ,06 ש"ה ליעל ,.ר.ר ןובזע תשרפ 192
  .וילעב וניאש ףא ,סכנב הנהנה לעופ התרגסמב ,"לאשומ םש"

 .)25.1.2012 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 17-14 'ספ ,יקסבליב 'נ יאדוס 09-12-8024 )א"ת יזוחמ( פ"ה 193
 .)10.6.2013 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 17 'ספ ,ןהכ 'נ בוקזק 12-02-43763 )'רמ יזוחמ( פ"ה 194
appeal P.C.) (709 ( .C.[2003] 2 A ,Rosewood Trust Ltd. .Schmidt v תשרפב ךלמה תצעומ לש הניד-קספ תא ואר 195

taken from the Isle of Man), תשרפב ןידה קספ תא ,ילגנאה ןידב ,ןכו Breakspear v. Ackland, [2008] EWHC 220 
(Ch), [2009] Ch 32 (Eng.). 

 יאשר ,קוח יפ-לע להנתמה סקנפב םושיר תונועט וב תולועפש סכנ תונמאנה יסכנב היה" יכ הרומ תונמאנה קוחל 4 'ס 196
 ".המיאתמ הרעה וב םושרי הנוממהו ,סקנפה לע הנוממל תונמאנה םויק לע עידוהל ןמאנה ].ו.ח.א ,ילש השגדה[
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 דוע 197.תיביטקורטסנוק תונמאנ רגירו ןמפוה תבוטל המק יכ עבק ןוילעה טפשמה-תיב .התוא שיחכהל
 הקלחה ריחממ קלח ומלישש תויה ,האצות תונמאנ איה אלה ,"תונמאנה תקזח" םתבוטל המק יכ עבק
 ףאש הלוע וניד קספב טפשמה תיב שרפש תויארה ןמ 198.דבלב הפי םש לע ומשרנ ושכרנש תויוכזה ךא
 טפשמה הנכמ התואש םיסחי תכרעמ רוציל ונווכתה םה ,"תונמאנ" חנומב ושמתשה אל םיפתושהש
 וזכ הנווכל תויאר םויקו ,תיביטקורטסנוקכ וז תונמאנ תרדגה ללוש תונמאנ רוציל הנווכ םויק .תונמאנ

 םירעפ םילשהל ודעונש תוקזחב ךרוצ ןיא תויאר ןתניהב ירהש ,"תונמאנה תקזח"ב שומישה תא רתיימ
 ,"תונמאנ" חנומב שומיש רדעהבו ,תנוּוכמ התיה ןמפוה תשרפב םיפתושה ורציש תונמאנה .םייתייאר
  .תעמתשמ תונמאנב רבודמ

 התנומ וילעש ,הנב רובע הריד השכר םֵאש וינפב חכוהש יזוחמה טפשמה-תיב עבק רחא הרקמב
 הרקמב םג 199.המש לע הרידב תויוכזה תא םושרל הרחבו ,ישפנה ובצמ בקע ותורגבב םג הפורטופאכ
 ,התוא הרציו ,תונמאנ רוציל הנווכתה םֵאה :תעמתשמ תונמאנב ,טפשמה תיב עבקש יפכ ,היה רבודמ הז

 תונמאנב םג היה רבודמש טפשמה-תיב עבק ,ליבקמב ."תונמאנ" גשומב שומיש וא תונמאנ בתכ אלל ךא
 תונמאנב רבודמה ,תונמאנ רוציל הנווכ תחכומ רשאכ :היה ךכ אלש רורבש ףא 200,תיביטקורטסנוק
 ךרוצ ןיא .תעמתשמ תונמאנב ,"תונמאנ" גשומב ושמתשה אל תונמאנל םידדצהש לככו ,תשרופמ
  .תנוּוכמ תונמאנ רציש חכּוהש ימ לע תיביטקורטסנוק תונמאנ תתשהב
 תונמאנ הרצונ םהבש םירקמב תיביטקורטסנוקה תונמאנה תנירטקודב ךרוצ אלל שומישה 

 שכורל תוחמוצה רשויבש תויוכזב ןוידה לש הקיספב תיסחי הברה ותוטלובמ הארנה לככ עבונ תנוּוכמ
 םצמוצמ היה תונמאנה קוחבו תועמתשמו תושרופמ תויונמאנב יתקיספה ןוידהש ךכמו ,ןיעקרקמ
 תונּווכמ תויונמאנ ןיב ,הלעמל ןודנש ,ינושה רואל .תחאו םירשעה האמה הנפמ דע תיסחי
 רתוי דיפקהל םוקמ שיש הארנ ,היפל ןמאנה תובוחו תונמאנה ייח ךרוא ןיינעל ןוגכ ,תויביטקורטסנוקו
  .תויונמאנ לש ןוכנ גוויס לע

  ?ןיעקרקמ לע תונמאנ הזוחב בתכב ךרוצ שי םאה .ג

 אלב ,הפ לעבש הזוחב ןיעקרקמ אוה הל ףופכה שוכרהש תונמאנ רוציל ןתינ ,הקיספה יפל 11 §
 ילועל יזכרמה דעוה 'נ םילשורי )ןריא( דהשמ ילוע תרבח דעו תשרפב .תוגהנתהב ףאו ,בתכב ךמסמ
 םש תלאשה ךרוצל תונמאנ יסחיבש לככ" יכ ןוילעה טפשמה-תיב עבק לארשיב ןריא דהשמ )יסונא(
 ובש םוקמ םג בתכב ךרעיהל בייח וניא קוחל 2 ףיעס רבדמ ובש ןמאנה םע הזוחה יכ הארנ ןניקסע
 תאז .ןמאנה םש לע ומושירו הנהנה רובע ןמאנה ידי-לע ןיעקרקמ סכנ תשיכר ביבס הבס תונמאנה
 הנועטה ,)הנהנה רובע( ןמאנל רכומה ןיב ךרעיתש ןיעקרקמב הקסע תושעל תובייחתהה ןמ לידבהל
 ,"םש תלאשה ךרוצל" תונמאנ לע קר הלח וז העיבק 201."ןיעקרקמה קוחל 8 ףיעס חוכמ בתכב ךמסמ
 םילשוריב דהשמ יאצוי תדע לש ןיעקרקמ שדקה םשרנ התרגסמב רשא ,השרפ התואבש תונמאנה ןוגכ
 רשפיא אל ,תע התוא ופקתב היהש ,ינמ'תועה ןידהש םושמ ,םימלשוריה הדעה ידבכנמ דחא םש לע
 םייזוחמה טפשמה יתב ךא 202.תויטרפ תודוגא וא ,תורבח ,םירז םיניתנ םש לע ןיעקרקמב תויוכז םושיר
 ,הפ לעבש הזוחב ןיעקרקמ לע תונמאנ רוציל ןתינ יכ תובר םימעפ וקספ החפשמ יניינעל טפשמה-יתבו
 שיש ףא 203."םש תלאשה ךרוצל" תויונמאנל וז העיבק ליבגהל ילבמ ,עמתשמב ףאו ,ללכ בתכ אלב

 
 .)15.7.2013 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 46 'ספ ,הפי 'נ ןמפוה 9555/10 א"ע 197
  .ןידה קספל 28 'ספ ,76 ש"ה ליעל ,ןמפוה תשרפ 198
 תטפושה לש התעד-תווחל 6 'ספ ;ןמציו טפושה לש ותעד-תווחל 34 ,23 'ספ ,ע .ש 'נ ע.א 14-09-33854 )'רמ יזוחמ( ש"מע 199
 .)28.6.2015 ,ובנב םסרופ( הידבוע

  .ןמציו טפושה לש ותעד-תווחל 22 'ספ ,69 ש"ה ליעל ,14-09-33854 ש"מע 200
 'ספ ,לארשיב ןריא דהשמ )יסונא( ילועל יזכרמה דעוה 'נ םילשורי )ןריא( דהשמ ילוע תרבח דעו 9156/09 ,8168/09 א"ע 201
 .)23.10.2012 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 18
  .םילאשומ תומשב שומישה ןיינעל םש םיאבומה תורוקמה וארו ,ןידה-קספל 19 'ספ ,17 ש"ה ליעל ,דהשמ ילוע תשרפ 202
 'ספב ,עבקנ םש ,)18.7.2013 ,ובנב םסרופ( יגבא 'נ ןהכ 08-1123 )א"ת יזוחמ( א"ת ,םייזוחמה טפשמה-יתבב ,לשמל ואר 203
-ט"כשתה ,ןיעקרקמה קוחל 8 ףיעס תווצמכ ,ןיעקרקמבש הקסעב רבודמש םוקמ בתכה תשירד ןיינעל" יכ ,ןידה-קספל 11

 'נ הרמע 25424-01-17 )'יח יזוחמ( א"ת ;"תונמאנה הזוח לע הלח הניא בתכה תשירד יכ הקיספב רבכמ הז עבקנ – 1969
 תויוכז ןיגב םג תונמאנ םכסה תחוורה השיגל םאתהב" יכ ,ןידה-קספל 52 'ספב ,עבקנ םש ,)6.6.2017 ,ובנב םסרופ( רתיבא
 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 8 'ספ ,ץנג 'נ 'ץיבוטונ 1602-08-07 )'רמ יזוחמ( א"ת ;"פ"עב ךרעיו לוכי ,ונניינע יפכ ,ןיעקרקמב

 יזוחמ( א"ת ;)15.6.2009 ,ובנב םסרופ( למס 'נ הנויצ סנב יבכמה ןעמל הדוגאה 1298/06 )א"ת יזוחמ( א"ת ;)24.08.2009
 םכסה ןיא םא םג רצוויהל הלוכי תונמאנ" :)22.09.2009 ,ובנב םסרופ( ןידה קספל 4 'ספ ,דוד רב 'נ גייט 2112/06 )א"ת
 הניא וזכ השירד ךא ... בתכב ךמסמ הנועט ןיעקרקמב הקסע םנמא .ןיעקרקמ אוה תונמאנה אושנ םא םגו בתכב תונמאנ

 סכנל הקיז איהש תונמאנב רבודמ םא םג ,תונמאנה קוח יפ לע תונמאנ תריציל וא תונמאנ םכסה תריצי ךרוצל תמייק
-31419-03 )'יח( ש"מע ;)19.09.2010 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 25 'ספ ,יתימא 'נ לסה 672/08 )'יח יזוחמ( א"ת ;"ןיעקרקמ
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 ןיא יכ איה בורה תעד 204,בתכב םכסה ןועט ןיעקרקמ לע תונמאנ הזוח יכ ,תרחא קספנ םהב םירקמ
 .ןיעקרקמ לע תונמאנ הזוח תושעל ידכ בתכב ךרוצ
 תיב לש וניד-קספב התישאר בתכ ןועט וניא ןיעקרקמ לע תונמאנ הזוח יכ הרבסהש הארנ 

 תונמאנ 205.ןיעקרקמ לע תעמתשמ תונמאנב טפשמה-תיב ריכה םש ,תג 'נ סלאוו תשרפב ןוילעה טפשמה
 .תשרופמ התייה איה ,הזכ ךמסמב יוטיב ידיל האב ול ;בתכב ךמסמב יוטיב ידיל האב הניא תעמתשמ
 רדעיהב תומק המשרנ אל ותוכזש ןיעקרקמ שכור תבוטל תומקה תויביטקורטסנוקה תויונמאנה םג

 האב הניאו ,שיא ידי-לע ןוּוכמב המקוה אל ,העבט םצעמ ,תיביטקורטסנוק תונמאנ ירהש ,בתכב ךמסמ
 ןהב הרכהה ,תויביטקורטסנוק וא תועמתשמ תויונמאנב רבודמ דוע לכ .ןהשלכ תויארב יוטיב ידיל
 206.ןיעקרקמב הקסע תושעל תובייחתה לע תישמ ןיעקרקמה קוחש בתכה תשירדמ ןתגרחה תא תבייחמ
 תלאשב וקסעש ןידה-יקספמ םיברב טטוצמה ,סלאוו ןיינעב ןידה-קספ לש הברה ותוטלובש הארנ ךא
 תועמתשמ תויונמאנ םלוהה ןידה ןיב הרורב הנחבה רדעיהו ,תונמאנה רשקהב בתכה תשירד
 בתכה תשירדמ גירחהל טפשמה-יתבמ םיבר ואיבה ,תושרופמ תויונמאנ םלוהה הזל תויביטקורטסנוקו

-קספמ קיסהל ,תיביטיזופה הניחבה ןמ ,יואר םא קפס .הזוחב תורצונה תושרופמ תויונמאנ םג הרומאה
 ףופכ וניא ,ןיעקרקמ לע לוחל הדעונש ,תשרופמ תונמאנ תרצונ ובש הזוח יכ הכלה סלאוו ןיינעב ןידה
 תונמאנה ירהש ,דהשמ ילוע ןיינעב ןידה-קספמ וזכ הכלה קיסהל יואר םא םג קפס .בתכה תשירדל
 אב ףא שדקהה רבד .ירוביצ ןיינע לש ומודיקל רצונש שדקהב היה רבודמ :הזוחב הרצונ אל םש הנודנש
 207.בתכ לש גוסכ ןתוארל שיש הארנש ,יטנבלרה סכנה תוריקב תוקוקחה תובותכב שרופמ יוטיב ידיל

 וניא ןיעקרקמ לע תונמאנ הזוח היפלש ,הקיספה תשיגל יביטיזופה ןידב רחא סיסב שי םאה
 ףופכב וב קיזחיש ידכ ,ןמאנל שוכר תינקה ןיב םיניחבמ םא הנוכנכ וז השיג תוארל ןתינ ?בתכ ןועט
 ,הנהנה רובע תונמאנב תונמאנל ףופכה שוכרה תא קיזחהל ןמאנל רצוי תארוה םצע ןיבל ,תונמאנל
 רצוימ ותינקה ,ןיעקרקמב תוכז אוה תונמאנל ףפכומה שוכרהש לככ .ןכ תושעל ןמאנה תובייחתהו
 ןיעקרקמה קוחל 6 ףיעסב תרדגומה ,ןיעקרקמב הקסע איה ,האווצ יפל תישענ הניאש לככ ,ןמאנל
 ןכל ."האווצ יפ לע השרוה טעמל ,הנקמה ןוצר יפל ןיעקרקמב תרחא תוכז לש וא תולעב לש הינקה"כ
 תושעל תובייחתה" היפלש ,ןיעקרקמה קוחל 8 ףיעס תארוהל וז הינקה עצבל תיזוחה המכסהה הפופכ
 יפל הנהנ לש ותוכז תא האור ילארשיה טפשמהש תויה ךא ."בתכב ךמסמ הנועט ןיעקרקמב הקסע
 ,והשלכ קוחב תנגועמ הניא וז תוכזו 208,"רשויבש תוכז"כ ,ןיעקרקמ אוה הל ףופכה שוכרהש ,תונמאנ

 הז קוחל 161 ףיעסש םושמ תאז .ןיעקרקמה קוחב הז גשומ תועמשמכ ,ןיעקרקמב תוכז הניא םג איה
 רשויבש תוכז תיינקהש ןכל הארנ 209."קוח יפל אלא ןיעקרקמב תוכז ןיא הז קוח תליחתמ" יכ עבוק
 תא קיזחי ןמאנה היפלש ,ןמאנל רצויה ןיב תיזוחה המכסהה תאצות איהש ,הנהנל ןיעקרקמב
 הז גשומ תועמשמכ ,ןיעקרקמב הקסע רדגב הניא ,הנהנה רובע תונמאנב תונמאנל םיפופכה ןיעקרקמה

 
 ףיעס חכמ בתכ תבייחמה ןיעקרקמב הקסע הניא תונמאנ"( )21.3.2018 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 48 'ספ ,ינומלא 'נ ינולפ 16
 ,ובנב םסרופ( ב.א 'נ ב.ר.א 3775-04-10 )'צנ החפשמ( ש"מת ואר החפשמ יניינעל טפשמה-יתבב .)"ןיעקרקמה קוחל 8

 'י 54911-01-11 )א"ת החפשמ( ש"מת ;)2.1.2014 ,ובנב םסרופ( כ.ז 'נ כ.מ.מ 2057-03-12 )'צנ החפשמ( ש"מת ;)28.9.2013
 החפשמ( ש"מת ;)21.4.2013 ,ובנב םסרופ( 'ב 'נ 'ש 21810-09 )א"ת החפשמ( ש"מת ;)28.3.2013 ,ובנב םסרופ( 'ס 'א 'נ 'ס
 ,ובנב םסרופ( ינומלא 'נ תינולפ 2853/04 )ם-י החפשמ( ש"מת ;)9.9.2012 ,ובנב םסרופ( .מ.ר 'נ מ.ח 7230-06-09 )'בט

 ו.ג 'נ ב .ע 32501/05 )א"ת החפשמ( ש"מת ;)1.2.2007 ,ובנב םסרופ( י.א 'נ צ.נ 27030/01 )א"ת החפשמ( ש"מת ;)27.2.2011
 ש"מת ;)1.10.2013 ,ובנב םסרופ( ינולפ 'נ תינולפ 48540-05-12 )צ"לשאר החפשמ( ש"מת ;)21.02.2010 ,ובנב םסרופ(
 םסרופ( 'פ 'ר 'נ 'ע 'ר 1074-11-12 )א"ת החפשמ( ש"מת ;)16.6.2014 ,ובנב םסרופ( ת.ע 'נ ר.ע 17743-04-12 )'דח החפשמ(

 )ש"ב החפשמ( 40249-01-13 ש"מת ;)7.7.2013 ,ובנב םסרופ( 'פ 'נ 'ג 19831-04-10 )א"ת החפשמ( ש"מת ;)11.8.2016 ,ובנב
 'ספ ,'חאו .ו.מ 'נ .ש.א 41842-11-16 )ם-י החפשמ( ש"מת ;)22.4.2014 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 15 'ספ ,תינומלא 'נ ינולפ

  .)30.7.2019 ,ובנב םסרופ( ב.ר 'נ .ל.ע.צ 16-05-24563 )ם-י החפשמ( מהלת ;)15.8.2018 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 42
06-18966- )'יח יזוחמ( א"ת ;)6.2.2007 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 41 'ספ ,ןומצע ד"וע 'נ המלס 1325/99 )ם-י יזוחמ( א"ת 204
 אלמל ןיעקרקמ תקסע וניינעש תונמאנ הזוח לע"( )1.10.2011 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 4.6 'ספ ,מ"עב רדהנ דוה 'נ ירוטו 11
 'נ הירבגא 5000-06-09 )'יח יזוחמ( א"ת ;)"בתכה תשירד ונייהד ,הזוחה תרוצ ןינעב ןיעקרקמה קוח לש ויתושירד רחא
 ירה ,פ"עב םג רצוויהל הלוכי וז ... תונמאנה קוח י"פעש םגה"( )15.8.2012 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 7 'ספ ,הירבגא
 ;)"הנהנה רובע ןיעקרקמ תשיכר ,הקסעה תריציל בתכב ךמסמ שרדנו ,דחוימה ןידה רבוג ,ןיעקרקמב הקסעב רבודמשכש
 .ג 'נ .א ).ש( .ר 26700/05 )א"ת( ש"מת ;)18.12.2007 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 21 'ספ ,.ב.א 'נ ד.ש 32481/04 )א"ת( ש"מת
-קספל 74 'ספ ,ןמפוק 'נ ןמפוק םיחונמה ןובזע 7410/01 )א"ת החפשמ( ע"ת ;)29.1.2008 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 31 'ספ ,א
 .)30.04.2009 ,ובנב םסרופ( ןידה

 .813-812 'מעב ,12 ש"ה ליעל ,סלאוו תשרפ 205
 .259 ח"ס ,1969-ט"כשתה ,ןיעקרקמה קוחל 8 'ס 206
 .ןידה-קספל 2 'ספ ,17 ש"ה ליעל ,דהשמ ילוע תשרפב תטטוצמ תובותכה תחא 207
 תרשכהו א"צק 'נ הפיח תייריע 3137/15 א"ע ;)2011( 546 'מעב ,532 )1(הס ד"פ ,בוט-רבואט 'נ רטסמא 5955/09 א"ע 208
  .)21.5.2018 ,ובנב םסרופ( ןידה-קספל 10 'ספ ,בושייה

 .11 § ,1 קרפב ןויד ואר 209
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 תיינקהל סחייתמ וניאו ,וזכ תיזוח המכסה ליכמה ןמאנל רצוי ןיב הזוחש ךכמ הלוע .ןיעקרקמה קוחב
 ךמסמ ןועט וניאו ,ןיעקרקמב הקסע תושעל תובייחתה וניא ,ןמאנל רצויהמ תונמאנל ףופכה שוכרה
 ןיעקרקמב תויוכז ריבעהל רצויה לש תובייחתה םג ליכמ הזוח ותוא רשאכ ,תאז תמועל 210.בתכב
 תונמאנ זירכמ רצויש הרקמב וליאו .בתכב ךמסמ הזוחה ןועט ,תונמאנל ףופכב ןהב קיזחיש ידכ ,ןמאנל
 תולעבמ הלא תויוכזב ותקזחה יפוא תא הנשמו ,הזרכהל םדוק ולש ויה רבכש ןיעקרקמב תויוכז לע
 ריבעמ וניא רצויש םוקמ םג .בתכב ךמסמ הכירצמ הניא הרהצהה ,תונמאנב תולעבל ולש-ותבוטל
 ,הלא תויוכזב הקזחה תא ןמאנל הנקמ ךא אלא ,תונמאנל ףפוכ אוהש ןיעקרקמב תויוכזה תא ןמאנל
 ןיא .בתכב ךמסמ ךירצמ תונמאנה הזוח ןיא ,רצויה תוארוה יפל ןהב לועפל ידכ הב ידש ןהב הטילש וא
 ,החפשמ יניינעל טפשמה-יתבו םייזוחמה טפשמה-יתב תשיג תא קידצהל ידכ וז הקספב רומאב יד
 ,ןיעקרקמ ללוכ תונמאנל ףופכה שוכרה םא םג הפ-לעב תונמאנ הזוח תושעל ןתינ יכ םעפ אל וקספש
 תא ןמאנה קיזחי היפל םהיניבש המכסהה ןיבל ןמאנל רצויה ידי-לע שוכרה תיינקה ןיב וניחבהש ילבמ
 יכ ריהבהלו ,םתשיג תא גייסל טפשמה-יתבל יואר יכ ,ןכ םא ,הארנ 211.תונמאנל ףופכב לביקש שוכרה
 תרבעה וליאו ,בתכה תשירדמ הרוטפ היאנתו תונמאנה םויקל רשאב ןמאנל רצויה ןיב המכסהה קר
 ילוע ןיינעב ןידה-קספבש הנחבהה םג .וז השירדל הפופכ ןמאנל רצויהמ תונמאנל םיפפכומה םיסכנה
 םהילע םיסכנה םא םג בתכ תשירדל ףופכ וניאש ,"םש תלאשה ךרוצל" דעונש תונמאנ הזוח ןיב דהשמ
 ,וזכ השירדל ףופכה ,תרחא הרטמל תונמאנ הזוח ןיבל ,ןיעקרקמ םיללוכ לוחל תונמאנה הרומא
 רצויל םג תורורב ןניאש תורטמ וא ,תונתשמ תורטמ ,תוברועמ תורטמ תובר תויונמאנל :תיתייעב
 עצוהש ללכה .החכוהלו יוהיזל תושק תונמאנ לש היתורטמ ,בתכה לע ולעוה אלש לככ .םמצע ןמאנלו
 וגרח וא ,םש תלאשהב וצמתה היתורטמש ןועטל תונמאנל םידדצ איבהל לולע דהשמ ילוע תשרפב
 .וניינעו דצ לכ ,הנממ תונמאנה תא רוטפל וא בתכ תשירדל תונמאנה תא ףופכל תנמ לע ,וזכ הלאשהמ

 ללוכ תונמאנל ףופכה שוכרה םא ןיב ,בתכ ןועט וניא תונמאנ הזוח םוש היפל ,הקיספה תשיג
 לע הנתמ םג האור הז קוח .הנתמה קוח תא תרתוסכ ,ןושאר טבמב ,םג תיארנ ,ואל םא ןיבו ןיעקרקמ
 212,ויתוארוהל הפופככ ,ישילש דצ תבוטל הנתמה-רבדב השעמ תושעל הלבקמ תא תבייחמה ,יאנת
 השיגה תא בשייל ןתינ ."בתכב ךמסמ הנועט דיתעב הנתמ תתל תובייחתה" יכ וב 5 ףיעסב הרומו

 יניד ןיב םילדבהה רואל ,חינהל איה תחא ךרד .םיכרד יתשמ תחאב הנתמה קוח םע הקיספבש הרומאה
 םגו הנתמכ םג בשחיהל םייושע םימיוסמ םייתדבוע תוביסנ יכרעמש ףא יכ ,תונמאנה ןידו הנתמה
 הנתמה יניד ןיב םילדבהה .תרבטצמ הניא םתלוחתו ,תופולח םה הלא טפשמ תודסומ ינש ,תונמאנכ
 ביוח לבקמה םא םג ,לבקמה ישונל םינימז הנתמב ונתינש םיסכנ ,לשמל ךכ :םייתועמשמ תונמאנה ןידו
 ןמאנה ישונל םינימז םניא תונמאנל םיפופכה םיסכנ וליאו ,ישילש דצ תבוטל הלא םיסכנב תושעל
 קוחל 5 ףיעס יכ חינהל איה הינש ךרד 213.תונמאנ התוא יפל ןמאנכ ותוליעפ בקע הרצונ אל וב םתיישנש
 המכסהה לע אל ךא ,תונמאנל ףפכיהל דיתעה שוכרה תא ןמאנל תונקהל רצויה תובייחתה לע לח הנתמה
 םירקמב יכ סורגל םג ןתינ .הנהנה רובע תונמאנב ןיעקרקמה תא קיזחי ןמאנה היפלש ,םהיניבש תיזוחה
 םג ,הל םיפופכה םיסכנב האנה לבקי ,דיתעב עבקייש וא ,םיוסמ הנהנ יכ תונמאנ הזוחב הנתומ םהב
 ,דיתעב הנתמ תתל תובייחתה רדגב איה וז האנה תאצקהל רשאב ןמאנל רצויה ןיב תיזוחה המכסהה
 תונמאנ יזוחב םיאנת ןיינעל ףקת וניא הז ןורחא ןועיט .הנתמה קוחבש בתכה תשירדל הפופכ איה וזככו

 בייחמ תונמאנ הזוחש לככ .ןכ תושעל ותוא םיבייחמ םניא ךא ,םינהנל האנה קלחל ןמאנל םיריתמה
 ןניא תויונמאנש רמאת םא אלא ,הנתמה קוחבש בתכה תשירדל ףופכ אוה ,םינהנל האנה קלחל ןמאנ
 יתב ויה בוט ,הז רשקהב םג .הלא םייטפשמ תודסומ ינש ןיב םילדבהה לשב ,ללכ הז קוחל תופופכ
 תולחה הרוצה תושירדל הלקמה םתשיג ןיב קשממה תייעבל שרופמב םיסחייתמ ויה םא םישוע טפשמה
  .הנתמה קוח תוארוה ןיבל תונמאנ יזוח לע

 
 תושרפב ןידה-יקספב ,ונייפוא ןיעקרקמב תשרופמ תונמאנ יפל הנהנ תויוכזש םדוק דוע ,)235 'מעב ,108 §( רבס םרכ םג 210
 ןכלו ,תונמאנל םיפופכה םיסכנב תויוכז ןיא תונמאנ יפל הנהנלש ,רשויבש תויוכזכ ,79 ש"ה ליעל ,הפיח תייריעו רטסמא
 רבס רחא םוקמב .תונמאנ הזוח לע הלח הניא ןיעקרקמה קוחל 8 'סבש השירדהו ,"ןיעקרקמב הקסע" וניא תונמאנ הזוח
 הזוח לע םג וז השירד לוחת ,ובש םימיוסמ םיטביה םושמ הזוחה לש ופקותל יאנת איה הזוחל תמיוסמ הרוצ רשאכ"ש
 חנומבש לככ ,טסקטבש הסיפתה םע דחא הנקב הלוע וז העיבק םג .184 'מעב ,79 § ,םרכ :"הזוח ותואב ברועמה תונמאנה
 תונמאנב תונמאנל ףופכה שוכרה תא קיזחי ןמאנה היפל ןמאנל רצויה ןיב תיזוחה המכסהל איה הנווכה "תונמאנה הזוח"
 ,תונמאנ התואל ףופכב ןמאנה קיזחי ןתוא ,םיסכנ וא סכנב תויוכז ןמאנל ריבעי רצויה היפל המכסה וליאו ,הנהנה רובע
  .ופקתל יאנת אוה בתכשו ,תונמאנה הזוחב ברועמה ,רחא הזוחכ תספתנ

  .73 ש"ה ליעל תוינפה ואר 211
 .102 ח"ס ,1968-ח"כשתה ,הנתמה קוחל 4 'ס 212
 .הליבקמ הארוה ןיא הנתמה קוחב ;תונמאנה קוחל )ב(3 'ס 213
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 טפשמה ןמ הרדעה ףוריצב ,ןיעקרקמ לע תונמאנ הזוח בתכה תשירדמ תרטופה ,הקיספה תשיג 12 §
 רשפאמ 214,הל תופופכה תויוכז תומושר וב םשרמב תונמאנה םויק לע הרעה םושרל הבוח לש ילארשיה
 בצמ .תונמאנה םויק לש והשלכ בותכ דועית רדעהב ,רחא סכנ לכב ומכ ,ןיעקרקמב תויונמאנ תריצי

 ךרדב םהש ,תונמאנה הזוחל םידדצה ןמ דבל שיאש םיסכנב האנה תויוכז תריצי רשפאמ הז יטפשמ
 תא לידגהל לולעו ,תונמאנה םויק תחכוה לע דיבכמ הז בצמ .ןמויקל עדומ וניא ,ןמאנהו רצויה ללכ
 ףופכב אלש םהל תוכייש הל ףופכב םהל ונקוהש תויוכזהש ונעטיו המויקב ורפכי םינמאנש ןוכיסה
 ישונ לע המרעה רשפאל םג לולע אוה .תורחא תוקולחמ תועלגתהל ןוכיסה תא םג ומכ ,יהשלכ תונמאנל
 :רבעשלו הווהב גוז-ינבו הנידמה תויושר ,ודגנ ןיד-קספב וכזו םהל קיזה רצויהש ימ םללכבו ,רצויה
 בייחתמ רבענה רשאכ ,הרומתב הרבעה וא המורת ,הנתמכ תיזחנה תויוכז תרבעה עצבל יושע רצויה
 םידדצ רובע וא ,רצויה תוארוה יפל ,ומצע רצויה רובע תונמאנב ורבעוהש תויוכזה תא קיזחהל
 םיפופכה םיפסכו םיסכנ םילבקמה םיישילש םידדצ .בתכב דועית לכ ןיא וז תובייחתהל ךא ,םיישילש
 ,ויתוארוה יפל וא רצויל ןמאנהמ ולבקיש המ תא ריבעהל ,דועית אלל ,םדצמ בייחתהל םייושע תונמאנל
 רצויה לולע הלא םיכרדב .יארשא וא םיתוריש ,ןיבוט תקפסא ידי-לע ןוגכ ,תרחא ךרדב רצויל ליעוהל וא
 דוע םיפופכ םניא הלא םיסכנש םיענכושמ וישונש ךות ,רחאל ריבעהש םיסכנה ןמ האנה ומצעל רומשל
 בתכ אלל ןיעקרקמב תונמאנ רוציל תורשפאה .ומצעל רצויה רמשש האנהל םיעדומ םניאו ,םתיישנל
 תעד לוקיש תלעפה אלב ,יתועמשמ ןייוושש ,ןיעקרקמב תויוכז לע תויונמאנ תריציל איבהל םג הלולע
 .םלוה
 לע תונמאנ הזוח רוציל ןתינ היפלש ,תילארשיה הקיספה תדמע יכ דמלמ הוושמה טפשמב ןויע 

 :ןיעקרקמ לע תונמאנ רוציל ידכ בתכ שרדנ לבוקמה טפשמה תונידמב .הגירח ,בתכ אלל ןיעקרקמ
 תונמאנ תריצי היפלש ,1677-מ Statute of Frauds-ל 7 ףיעסב הרוקמש הארוה ןיידע הגוהנ הילגנאב
 וא ,התוא רוציל רישכה םדא ידי-לע םותחה בתכב תדעותמ תויהל הכירצ ןיעקרקמ לע תשרופמ
 תובר תונידמב 216.תורחא תונידמב וקקחנ תומוד תוארוה 215.בתכב רצוויתש השירד ןיאש ףא ,ותאווצב
 םותחה בתכב קר רוציל ןתינ ןיעקרקמב תונמאנ יכ תוטשפב הקיקחה הרומ לבוקמה טפשמה םלועב
 תויונמאנב לבוקמה טפשמה תונידממ תובר תרכה 217.בתכב ךכל ךמסוהש וגיצנ וא רצויה ידיב
 ןהלש טפשמה תוטישש תונידמב 218.הרומאה בתכה תשירד תא ןכותמ תנקורמ ןיעקרקמב תועמתשמ
 היהי רשא היהי ,איהש תונמאנ לכ רוציל ידכ בתכ שרדנ תילטנניטנוקה טפשמה תרוסמ לע תוססובמ
 םניאש ימש תנמ לע ןהלש תונמאנה יניד תא תובצעמה ,תומיוסמ offshore תונידמ 219.הל ףופכה שוכרה
 ,ינריתמ ןידל ךכ םושמ תוטונו ,םילהנמ וא םירצוי םה ןתואש תויונמאנ לע הלא םיניד וליחי ןהיבשות
 יוטיב ידיל ואובי תקקוחמה הנידמה לש המוחתב םייוצמה ןיעקרקמ לע תויונמאנ יכ קר תושרוד
 תונידמב ןידהמ רתוי ףא תינריתמ תילארשיה הקיספה לש תיחכונה התדמע 220.והשלכ בותכ ךמסמב
  .הלא תוינריתמ

 
  .תונמאנה קוחל 4 'ס 214
 Statute of-ב וז הארוה לש הרוקמ .aw of Property Act, 1925, 15 & 16 Geo. 5, c. 20, § 53(b) (Eng.)L םויכ ואר 215

Frauds, 1677, 29 Cha. 2, c. 3, § 7. 53 ןטק-ףיעס(c) בתכב עצבתהל תבייח תונמאנ יפל רשויבש תוכז תאחמה יכ עבוק 
 עוגפל ידכ ףיעסה תוארוהב ןיא יכ הרומ (d)53 ןטק-ףיעס .החממה תאווצב וא ,בתכב ךמסוהש וגיצנ וא החממה תמיתחבו
 .Scott, § 6.2 םג ואר .תויביטקורטסנוקו תויתאצות ,תועמתשמ תויונמאנ לש ןתלועפ וא ןתריציב

LAF.  ;)הינרופילק( Cal. Probate Code § 15206 (West 2020) ;)וסנקרא( 4NNAODE C .RKA § .-10-59 לשמל ואר 216
STAT. § 689.05 )הדירולפ(. 

Civil Law (Property Act(  ;)הקסלא( TATSLASKA A § .09.25.010 ;)המבלא( 1301-3B-19 § ODEC .LAA לשמל ואר 217
2006 (ACT) s 201(2) )תילרטסואה הריבה תירוטירט(; COLO. REV. STAT. § 38-10-106 )ודרולוק(; D.C. CODE § 8–

  .)הריבה ןוטגנישוו זוחמ( 3503
  Conveyancing;85 ש"ה ליעל ןודנה ,)הילגנא( aw of Property Act, 1925, 15 & 16 Geo. 5, c. 20, § 53(d)L לשמל ואר 218

and Property Ordinance, (1984) Cap. 219, § 5(2) )הילרטסוא תוזוחמ לש הקיקחב תויוצמ תומוד תוארוה ;)גנוק גנוה 
  .תופסונ תונידמ לשו רופגניס לש ,דנליז-וינ לש ,םינושה

OMERCIOCÓDIGO DE C § , ;)הניטנגרא( ACIÓNNOMERCIAL DE LA CIVIL Y CÓDIGO C, §§ 1669 ,969 לשמל ואר 219
Zhōngguó rénmín gònghéguó de xìntuō fǎ (中國人 ;)היבמולוק( CÓDIGO DE COMERCIO, § 1228 ;)היבילוב( 1411

民共和國的信託法) [Trust Law of the People’s Republic of China], (promulgated by Order No. 50, Apr. 28, 
2001, effective Oct. 1, 2001) § 8 )יניסה תונמאנה קוח :ןלהל( )ןיס(; CÓDIGO DE COMERCIO, § 635 )הקיר הטסוק(; 

Ley 189-11 Para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana [Law 
189-11 for the Development of the Mortgage Market and the Trust in the Dominican Republic], § 51 )הקילבופרה 

 ;)יאבוד לש ימואלניבה יסנניפה זכרמה( Dubai International Financial Center Trusts Law 2018, § 33(2) ;)תינקינימודה
Samokalako Kodeksi (სამოქალაქო კოდექსი) [Civil Code] 2007 § 727 )היגרואיג(. 

 .)הליגנא( Anguilla, Trusts Act, 2014, c. 3, § 4(4) ;)זילב( Belize, Trusts Act, 1992, c. 5, § 5(4) לשמל ואר 220
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 יכו ,בתכב תושעל שי ןיעקרקמ לע תונמאנ הזוח יכ עבקיש ךכ ןידה תא ןקתל יואר יכ רובס ינא 
 תויונמאנבו האצות תויונמאנב ריכמה ןידב עוגפל ןיא .ןיעקרקמ לע תועמתשמ תויונמאנב םיריכמ ןיא
 תוכז" רדגב הניא ןיעקרקמ לע תונמאנ יפל הנהנ לש רשויבש ותוכזש ףא .ןיעקרקמב תויביטקורטסנוק
 תויוכז לש םיידיתעה ןהילעב תא תוהזל יושע ןיעקרקמ לע תונמאנ הזוח ,ןיד יפ לע "ןיעקרקמב
 ןתניהב ,לולע ,בותכ יוטיב ידיל האב אל ךא ,העבקנ הלאכ םיידיתע םילעב תוהז ובש בצמ .ןיעקרקמב
 ינולפ ובש בצמ .םייטפשמ םיכילהו םיכוסכס תוברהל ,לארשיב ןיעקרקמ לש הובגה יפסכה ךרעה
 רומאכ ,לולע ,והשלכ בותכ ךמסמב תדעותמ הניא ןמאנ ותויה ךא ,ןמאנכ ןיעקרקמב תויוכזב קיזחמ
 רסמנ רשאכ םג .וישונ לע רצויה דצמ המרעהו הזככ ודמעמ לש ןמאנה דצמ השחכה רשפאל םג ,הלעמל
 םינהנהש ךכ ,וב שמתשה םרט ןמאנהו תונמאנל םיפופכה ןיעקרקמב תויוכז תוצקהל חוכ ןמאנל
 לע םילעופה םיצירמתה תא תונשל יושע הזכ האצקה חוכ םויק ,ועבקנ םרט הלא תויוכזמ םיידיתעה
 האצקהה חוכ תלעפהב ,בשחתהל ןמאנל הרוה רצויהש לככ .הצקה לא הצקה ןמ האנהל םידמעומה
 תונמאנה לע ועדֵי םא ,םידמעומה םייושע ,האנהל םידמעומה לש םימיוסמ םינייפאמב ,ול רסמנש
 .םיאצאצ וא הריירק ,ההובג הלכשה ןוגכ ,הלא םינייפאמ םהל שוכרל לדתשהל ,הרומאה הארוההו

 ,תונמאנה תרגסמב אלש וישונ לש םבצמ תא םג הנשמ תונמאנל תופופכ ןיעקרקמב ןמאנה תויוכז תויה
 רומשל תוביס תונמאנ ירצויל שי םיתעל ,ןכא .ותשרל םיווקמה וא וישרויו ןמאנה לש וגוז תונבו -ינב
 לולע רבדהו ינומלאל אלו ינולפל האנה הצקמ תונמאנה רצוי רשאכ ,לשמל ,אוה ךכ .דוסב התריצי תא
 הניא בתכב השעיי ןיעקרקמ לע תונמאנ הזוחש השירדה םלוא .רצויל ינומלא ןיבו םהיניב ךוסכס רוציל
  .ול םידדצ םניאש ימ ינפב הזוחה תפישח תא תבייחמ

 וא תיתאצות הניאש תונמאנ לכ יכ השירד םיקידצמ ןאכ יתאבהש םילוקישהש ןכתיי
 טפשמה תוטישב לבוקמכ ,בתכב רצווית ,הל ףופכה שוכרה היהי רשא היהי ,תיביטקורטסנוק
 ןיעקרקמ לע תויונמאנ תריצי בתכ תשירדב תונתהל יתָצלמה .תילטנניטנוקה תרוסמה לע תוססובמה
 ןיעקרקמב תויוכז לש תואצקה לע רתוי תובר בתכ תושירד תישהל ונטפשמ תייטנ תא תאטבמ דבלב
  .םירחא םיסכנב תויוכז לש תואצקה לע רשאמ
 

 ?תונמאנ הליחתמ יתמ .ד

 אוה תונמאנ לש התליחת דעומ .הבר תובישח תויהל היושע הפקתל תונמאנ תסנכנ יתמ הלאשל 13 §
 10 ףיעס יפל תונמאנה יסכנ לש חותיפהו לוהינה ,הרימשה תובוח ןוגכ ,ןמאנה תובוח לש ןתליחת דעומ
 לע חווידה ןתמו תונובשחה לוהינ תובוחו ,ףיעס ותוא יפל תונמאנה תורטמ תגשהל לועפל הבוחה ,קוחל
 יושע בר ןמז .וילאמ ןבומ וניא תונמאנ לש התליחת דעומ .קוחל 7 ףיעס יפל םינהנל תונמאנה יניינע
 םיפפכומה םיסכנה תרבעה דעומ ןיבל שדקהה בתכ וא תונמאנה הזוח תיישע דעומ ןיב ,לשמל ,ףולחל
 תליחת דעומ ןיינעל תוירקיע תושיג יתש ןנשי תורחא טפשמ תוטישב .ןמאנה ידיל שדקהל וא תונמאנל
 תונמאנה תליחת תא עובקל לבוקמ תילטנניטנוקה תרוסמה לע תוססובמה טפשמה תוטישב .תונמאנ
 ריכמה ,יתפרצה קקוחמה םג 221.ינפיהו יניסה םיקקוחמה ,לשמל ,ושע ךכ :תונמאנה בתכ תיישע דעומב
 תתירכ םע הליחתמ הזוחב תרצונה תונמאנ יכ עבק ,הזוחב תרצונה וזבו קוחב תרצונה תונמאנב קר
 תזרכה םע תונמאנ הליחתמ לבוקמה טפשמה תוטישב 222.לוביקה לע עיצמל עדונשכ רמולכ ,הזוחה
 ויה רבכ הלא םיסכנו ןמאנכ תונמאנל םיפופכה םיסכנב ומצעב קיזחי יכ זירכהש לככ ,הילע רצויה
 ,ןמאנכ ןהכיש ,רחאל וללה םיסכנה תא ריבעי יכ זירכה רצויהש לככ ךא ;הזרכהה תעב ותולעבב
  223.רחא ותואל םיסכנה תרבעה םע קר תונמאנה הליחתמ

 
 .)ןפיTrust Act], Law No. 108 of 2006, § 4(1)[ )信託法( ōh-Shintaku ) ;8 'סב ,89 ש"ה ליעל ,יניסה תונמאנה קוח 221
 תונמאנ :ןתריצי ךרד יפל תויונמאנ גווסמ אוהש ךות ,תונמאנ גוס לכ לש ותליחת ןיינעל תדרפנ הארוה עבק ינפיה קקוחמה
 ,))2(4 'ס ,םש( הפקתל תסנכנ האווצהשכ הליחתמ האווצב תרצונה תונמאנ ,הזוחה תיישע םע הליחתמ הזוחב תרצונה
 רחא ךמסמב תרצונה תונמאנו ,))i()3(4 'ס ,םש( ךמסמה תא תמאמ ןוירטונהשכ הליחתמ ןוירטונ ינפב תרצונה תונמאנ

 'ס ,םש( היפל םינהנה ןמ תוחפל דחאל ,ךיראת אשונ ךמסמב ,הנכותו תונמאנה תריצי תודוא העדוה תנתינשכ הליחתמ
4)3()ii((. 4 ןטק-ףיעס)יאנת םויקב התליחת תא הנתמ וא ,התליחת ןמז תא שרופמב עבוק תונמאנ בתכשכש עבוק )4, 
 ,ינפיה ןידב הזוחב תרצונה תונמאנ תליחת דעומ תודוא ןויד האר .יאנתה םויק םע וא וב בוקנה ןמזב ליחתת תונמאנה
 Ying-Chieh Wu, Trusts Reimagined: The Transplantation and Evolution of Trust לצא ינאירוק םורדהו ינאוויטה

Law in Northeast Asia, AMERICAN J. COMP. L. (forthcoming) 1, 12 (2020). 
222 ODE CIVILC, §§ 2012 )תפרצ( )הזוח תתירכ דעומ( 1121 ,)תונמאנ תריציל תורכומה םיכרדה(. 
  .)ינקירמאה ןידה( Scott, §§ 3.1, 5.2 ;)ילגנאה ןידה( Underhill, §§ 9.1, 9.15 לשמל ואר 223
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 )ב(17 ףיעסב עבקנ םישדקה ןיינעל :םיגוס ינשמ תויונמאנל הליחת דעומ עבקנ ילארשיה ןידב
 ןיינעלו ,"ןמאנה ידיל שדקהה יסכנב הטילשה תרבעה םע איה שדקה לש ותליחת" יכ תונמאנה קוחל
 םוקת יכ רלבמיצ תשרפב עבקנ ןתריכמ בגא ןיעקרקמב תויוכז לע המקה תיביטקורטסנוקה תונמאנה
 לש ןתליחת דעומ ןיינעל תשרופמ הערכה ונטפשמב ןיא 224.הנוקה ידי-לע ריחמה אולמ םולשת םע קר
 וא ןידה-קספב ,קוחב תושרופמ עבקנ אל רבדהש לככ ,הזוחבו ןיד-קספב ,קוחב תורצונה תויונמאנ
 לש תכרעמ קר תרצוי ,תונמאנ-תקסע ואשונש ,הזוח תתירכ" יכ רבס םרכ .ןתוא רציש הזוחב
 היושע ויפ-לע רשא הזוח קר ונינפל ,סכנב לועפל וא קיזחהל ןמאנל ןתינ אל דוע לכ .תוידדה תויובייחתה
 ,תונמאנה לחתש ידכ .סכנב לועפל וא קיזחהל ןתינ ןמאנלש העשב תרצונ תונמאנ תקיז .תונמאנ רצוויהל
 ןידה תא תמלוה וז הפקשה 225."וידיקפת יולימל השורדה ,סכנב הטילש תדימ התוא ןמאנל תונקהל שי
 רכממב תולעבה םהיפלש ,ונלש רכמה יניד םע דחא הנקב הלוע םג איה .לבוקמה טפשמה תוטישב
 226.ותריסמב קר ,לדחמ תרירבכ ,תרבוע
 תונמאנ היפלש הפקשה תבייחמ תונמאנה קוחל 1 ףיעסבש תונמאנה תרדגה ןושלש המוד ,ןכאו 

 סכנל הקיז איה תונמאנ" םא .תונמאנל םיפפכומה םיסכנה ןיבל ןמאנה ןיב הקיז תרצונשכ קר הליחתמ
 ןיב הקיז הרצונ םרטב הליחתמ תונמאנהש ןועטל השק ,"וב לועפל וא קיזחהל ןמאנ בייח היפ לעש
 תודקוממה תובוחל ןמאנה תא ףופכל יואר הז ןיא ,תיתוהמ הניחבמ םג .יטנבלרה סכנה ןיבל ןמאנה
 אל דוע לכ תונמאנה תרטמ וא םינהנה תבוטל וב היישעבו וכרע תאשהב ,וחותיפב ,סכנה לע הרימשב
 תויהל הזוחב בייחתהש ימ לע ןמאנ לש תובוח ליחהל ךרוצ שישכ .סכנ ותואב הקיז ןמאנל התנקוה
 הנירטקודב שמתשהל ןתינ ,הדיתעה תונמאנה יסכנ ןיבל בייחתמה ןיב הקיז הרצונ םרטש ףא ,ןמאנ

 רוציל תונמאנה הזוחב רצויה תובייחתה ,וז הנירטקוד יפל .trust of a promise ילגנאה טפשמב הנוכמה
 ידכ וילא תקפסמ הקיז ןמאנלש ,סכנ המצע-איה הדיתעה תונמאנה יסכנ ןיבל ידיתעה ןמאנה ןיב הקיז
 227.הזוחה תתירכ דעוממ לחה ןמאנ לש תובוחל ותוא ףופכל
 

 תונוממ יניד קוח תעצהב ףיעסה .ה

 תרצונ תונמאנ" :אבה חסונב םייקה ףיעסה חסונ תא ףילחהל עצומ תונוממ יניד קוח תעצהב 14 §
 ונוצר תא תונמאנה רצוי עיבמ םהבש ידדצ–דח תונמאנ בתכ יפ לע וא ןמאנה םע הזוח יפ לע ,ןיד יפ לע
 חסונל האוושהב םייוניש רפסמ עצומה חסונב 228."היאנתו היתורטמ ,היסכנ תא עבוקו ,תונמאנ רוציל
 תונמאנ תריציל תוסחייתהב הפלחוה קוחב תונמאנ תריציל םייקה קוחבש תוסחייתהה ,תישאר .םייקה
 ידכ "ןיד" הלימב הפלחוה תונמאנה קוחל 2 ףיעסבש "קוח" הלימה" ,העצהל רבסהה ירבד יפל .ןידב
 םושמ ,יניעב יואר הז יוניש ."תיביטקורטסנוק תונמאנ לע םג לוחל דעוימ תונמאנה קרפ יכ ריהבהל
 תואדווה-יא תא םצמצל ידכ שי תיביטקורטסנוק תונמאנ לע קוחה תעצהבש תונמאנה קרפ תלחהבש
 "שדקה בתכ" חנומה תא קוחה תעצה הפילחמ ,תינש .הז גוסמ תויונמאנ לע לחה ןידה תא תנייפאמה
 קוחב ןתינש ןבומהש םושמ ,היואר וז העצה םג ."ידדצ-דח תונמאנ בתכ" חנומב תונמאנה קוחבש
 ,שדקהה רצוי לש האווצ ,ןוירטונ ינפב שדקהה רצוי ידיב םותח בתכ – "שדקה בתכ" חנומל תונמאנה
 םיפסכה וא חוטיבה ילומגת תא ,םדא לש ותומ םע ,םלשל ידסומ ףוגל הארוהו ,הפ-לעב האווצ טעמל
 קוחה תנבה לע השקה – םימיוסמ םינהנל וא םיוסמ הנהנל ,הארוהה ןתונ רובע להנמ ידסומ ףוגש
 יפכש ףא ,"ןמאנה םע הזוח" לע רבדל ףיסומ עצומה חסונהש ךכ לע רצהל שי ,דבב דב .וב שומישהו

 229.ול דצ וניא ידיתעה ןמאנהש הזוחב םג תונמאנ רוציל לבוקמו ןתינ ,יתרעהש
 הזוח לכ לע ,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי" הבש הנתמה קרפ תוארוה יכ הרומ העצהב רחא ףיעס 

 הנתמה קוחל 5 ףיעס תארוה תא ,הנוש חוסינב ,רמשמ העצהב הנתמה קרפש תויה 230."הרומת אלב

 
 :רכמה הזוח תיישע םע דימ המק וז תונמאנ יכ ,תאז תמועל ,עבקנ ילגנאה ןידב .66 'מעב ,33 ש"ה ליעל ,רלבמיצ 224

Underhill, § 31.1. 
 .189 'מעב ,84 § ,םרכ 225
  .98 ח"ס ,1968-ח"כשתה ,רכמה קוחל 33 'ס 226
  .וז הרעהל טסקטהו הב םירכזנה תורוקמה ,40 ש"ה ,1 קרפ ואר וז הנירטקודב ןוידל 227
  .564 'ס ,תונוממ יניד קוח תעצה 228
  .15 ש"הל טסקטב ,הלעמל 2 § ואר 229
  .177 'ס ,תונוממ יניד קוח תעצה 230
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 ויהי ,קוחל העצהה ךופהת םא יכ הארנ 231,"בתכב ךמסמ הנועט דיתעב הנתמ תתל תובייחתה" היפל
 תגרחה תא בייחמכ האריי תויונמאנל תונתמ ןיבש ינושה םא אלא ,בתכ תשירדל םיפופכ תונמאנ יזוח
 ןתונ םהיפל הנהנהש תונמאנ יזוח לע לוחת אל הנתמה ינידבש בתכה תשירד .וז השירדמ תונורחאה
 וגרחוי ןכא תונמאנ יזוח יכ ןכתיי 232,תונמאנה דסומ לש תילכתכ תוידוסב הקיספה תרכה רואל .הרומת
 יזוח תפפכה םיבייחמה 233,ליעל ונודנש תוינידמה ילוקיש רואל ךא .הנתמ יזוח לע הלחה בתכה תשירדמ
 .וז הגרחהמ ענמיהל יואר ,בתכ תשירדל תונמאנ
 

 
 ."הנתמה תיינקהל בייחתמה לש ותעד תרימג תא ףקשמה בתכ הנועט הנתמ תיינקהל תובייחתה" יכ הרומה ,181 'ס ,םש 231
 ףאו תונמאנה ינידב חרכה הניא םשרמה תויבמופ"( )2011( 555 ,532 )1(הס ד"פ ,בוט-רבואט 'נ רטסמא 5955/09 א"ע 232
 םינפ יפלכ רשא רחא דצו ,"םילעב" הווהמ ץוח יפלכ רשא ,דחא דצ שיש איה המכסהה םצע ,לשמל .דסומב עוגפל היושע
 תונמאנה הזוח לש ותילכתב עוגפל הלולע םיינשה ןיב רדסהה תויבמופ לש הארוה תייפכ .ןיינקה תוכז לעב אוה-אוה
  .)"ותרטמבו

  .ליעל 12 § ואר 233


