
FIDUCIA-נאמנות

*מינוניימאיוו"ו

הנאמנותמקורות

eam mancipantiוט,"Fiducia. . .accepit, culcumque res

;

;

aliquai

.

mancipatur

quls tempus dubium amico potentiori fundum51,remancipet; velut
.cum tempus quod suspectum est praeterierit , red (lat,וטם,mancipet

Haec mancipatio fiduciaria nominatur idcirco , quod restituendi

.(41,10.0ad4.1lieeronis Topica, exתוfides ' Interponitur; (Boethius'

,אולמוכרבחזרהאותולהקנותמנת-על,מסויםנכסירקונהאדםבנאמנותנכסמקבל)
בחלוף,שהואמנת-על,אחוזתואת,ממנוחזק,לחברויקנה,מצוקתובזמן,מישהואם

"האמון"עלמכוססתהיאשכן,נאמנותנקראהכזוקנייה.לויחזיר,המסוכנתהתקופה
.(הנכס)יוחזרשאומנם

aliqua sumendae mutuae pecunia gratia vel5סזFiducia est, cum"

"iure cediturפוmancipatur vel

Isidorus),זנלתששethymologiarul1ofigbuan"י2ל2 Hispalensis

.("כספיםהלוואתהחזרלהבטחת,לנושהמסויםחפץמוכרכשהחייבנאמנותיש")
,הרומיבמשפטהנאמנותמוסדשל,קצריםומאד,המעטיםמהמקורותשנייםאלה

ביטוימצאהאחרונותהשניםבעשראשר,המוסדמבנהעלאורלזרוקמספיקיםאבל

.דברינובהמשךשנראהכפי,ישראל-במדינתגםמסוים

הישראליהנאמשתחוק

המשפטניםהחלו,("הנאמנותחוק":להלן)1979-ט"תשל,הנאמנותחוקחקיקתלאחר
51טזז-המתכונתפי-עלהאם,זהחדשחוקפי-עלהנאמנותשלמהותהעללתהות

חוקפי-על,נאמנותהאםהשאלהסביבהואהמחלוקתעיקר.לאואם,היאהאנגלי
זוגישההמחייבים.הנאמןלידיהנאמנותבנכסהבעלותהעברתטעונה,הנאמנות

.א"תבאוניברסיטתהחוץמןמרצה,מינרכימאירר"ד*
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האנגליבדיןהנאמנותשלהמשפטיהמוסדעלמבוססהנאמנותחוקשבהיות,טוענים
בחוקמפורשתהיאאיןאםאף,אצלנוגםאותהלאמץיש,שםקיימתזושדרישהומאחר

יחסישלייחודםשזהו:כגון,אחריםנימוקיםעלזוגישהמסתמכתכן-כמו;הנאמנות

דבריעלהסתמכות;דומותתוצאותהמשיגים,אחריםמשפטייםיחסיםלעומתנאמנות

,בנאמנותמשותפותהשקעותבחוקקיימתהדרישה;השוניםהחקיקהבשלביהכנסת
,טועניםזוגישהשוללי,זאתלעומת.ועוד,מקבילמשפטימוסדשהוא,1961-ט"תשכ

בנכסבעלותהקנייתשלהדרישהתוספתידי-עלהנאמנותהגדרתאתלצמצםאיןכי
דרישהבחוקלקרואאיןכי,הנימוקעלבעיקרגישתםאתומבססיםלנאמןהנאמנות
עלאולחקיקהההסברדבריעלבהסתמךחוקלפרשאפשר-איכי;בוכתובהשאיננה

חוקעםבהתאמהחדשחוקלפרשהכרחאין,הפרשנותכלליפי-על,כי;הכנסתדברי
לדעתמשנוכחו.ועוד1961-ט"תשכ,בנאמנותמשותפותהשקעותחוקכמו,קודם

בדיוקמתאיםאיננו,הנאמנותחוקהוראותמתוךשמצטיירכפי,הנאמנותמוסדשאומנם
שלמהותהשאלתנשארה,האנגלוסקסיתהשיטהעקרונותלפי,Trust'-הלמוסד

,אביב-בתלהמחוזיהמשפט-ביתשלדין-בפסק,כיאם,עיוןבצריךהישראליתהנאמנות
.השניהבגישההתומכתדעההובעהלאחרונהישפורסם
נראתהשהנאמנותהסיבהמן,הנאמנותחוקאתבברכהקיבלושלא,מלומדיםגםהיו
המחוקק,שואבועודנו,שאבשמהןהקונטיננטליותהמשפטשיטותלאותןזרהלהם

קנייןבדיניוהןמקרקעיןבדיניהן,חוזיםבדיניהן,המשפטייםהמושגיםאתהישראלי
עקרונותשלהזרותאין"כילהוכיחשביקש,ויסמן'י'פרופהתיצבזודעהנגד.ואחרים
,הנאמנותאתלשתוליהיהניתןלאכיעדרבהכה(קונטיננטליבמשפט)הנאמנות
.2"קונטיננטליתמשפטיתמערכתלתוך,ובהצלחה
Fiducia~-המוסדלימודכישייתכןלנונראה,ל"הנוהויכוחהבהירות-אילאור

המשפטיותבשיטותעמוקותכהחותמואתשהטביעמשפטאותו,הרומיבמשפט
,הנאמנותשלמסוימיםהיבטיםשללהבנתם,במקצתולו,לתרוםעשוי,הקונטיננטליות

למסקנהולהביאנו,שלנוהמשפטיתבמערכתלהנהיגהישראליהמחוקקשביקשכפי
שממבטכפי,הישראליתהמשפטיתלמערכתזרהכה,הכלככלות,איננהשהנאמנות

.להיראותיכולראשון

FIDUCIA

וגם"אמון"שמשמעהלטיניתמילה)Fiduciy-העללדברבאיםכאשרכי,ראשית,נעיר

,טשטושסכנתקחמת(זאתבעבודתנואנונשתמשזואחרונהובמשמעות,"נאמנות"
משפטית-הטכניתמשמעותולבין,והרגילההסתמיתמשמעותובין,זהבמונחבשימוש

המוסדהתפתחותאתהחוקרים,המלומדיםביןויכוח,זהבנושא,ניטש.המונחשל

,'ואחח"רובלסעובדיה'נ'ואחמ"בעלישראלאוירנתיביעל-אלועוד85/2739(א"ת)א"ת1
.50-49(א)ט"תשממ"פ

.283זמשפטעיוני"הנאמנותבחוקנגףאבני"ויסמן"2
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המוסדהגיעשבה,הקלאסיתלתקופהעדהרומיהמשפטשלהקדומיםמשלביו
המופיע,fiduciaהמונח,יחסיתקדומהבתקופהשכבר,סובריםיש:המירבילשכלולו

שלבקומדיותאחתלא

Plautus

המוסדעלהמצביעה,משפטית-טכניתמשמעותלובש,

דיברכי,גרידאסתמיתמשמעותPlautusאצלהמופיעשלמונחסובריםויש,המשפטי

,העומדות,יותררחבותמשמעויותלהאשר,אדם-בנילשוןהדגולהרומאיהמחזאי
שאב,אומנם,שמהן)תקופהבאותההמתפתחהמשפטיהמוסדלמהותכיסוד,אומנם

.איתומזדהותאינןאבל,(כינויואת
המונחשלמשפטית-הטכניתהמשמעותמהנראההבה,ל"הנההערהלאחר
Fiducia.ה-~Fiduca-הבעלותהועברהפיה-שעל,משפטיתעסקההיתה-נאמנות

iure~-האו,Mancipatio~-הבאמצעותלמשנהואחדמצדבנכס cessioכשבאותו,8ן
או,לושמסרולמילהחזירו,)Pactum(מיוהדהסכםפי-על,הנכסמקבלהתחייבמעמד
.הצדדיםביןכמוסכם,מסויםיעודלולתת

iure'-והMancipatio'-שהנזכירזוהגדרהלהבהרת cessioצורותשתיהיופן
Dominium'-האתלהעבירהיהאפשרבאמצעותןשרק,חגיגיות ex iure Quiritium

.הרומיבמשפטביותרהעתיקהבמהותההבעלות-
Immaginaria),26סץ10%)מדומהמכירהצורתהיתההקלאסיתMancipatio.-ה

Antestatusנקראמהםשהראשון,בגיריםרומייםאזרחים,עדיםחמישהלפנישהתבצעה

הנקרא,במאזנייםהאוחז,בגיררומיאזרחהואאף,נוסףאדםולפני,(ראשוןהעומד)
בנוכחות,לומרצריךהיה(מדומהקונה)הרוכש.(המאזנייםנושא)Libripens,איפוא

Aes(ארדחתיכתובאוחזו(מדומהמוכר)המעביר rude , Randusculum(הנוסחהאת

:דלהלןהחגיגית

,ex iure Quiritium810meum esse()01Hunc ego hominem (fundum

.usque mihi emptus esto hoc aere aene

aque

libra

לישנמכרמאחר,העתיקהמשפטפי-עלשליהוא('וכדאחוזה)זהשאדםאניאומר)
.(אלהונחושתארדליברתתמורת

מעין,למוכרהארדחתיכתאתולתתבארדהמאזנייםעללהכותעליוהיה,מכןלאחר
1000quasi)מחיר pretii(.בהקשר,מזכירהרוכשהיהאזי,בתמורההעסקהנעשתהאם

אם,אולם;הנכסרכישתבגיןלמוכרששילםהממשיהמחיראתגם,ל"הנהנוסחה
נוקבהרוכשהיהאזי,במתנהאו,Fiduciy-בקורהשהיהכפי,תמורהללאהיתההעסקה
sestertius,גרידאסימליבמחיר nummus unus(אחתססטרציוסמטבע).היההרוכש
Mihi:ל=הנהנוסחהלתוךהסימליהמחיראתבשרבבו,אומראיפוא emptus esto

sestertio nummo uno(אחתססטרציוסשלבמטבעליקנוייהיה).זובצורה
עסקהלמעשההיתה,מכרכעסקתנראתהחיצוניתמבהינהכיאף,Mancipatio'-ה

.גלויההיתהלאהאמיתיתהעילהואילו,מדומההיתההמכרשעילתמאחר,מופשטת
קשרללאהועברהאשר,הבעלותהעברתשלכלליתצורהMancipatio'-השימשה,לכן
.'וכדלהחזירמנת-עלפיקדון,השאלה,מתנה,מכרלהיותיכולההיתהאשר,עילתהעם

'-לבאשר

iure

cessio,1שלהחיצוניתהצורהלההיתה,פLegis actio,תביעהדהיינו
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בשלבכברהסתיימהשאומנםתביעה,מסויםנכסעלהבעלותוכותלהכרתמשפטית
iure1שהתבטאה,מדומהתביעההיאאףוהיתה,המגיסטראטוסלפניאומרהווה,ת

זכותשלהרצוניתההעברהאתחגיגיתלבצעכדיפרוצדורליתצורהשלחיצוניבשימוש
לפני,במחוזות,אוהפריטורלפנימופיעיםהיו,ביניהםבהסכמה,הצדדים.הבעלות
עלשלוהבעלותבזכותשיכיר,המגיסטראטוסלפניותבעכתובעהופיעהרוכש;הנציב
Ego:הנוסחהאתודיקלםהממכר hominem meum

,

esse aio(שליזהשאישאומראני
מתנגדהאם,כנתבעשהופיע,המוכר,השניהצדאתשואלהיההמגיסטראטוס.(הוא
והלהntravindilicare(col)~(נכסאותועללבעלותולטעוןוברצונוהתובעלתביעתהוא
התובעבעלותעלמכריזהמגיסטראטוסהיהאואו;שותקהיהאו,בשלילהעונההיה

שאיןמאחר,מופשטאופימןקרוןסןדדקב-לגם,שראינוכפי.)Addicare(בממכר
פ3-עלהבעלותלרכישתכלליבאופןלפעוליכולההיתהולכןמתגליתהתביעהעילת

.Mancipatio~-השלמשפטיתנפקותואותהתפקידאותולהוהיושונותעילות
,הצדדיםביןהסכםגםנכרתבנכסהבעלותהעברתבמעמד,לעילראינושכברכפי
Pactum,המפרשיםבפי,הנקרא fiduciae,הלהעברתשהתלווה-~dominiumבנכס,
.אחתמשפטיתעסקה,המחראזהותמפאת,זאתבכל,היווה,ממנונפרדהיהכיואם

זכויות,למעשה,שהיו,עליוובזכויוהיבנכסבשימושוהנאמןאתהגבילזההסכם
.הבעלים,dominus~-ה

פי-עלחובותיואתהפרשהנאמןבמקרה)fiducia~-בהנכסנותןשלזכויותיואת
pactum'-ה fiduciae(,ההבטיחה-'Actio fiduciae(הנאמנותתביעת),גורמתשהיתה
נותןכלפיהנאמןזכויותואילו,פיה-עלחחבשנמצאלנתבע(קלון-אות)Infamif-ל

('וכדהנאמנותנכסידי-עלשנגרםנזקבגיןפיצויים,הוצאותהחזר)בנאמנותהנכס
Actio-הידי-עלהובטחו fiduciae contrariY(שכנגדהנאמנותתביעת).
את,ראשית,לכנותכדיהרומייםהמשפטניםבפימשמשfiduciaהמונחרובפי-על
הנכסעללהצביעכדיזהבמונחשימושגםלמצואלפעמיםאפשראולם,עצמההעסקה
res(הנאמנותשלנכס)fiduciaria708:כגון,אחריםכינוייםליד,העסקהמושא,עצמו

flduciN data(בנאמנותשניתןחפץ).הנושאיעללהצביעכדי-fiduciy,השתמשו
qui:כגון,מיליםבצירוףהרומאים fiduciam deditלכינוי,(בנאמנותשנתןמי)ם
qui'-ו,הנאמנותפי-עלהמוטב fiduciam accepit"(בנאמנותשקיבלמי),לכינוי
debitor,פשוט,נקראהנאמנותיוצר,לחיובכבטוחהנוצרההנאמנותאםאו,הנאמן

.(נושה)creditorנקראוהנאמן(חייב)
שאיןרבר,וארוךמעמיקעיוןמצריכההיתההנושאכלשלמדוקדקתבחינה,כמובן

.בנושאביותרכללייםקוויםבהתוויתאיפואנסתפק.ואתבמסגרתלעשותיכוליםאנו

?מהינאמשת

במשפטEduciaבמילההשימושלגבישציינוכפי.במילההשימושבעצםנתחיל

:"נאמנות"למילהלייחסשיכוליםמובניםשניביןלהבדיליום,הרומי

להצביעכדיאדםבנימשתמשיםשבו,רגיל,רחבבמובן"נאמנות"המונח-האחד
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,לב-תום,רבבללאהתנהגותמהימנות,אמינות,אמון,יושרשלהמושגיםמכלולעל
להתנהגותבאשר,משפטיתמערכתבכלעליונההשיבותזהלמובן.בהתחיבויותעמידה

כהנחהאותהמניחכן-ועל,מהבריותמחוקקכלמצפה,במקצתםאומרכיביהבכל,כזו
מושגאיפואמהווהזהבמובן.משפטייחסבכל(לסתירהניתנתשלדאבוננו)יסודית

,האפוטרופסות,השליחות,הפיקדון:כגת,רביםמשפסחםבמוסדותחשובחלקהנאמנות
.וכדומהשאילה,שמירה
הואיכולדהיינו,גרידאמשפטית-טכנית,יותרמצומצמתבמשמעותהמונה-השני
תכונותמכלולעלמוחלטובאופןכולומבוסס,מיוחדמשפטימומרעללהצביע

,עצמובזכותהעומד,"הנאמנות"שלהמשפטיהמוסד:ממנונגזרוששמוהנאמנות
.משלו,מיוחדמשפטימשטרובעלאחריםמשפטייםממוסדותהנפרד
-ולעתים,המחזאיPlautus,בזמנם,התייחסוהמונחשלהראשתמובנואל

Cicero,ואילו,משפטייםהלאבכתביהםבושהשתמשו,הדגולוהנואםהפילוסוף
,קלאסית-והבתרהקלאסיתהתקופותשלהמשפטניםהשתמשו,המונחשלהשניבמוכנו

.היטבומפותחמוכרfiduciy-השלהמשפטיהמוסדהיהכשכבר,לעילשראינוכפי
המושתתים,אחריםולמוסדותfiduciy-הלמוסדמשותףהמושגהיההראשתבמובנו

,bona.-העל

fides

כלובכללcomtodatum~-ה,depositum'-ה,mandatum~-הנגון,

bonae-ה,הצורךבעת,התנהלושלגביהםהמוסדותאותם fidei iudiciy,הליךדהיינו
.הלב-ותוםהיושרבעקרונותלהתחשבצריךהיההשופטשבומשפטי
אםנראההבה,רומיבמשפטfiduciy-המוסדעםבקשרכהעדשהבאנומהלאור
.שלנוהמשפטיתבמערכתהנאמנותמוסדלגבילקחיםכמהלהפיקאנויכולים

הישראליבחוקהנאמשת

.המשפטבמקורות"נאמנות"המונחלגביזובדיכוטומיהלהבחיןאפשר,אצלנוגם
,כלליבאופןהנאמןוחובותהנאמנותבתכונותהראשוןהפרקדן,הנאמנותבחוק

במילים;מהימנותשלאופיבעלתהתנהגותלכללהתייחסהמחוקקכוונתוברורה
אותההיא,החוקשלהראשוןבפרקהמחוקקמתייחסשאליההנאמנות,אחרות

פי-עלהנוצרתנאמנותעלהחוקמדברזהבהקשר.לעילשראינוהרחבבמובנההנאמנות
היא,הראשוןהפרקהקשרבכלברורותהמשתמעת,כשהכוונה,חוזהפי-עלאוחוק

במקריםהן,הנאמנותתכונותאתהתואמת,מסויםאדםאצלהתנהגותחובותיצירת
אושהחוקבמקריםוהן,ממשהנאמנותמוסדיוצריםהחוזהפי-עלאו,החוקפי-שעל

ברוב.נאמןשלבאחריותאובחובותיישאוכלשהומוסדשנושאירקקובעיםהחוזה
שלמסוימותתוצאותלהפקת,הכרחיהיהלא,אומנם,האלההאחרוניםהמקרים
או"זיקה"הואזהנאמנותנכסעלהבעלותזכותבהעברת,הנאמןחובותנגון,הנאמנות

לגביכך.הבעלותשלמזהאחרביחסלהתבטאיכולותהחוקמדברשעליהן"שליטה"-ה
האפוטרופוסלגביכך,התאגידמנהלילגביכך,שולחוכלפינאמנותחובתהחייב,השלוח

מדוברהאלההמקריםשבכללומראיןבוודאיאבל.שבחוקאחריםמקריםלגביוכך
התנהגותחובת,היתרבין,השלוחחיבהשליחותשבמוסדנאמראלא,הנאמנותבמוסד
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ובמוסדנאמןכמולנהוגהמנהלחייבתאגידמנהלשלבמוסד,נאמןשלזוכמו

נאמןשלהתנהגותחובתחייביםוכך,חובהבאותההאפוטרופוסחייבהאפוטרופסות

היאהנאמנותחובת,אחרותבמילים.הסכםאודין,חוקפי-עלאחריםמשרהנושאיכל
.הנאמנותשלהמשפטיהמוסדשאיננו,אחרמשפטימוסדבמסגרתאחדגורםרק

,אשר,וציבורייםפרטייםבהקדשותהדן,(24-17סעיפים)השניבפרקהדברכןלא

חייבים,ההקדששיווצרכדי,כאן.המקוריהנאמנותמוסדיישוםמהווים,למעשה
שימושבהםיעשהשהנאמןמנת-על,הנאמנותבנכסיהבעלותאתהנאמןלידילהעביר

יחזירםאו,מסויםלאדם,הנאמנותבתום,אותםימסוראוההקדשלתכליתבהתאם
תהא,כאחדופרטיציבורי,ההקדששיצירתהמחוקקדורשבכדילא.הנאמנותליוצר
פהיש.1965-ה"תשכ,הירושהחוקפי-עלבצוואהאו,נוטריוןבפנישייחתם,בחוזה
מנת-עלהבעלותלהעברתהרומיכמשפטהדרושותההגיגיותלצורותברורהדיהקבלה
iure~-האו,manclpatio'-הדהיינו,fiducia~-האתליצור cesslo1הבעלות-העברת.ת

נפרדהואכי,לנאמןרוחשהנאמנותשיוצרהאמוןגורםאתממצההנאמנותבנכסי
,בהםהבעלותהעברתידי-על,בהםהמלאההשליטהאתומעבירלחלוטיןמנכסיו
עללסמוךויכולובמהימנותוביושרו,בנאמןבוטחשהואמאחרזאתעושההוא.לנאמן

שבידילמרות,הנאמנותליוצרהרצויהשימושאותוהנאמנותבנכסייעשהשהנאמןכך
.רוחועלהעולהככל,המלאהבבעלותובהיותם,אלהבנכסיםלעשותהנאמן
כפי,חוזהפי-עלגםנאמנותמוסדהמהווהמשפטיתעסקהליצוראפשר,אבל
יד-על.חוויםשלסגורמספראיןהישראליתהמשפטיתבמערכתהרי.החוקשאומר
חוזיםלכרותהאפשרותגםקיימת(וכדומהשאילה,שכירות,מכר)היטבמוגדריםחוזים
,לעסקהמניעהכלתהאלאכך.לוהצדדיםיסכימואשרככליהיהשתוכנם,אחרים
לומאפשרשהחוקבצורותבערובהמסתפקואיננוהלוואהליהנותן,פלוניפיה-שעל

שלוהיקריםהארוכיםבהליכיםלהסתבךרוצהשאיננומאחר,(משכנתאאומשכון)

לסילוקכערובהלשמשהמיועד,מנכסייאחד,בבעלותו,ממנייקבל,לפועלהוצאה

ואני;חוביאתלואפרעוכאשראםלילהחזירוכלפיהתחייבותוכדיתוך,ההלוואה
שלא,המלווהפלונישלמהימנותוועליושרועלאנישסומךמאחרזולעסקהאסכים
לרכושברצוניאם,כן-וכמו.בנכסיילושהענקתיהבעלותבזכותלרעהשימושיעשה
מאדםאבקש,ברביםהדברשיוודערוצהאינני,עמיהשמורות,שונותומסיבותנכס

שעםהסכםכשכינינו,בעבורישמועלנכסאותושירכוש,לעילכאמור,עליוסומךשאני
עצםעדהרי.הנכסאתלייחזירהוא,הנאמנותעסקתאתרציתישבגינן,הסיבותחלוף
שלמוסדהמהוותהעסקותואלה,שלנויוםהיוםבחייכאלהעסקאותנעשותאנוימינו

פי-עלהנאמנותמוסדגם.המרכזיהמרכיבהיאהבעלותהעברתכשבהן,ממשנאמנות
את,עליוסומךשהוא,לאדםמורישכשמצווה,המשפטיתבשיטתנוהיוםקייםצוואה
לושהורישבנכסיםנאמנויעשהשימושאיזהבצוואתווקובע,מקצתםאוכולם,נכסיו
.המורישבנכסיהמלאההבעלותאתהנאמןיקבלזהבמקרהוגם.כאמור
לעבודהבמבואשראינוהגישותשתילגשרביןשאפשר,לנונדמה,זוהבחנהידי-על

הבעלותבהעברתצורךאומנםאיןמסוימותנאמנותחובותליצורמנת-שעל,ולומרזו
אפשרות,בהםשליטהלנאמןהנותנתכלשהיאחרתזיקהומספיקה,נאמנותנכסיעל
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כלעל,נאמנותמוסדליצורכדיואילו;הרומיבמשפטגם,שראינונפי,הקיימת
.כזובהעברהצורךיש,המשפטיותתוצאותיו

בהלכהנאמנות

שתועברמבליהנאמנותחובותיצירתשלמקריםהמכילה,בהלכהגםקיימתזוהבחנה
.הבעליםמשליטתשונההיאבהםהשליטהאלא,הנאמןלידיהנאמנותבנכסיהבעלות

,אחריםמקריםהרבהושלהאפוטרופוסיםשל,הצרקהבקופתהגזברשלהמקריםאלה
מופיעובהםגרידאנאמנותשלמקריםגםישנםאבל.פהלהזכירםיכוליםאנושאין

?מהשוםעלחיוני;בנכסיםבעלותהצברתשהוא,המוסדשלוהחיוניהמרכזיהמרכיב

היתהלא,לנאמןהנאמנותמיוצר,הנאמנותבנכסיהבעלותהעברתשללאשוםעל
,הנאמנותעלבספרות,אוזכרכהשעדמצאנושלאמאחר.מטרותיהאתמשיגההעסקה
דוגמהמהווהשלדצתנו,מעשהלהלןלהביאברצוננו,מההלכההלקוח,כוהמקרה

:היהכךשהיהוהמקרה.נאמנותעסקתשלקלאסית

אינסיבה,לברתהכתבתינהו,מגברהלנכסהדתברחינהודבעיאאיתתהההיא"
דמרלקמיהענןרבאזל.לשטראנחמןרבקרעיה,נחמןדרבלקמיהאחאי.ואיגרשה
ליאימא:ליהאמר!דאינשישטרימקרעהיכיחקלאהנחמןמרחזי:ליהאמר,עוקבא

קאמברחתשטר:ליהאמר-.הוהוהכיהכי:ליהאמר?הוההיכידעובדאגופא,איזי
שטריבואאם:אניהוראהמורה:שמואלאמראידיכרהנילאירבאמרהכי?אמרת

איניששביקדלא-מאיטעמא:נחמןלרברבאליהאמר.אקרענו-לידימברחת
,הכיאפילו-!יהיבא-לברתהאבל,לאחריני-מיליהני,לאחריניויהיבנפשיה
היאכיצדמבעלהנכסיהשתבריחהרוצה:מיתיבי.להעדיפאנפשה-ברתהבמקום
רצה:אומריםוחכמים.גמליאלבןשמעוןרבןדברי,לאחריםפסיםשטרכותבת?עושה
לאהא,הכיליהדכתכת-טעמא.'ולכשארצהמהיום'לושתכתובעד,בהמצחק-

-הא,בכולה-הא;קשיאלא:זירארביאמר-!לוקחקננהי-הכיליהכתבת
כנכסיםעשאום:אבייאמר-!בעלניקנינהו-לוקחקננהילאואי-.במקצתה

.3"שמעוןדרביואליבה,לבעלידועיןשאין
fiduciaשלמובהקמקרהלפנינו curn amico(חברעםנאמנות),שלבסופוכיאם

למנועברצותה,להתחתןשעמדה,אשה.מוצלחתהיתהלאהנאמןשבחירתהתבררדבר
ללא,עליהםהבעלותאת,לנישואיהעובר,מעבירה,בנכסיההשליטהאתיקבלשבעלה

נכסיהאתלקבלהאשהרצתה,שהחרושהלאחר;קנייןשטרידי-על,לבתה,תמורה
במתנהלהניתנושהנכסיםוטענההקניןשטראתהדין-בביתהציגההבתאבל,בחורה

הבעלותאתלהחזירחייבתשהבתהדין-ביתקבע,העובדותבירורלאחר.אמהידי-על
actloמעיןלפנינו.נקרעוהשטר,לאמההנכסיםעל fiduciae,הנותנת,נאמנותתביעת

,שראינוכפי,זותביעה;באמונהשמעלהנאמןנגדסעד,הנאמנותאתהיוצרת,לאישה

ושילחן;יב,ו,פ,ומהנהזכיההלכות",החזקההיד:ם"רמב;אס"ע,כתובות:בבליתלמוד3
.ז,צ,העזראבן:ערוך
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לאהדין-ביתהתערבותוללאלנאמןהועברההנאמנותנכסיעלשהבעלותמאחר,נחוצה
.בחזרהלקבלהדרךכלהיתה

צורךאיןשבהם,עוברתאיננהשהבעלותהמקריםבאותםהמצב,כמובן,שונה
,בנאמנותההנהגותחובתכולל,המשפטייםליחסיםקץלשיםכדיהדין-ביתבהתערבות

המחגלהלשלוחושנתן,הכוח-ייפוית%לבטלהשולחיוכל,למשל,כך.הנושאיםבין
וכך,שסרחהמנהלאתלפטרמ"בעחברהשלהמניות-בעלייוכלוכך,מהימןככלתי
בולטהואהפהימנותמרכיבשבהםמשרהנושאיאותםממשרתםלהעביריהיהאפשר
.נאמןכמולנהוגבהתחייבויותיועמדלאהממונהאם,החוקפי-עלהנאמןחובותויוצר

מסקנותמספר

המשפטיתבמצרכתמיושםלהיותיכולהנאמנותשלהמוסדהאםכעתנראההבה
1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוויםלחוק24סעיףהרי,פורמליתמבחינה.הישראלית

,חוקיבלתייהיהשלא,כמובן,בחשאי,כלשהותוכןחוזהלתוךלצקתלצדדיםמאפשר

ליישוםנוחיםתנאיםבארץהיוםעודקיימיםהרי,מהותיתמבחינה.מוסריבלתיאו
עסקתיוחדתעל,מסוימותבנסיבות,יקשההפיסקלישההיבטיתכן,אומנם.המוסד
הנאמנותעסקתכאחתומעשיתעקרוניתמבחינהאבל,כדאיותהאתויקטיןנאמנות
נמצאשבו,ודאות-אישלהמצב,אולם.הכרחיתלעיתיםואפילואפשרית,רצויה

,משמעי-חדואיננוממצהשאיננו,החוקמנוסחהנובע,היוםהמוסדשלהמשפטיהמשטר
.שימושוהרחבתואתהתפתחותואתמונע,מתאימהפסיקהוהעדר

:הבאהמקרהאתנביא,המוסדשלמסויםביישוםהמתעוררתלבעייתיותכדוגמה

מוכהבהיותומיוחדתלעזרהמאחריםיותרהזקוק,מצאצאיואחדעםלהיטיברוצהאדם
,מייסדהואבךלשם.נאותסיעודיוטיפולכסףסכוםיקבלחייוימיכלשבמשךכך,גורל
לטפליכולאיננווהואעימואינםשכוחותיומאחרהן,פרטיהקדש,בחייםבעודו

ושנותיוימיואריכותלאחר,בלעדיוההקדשיפעלאיךלראותשחפץמאחרהן,בצאצאו

לפי,נוטריוניהקדששטרעלחותםהואהפרטיההקדשלייסוד.אחרתסיבהמגלוהן
עבודתותנאיאתומכתיבהנאמןאתממנה,ההקדשתנאיכלאתקובעובו,החוקהוראות
לגביגםבהוקףלהיותההקדשכתבימשיךהאםהיאהשאלה.צאצאוחייימיכלבמשך

,הדבריםשקביעתמאחר,תוקפויפוגשמאאו,ההקדשמייסדפטירתשלאחרהתקופה
,הירושהשחוקהיחידהבצורהנעשתהלא,מותולאקרההקדשמפסדברכוששיעשו

,שההקדשייתכןאו?צוואהדהיינו,המוותשלאחרלהוראותמייחד1965-ה"תשכ
,הרשותלפניצוואהדהיינו,צוואהעשייתשלהצורותלאחתהדומהבצורהשנוצר
זושאלההגיעהלאכהעד?המוותלאחרגםיפהכוחוויהיהכצוואהייחשב

החוקואילו,כזהפרטיהקדששלכוחואתיפרשוהםאיךיודעיםאנוואיןהמשפט-לבתי
דהיינו,הרשותלפני)בחגיגיותשנעשה,כזההקדשששטרסבוריםאנו.זהבענייןשותק

שישמאחר,הרומאיfideicommissum~-הדוגמת,כצוואהלהיחשבצריך,(נוטריכן
הפרוצדררהמאשרויעילותזריזות,קלותביתרלתפקדהיכולה,זובנאמנותתועלת
שאחתבדעהאנו.'וכועזבתניהול,צוואהקיוםשלוהיקרההמסורבלת,הארוכה
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לשטרלשוותהיתהנוטריוניבמתמךההקדשליצירתהמחוקקדרישתשלהמטרות
הנפקותאותהזהלמסמךשתהאלהניחסבירולכן,הצוואהשלהחגיגיותאותהההקדש

.צוואהשלהמשפטית
fiducia,דוגמתלנאמנותהמומים"היוםישלחיובהערובותבתחוםאפילו,אבל

I

cum

creditore(נושהעםנאמנות).כבטחון,מקבליםשכאשר,היוםבנקיםבכמהנהוג
המניותמועברות,הממשכלשם-עלהרשומות,פרטיתבחברהמניותמתסכול,לחיוב

לחזקכדיהן,בנקאותושללנאמנותהחברהאו,לרישומיםהחברהשם-עלהממושכנות
שם-עלהמניותשלרישומןידי-על.הצורךבעת,מימושהעללהקלכדיוהןהכטוחהאת

,מכללאהסכםכשקיים,עצמןהמניותעלהבעלותזולחברהמועברת,הרישומיםחברת
הרישוםיזם-עלחאת,המובטחהחובפירעתלאחרבמניותהבעלותלממשכניםשתוחזר

אלהכעסקותגם,אומנם.המקורייםבעליהןשם-עלהממושכנותהמניותשלהחוזר
אולם,העסקהלביצועהמתלוויםהפיסקלחםההיבטיםצםבקשרלרובקשיםמתגלים

הסדריםתוךרקאלא,מיוחדתחקיקהללאאפילולפעמיםאלהקשייםעללהתגברניתן
.כאלהלהסדריםהסמכות,המקריםברוב,להםאשר,המסרשויותעםמתאימים
זרלהיותיכולהנאמנותמוסדשאיןהמוכיחות,אלהמעטותבדוגמאותנסתפק
:הקונטענטליותהמשפטיותלמערכותזרשאיננוכפי,שלנוהמשפטיתלמערכת

ביןמופיעאיננואםאפילו,והאיטלקיהצרפתיובמשפטקייםהמוסדהגרמניבמשפט

ם"שק,התקשרותחופשאותובמסגרתשימושובהחלטיתכן,הטיפוסייםהחוזים
המערכותדרישתאת,כשלעצמה,סותרתאיננההנאמנותשעקרוניתמאחר,בארץ

.העסקהומוסריותחוקיותשלהאלההמשפטיות
,זובמסה,התיימרנולא.הנאמנותמוסדבבנייתלהתחילחומרמספיקשיש,דומני

exבולדון professo,הכיותעל,הרומיהמשפטשלהניסיתבעזרת,להצביערקאלא
נשארושבו,הנאמנותבתחוםהמחוקקשלעבודתואתלהשליםכדיבוללכתשאפקר

,החברתייםהחייםצורכיאת,יומיתהיוםהמציאותאתלנתחיש.פינותמעטלאבצל
עסקותלבצועומועילנוחמכשירלהוותשיוכלמוסדלבנותכדי,והפיסקלייםהכלכליים
.והמתפתחתהמתחדשתבחברתנומורכבות




