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 ___________ עמ"ש                                            בבית משפט לענייני משפחה

 בפתח תקווה

 
   :המערערת

 ו/או רימה גרסימובע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו    
  .פתח תקווה 2690, ת.ד 9מרחוב מוטה גור    
 03-9309674פקס:  03-9309677טל:    

 
 -נגד-    

  :יםמשיבה

 

   :1המשיב 
  מרחוב   )החייב(

 

 עו"ד   :2המשיב 
 מרח'    )הנאמן(
 טל:    

 

 ערעור על החלטת רשמת הוצאה לפועל
 

( אשר קבעה הוצאה לפועל בפתח תקווה )כב' הרשמת מיכל שכנרמוגש בזה ערעור על החלטת רשמת 

להבטחת תשלומי  1המשיב , אשר שימש כנאמן על כספי 2כי המשיב  05.02.2020מיום בהחלטתה 

לא הפר את  ,09.03.2014מיום שניתן בבית משפט לענייני משפחה  , בהתאם לפסק הדיןעתידיים מזונות

שנועדו  ,של הנאמן משמירה על כספי נאמנות לא מוצדקובכך למעשה נתנה יד לפטור  נותהסכם הנאמ

אשר אף נחתם בידי הנאמן והוגש מבעוד מועד לאישור  ,לסיפוק צרכי קטינים בהתאם להסכם הנאמנות

  רשמת הוצאה לפועל.

 

ערעור זה ומסומן  מצ"ב ל 05.02.2020החלטת כב' רשמת הוצל"פ מיום פרוטוקול הדיון ועותק מאושר מ

 .1מוצג 

 

במובן זה שתבוטל החלטת כב' רשמת הוצאה לפועל  ,בית המשפט הנכבד מתבקש לקבל את הערעור

 על פי ההסכם. ווכי לא פעל בהתאם להתחייבויותיהפר את הסכם הנאמנות  2ויקבע כי המשיב 

 

  רקע עובדתי

 

ישלם  1המשיב בו נקבע כי  XXX-03-12במסגרת תמ"ש ניתן פסק דין על ידי כב' השופטת  09.03.14ביום  .1

 אשר יחולק באופן הבא: לחודש ₪ 5,000עבור מזונות הקטינים ומדורם סכום של  המערערתלידי 

 
 .א'עבור הבת ₪  1,100סך של  א.

 .'בעבור הבת ₪  1,200סך של  ב.

 .ג'עבור הבן ₪  1,200סך של  ג.

 .'דעבור הבן ₪  1,500סך של  ד.

 לפסק הדין(. 6א בעמוד  22)ראה לעניין זה סעיף  
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 וניאלמועורך דין  1המשיב מטעם פלוני , עורך דין 2מונו המשיב  ,מסגרת הליכים שנוהלו בין הצדדיםב .2

 .1שותף של המערערת והמשיב ככונסי נכסים למכירת בית מגוריהם המ ,מערערתמטעם ה

 

עמד על סך  1כאשר מסכום זה חלקו של המשיב ₪,  1,700,000נמכרה בתמורה לסך של דירת המגורים  .3

 לפני תשלומי חובות והוצאות. ,₪ 935,000של 

 

בכל הנוגע לתשלום  ,יני משפחהילא עמד בתשלומי פסק דינו של בית משפט לענ 1המשיב דא עקא, ש .4

 ₪. 87,478צבר חוב מזונות משמעותי בסך של  2015ונכון לחודש פברואר  ,מזונות

 

אותם היה צפוי  ,כספיםהבנסיבות אלו, המערערת ביקשה מב"כ לפעול להטלת עיקול ברישום על  .5

תשלום לתשלום חוב העבר ולהבטחת  ,דירה המשותפת של בני הזוגחלקו במכירת בגין לקבל  1המשיב 

 ר מתשלומם התנער החייב חרף פסק הדין.השוטפים, אשהמזונות 

 

 ,וככונס נכסים מטעמו למכירת הדירה 1המשיב של אשר שימש כב"כ  ,פלוניעו"ד , 2המשיב דא עקא, ש .6

על מנת  ,ועשה כל מאמץ אפשריכספי המכר היה ער לכוונת ב"כ המערערת להגיש בקשה לעיקול 

 לשכנעו להימנע מכך. 

 

הסכם בין המערערת  05.02.2015נערך ונחתם ביום אשר בעטיו  ,בין הצדדים נוהל מו"מבנסיבות אלו,  .7

בתפקידו  2במסגרתו נקבע כי מתוך הכספים שמוחזקים אצל משיב  ,כנאמן 2והמשיב  1לבין המשיב 

עד לחודש  חוב מזונות עברבגין ₪  87,478ישולם סך של  ,ככונס נכסים עבור חלקו של החייב במכר

 .כולל 2015פברואר 

 

לצורך הבטחת תשלום  ,כנאמן₪  130,000בנאמנות סך של יחזיק בידיו  2המשיב עוד נקבע בהסכם כי  .8

 "(. הסכם הנאמנות" )להלן:נכבד זה אם לפסק דינו של בית משפט מזונות עתידיים שוטפים בהת

 

מזונות בדבר יצירת מנגנון נאמנות להבטחת תשלום  1-2 צילום ההסכם שנכרת בין המערערת למשיבים

 .2מוצג שוטפים מצ"ב לערעור זה ומסומן 

 

      1הסכימו הצדדים כי המשיב  ,להסכם הנאמנות 3במסגרת מנגנון מפורט שנקבע בין הצדדים בסעיף  .9

על ביום פסק הדין בגין תשלום מזונות שוטפים )שעמדו ₪  3,500)החייב בתיק ההוצל"פ( ישלם סך של 

נאמן וזאת מתוך כספי הנאמנות כ 2המשיב היתרה שתיוותר תושלם על ידי ולחודש( ₪  5,000סך 

 וזאת בהתאם לחיובי המזונות שנקבעו בפסק הדין. ,שיוחזקו אצלו

 

ישלם מזונות שוטפים בסך של  1כי הסכמת המערערת לכך שהמשיב להסכם  3עוד נקבע במסגרת סעיף  .10

נאמן לתשלום היתרה ואין בה כ 2המשיב ות בידי תקפה כל עוד קיימים כספים בנאמנבלבד, ₪  3,500

 כדי לשנות מהוראות פסק הדין.

 

 15.02.2015ההסכם ואף הגישה את ההסכם ביום לא הסתפקה רק בחתימת הצדדים על  המערערת .11

כעולה מהבקשה לאישור הסכם המצ"ב לערעור  ,לידיעה ואישור של רשמת הוצאה לפועל בפתח תקווה

 .3מוצג ומסומן  זה
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אשר  ,ניתנה החלטת רשמת הוצאה לפועל בפתח תקווה )כב' הרשמת גילה גדות( 18.02.2015ביום ואכן,  .12

  רשמה בפניה את הסכמת הצדדים וכפועל יוצא מכך אף הורתה על עיכוב כל ההליכים בתיק.קבעה כי 

 

 . 4מוצג מצ"ב לערעור זה ומסומן  18.02.15צילום החלטת רשמת הוצאה לפועל מיום 

 

סך הנאמן היה מחויב לשמור  ,הנאמנות להסכם 2-3 לסעיפיםמהאמור לעיל, עולה בבירור כי בהתאם  .13

לחודש  ₪ 1,500 עדאשר מתוכם היה מחויב להעביר מידי חודש סכום של  ,בנאמנות₪  130,000של 

 .אשר יבוצעו באופן עצמאי על ידי החייב ,וזאת להשלמת תשלומי מזונות

 

עדיין להיוותר בידיו  חייביםהיו , ואם הנאמן היה מקיים אותו כלשונו 05.02.2015ביום ההסכם נחתם  .14

 .5מוצג המצ"ב לערעור זה ומסומן כעולה מהטבלה  ,₪ 83,316כספי נאמנות בסכום של למצער 

 

מתוכם  ,בחודש₪  5,000עולה כי ביום חתימת ההסכם עמדו דמי המזונות השוטפים על סך של  5ממוצג  .15

היה צריך להשלים את היתרה בסך של  2והמשיב ₪  3,500לשלם את הסך של  1היה אמור המשיב 

בשל הקפאת  ,בלבד₪  3,900עת פחתו דמי המזונות ועמדו על , 2016וזאת עד לחודש אוגוסט ₪  1,500

 לצה"ל.אך טרם התגייסה  ,באותו שלב סיימה את לימודיה התיכונייםש ד'דמי המזונות עבור הבת 

 

ובנסיבות אלו היה  ד'בגין הבת כלל לא היה חיוב מזונות  2017ועד לחודש אוגוסט  2016מחודש אוגוסט  .16

בלבד מכספי ₪  400בעוד שעל הנאמן היה להשלים סך של ₪  3,500לשלם סך של  1על המשיב 

  .לחודש₪  3,900, שעמדו בסך הכל על הנאמנות

 

הבת דקל ובהתאם לפסק דינו של בית משפט לענייני משפחה דמי  התגייסה 2017בחודש אוגוסט  .17

ועד  2017חודש אוגוסט החל מ ,משכך. לחודש₪  366המזונות בתקופת שירותה הצבאי עמדו על סך של 

לשלם  1מתוכם היה אמור המשיב  ,₪ 4,266עמדו דמי המזונות על סך של  2018לחודש נובמבר 

 .בלבד לחודש₪  766יה צריך להשלים מכספי הנאמנות סך של והנאמן ה₪  3,500ממקורותיו סך של 

 

ני משפחה בגין הבן יהופחתו דמי המזונות שנקבעו בפסק דינו של בית משפט לעני 2018בחודש דצמבר  .18

וזאת לנוכח הסכם חתום שאושר על ידי בית ₪  1,200לחודש במקום ₪  950ועמדו על של סך של  א'

עמדו דמי המזונות  2019ועד לחודש יולי   2018שהחל מחודש דצמבר  ,אןיני משפחה. מכימשפט לענ

והנאמן להשלים את ₪  3,500לשלם סך של  1מתוכם היה חייב המשיב  ,₪ 4,016השוטפים על סך של 

 לחודש בלבד.₪  516היתרה בסך של 

 

בשל הגעת הבת ₪  3,500 -הועמדו דמי המזונות השוטפים על סכום הנמוך מ 2019החל מחודש אוגוסט  .19

וסיום לימודיה התיכונים וממועד זה החייב היה צריך לשלם ממקורותיו את מלוא דמי  18לגיל  ה'

 לא היה רשאי כלל לעשות שימוש בכספי הנאמנות. 2בעוד שהמשיב  ,המזונות השוטפים

 

 2היה רשאי המשיב  ,שמיום חתימת הצדדים על הסכם הנאמנות ועד ליום הגשת ערעור זה ,מכאן .20

בלבד מתוך כספי הנאמנות והיתרה שהיתה חייבת להיוותר ₪  46,684בתפקידו כנאמן להעביר סך של 

 .5כעולה ממוצג  ,₪ 83,316בידיו עד ליום זה עומדת על סך 
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שבמקום למלא אחר הוראות  ,בכךבצורה בוטה ויסודית דא עקא, שהנאמן הפר את הסכם הנאמנות  .21

כאילו הסכם הנאמנות לא קיים כלל , 1המשיב  וגחמות מילא אחר הוראות ,כלשונןות הסכם הנאמנ

 במה דברים אמורים?  שכר טרחת עורך דין !מתוכו ואף נטל לעצמו 

 

לשלם מזונות שוטפים כליל וחוב מזונותיו השוטפים בתיק ההוצאה  1המשיב  חדל 2019בחודש מאי  .22

  .ש"ח 41,261על סך של ה נכון ליום הגשת ערעור זלפועל עומד 

 

 .6מוצג צילום דף חשבון עדכני בדבר החוב בתיק ההוצל"פ מצ"ב לערעור זה ומסומן 

 

מעוניין לפנות בטענה שהוא ההוצל"פ, לעיכוב הליכים בתיק בקשה  1המשיב הגיש  28.11.2019ביום  .23

  .כביכול הכלכלי הקשה בשל מצבולהליך של פשיטת רגל 

 

 .7מוצג  לעיכוב הליכים בתיק ההוצל"פ מצ"ב לערעור זה ומסומן 1המשיב צילום בקשת 

 

מצבו "בה פרט את  ,את בקשתו הנ"ל 1בלבד בטרם הגיש המשיב שבועיים ימים בדיעבד התברר כי  .24

סיכול הברחת נכסים ו"הסתלק" מחלקו בעיזבון אמו המנוחה מטעמים ברורים של   ",הכלכלי הקשה

  לגבות את חוב המזונות!כל אפשרות ממשית 

 

 .8מוצג  ומסומן מצ"ב לערעור זה 1צו הירושה ממנו הסתלק המשיב צילום 

 

. ביום 11.12.2019ום בעקבות בקשת החייב לעיכוב הליכים קבעה כב' רשמת הוצאה לפועל דיון בפניה לי .25

אשר על  ,נאמנותהפנה ב"כ המערערת את תשומת לב כב' רשמת הוצאה לפועל לקיומו של הסכם הדיון 

להפריש  חייבשמתוכם היה ₪,  130,000נאמן להחזיק בידיו בנאמנות סך של כ 2המשיב פיו מחויב היה 

לחודש ואם ₪  1,500לתיק ההוצאה לפועל את השלמת דמי המזונות השוטפים בסכום שאינו עולה על 

  .₪ 83,316סך של לפחות בידיו להיוותר  האמור הי ,היה נוהג כך הנאמן

 

להגיש פרוט לגבי כל  2למשיב  11.12.2019, הורתה כב' רשמת הוצאה לפועל בהחלטתה מיום משכך .26

  כספי החייב שהגיעו אליו בכל שלב ומה נעשה עם הכספים ואף זימנה אותו לדיון בפניה.

 

 .9וצג ממצ"ב לערעור זה ומסומן  11.12.2019צילום פרוטוקול הדיון מיום 

 

צירף תדפיס מחשבון  האלי ,הודעה מטעמו בדבר פרוט כספי החייב 2הגיש המשיב  01.01.2020ביום  .27

לפיה הנאמן לא מילא אחר חלקו בהסכם  ,ממנו עלתה תמונה עגומה ,הבנק שניהל בנאמנות עבורו

שלא שמר על כספי הנאמנות במתווה  ,התעלם טוטאלית מתפקידו כנאמן בכךהנאמנות כלל ולמעשה 

תוך  ,שכר טרחה מסכום הנאמנות עד לריקון טוטאלי של כל כספי הנאמנותההסכם ואף גבה לעצמו 

ו/או  1שת המשיב ו/או לחשבונות בנק של א 1משיב שהנאמן העביר מחשבון הנאמנות כספים ישירות ל

  ו/או משך כספים במזומן מחשבון הנאמנות! 1של המשיב  לחשבון בנק של אמו

 

 .10מוצג מצ"ב לערעור זה ומסומן  וטבלה שערך חשבון הבנקבצירוף תדפיס  2צילום הודעת המשיב 
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הפריד בין כספי  לאכלל כי הוא הנ"ל להודעתו  2המשיב  בתדפיס חשבון הבנק שצרףמעיון עוד עולה  .28

בהם החזיק , 1לבין יתר כספי המשיב על פי הסכם הנאמנות מש כנאמן הנאמנות עליהם התחייב לש

מי מטעמו כספים בסך לו/או  1למשיב העביר  ספורותשנים  4לבקשתו מכספי מכר הדירה וכי בתוך 

 .₪ 668,565כולל של 

 

אליו התייצבו המשיבים. במועד זה נחקר  ,התקיים דיון בפני כב' רשמת הוצאה לפועל 05.02.2020ביום  .29

ועל מחויבותו על פיו מתו על הסכם הנאמנות ובחקירתו עלה כי אינו מתכחש כלל לחתי 2המשיב גם 

 . לחודש₪  1,500להשלים מסכום הנאמנות עד 

 

 . אתה מאשר לי שאתה חתום עליו?05.02.15ש. אני מציג לך את ההסכם מיום "

 ת. כן.  

 בנאמנות עבור החייב. 130,000להסכם התחייבת להחזיק בידיים שלך  2ש. תאשר לי שלפי סעיף   

 הרשמת אמרה לעו"ד שאלות ענייניות, הרי ההסכם בכתב .ת. כב'   

 עו"ד טולדנו:  

 הגיש תגובה מטעמו ואין שם אפילו לא מילה אחת נאמנות. עו"ד   

 ת. ההסכם ידוע, אין מחלוקת עליו בכלל.  

 לתיק ההוצל"פ מהנאמנות?₪  1,500ש. אתה מאשר לי שע"פ ההסכם אתה היית אמור להעביר   

 (.1מוצג ל 1-3שורות  2ועמ'  33-43שורות  1)עמ'  מדבר בעד עצמו" ת. ההסכם  

   

לא נותרו כספים כלל בחשבון  ,עלה כי נכון ליום הדיון שהתקיים 2חקירתו של המשיב מחמור מכך,  .30

 (1מוצג  -לפרוטוקול  21עד  3שורות  4)עמ' הנאמנות! 

 

מדוע לא  2הוצאה לפועל תברר עם המשיב רשמת כב' במקום ש ,וב"כדא עקא שלתדהמת המערערת  .31

מכל  2 המשיבפטור את גבות ולמצאה לנכון באופן תמוהה ל ,קיים את הוראות הסכם הנאמנות כלשונן

  :כהאי לישנאנקבע בה  ,בהחלטתה מאותו היוםעליו חתם כנאמן אחריות לקיומו של ההסכם 

 

קצותיו. בחלק הראשון של הטענה, טוען "נראה כי בטענתו מנסה ב"כ הזוכה להחזיק את המקל משני 

ב"כ הזוכה כי אם לא היו מועברים כספים לתיק היה מטיל עיקול על שאר כספי הנאמנות וכך היה 

בחלק השני של טענתו, טוען ב"כ הזוכה כי הנאמן פעל נגד הסכם הנאמנות ורוקן  תופס עוד כספים .

₪  130,000הנאמנות היה אחראי על להעביר את חשבון הנאמנות. עם כל הכבוד, הנאמן שעפ"י הסכם 

לתיק ההוצל"פ .משכך, ₪  153,756לתיק המזונות, הציג פירוט לפיו הועברו מהכספים שהוחזקו בידו 

                "₪ 130,000איני יכולה לקבל את טענת ב"כ הזוכה כי הנאמן הפר את ההסכם לגבי אותם 

 (.1וצג למ 1-2שורות  4ועמ'  32-39שורות  3)עמ' 

 

 ואלו נימוקי הערעור 

 

קביעתה זו  ,שכןלא הפר את הסכם הנאמנות  2טעתה כב' רשמת הוצאה לפועל בקביעתה כי המשיב  .32

כי הנאמן מחויב  במפורשבו נקבע  ,אינה עולה בקנה אחד עם הוראותיו הברורות של הסכם הנאמנות

לחודש בגין ₪  1,500 לסך של ומסכום זה להשלים מידי חודש עד₪  130,000היה לשמור בידיו סך של 

 .בהתאם למנגנון שפורט בהסכם הנאמנות מזונות שוטפים
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 130,000היה מקיים את חובתו כנאמן ומתוך הסך של  2אם המשיב עולה כי  5מהטבלה שצורפה כמוצג  .33

על פי המנגנון שנקבע בהסכם הנאמנות, היו אמורים להיוותר מזונות שוטפים  1למשיב  היה משלים₪ 

סכום העולה על סכום החוב בתיק ההוצל"פ ₪,  83,316בחשבון הנאמנות כספים בסך של  2בידי המשיב 

 ₪ ! 41,261העומד כיום על סך של 

 

הנאמן מחובתו לקיום הנאמנות נימקה את החלטתה לפטור את כאשר כב' רשמת ההוצל"פ טעתה  .34

 ,שכן ₪ 153,756שמיום חתימת הצדדים על הסכם הנאמנות שולמו לתיק ההוצל"פ סך כולל של  ,בכך

שהרי הנאמן לא היה אחראי , 1על יד המשיב אין כל רלוונטיות לסכום ששולם לתיק ההוצל"פ 

בוע בהסכם ואשר על קנון האלא אך להשלמת הסכום החסר בהתאם למנג ,לתשלום מזונות שוטפים

 .5כעולה ממוצג  ,בגין כל התקופה₪  46,684פיו לא היה רשאי להעביר מעבר לסך של 

 

, אשר בסעיף חוק הנאמנותב כמשמעותו, ההסכם שנחתם הוא הסכם נאמנותכי עובדתית אין מחלוקת  .35

נאמן להחזיק  "נאמנות היא זיקה לנכס שעל פיה חייב(, קובע כי "מהות הנאמנות"שבו )שכותרתו  1

 .או לפעול בו, לטובת נהנה או למטרה אחרת"

 

. , אשר הוגש לאישור רשמת הוצאה לפועל 2עליו חתם המשיב  הנאמנות שבפנינו, נוצרה על פי הסכם .36

"נאמנות נוצרת על פי חוק, על פי , אשר אומר כי חוק הנאמנותל 2עונה לדרישות סעיף  הואמבחינה זו, 

 .פי כתב הקדש"או על  חוזה עם נאמן

 

עורך דין, שחב חובת נאמנות  -ובעיקר  –אינו רק שליח ונאמן, אלא הוא גם  2המשיב  ,יננויבענ .37

על התחייבותו על פי הסכם הנאמנות ולא פעלה להטלת עיקול על אשר הסתמכה  ,מיוחדת למערערת

 במכר הדירה. 1כספים שהחזיק בגין חלקו של המשיב 

 

ות ומתוך סכום זה בנאמנ₪  130,000היתה לשמור על סך של  2המשיב במקרה שלפנינו, חובתו של  .38

את יתרת המזונות  ,נכון למועד חתימת ההסכם₪  3,500שהיה אמור לשלם סך של , 1להשלים למשיב 

 .18הבנות דקל והגר לגיל לחודש, סכום שהלך ופחת עם הגעתן של ₪  1,500 לסך של עד ,השוטפים

 

₪  3,500 -עת עודכנו דמי המזונות השוטפים לסכום הנמוך מ 2019אוגוסט שכבר בחודש  ,הלכה למעשה .39

ולו שקל אחד מכספי  להעבירכנאמן  2לא היה רשאי המשיב  ,לשלם 1אותם היה על המשיב  ,לחודש

 להסכם. 3בהתאם לסעיף  , וזאתהנאמנות

 

 , קובע לאמור:"חובות וסמכויות"היא , שכותרת השוליים שלו חוק הנאמנותל 10סעיף  .40

 

  )א( נאמן חייב לשמור על נכסי הנאמנות, לנהלם ולפתחם ולפעול להשגת מטרות הנאמנות, ומוסמך " 

 הוא לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו. 

 )ב( במילוי תפקידיו חייב הנאמן לנהוג באמונה ובשקידה כפי שאדם סביר היה נוהג באותן נסיבות. 

 )ג( נאמן של כמה נאמנויות לא יפעל בפעולה שביניהן. 

)ד( נאמן אינו רשאי לאצול מתפקידיו לזולתו; אין בכך כדי למנוע העסקת אדם כדרוש למטרות 

 הנאמנות".
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לצורך סיפוק מזונות  למערערתהיה מיועד  2שהופקד בנאמנות אצל המשיב מקרה שלפנינו, הכסף ב .41

 .שמר על הכספים הוא הפר בצורה בוטה את חובת הנאמנות כלפיהלא  2ומשהמשיב , קטינים

 

 הנטל על כתפיו של נאמן, שהוא עורך דין, הוא כפול:  .42

 ות.( עליו לעמוד בדרישותיו של חוק הנאמנ1) 

עליו למלא אחר ההוראות החוקיות הספציפיות אשר מוטלות על עורכי דין, כפי שבאו לידי ביטוי  (2) 

 , ובתקנות ובכללים, שנקבעו מכוח חוק זה. עורכי הדיןחוק לשכת ב

 

, 1961-, התשכ"אחוק לשכת עורכי הדיןל 54חובת הנאמנות של עורך הדין כלפי הלקוח, מקורה בסעיף  .43

"במילוי תפקידיו יפעל עורך דין לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות ויעזור לבית המשפט  :הקובע כי

 .לעשות משפט"

 

מנות, האמורה, מחייבת לא רק התנהגות ופעילות כבעל מקצוע מיומן, נאמן וזהיר; מעצם חובת הנא .44

ע"א הגדרת תפקידו, נדרשת מעורך הדין התנהגות ברמה גבוהה, בכל אחד מההיבטים האמורים )

 -כתוארו אז  –ד, מפי כב' השופט -, מול האותיות ג784, בעמ' 769( 4)פ"ד נא מתתיהו נ' שטיל 4612/95

 דור אור(.תיאו

 

פלוני  7/73ע"א את המונח "נאמנות" או "אמונה" ו"מסירות", פרש בית המשפט העליון, באופן הבא:  .45

פירושה  –"'אמונה' (: 683, בעמ' 674( 1), פ"ד כחיפו-אביב-נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין תל

 .אמינות ויושר, ו'מסירות' פירושה חריצות ושקידה, דבקות ומסירות"

 

עורך המערערת שכן, לפעול בדרך זו לגבי  שהיה עליואם כך הוא הדין לגבי לקוח "רגיל", קל וחומר  .46

מיועדים, אלא כנאמן המחזיק כספים ש ,1דינו של המשיב הדין תיפקד, במקרה שלפנינו, לא רק כעורך 

 בין היתר, עבור המערערת לצורך סיפוק מזונות שוטפים של ילדיה הקטינים.

 

ששימש כב"כ להגיע עם המערערת להסכם  2והנחיתו למשיב  פילנתרופ,אינו  1ב המשי ,יודגש כיו .47

תשלום מזונות שוטפים נועדה למנוע עיקול על כספים שהוחזקו על ידו ככונס נכסים להבטחת  ,נאמנות

 .לקיימו כלשונובתפקידו כנאמן עבור המערערת  2. לפיכך, היתה מוטלת חובה על המשיב עתידיים

 

קביעה  ,כמובן שלא היה מקום לקביעת רשמת הוצאה לפועל שהנאמן לא הפר את הסכם הנאמנות שכן .48

שכזו אינה מתיישבת עם נוסחו הפשוט והברור של הסכם הנאמנות ואין לה שום עיגון בחומר הראיות 

 לית.אשר ממנו עולה תמונה הפוכה ושונה בתכ, 2יס חשבון הבנק אותו צירף המשיב ואף לא בתדפ

 

או טענה מאחר והיא חוסמת כל תביעה  ,מהמקובץ עולה כי אין להותיר את החלטת כב' הרשמת על כנה .49

אחר חובתו לשמור על כספי הנאמנות בהתאם של המערערת כלפי הנאמן בשל הפרה ברורה שלו 

 .הסכםל
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טת רשמת הוצאה לפועל משפט הנכבד לקבל את ערעורה של המערערת על החל אשר על כן, מתבקש בית .50

שאם לא כן  ,הפר את הסכם הנאמנות בתפקידו כנאמן 2בפתח תקווה במובן זה שיקבע כי המשיב 

 חז"ל:  להתקבל בתיק זה תוצאה קשה ועגומה המקיימת את אמרתעשויה 

 

כל שנעשה רחמן על האכזרי, " או בדיוק לשונו: ם",מי שמרחם על אכזרים סופו שמתאכזר לרחמני" 

 (.ה )א”מצורע, סימן א, ד’ )מדרש תנחומא, פ ם"עשה אכזר על הרחמנילסוף נ

 

 

       

        ________________ 
 ניר טולדנו, עו"ד             
 המערערתב"כ               


