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 ר איילת בלכר''ד –קורס מקוון  –דיני ירושה 
  צורות צוואות

צורות ספציפיות לעריכת צוואה על מנת ' החוק הישראלי מכיר במס, הצורות בהן ניתן לערוך צוואה 
  .לחוק הירושה 81סעיף :  צורות לערוך צוואה בישראל 4ישנן . שיכירו בצוואה

חשוב להדגיש זאת מכיוון . כולה בכתב ידו של המצווה צריכה להיות -לחוק 81סעיף – צוואה בכתב יד
כמו כן צריך לכתוב תאריך . שהפסיקה נטתה לפסול צוואות שחלקן היו כתובות בכתב יד וחלקן מודפסות

יש חשיבות לדעת מהי , ראשית: לכתיבת תאריך יש חשיבות כפולה , בנוסף. י כותב הצוואה"שנכתב ע
צוואה מאוחרת גוברת על צוואה ,אנשים כותבים כמה צוואותכיוון שלעיתים )הצוואה האחרונה 

לעיתים בשלב מסוים של חייו של אדם הוא מאבד את כשרותו המשפטית ולכן חשוב , שנית(. מוקדמת
כשיר לערוך את , לדעת מתי נערכה הצוואה על מנת לקבוע האם המצווה יכול היה לערוך את הצוואה

 .בנוסף צריך לשאת את חתימת המצווה.  י המצווה"ע הצוואה וגם התאריך צריך להיות כתוב

יתרונות צוואה . מרבית מדינות לא מכירות בצוואות בכתב יד כתקפות : צוואה בכתב יד שנויה במחלוקת
אולם יש חששות . ניתן לעשות זאת לבד ובסודיות, י גורם משפטי"אין צורך לערוך צוואה כזו ע -בכתב יד

. י רצון של אדם"י כורח או ע"ואת בסודיות אין לדעת האם הצוואה נרשמה עכיוון שאם אנשים עורכים צו
 . אולם בסופו של דבר צוואה כזו בעלת תוקף משפטי. ד אומרים שצוואה כזו קל לתקוף"עו

 

  חשש מפני היעדר גמירות דעת או רצינות 

  חשש מפני אילוץ או העדר כשירות 

ד אולם לא צריך באמת "נוטים לערוך אותה במשרדי עו. פופולארית ביותר -לחוק 02סעיף -צוואה בעדים
חתימה של המצווה כאשר , לשאת תאריך, הצוואה צריכה להיות בכתב מודפס. ד"ד ילווה את העו"כי עו

בנוסף יש את הנוכחות של שני העדים והחתימה צריך להצהיר בפני של העדים והם צריכים לראות את 
כ הם חותמים על הצוואה כאישור בחתימה "ה הצוואה שלו ואחהמצווה ולשמוע שהמצווה מצהיר כי ז

התפקיד שלהם הוא פסיבי לשמוע את המצווה . שלהם שהם אכן ראו שהמצווה הצהיר וחתם כאמור
 .ואקטיבי לחתום על הצוואה

י "ניתן לערוך ע. צוואה שנחשבת כחזקה ביותר אולם פחות פופולארית-לחוק 00סעיף -צוואה בפני רשות
(. נוטריון, בית דין , ש לענייני משפחה"יכול להיות ביהמ)פ או מגישה לרשות את הצוואה בכתב "עאמירה ב

המצווה מצהיר שזו צוואתו והרשות , הרשות צריכה להקריא למצווה את דבריו כפי שנרשמו או הוגשו
ימה אלא בצוואה כזו אין צורך בחת. צריכה לאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור

ולא אם מדובר )מדובר במצבים כאשר בעל הרשות פועל במסגרת תפקידו . האישור של הרשות מספיקה
' מוסד אריאל נ 617716א "בעדברים אלה נקבעו ( במקרים של חברים של שהם עובדים ברשות מסוימת

נתן  שהואהאדם הגיע לביתו של הרב ואמר . ההורשה הייתה למוסד על חשבון בני משפחה -דוידי
ש קבע כיוון שהיה "אולם ביהמ. לאחיינים מספיק בחייו והרב הוא רשות כאשר הוא פועל במסגרת תפקידו

 . מדובר במקרה שנערך כביקור חברתי בין הרב לאותו אדם ולכן זה לא תקף
יכול להיות שהמשרד נמצא בביתו ואז יכולות להתעורר שאלות האם מדובר בביקור חברתי או  -נוטריון

 . אל

מדובר בצוואה שלא מוכרת בשיטות משפט רבות והדין הישראלי שאב את  -לחוק 02סעיף  –פ "צוואה בע
הצוואה מדברת על אדם שהוא שכיב מרע או שרואה . ההכרה בצוואה הזאת ככל הנראה מהמשפט העברי

ברי המצווה רישום ד. עצמו מול פני המוות בנסיבות המצדיקות זאת בפני שני עדים השומעים את לשונו
צוואה זו . ש את זיכרון הדברים"י שני העדים על זיכרון הדברים והפקדה בביהמ"בזיכרון דברים וחתימה ע
אם אדם משמש כעד וגם מופיע בצוואה כנהנה אז הוראת הצוואה לרשותו . מעוררת קשיים ודילמות

צוואה –צוואה אחרת  פ תקפה ככל"צוואה בע. מתבטלת וזה לא נכון כאשר מדובר במצב של שכיב מרע
י כללים "פ יכולות לשנות צוואות קודמות גם אם הם נערכו ע"צוואה בע, מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת

המחוקק  . א לחוק הירושה76פ סעיף "ש ע"פ היא רק לביהמ"לכן הסמכות לדון בצוואת בע. פרוצדוראליים
חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות צוואה כזו בטלה כעבור . ש"קובע כי הסמכות היא אך ורק לביהמ

כלומר ישנם שני גורמים במצטבר שמביאים לביטולה של . שהצדיקו עשייתה והמצווה עדיין בחיים
ימים והאדם עדיין בחיים וגם שהנסיבות חלפו שבהקשרם אותו אדם כתב את  03לאחר שחלף , הצוואה
 . הצוואה
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 י"מ /01271א "בעשאלה זו התעוררה , ובעונה אחתפ הצוואה לא חייבים להיות נוכחים בעת "שני עדים ע

ימים לפני הניתוח היא דיברה בפני עדה אחת ' מס, המנוחה הייתה אמורה להיכנס לניתוח מסובך -פיק' נ
ויום לפני הניתוח היא אמרה בנוכחות עדה אחרת מה היא רוצה , ואמרה לה מה היא רוצה שיעשה ברכושה

פ הסעיף שהעדים "דעת הרוב בעניין אמרה שאין דרישה ע. יא נפטרהשיעשה ברכושה וכתוצאה מהניתוח ה
השופט שמגר הביעה דעה ואמר כי ככל יש לדרוש שהעדים יהיו נוכחים יחדיו כיוון . יהיו נוכחים יחדיו

שזהו צוואה שקשה להוכיח אותה ויש ספקות באשר לגמירות הדעת של המצווה ולכן יש יתרון כאשר שני 
לדעת . בנוסף הוא אמר שזה פגם אולם ניתן לתקן אותו בצוואה. יו בעת ובעונה אחתהעדין נמצאים יחד

דרישה שהעדים יהיו נוכחים  שום ש העליון אמר כי לא מדובר בפגם ואין"ביהמ .בלכר זו הגישה הראויה
ליד המצווה  פיזית כיוון שעד אחד היה נוכח ואישרה צוואה יש פסיקה נוספת שהקלה. בעת ובעונה אחת

  .ואישר את הדברים ואחד אחר היה עימו בשיחת טלפון

 .המבחן הוא אובייקטיבי וסובייקטיבי –כאשר מדובר במי שרואה עצמו מי שרואה עצמו מול פני המוות 
. פני המוות אבל גם יש דרישה אובייקטיביתצריך לראות עצמו באופן סובייקטיבי כניצב בגם כלומר האדם 

אלא שאדם סביר ( לא צריך להיות באמת ניצב בפני המוות)טיבי לא מתייחס לנסיבות הרכיב האובייק
הספרות מדברת על מצב שמצמידים אקדח לראשו . במצבו היה רואה עצמו מול פני המוות בנסיבות הללו

 . לכן הוא מצווה ואותו אדם בשל הסיטואציה לוקה במוחו ונפטר, של אדם ומורים לאדם לעשות דבר מה

יש דיון בספרות , אין דרישה של רכיב סובייקטיבי, מדובר בשכיב מרע או מי שרואה עצמו בפני מוות כאשר
 . לגבי הידיעה שהאם אדם צריך לדעת שהוא נמצא בפני המוות

 -יש שאלות שהעסיקו את הפסיקה

צדיק האם יש לראות במתאבד כמי שרואה עצמו מול פני המוות באופן שי -רכאב' רכאב נ 27728/א "ע.1
אדם שמתאבד צופה את שעת מותו ולכן הוא יכול .?את האישור של צוואת שכיב מרע כצוואה תקפה 

אולם מבחינת הרציונאל של הצוואה ניתן לומר כי אותו אדם מתכנן את מותו ולכן , להיכנס לגדר הסעיף
 . הוא יכול לתכנן מראש את הצוואה שלו ובשל כך לא ראוי כי יכנס תחת הגדרת הסעיף

ד מדובר באדם שהיה שרוי במצב גופני ונפשי רעוע והוא היה מצוי בהליכי גירושין מאשתו ובפגישה "בפס
מי שתקפה את אותה אמירה בצוואה , עם מקורביו הוא הביע את רצונו שדירה בבעלותו תוקנה לילדיו

קרובים של אותו למעשה ה,(פ דין"והיא יורשת ע)הייתה אישה שהיא הייתה מצויה בהליכי גירושין מבעלה 
 .אדם רצו שרק הילדים ירשו את הדירה ולכן ביקשו שהצוואה תהיה תקפה

ש אומר שהשאלה "ביהמ. הוא נטל כמות גדולה של תרופות, ימים הוא מצא את מותו בהתאבדות 13לאחר 
ה בעניין הז. זה תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה,האם נכיר באדם מתאבד כאדם רואה עצמו מול פני המוות 

 .ימים מאותה פגישה ועד שהוא נטל את חייו 13אין הצדקה להכיר בנסיבות העניין בצוואה כיוון שעבר 

ח בחשד "אישה אושפזה בביה. גמירות דעת לצוות-האפוטרופוס לנכסי נפקדים' ניקולא נ 686768א "ע.2
ר שנותרו ש סב"הרופא לא גילה לאישה את מצבה ובביהמ(. לדעת הרופאים)של סרטן בשלב מתקדם 

ח הגיעו שני קרובים של אותה אישה והיא אמרה להם "בעת ששהתה בביה. שבועות לערך לחיות 0לאישה 
היא נתנה להם הוראות מפורטות למי היא רוצה להנחיל את רכושה והיא  .כי היא מעוניינת לעשות צוואה

הוא כבר סיים לערוך  ד מסוים ולבקש ממנו להגיע אליה כאשר"ביקשה מאחד מקרובי המשפחה ללכת לעו
ד ואמר שיגיע יומיים לאחר "באותו יום פנה אותו קרוב משפחה לעו. ובנוסף לקרוא לכומר.את הצוואה

אולם אמרה שהאישה כי היא , הוא חשב שהיא מעוניינת לערוך צוואה דתית, במקביל קראו לכומר,מכן 
כעבור יומיים . ורטות בפני הכומרמעוניינת בצוואה אזרחית והיא חזרה על רצונה בצוואה בהוראות מפ

ש אומר שלא מדובר בצוואה "ביהמ. ?פ"האם מדובר בצוואה בע: השאלה. ד הגיע"היא נפטרה לפני שהעו
היא התכוונה לערוך צוואה בפני עדים אצל , פ"פ מכיוון שלא הייתה גמירות דעת לצוות אמירה בע"בע
באותו עניין . ד"פתה שתהיה צוואה אחרת בפני עובאותו רגע שהיא נתנה את ההנחיות לעדים היא צ, ד"עו

 . לדעת בלכר הפסיקה הזו בעייתית .פ"בנסיבות המקרה לא אושרה הצוואה כצוואה בע

 דרכים אחרות לעריכת צוואה אשר אינן מוכרות 

שילה טוען ' פרופ. יש דיון בפסיקה בישראל ומחוצה לה האם ניתן להכיר בצוואה מוקלטת או מוסרטת
שלא ניתן להוסיף דרכים לעריכת צוואה ניתן לפרש את הדרכים הללו ובפרט צוואה בכתב יד שלמרות 

יש מקרים בפסיקה , ראשית; ההנמקה שלו מתבססת על הפסיקה. הקלטה/ כחלה גם על הסרטה 
אותם מאפיינים ייחודיים שקיימים בכתב ידו של . שהקלטה או הסרטה הוכרו כתחליף לדרישת כתב

גם בהסרטה ולכן ניתן לפרש את הכללים שחלים על עריכת צוואה בכתב יד באופן שיכירו המצווה קיימים 
בהקלטה בהסרטה כצוואה למרות שיש הכרה  הפסיקה סירבה להכיר :עמדת הפסיקה.הסרטה/בהקלטה 
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מעבר . כשירות וכיו, בכך כרכיב ראייתי שחשוב למדיי כאשר רוצים להוכיח העדר השפעה בלתי הוגנת
ש "מדובר בפסיקה של ביהמ. היא סירבה להכיר בכך כצוואה,לדרישה הראיתית שהוכרה ואומצה בפסיקה 

לא התעוררה סיטואציה שבה אדם , בנוסף. ש העליון כקובע זאת כערכאה"למשפחה ואין תקדים של ביהמ
 . הקליט את עצמו ושבכוונתו בכך להכין צוואה,בישראל התיישב 

היה מדובר בקלטת ששומעים את המנוחה אומרת כי היא תרמה  -פלינט' אלברט נ 6802711( א"ת)ע "ת
ד "ישנה הקלטה ששומעים אותה משוחחת עם עו. מנהלי העמותה שמרו איתה על קשר וטיפלו בה, לעמותה

לכן מדובר בנסיבות עובדתיות ולא ברור אם . והיא אומרת כי היא עדיין לא הכינה את הצוואה ולא ברור
 . חה התכוונה להכין צוואה בהקלטהאותה מנו

 . ש באופן ברור ייתכן שהפסיקה תהיה שונה"ייתכן כי מדובר בשאלה פתוחה וכאשר תגיע לביהמ

 פ דין"ירושה ע

  -ישנם שני דרכים לקבוע מי הם יורשים  -מבוא 
 . זוהי האפשרות העדיפה -פ צוואה"ע. 1
  ?פ דין "מתי נפנה לכללי הירושה ע -פ דין"ע.2

 ר לא נכתבה כלל צוואה כאש 

  (על חלק מהרכוש בלבד)כאשר נכתבה צוואה חלקית 

 אך היא נפסלה באופן מלא או חלקי , כאשר נכתבה צוואה 

 פ דין"מטרת כללי הירושה ע

 כללי ברירת מחדל המבקשים להתחקות אחר הרצון המשוער של המורישה מן  :גישה אחת
 . זו נחשבת הדרך היחידה להסביר את הדין בישראל" המצווה הסביר"-היישוב

 אלא מה , לא מעניין מה רצו אנשים. פ דין תפקיד נורמטיבי מעצב"לכללי הירושה ע :גישה שנייה
 . ת הכלל הנורמטיבייש צוואות שמעדיפות א. פ דין"ראוי שיהיה ע

 . לחוק הירושה 82סעיף  -פ דין"מי הם היורשים ע

 ( קובעת את זכויות הירושה של היורשים)מעגלי הקרבה 

 : לחוק הירושה ישנם שלושה מעגלי קרבה  13פ סעיף "ע
 (נינים, נכדים)ילדי המוריש וצאצאיהם .1
 (אחיינים, אחים)הורי המוריש וצאצאיהם .2
 (בני דודים, דודים)ש וצאצאיהם הורי הורי המורי.0

 . לחוק הירושה 86סעיף –המדינה כיורשת 

כעקרון הכספים אמורים . המדינה יורשת, בת זוג/או בן , בעדר קרובים באחד משלושת מעגלי הקרבה
לאדם שנתמך כלכלית  מהעזבוןכמו כן המדינה רשאית להעניק . בריאות וסעד, מדע, לשמש למטרות חינוך

 . פ החוק"או לקרוב משפחה שאינו מוכר כיורש ע, למי שתמך מוריש, י המוריש"ע

 עקרונות מעגלי הקרבה

 . לחוק הירושה 80סעיף –מעגל קרבה קרוב יותר דוחה מעגל רחוק יותר  :עקרון ראשון.1
צאצאים יורשים רק כאשר  -ראשי מעגל הקרבה קודמים לצאצאיהם, בתוך כל מעגל קרבה:עקרון שני.2

 . יורש קודם בתוך מעגל הקרבה אינו בין החיים
 . לחוק הירושה 82סעיף –עקרון השוויון  :עקרון שלישי.0

ישואין לבין שוויון בין ילדים אשר נולדו לקשר נ. שוויון בין בנים לבין בנות: שוויון בתוך כל מעגל קרבה 
 . ילדים אשר נולדו מחוץ לנישואין

הצאצאים בכל כל מעגל קרבה יורשים מכוח , פ עקרון זה"ע -לחוק הירושה( א) /8סעיף -עקרון הנציגות
אישה שנפטרה ולא הותירה אחריה בן  -האפוטרופוס הכללי' סינדובסקה נ /77276א "ע. עקרון הנציגות
בנישואים הראשונים לאמה ובנישואים השניים : יה היה נשוי פעמייםאב. גם הוריה נפטרו. זוג או צאצאים

אחת האחריות נפטרה והותירה (. אחיותיה למחצה)מן הנישואים השניים נולדו שתי בנות . לאישה אחרת
הדודה שייכת (. דודתה)מלבד אחותה של האם , מצד אמה של הנפטרת לא נותרו קרובים. אחריה ילד



 . ד"תשע, כרר איילת בל"ד, דיני ירושה: קורס מקוון
 

4 
 

(. שבראשו נמצאים ההורים)האחות מאב שייכת למעגל הקרבה השני ,ומת זאת לע. למעגל הקרבה השלישי
. לא נכנסת במעגל של האם ולכן אין מי שיורש את האם( הדודה)האחות . עקרון הנציגות מדבר על ילדים

את  -ד זה מדגים את השיטה במשפט הישראלי"פס. האחות מהאב בלבד היא זו שמקבלת את כל הירושה
 . לנפטר/ הבדיל משיטות המשפט שמסתכלות על דרגות קרבה למורישל. מעגלי הקרבה

  ירושת אחים מאם בלבד או מאב בלבד לעומת ירושת אחים מאותה האם ומאותו האב

מא יאשר נולדה לא, ואחות מצד אמה. אח מאותה האם ומאותו האב: שה נפטרה והותירה אחריהיא
נקבע כי ישנו הבדל -חבשה עיזבון 2178766( א"ת)א "בתנקבע –? תחולק הירושה דכיצ. ולבעלה השני

לאב אין )והאחים מאותו האב ומאותו האב יורשים חלק גדול יותר כיוון שאת החלק של האב מקבל האב 
 22%האח המשותף מקבל , היא השאירה שני ילדים , לעומת זאת חלקה של האם( צאצאים נוספים

אשר ההורים אינם בין הילדים נכנסים בנעלי ההורים כ(. של האם שנפטרה) 22%והאחות למחצה מקבלת 
 . החיים

 . לחוק הירושה 88סעיף –זכויות ירושה של בני זוג 

לגבי . בן או בת זוג מנישואין בלבד: הגישה המקובלת -?לחוק הירושה 11לעניין סעיף " זוג-בן"מיהו 
 . לחוק הירושה 22סעיף : ישנו סעיף נפרד -ידועים בציבור

האם בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים הם בגדר בני זוג לעניין סעיף  -ונישואין אזרחיים" זוג-בן"הגדרת 
בשני פסקי דין שנתן הנשיא ברק . שאלה זו הייתה פתוחה כי לא היה צורך להכריע בה -?לחוק הירושה 11

הוא קבע כי כאשר מדובר בבני זוג אשר היו יכולים להינשא בישראל , ש העליון עסקו בשאלות אלה"בביהמ
גם אם הם מתחתנים במידה אחרת הנישואין שלהם תקפים כולל לעניין , ים לאותה דת עדתיתומשתייכ

א יפו "בית הדין הרבני האזורי ת' פלוני ב 0020722צ "בבגזה נקבע  -הירושה ותקפים לגבי כל דבר ועניין
זוג השני הנשיא ברק השאיר בצריך עיון ולא הכריע מה קורה לגבי מצבים שבן זוג אחד מדת אחרת ובן ה

 . תוקף הנישואין שלהם נשאר בצריך עיון( יהודי וכיו-נוצרי, לדוגמה)יהודי ולהפך 
נדרשו לשאלת דיני הירושה בין בני זוג אשר יש ספק בשאלת תוקף -פלוני' פלוני נ 1726722מ "בעב

חוק בת זוג ל/לחוק הירושה כל מי שנישא בנישואין אזרחיים יחשב כבן 11לפי סעיף ,הנישואין שלהם
 ". בת זוג/בן"הירושה ויכול להיכנס בגדר הגדרת 

האם בני הזוג לעניין חוק  -בני זוג הנשואים פורמאלית בלבד אך חיים בנפרד– בני זוג החיים בנפרד
כל עוד בני : הכלל( במדינות מערב לא ניתן לחיות בנפרד ולהיות נישואים מבחינה פורמאלית)? הירושה

מבחינה . לחוק הירושה 11ם גם יורשים אחד את השני מבחינת סעיף הזוג נשואים מבחינה רשמית ה
 : התעוררו סדקים. מעשית השאלה לא מתעוררת כיוון שממליצים לאנשים לעשות צוואה מראש

ד הרבני חייב אותה "ביה. והיא לא רצתה להתגרשגבר רצה להתגרש מאשתו  -סבג' סבג נ 0/6716א "ע
ד "להפקיד גט בביה, ד הורה לבעל להשליש את הגט"ביה. את הגטלקבל את הגט אבל היא סירבה לקבל 

. הבעל נשא אישה שנייה והלך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה. ונתן לו היתר לשאת אישה שנייה
חוק הירושה מתיר ששני ). האישה הראשונה טענה כי היא צריכה לחלוק את הרכוש עם האישה השנייה

ד חייב את האישה הראשונה לקבל את "האישה השנייה טענה שכיוון שביה (.נשים יחלקו בירושה של מנוח
ש העליון קיבל טענה זו ואמר שיש "עקרונית ביהמ. הגט אז עקרונית האישה הראשונה גרושה מהמנוח

של " בן זוג"ם הוא יהיה מוכן להוציא גבר ואישה  מגדר הגדרת ימצבים בהם למרות נישואים פורמאלי
בסופו של דבר הגבר קיבל היתר לשאת אישה שנייה אולם לא הפקיד את הגט . שהלחוק הירו 11סעיף 

 . ש קבע ששתי הנשים יורשות"וקיים את חלקו ולכן ביהמ

הגבר עזב את )שנים  03-היו פרודים למעלה מבני זוג  -א.ר' ל נ"ז. א.עיזבון המנוח י 821218-21( א"ת)ע "ת
לאחר פטירתו של הבעל האישה רצתה . ה ידועה בציבורלאישה הייתה זוגיות אחרת והיא היית( הארץ

-ש לא קיבל את הטענה של האישה ואמר שכיוון שבני הזוג חיים בנפרד למעלה מ"ביהמ. לרשת את המנוח
בתי המשפט משווים את המעמד . לחוק הירושה 11בסעיף " זוג-בן"שנים האישה לא נכללת בהגדרה של  03

 . פ דין"של ידועים בציבור כיורשים ע

מדבר על מעין  22ש העליון התמודד עם טענה לפיה מכיוון שסעיף "ביהמ -פוזש' בלאו נ 8686711א "ע
אם יש בני זוג ידועים בציבור והגבר הלך . צוואה ניתן להביא ראיות ולהראות שכוונת הנפטר הייתה אחרת

. אולם יש ראיות שמראות שהגבר לא רצה להשאיר רכושו לבת הזוג, שאיר אחריו צוואהלעולמו ולא ה
השופט טירקל דוחה את הטענה הזו ואומר כי ברגע שיש בני זוג שנכנסו להגדרה של ,ש העליון "ביהמ

אף ראיה . לא ניתן להביא ראיות אחרות, פ צוואה"ידועים בציבור יכולים לנשל אחד מבני הזוג אך ורק ע
 . אחר-תשלול זכויות ירושה של בן זוג ה אל
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לחוק הירושה שמקנה זכויות בדירת המגורים ( 2()א)11ד עסק בסעיף "פס -ריבלין' שנצר נ 68/711א "ע
ש העליון אומר "ביהמ -?האם הסעיף חל על ידועים בציבור .כאשר נשארו רק אחים וצאצאיהם או סבים

בת / בן, ידועים בציבור לפחות שלוש שנים ואין יורשים ילדים כי סעיף זה חל גם על ידועים בציבור שהיו
 .הזוג מקבל את מלוא הזכויות בדירת המגורים

אין דרישת פרק זמן מינימאלי של מערכת יחסים נקבע  -הגדרה רחבה לידועים בציבור לעניין חוק הירושה
ההנמקה . שים של זוגיותחוד 0הכירו באישה ידועה בציבור לאחר -זגר' אמיר נ 2717712( א"ת)ע "בת

חודשים יורשים אחד את השני אין סיבה שידועים בציבור לא ירשו  0הייתה שגם כאשר בני זוג נשואים 
 . חודשים 0לאחר 

אשר לא ( היו בעלי מערכות זוגיות בעבר)היה מדובר בבני זוג מבוגרים -פלונית' פלוני נ 2/16721מ "בע
(.  האישה קנתה דירה במהלך המערכת היחסים בסמוך לגבר)כים אותה דירה אלא בבניינים סמוהתגוררו ב

ד ברוב הלילות בני הזוג לא "פ פס"ע. ש מוצא לנכון לציין שבבני הבניינים הייתה חנייה משותפת"ביהמ
 . ש אומר שלמרות כל זה הוא עדיין רואה באישה כזכאית לרשת וידועה בציבור"ביהמ. ישנו יחדיו

: השוואת מעמדם של ידועים בציבור לבני זוג נשואים -לחוק הירושה 00עיף ס-ידועים בציבור כיורשים
 -?באופן שכולל ידועים בציבור 11מדוע לא להגדיר בני זוג בסעיף : נשאלת השאלה. י צוואה"נישול רק ע

ידועים בציבור אינם יורשים אם . המוסד של ידועים בציבור פחות מקובל, הסיבה היא פוליטית היסטורית
לפיו , חריג לכלל בדיני המשפחה(. לעיתים יש קשיים להתגרש)ת /מהם נשוי באופן פורמאלי לאחראחד 

חוק הירושה מתנה . ת/נשואים באופן רשמי לאחר, או שניהם, מכירים בידועים בציבור גם אם אחד מהם
בת /בן ברגע שאחד מהם נשוי אזי. את זכויות הירושה של ידועים בציבור בכך שאף אחד לא נשוי לאחר

לחוק הירושה יש לזכור את הפסיקה שהתייחסה לבני זוג  22למרות הלשון של סעיף . הזוג לא יכול לרשת
ל "ז. א.עיזבון המנוח י 821218-21( א"ת)ע "ת -סבג ו' סבג נ 0/6716א "ע)שנים  03אשר אינם חיים יחדיו 

   . (-א.ר' נ

בעקבות זה רואים בחוק הירושה הישראלית . הירושהבני זוג הם תוספת חדשה מבחינה היסטורית של דיני 
 .שהיא לא חלק משיטת המעגל ומדובר בעקרונות נפרדים ולכן יש להם דיון נפרד

בעניין זה . לחוק הירושה 22הקושי מתעורר בגלל הלשון של סעיף  -בני זוג בני אותו המין כידועים בציבור
 : יש שתי פסקות סותרות

שחיו ( שני גברים)באותו עניין היה מדובר בבני זוג -ש"היועמ' ל נ"ר ז.וח שירושת המנ 20/0722א "ע.1
אחד הלך לעולמו ולא הותיר צוואה וגם לא היו קרובים שהיו . שנים 43יחדיו וקיימו מערכת יחסים במשך 

והיא רשאית להעביר חלק מהירושה למי שהיה קרוב  רק המדינה הייתה זכאית לרשת,זכאים לרשת 
שהיא דירת המגורים שהייתה רשומה על שם שני )ה זה המדינה התעקשה לקבל את הירושה במקר.לנפטר

לחוק  22ש לענייני המשפחה פסק לטובת המדינה לפי לשון סעיף "ביהמ( בני הזוג ובן הזוג הנוסף גר בדירה
דה שלא בשל העוב. ש קבע שאיש ואישה יכולים להיות בני אותו מין"בערעור במחוזי בנצרת ביהמ. הירושה

ש "ש לענייני משפחה סירב לקבל את פסיקת ביהמ"ביהמ,אין הלכה ש העליון "הוגשה בקשת רשות לביהמ
        . המחוזי

השייכים לפי המקובל ולפי הנסיבות למשק הבית "...  בן הזוג במיטלטלין/זכות בת( א) 88סעיף 
אוספים  :לא כולל. בת הזוג/לבןלא כל המיטלטלין שייכים מכוח ירושה  -?למה הכוונה .." . המשותף

לדוגמה )פריטים אישיים ,(לדוגמה אומנות)השקעות במיטלטלין יקרי ערך , (לדוגמה בולים)מיוחדים 
  (:מצטבר)המבחן הוא מבחן כפול (. תכשיטים

 ". לפי המקובל" -מה משמש את משק הבית המשותף-מבחן אובייקטיבי
 .לפי הנסיבות -מבחן סובייקטיבי

כאשר מדובר על ירושה במיטלטלין יכול לחול עליהם כללי הירושה הרגילים או אם  -מה שחשוב להדגיש
בני זוג נשואים יורשים רק  -נקודה נוספת. בן הזוג/הם שייכים למשק הבית המשותף אז הם שייכים לבת

למשק הבית כאשר מדברים על זכויות הירושה במיטלטלין אשר שייכים . כאשר הם נשואים פורמאליים
 . המשותף ואם בני הזוג לא חולקים משק בית משותף אז אין מיטלטלין משותף לחלוק בירושה

אם  (8()א) 88סעיף  -נקבע בהתאם לקרבת היורשים האחרים ומעמדם -בת הזוג בשאר העיזבון/זכות בן
 .בת הזוג נוטלים מחצית/אז בן -(בלבד)ה ילדים או צאצאיהם או הורים /ה המוריש/הניח

בת הזוג נוטלים שני שלישים /אז בן-(בלבד)ה אחים או צאצאיהם או הורי הורים /ה המוריש/אם הניח
 . מהעיזבון
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, ילדים או צאצאיהם: כאשר המוריש או המורישה לא הותירו אחריהם -בת הזוג לעיזבון כולו/זכות בן 
לחוק ( ב) 88סעיף –בון בת הזוג יורשים את כלל העיז7בן –הורי הורים , אחים או צאצאיהם, הורים

 . הירושה

 . בת הזוג על עקרון הנציגות/הקושי מתעורר כאשר משלבים את העקרונות שחלים על ירושת בן
איך . אם ואחים,בת זוג:אדם נפטר והשאיר את אחריו -עיזבון המנוח גיל בן דרור 0682716( א"ת)ע "ת

יש ( ב. )?חלקה של בת הזוג כאשר יש הורהאיך קובעים את ( א: )ישנם שני קשיים? מחלקים את העיזבון
האלמנה טענה שצריך לחלק את הירושה : ד עלו שתי טענות "בפס. ?מה לגבי עקרון הנציגות. לנפטר אחים
 : בשתי שלבים

 . לאחים 23%, לאם 23% –חלוקת הירושה בלעדיה  -שלב ראשון.1
 . מחלקם 2/0 האחים. מחלקה 23%האם  -כל יורש מקצה לאלמנה מחלקו: שלב שני.2

בשלב הראשון מחלקים את הירושה כאילו האלמנה לא בתמונה ובשלב השני כל אחד מקצה , כלומר
 . מחלקו

אבל  23%כלומר היא מקבלת . לחוק הירושה(1()א)11האחים טענו שחלקה של האלמנה הוא לפי סעיף 
. לקים האם והאחיםהנותרים חו 23%אחרי שקיבלה האלמנה את חלקה אז כן נכנס עקרון הנציגות וב

 . לחוק הירושה 14האחים נסמכו על דברי הצעת החוק ועל סייפא של סעיף 
עקרון הנציגות לא חל . כפשוטו ולא הסכים עם טענת האלמנה וטענת האחים 14ש קרא את סעיף "ביהמ

חים והא 23%האם מקבלת , 23%לכן האלמנה מקבלת . כלל כאשר יש בן זוג והורה או בן זוג והורי הורים
 . ש מחוזי וזו לא ההלכה"יש לזכור שזוהי פסיקה ביהמ. אינם יורשים כלל

בת הזוג נותרו אחים או /כאשר בנוסף לבן-לחוק הירושה( 0()א) 88סעיף -בן זוג בדירת המגורים/זכות בת
 : כאשר, בת הזוג את כל הזכויות בדירת המגורים/ת בן/יורש \או הורי הורים, צאצאיהם

 נשואים לפחות שלוש שניםבני הזוג היו .1
 חיו יחדיו בדירה המדוברת.2

יחד עם זאת יש לזכור . צריך לזכור שמדובר על שלוש שנות הנישואים ואין חובה שיגורו בדירה ספציפית
 . בן הזוג יחולו על חלק מהמקרקעין/בת הזוג להתעשר אלא זכויות בת/שהמטרה היא לא לתת לבן

 על היקף העיזבוןהשפעות יחסי הממון בין בני הזוג 
 -זכויות הירושה של בני זוג אינן מפחיתות או פוגעות בזכויות בני זוג מכוח יחסי הממון ביניהם :הכלל

 ; חזקת השיתוף או חוק יחסי ממון

הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים  -1764חלה על זוגות שנישאו לפני -וזכויות ירושה חזקת השיתוף
העיזבון יכול . קביעת הזכויות ברכוש קודמת לקביעת היקף העיזבון. ותףשל בני הזוג הוא רכושם המש

אם דירה רשומה על שם בעל ועל שם האישה , לדוגמה, לטעון לזכויות בנכסים שרשומים על שם האישה
העיזבון טוען כי צריך להכניס את הנכסים , מהדירה רשומה על שם האישה 23%, רשומים נכסים אחרים

ישנם . השפעה לעניין נישול או פסלות מלרשת: הדגשה נוספת. תוף בין האישה ולנפטרלעיזבון מכוח השי
 .שיטת המשפט בישראל מכירה בתוקף צוואות כאלה, בת הזוג/מצבים שאדם כותב צוואה ומנשל את בן

  .פ דין"אדם יכול להוריש רק מה שלו ע

פ חוק יחסי ממון אין בעלות "ע -1764חלה על זוגות שנישאו לאחר -חוק יחסי ממון וזכויות ירושה
פ חוק יחסי ממון "הזכות ע. מהשווי גם אם לדוגמה דירה רשומה על שם בן זוג אחד 23%מגיע . משותפת

סדר עדיפות בין חובות -לחוק הירושה( /()א)/82סעיף –בת הזוג כלפי העיזבון /יוצרת חוב לטובת בן
, ההבדל לעומת חזקת השיתוף: דגשים. ת אחרונהחוב זה של העיזבון הוא בדרגת עדיפו: הבעיה. העיזבון

אם הם נושים של העיזבון הם יקבלו את מה שמגיע להם .הדדיות והשלכות לעניין נישול ופסלות מלרשת
 . לפני שבכלל מדברים על דיני ירושה

ל פ הכתובה הן חוב ש"זכויות האישה ע. לחוק הירושה( 2()א)/82סעיף -פ כתובה וזכויות ירושה"זכויות ע
פ הכתובה ינוכה מהחלק שלה "הסכום אשר תקבל האישה ע. העיזבון אך זאת רק לגבי סכום כתובה סביר

כאשר סכום הכתובה יותר גבוה ממה שהייתה יכולה לקבל  -?מתי יש משמעות לסכום הכתובה. בעיזבון
 . האישה מכוח דיני הירושה

 פ כתובה וזכויות ירושה מכוח צוואה"זכויות ע
אין הוראה מפורשת בדבר ניכוי סכום הכתובה מהחלק . פ דין"הירושה עוסק בירושה ע לחוק 11סעיף 

' קיפר נ 108760( א"ת)ע "ת-מדובר בשאלה של פרשנות צוואה. פ צוואה"בעיזבון כאשר מדובר בירושה ע
רוב פסקי הדין . בתי המשפט מנסים להתחקות אחר כוונת המצווה בצוואה שלו מנהל עיזבון, רבשטיין
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יעים לטובת הקיזוז אבל יש עדיין פסקי דין שנותנים לאישה מה שמגיע לה מהכתובה ומה שמגיע לה מכר
  .מכוח דיני הירושה

מי שאומץ יכול  -2312כפי שתוקן בשנת ,לחוק הירושה 87סעיף -זכויות הירושה של ילדים מאומצים
 :הנוסח הקודם". המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו"לרשת כאילו היה הילד של המאמץ 

פ דין את "קרובי המאמץ אינם יורשים ע....פ דין את קרובי המאמץ"המאומץ וצאצאיו אינם יורשים ע"
 . זה הנוסח לפני התיקון–ים שלו בהעדר צוואה המאומץ לא יורש את ההורים המאמצ. המאומץ

בעקבות מקרה שהתעורר והגיע לתקשורת חוק הירושה תוקן וכיום ילדים מאומצים יורשים את ההורים 
ילדים מאומצים זכאים לרשת לא רק את . את קרובי המשפחה באופן זהה לילדים ביולוגים, שלהם

שלהם במידה והם מתחקים אחר  הם יכולים לרשת את ההורים הביולוגים,ההורים המאמצים שלהם 
 . ההורים הביולוגים וגם אם ההורים הביולוגים לא השאירו צוואה שמנשלת את הילד המאומץ

ילד מאומץ יכול לרשת את ההורים המאמצים שלו ואת ההורים הביולוגים שלו אולם : בסופו של דבר
 . הורים מאמצים לא יכולים לרשת את הילד המאומץ

. אין די באימוץ בפועל. מאומץ לעניין חוק הירושה הינו רק ילד אשר אומץ באופן רשמיילד  -אימוץ בפועל
רב ' למשפחה היה מס, היה מדובר במשפחה שעלתה מתימן-יהוד' יהוד נ 1222717א "בעדבר זה התעורר 

את לקחו ( סבתא וסבא)ההורים . אחד הילדים נפטר לפני שעלו לארץ בתימן ולו עצמו היו ילדים,של ילדים
לאותה משפחה לא היה אימוץ . הילדים והעלו אותם לישראל והילדים נרשמו כהורים של הסבא וסבתא

כמובן שהם עדיין יורשים אבל האם הם . )אחים/ילדים לבין הדודים/רשמי ולכן היה מחלוקת לבין נכדים
ר כי ש אמ"ביהמ(. נכנסים בחלק של האב שנפטר או שהם מקבלים חלק בשל היותם חלק מהילדים

 . מתייחסים לאימוץ פורמאלי בלבד ולא לאימוץ בפועל

חוק הירושה מאפשר לנשל את מי שרוצים מהצוואה אבל מה שאי  -מזונות מן העיזבון כחריג אפשרי: חריג
בני זוג שאם הם במצב שהם , חוק הירושה נותן זכות לילדים. אפשר לפגוע זו בזכות למזונות מהעיזבון

יש עמדה בספרות . למזונות מהעיזבון ולא ניתן לשלול זכות זו לא משנה מה נזקקים אז יש להם זכות
שאומרת שלעניין מזונות מהעיזבון האופן שבו מפרשים ילדים לצורך עניין זה יש צורך אולי להכיר באימוץ 

 . בפועל ולא באימות פורמאלי

 (פ חוק"נושא שמוסדר ע) השפעת טכניקות ההולדה המלאכותיות
-אין כל קשר משפחתי. מקבלת התרומה היא האם המשפטית( לא מדובר על אימוץ)-תתרומת ביצי.1

 . לחוק תרומת ביציות 0/סעיף -משפטי בין התורמת לילד או הילדה
רק בני זוג גבר ואישה ולא חייבים להיות נשואים יכולים להתקשר בהסכם עם אם נושאת על )-פונדקאות.2

צו ההורות קובע את יחסי ההורות לכל , (ולב עם תרומת ביציתיכול להיות מש-מנת שתישא עובר בשבילם
  .לחוק הסכמים לנשיאת עוברים /88-8סעיפים -דבר ועניין ולאם הנושאת אין שום קשר לילד

ש יכול לתת צו הורות כאשר יש שינוי נסיבות לאם הנושאת ובכך מכשיר אותה "במקרים מסוימים ביהמ
 .גבלים לפי חוק נשיאת עובריםלאם מבחינה משפטית לילד במקרים מו

ד לגבי מעמדו של תורם זרע ומה מעמדו של "כמו כן אין פס,נשארות שאלות פתוחות לגבי עניין תרומת זרע
מאז יש את חוק ).סלמה' סלמה נ 1761//א "ענשאלה זו נשארה בצריך עיון ב, בן הזוג עם תורם הזרע

 (.  תרומת זרע

אם מדובר על בני זוג נשואים יש לזכור גם את הוראות חוק מידע גנטי לעניין עריכת בדיקה גנטית ,עם זאת
 . לקביעת קשרי הורות

  'חלק א -פסלות צוואה -צוואות

 מבוא

כאשר יש צוואה שתקפה מבחינה . ניסיון לתקוף צוואה מסיבות מהותיות בניגוד לפסילה פורמאלית טכנית
זה מעט שוני כאשר יש פגם צורני , רושה אז מי שמבקש לתקוף אותה נטל ההוכחה עליוטכנית לפי חוק הי

ניתן לפסול הוראה מסוימת ואין : חשוב לציין. הנטל יהיה על מבקש לקיים את הצוואה=פגם מהותי + 
 . הכרח שהצוואה כולה תיפסל

 עילות פסלות 

 לחוק ( א) 22סעיף –השפעה בלתי הוגנת .1
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 לחוק 07סעיף -וותהעדר כשרות לצ.2

 לחוק  20סעיף -לקיחת חלק בעריכת צוואה.0

 לחוק  ( ב) 22סעיף עריכת צוואה מתוך טעות : עילה אפשרית נוספת.4

 השפעה בלתי הוגנת

בית אולפנא ' שוורץ נ 6027710א "עהשופט טירקל בדעת יחיד ב)העילה הזו הכי שכיחה לתקיפת צוואה 
 22סעיף תחבולה ותרמית כעילות לביטול צוואה , איום, והיא קבוע בצמידות לאונס (בית אהרן וישראל

 השפעהכאשר מדברים על השפעה בלתי הוגנת חשוב להדגיש שחוק הירושה לא אוסר .לחוק הירושה( א)
הניסיון של הפסיקה להבחין בין השפעה הוגנת להשפעה בלתי הוגנת . בלתי הוגנתאלא רק השפעה שהיא 

דוגמה . ה את מירב ההלכות הפסוקות בנושא וקשה לומר שהתקבעו איזה שהם מבחנים ברוריםזה מהוו
' גודמן נ 120718/א "ע-היה שימוש בהשפעה בלתי הוגנתד שחשף דוגמה של השפעה אולם נקבע שלא "לפס

ונה מתוך אמ(. בנים ובנות)ילדים ' היו לו מס,באותו מקרה היה אב דתי עם תפיסות שמרניות -ישיבת שם
צוואת ורכוש מסוים הוא ציווה ' הוא ערך מס. דתית הוא סבר כי הוא צריך לתת את רכושו לבנים בלבד

בשיחה שעשו הבנים הגיעו להחלטה כי צריך לשכנע את האב להוריש גם לבנות . לתת בצוואה לישיבה
מהם הוא זה  אחד,שכנעו אותו, הם הגיעו לביתו של האב.בצוואה מתוך אמונה כי זה מה שראוי לעשות

היו גם פגמים צורניים ,ד בדבר שינוי הצוואה"ד שניסח את הצוואה ונתן את ההוראות לעו"שהביא את עו
. בצוואות הללו ואח אחר ששאל את האב אם הוא מודע לשינוי שהוא עושה קיבל תשובה מהוססת מהאב

ר בהשפעה אולם לא ש הכי"ביהמ, כאשר הישיבה ניסתה לתקוף את הצוואה בדבר השפעה בלתי הוגנת
 .מדובר בהשפעה בלתי הוגנת

' מרום נ 8087710א "דנאחת ההלכות שניסתה לעשות סדר בפסיקה במצבים של השפעה בלתי הוגנת 
היה מדובר באדם ללא קרובי משפחה : עובדות. ניסה השופט מצא לעשות סדר במבחנים–ש "היועמ

הרופא בהמשך הורשע , צוואה לטובת הרופא שלו הוא ערך(. אלמן ללא ילדים)שיכולים לרשת אותו מהדין 
בהמשך ערך צוואה למטפלת שטיפלה בו במשך שישה . ששכנע פציינטים שלו לעשות צוואות לטובתו

שאלת נטל : השאלה המשפטית. פ דין"המדינה תקפה את הצוואה כיוון שלא היו יורשים ע. חודשים
בע שכאשר מוכח תלות עדיין הנטל נשאר על מי נק .ההוכחה כאשר מדובר בעילה של השפעה בלתי הוגנת

 . שמבקש לתקוף את הצוואה

עד עניין מרום הייתה מקובלת התפיסה שכאשר הוכחה תלות של המצווה באדם שלגביו טוענים השפעה אז 
 . עבר נטל ההוכחה כדי להוכיח שלמרות התלות לא הייתה השפעה בלתי הוגנת

 מבחני התלות בהלכת מרום

ש שואל עצמו עד כמה בזמן הרלוונטי לעשיית הצוואה "ביהמ– (שכלית, פיזית)והעצמאות  מבחן התלות.1
כמובן שיכול להיות מצב שהמצווה הוא רק תלוי . המצווה היה עצמאי מבחינה פיזית ומבחינה עצמאית

 . פיזית כאשר אין שום פגיעה ביכולתו השכלית וגם כאשר יש עצמאות פיזית ושכלית של המצווה יורד

או זה שטוענים עליו /מתמקד במערכת היחסים של המצווה לבין הנהנה מהמצווה  -מבחן הסיוע.2
 . שהשפעה וגרם להשפעה בלתי הוגנת על המצווה

מדובר על קשרים באופן כללי ולא רק על קשרים שנושאים -מבחן קשריו של המצווה עם אנשים אחרים.0
קשרים חברתיים ואחרים בתקופה הרלוונטית כלל שמתברר שהמצווה היה מנותק מ. אופי של סיוע

אין . לעריכת הצוואה אז יהיה חזקה  גדולה יותר בדבר תלות באדם שטוענים שהשפיע השפעה בלתי הוגנת
 . הכרח שהבידוד היה תוצאה של פעולה מכוונת כלומר מי שטיפל במצווה הרחיק אנשים אחרים

עצם העובדה שאדם שלגביו טוענים שהוא ( נטילת חלק בעריכת הצוואה)-מבחן נסיבות עריכת הצוואה.4
 . השפיע השפעה בלתי הוגנת והיה מעורב בעריכת הצוואה אלא נסיבות חשובות לצורך הוכחת התלות

 סתירת החזקה להשפעה בלתי הוגנת

ם שהשופט תלות אינה בהכרח מנביעה את המסקנה שהייתה השפעה בלתי הוגנת ולכן ישנם מבחנים נוספי
, במסגרת המבחנים הוא מדבר על מבחנים שסותרים את קיומה של השפעה בלתי הוגנת. מצא מציין

ישנה תפיסה (. ולא הפוך)בוחנים את היחס של המצווה לנהנה  -מבחן הקרבה הרגשית( 8–המבחן הראשון 
יא אינדיקציה בנוסף קירבה משפחתית ה. של הדדיות לכן ליחס של הנהנה למצווה יש תכלית ראייתית

 . נתון נוסף רלוונטי הוא אורך תקופת הקשר. חשובה לקיום יחס רגשי
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. פ דין"בודקים אם הצוואה שוללת ירושה ליורשים ע-(אחר המבחנים החשובים ביותר)-מבחן הנישול( 0
האם .פ הצוואה"היורשים ע' במסגרת המבחן הזה השופט מצא מציין את מס.מאיזו דרגה מנשלים כןואם 
ה /ה יכול/המוריש,לכאורה אין זה רלוונטי כיוון שאין לאף אדם זכות לרשת . ?למצוא סיבה לנישול ניתן

. ש רואה בנהנים כיורשים ראויים היכולת לתקוף את הצוואה פוחתת"אם ביהמ.לנשל את מי שרוצים
הייתה להם ,עהיה מדובר בבני זוג בגיל מתקדם במצב גופני רעו -באומן' אלוני נ 07/2710א "ע-דוגמה לכך

זוג חברים טיפל . בת יחידה בתקופת המשטר הקומוניסטי ולכן לא הייתה יכולה להגיע לארץ לטפל בהוריה
בני הזוג שהלכו לעולמם . 2-באופן מסור בזוג המבוגרים וההכרות בניהם הייתה במהלך מלחמת העולם ה

בימיים האחרונים בבית  .ערכו בעבר צוואות אחרות שבהם הם הורישו את רכושם לאותה בת יחידה
מי שנהנה מהצוואות זה לא . החולים הם ערכו צוואות נוספות והורישו את רכושם לבני הזוג שטיפלו בהם

ש לא מצליח להבין מדוע נושלה "בסופו של דבר ביהמ. החברים שטיפלו אלה הנכדים של בני הזוג שטיפלו
 .פ דין"נים והיא יורשת עהבת ולכן הצוואה נפסלת כאשר הבת תוקפת אותה לאחר שש ש

 -ד בעניין גודמן"פס -האם הזוכה אינו קרובו או מקרובו של המשפיע-מבחן ההשפעה לטובת אחר(2
עצם העובדה שלאחים עצמם לא הייתה כל טובת הנאה משינוי . אחים השפיעו על האב להוריש לאחיות

 . ש"הצוואה למעשה זה היה שיקול נוסף בהכרעת ביהמ

ולא בעיני )בוחנים היגיון של צוואה ונקודת המבט היא של המצווה עצמה  -של הצוואהמבחן הגיונה ./
', העדפותיו וכיו, ערכיו, בוחנים קשרים חברתיים של המצווה. פ תמונת חייו של המצווה"ע( השופט

ה ש יבין את רצונו להוריש בצוואתו למען האגוד"ביהמ,לדוגמה אם אדם היה פעיל כל חייו למען בעלי חיים
 . לבעלי חיים

הערה . חשוב להדגיש שגם השופט מצא אומר שהמבחנים הללו לא ממצים ובפסיקה יש מבחנים נוספים
האם העילה של השפעה בלתי הוגנת נועדה (. לקוח-ד"עו, רופא פציינט, כהן דתי)לגבי יחסי אמון או תלות 

על  מגניםשלמעשה המבחנים הללו יש טענה בספרות -?להגן על רצון חופשי של מורישים או על בני משפחה
יש שיפוט של בחירות , זכויות הירושה של בני המשפחה כי בתי המשפט בודקים מה נראה להם ראוי וצודק

מנגד ניתן לומר שזה לא מתוך רצון להגן על בני המשפחה אלא מתוך רצון להבין את המוריש . המצווה
 . וזאת עושים על רקע מה שנראה הגיוני וסביר

  וקף לצוואה על אף קיומו של פגםמתן ת

 לחוק הירושה 28סעיף : לא ניתן לבטל את הצוואה אם 
 .. ובנוסף..איום או תחבולה חדלו לפעול על המצווה , אונס, חלפה שנה מיום שההשפעה הבלתי הוגנת(א)
אזי –לבטל את הצוואה אך לא עשה כן  היה בידי המצווה( ?מה קורה כאשר חלפה התלות לאחר שנה )(ב)

 . היא תקפה ולא יהיה אפשר לתקוף אותה בהתבסס על סעיף זה

  'חלק ב-פסלות צוואה

 : עילות לפסלות צוואה 
, פ"פרט לצוואה בע, הוראת צוואה"–בטלות צוואה בשל נטילת חלק בעריכתה –לחוק הירושה  20סעיף 

והוראת צוואה  ,המזכה את מי שערך אותה או היה עש לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה
 ". בטלה–המזכה בן זוגו של אחד מאלה 

סעיף זה נוקשה ללא שיקול . או לחץ, הרציונאל של סעיף זה הוא רציונאל של מניעת השפעה בלתי הוגנת
ש שיקול דעת "גם אם נעשתה טעות בתום לב ואחד הנהנים הוא עד פורמאלי עדיין אין לביהמ. דעת

 . לתוהוראת ההנאה לטובת אותו עד מתבט

 היקף האיסור
 : איסור המכוון לנהנים ובני זוגם 

המחוקק מבחין בין בני זוג נשואים לבין בני זוג ידועים . כולל גם ידועים בציבור – ?כיצד נגדיר בן זוג *
 -אולם המונח של נשואים שמור לבני זוג שאכן נשואים, למרות שיש אותם כללים בסופו של דבר,בציבור 

ש "בגלל חוסר שיקול הדעת שיש לביהמ המסורתית היא מצמצתהגישה , מאידך ,מרחיבהזוהי גישה 
 . פ גישה מצמצת לא נרצה להכניס ידועים בציבור לתוך הסעיף"אם פועלים ע. בהקשר לסעיף זה

בת /או בן,מדובר על צוואה שנערכה לטובת הנהנה שהוא עד – אין התייחסות לקרובי משפחה אחרים*
 . הזוג

לחוק הירושה אינה בלעדית ועדיין יש את העילה של השפעה בלתי הוגנת  02שהעילה בסעיף יש לזכור 
 .ומאפשרת לפסול צוואות שנראה כי יש אינטרס של נהנה שהיה שותף לעריכת הצוואה
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פ למי הם "נועדה לאפשר לאנשים ברגעים האחרונים להורות בע -צוואת שכיב מרע :פ כחריג "צוואה בע
 . רכושם וסביר להניח שמי שהיה לידם זה בני משפחה ולכן לא פוסלים צוואות אלה רוצים להנחיל את

 (: לחוק הירושה 02פ סעיף "ע) שלוש פעולות אסורות על נהנים ובני זוגם
 עריכת צוואה.1
 שימוש כעדים לצוואה.2
 נטילת חלק אחר בעריכת הצוואה.0

;  מתייחסת רק לזכייה ישירה של הנהנההפסיקה קבעה שהפסלות  : פרשנות מצמצת– הגישה המסורתית
באותו עניין היה מדובר בעריכת צוואה שכל תוכנה היה לבטל צוואה  -כהן' רוזנהויזר נ 001771א "ע

. פ דין"אחד העדים היה אחד מהיורשים ע, פ דין"כאשר עושים זאת חוזרים לכללי הירושה ע, קודמת
צאה של הביטול היה שגם הוא נהנה כי הוא אחד התו, ש אמר שלא מדובר בעריכת צוואה לטובתו"ביהמ

 . לחוק הירושה 02ש קבע שלא נמצאים במסגרת סעיף "ביהמ. פ הדין"היורשים ע

האם האיסור בנטילת חלק בעריכת צוואה חל : מפסק דין זה עולות אמירות שלא זכו להתייחסות בפסיקה 
 . ופן עקיף  מפעולת הביטול של הצוואהד עולה כי נהנים בא"לכאורה מפס-?על הליכי ביטול של צוואה 

 . מנהלים של תאגיד יכולים לשמש כעדים לצוואה המזכה את התאגיד; קביעה נוספת של הפסיקה 

 : ש יצקו למושגים של עריכת צוואה ועדות לצוואה "הגישה הזו השפיעה על התוכן שביהמ
לא נכנסו ' טיוטות וכיו,קדמותשיחות מו)ניסוח או כתיבה של מסמך המתקרא צוואה  -עריכת צוואה*

היה מדובר ( ד מנחה שבא לידי ביטוי הגישה המצמצמת"פס)-שפיר' שפיר נ 067760א "ע–(בגדר עריכה
שני האחים החליטו לערוך צוואות ההדדיות . בשני אחים שבאו ממשפחה שהייתה מסוכסכת עקב צוואה

ואח אחד ,שהורישו לו סכום כסף מסוים  היה אחיין, לשני האחים לא היו ילדים, שכל אחד מוריש לשני 
, של התערבות בעריכת צוואה כיוון שהם עשו הכול יחדיו בעריכת הצוואהעלתה הטענה , שהם נישלו

ש אמר כי לא היה מעורבות בעריכת הצוואה כי המעורבות זיכתה את שניהם כי הם נהנים אחד "ביהמ
ות בעריכת צוואה עלתה בהקשר של צוואות כמעט בכל המקרים שטענה של מעורב. ]מהצוואה של השני

כל אחד מהאחים נכנס , ש מאמץ את מבחן הניתוק"ביהמ[. ההדדיות בתי המשפט נטו שלא לקבל טענה זו
זוהי הגישה המצמצמת . חל ניתוק ולכן אין מעורבות בעריכת הצוואה,באופן עצמי לעריכת המסמך 

 .דווקנית
 .   לא במובן של נוכחות. רק עד המשמש כעד פורמאלי לצוואה בעדים-עד לעשיית צוואה*

באותו עניין היה מדובר באדם שלא היו לו ילדים והיה לו  -הררי' הררי נ 22766/א "ע – הגישה המרחיבה
פ גרסת "ע)באחד הימים נפגשו הדוד והאחיין . ד"אותו אחיין היה עו, אחיין שהיה איתו ביחסים קרובים

הדוד אמר לאחיין שהוא השאיר נכסים לאשתו ולכן הוא ,במסגרת הפגישה ( ד"באה בפסהאחיין שהו
הוא התייעץ עם האחיין כיצד לערך צוואה והסביר שניתן לערוך צוואה , מעוניין להוריש לאחיין את רכושו

 לכאורה מבחן הניתוק, י הדוד"מספר ימים לאחר מכן קיבל האחיין בדואר צוואה בכתב יד ע. בכתב יד
ש אומר שבכול זאת מכלול הנסיבות מכניס את האחיין כמי שלקח חלק "ביהמ. מתקיים במקרה זה

ש זו "מה שהטריד את ביהמ, ר בלכר"קביעה זו כקביעה משפטית תמוהה למדיי לדעת ד. בעריכת הצוואה
תב יד הצוואה בכ,  ש מעלה את מקום הפגישה בין האחיין לדוד"ביהמ.הגרסה של האחיין ולא האמינו לו 

בנוסף לא , ד"שנערכה על נייר והוא לא היה מצוי באופן שגרתי בבתים של אנשים מהישוב אלא במשרדי עו
ש מציין את הלשון המשפטית שהייתה מנוסחת הצוואה כאשר לדוד "ביהמ. היה כל מכתב נלווה לצוואה

 . הש במקר"כל זה לא מהווה בסיס להכרעה המשפטית של ביהמ. לא היה רקע משפטי כלל

  כל מקרה לגופו, עניין הררי אלא/ הפסיקה כיום לא נוקטת בעניין שפיר 
 . בחינת מכלול המרכיבים בצירוף הנסיבות *
 .הגבול בין מעורבות בצוואה לבין אי מעורבות בצוואה הוא גבול מאוד דק ועדין*

 ; ד שמסמלים את מגמת השינוי "שני פס
כאשר הבן ,דם שהוריש חלקים במקרקעין שהיו לו לילדיו היה מדובר בא -בוטו' בוטו נ 7/17711א "ע

י אדם שהביא לו את הנתונים "חלוקת המקרקעין במפה הוכן ע. הבכור קיבל חלק משמעותי במקרקעין
ש להסיק "המכלול של הנסיבות הביא את ביהמ. חתימת הצוואה נערכה בנוכחות הבן הבכור, הבן הבכור

הורה שקשה לו לערוך צוואה וזה הגיע למעורבות הבן הבכור וזה מונע שהייתה חריגה של הבן מסיוע רגיל ל
 . את הנאתו של הבן הבכור בצוואה

ד היה מטפל "והעו, ד"הבת שלטובתה נערכה הצוואה הסיעה את האם לעו -גולוב' חרמון נ 0171722א "ע
ד "עו. ריכת צוואהאילו צירוף נסיבות שכל אחת לבדה אינה מעלה מעורבות בע. בעסקים של הבעל של הבת
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ש הסיק "ביהמ. אשר לא הכירה את המנוחה,ל הבת י רופאה ש"וזו סופקה ע, ד"ביקש להצטייד בחוות עו
 . שהבת נטלה חלק בצוואה באופן פסול ובכך יש לפסול את הצוואה שמזכה את הבת

  'חלק ג-פסלות צוואה

, פסול דין, קטין: י "ואה שנערכה עצו -לחוק הירושה 07סעיף –בטלות צוואה מחמת העדר כשרות לצוואת 
יש לנו מבחנים ברורים ומוגדרים על מנת . הצוואה בטלה –אדם שלא ידע להבחין בטיבה של הצוואה 

הגישה הזו של קביעת מבחן (.  11גיל )בעניין קטינות יש את מבחן הגיל . ומיהו פסול דין,לקבוע מיהו קטין 
בכל מה שנוגע . מתיישבות עם הקביעות המודרניותבהתבסס על גיל היא קביעה מסורתית שפחות 

כאשר שוללים כשרות מקטינים יש קושי מיוחד מכיוון שבניגוד לפעולות משפטיות אחרות אחר , לצוואות
בצוואות לא ניתן לערוך צוואה בשמם ואין אפשרות . פסול דין, אפוטרופוס יכול לעשות בשם קטין

כמו . מהצוואה( במידה ונטשו אותו)לא יכול לנשל את הוריו  פ החוק הישראלי קטין"ע. להכשרת הצוואה
 . כן אין אפשרות להכשיר את הצוואה בדיעבד

מכריזים על אדם : פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות "מי שהוכרז כפסול דין ע: באשר לפסול דין 
מרגע שנקבעה ההכרזה ,נפשי  מדובר על ליקוי שכלי וליקוי," מי שאינו מסוגל לדאוג לעניינו"פסול דין כעל 

 .אז אנו נכנסים לגדר הבטלות של פסולות משפטיות ככלל וגם צוואה

או ליקוי שכלי הוא גם מי , שילו אומר כי לא כל אדם אשר אינו מסוגל לדאוג לעניינו בשל ליקוי נפשי' פרופ
צריך היה , צוואהבגלל תוצאות מרחיקות הלכת של פסלות עריכת . שלא יודע להבחין בטיבה של צוואה

להישאר עם המבחן הבלעדי של מי שלא ידע להבחין בטיב צוואה ולהשתמש בנושא של פסלות דין כחזקה 
 . ויש לאפשר לסתור את החזקה

ברגע שאדם מוכרז כפסול דין ומצבו משתפר . ולא מבחן מהותי מבחן פורמאליהמבחן לפסלות דין הוא 
זה נקבע  -האדם אינו יכול לערוך צוואה,וטלה והיא עומת בעינה והוא מסוגל לדאוג לעניינו וההכרזה לא ב

 איידליץ' אדם נ 0201718א "בע
ש "כאשר ביהמ. י חוות דעת רפואיות"ש וע"י בקשה לביהמ"ניתן לבטל את ההכרזה על אדם כפסול דין ע

 ; איידליץ' ד אדם נ"באותו פס –? מה ההשלכות , מבטל את ההכרזה
האם השיגה , הבן פעל להכרזה על אימו כפסולת דין, באישה שהיה לה בן ואחייניתבאותו עניין היה מדובר 

מסוגלת לטפל בענייניה ולאחר מתן חוות הדעת היא עורכת צוואה ופונה , חוות דעת רפואית שהיא כשירה
ד שמבטל "ש את פס"רק חודש לאחר מכן נתן ביהמ. ימים 12ש לביטול ההכרזה לאחר "במקביל לביהמ

רואים כי .הצוואה עצמה נערכה כשהיא הייתה מוכרזת כפסולת דין, ה עליה כפסולת דיןאת ההכרז
ש מפי הנשיא שמגר דוחה את שתי "ביהמ. ש אומר כי עצם ההכרזה עליה הייתה מוטעית מלכתחילה"ביהמ

צוואה שנעשתה –טענה אחת שדוחה : הטענות שטוענת האחיינית ולא מאפשר להכשיר את הצוואה
. ת בטלה גם ההכרזה בוטלה ואף אם הנימוק הוא כי היה מלכתחילה לא הייתה מוצדקתבתקופת הפסלו

שדחה  השנייההטענה ,בנוסף. כאשר מבטלים הכרזה על פסלות דין היא פרוספקטיבית ולא רטרואקטיבית
המבחן הוא מבחן פורמאלי ולא מהותי מה היה המצב הנפשי . ש היא שיש לבחון מבחינה מהותית"ביהמ

 . כשרות של המצווההשכלי ה

. אין הגדרה בחוק –? מה זה אומר , השאלות בפסיקה נוגעות לאדם שלא ידע להבחין בטיבה של צוואה
  :ישנם שלוש אפשרות להגדיר את הביטוי הזה

 .לא הבין מהי צוואה מבחינה משפטית – פרשנות צרה.1
, צריך להבין את תוצאות צוואתו המצווה מבין שהוא עורך צוואה ואולם, הבנת צוואה -יםיפרשנות בינ.2

 . ניתן לעשות זאת ועדיין להתבסס על תפיסת מציאות מעוותת
, דורשת שגם תפיסת המציאות של המצווה תהיה תפיסה נכונה שאינה מבוססת על הזיות-פרשנות רחבה.0

 . תעתועי שב או מחלת נפש

  :מבחני הפסיקה
 .מודעות לטיב מעשה הצוואה ותוצאותיו.1
 . מודעות להיקף הרכוש שהוא מנחיל ואת זהות יורשיו.2
הדרישה הזו היא ביטוי נוסף לתפיסה הנורמטיבית לכללי . מודעות לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו.0

 -בנדל' בנדל נ 108761א "ע -כאשר מנשלים יורשים ראויים לכל הפחות זה יהיה במודע,פ דין"הירושה ע
וא בודק ומוודא שהמצווה הבין שבכך שהוא מוריש את רכושו לילד אחד ש מכשיר צוואה אבל ה"ביהמ

ש מבקש להקפיד שאכן המוריש מבין את "ביהמ. הוא מנשל את הילד של בן אהוב שלו שנפטר לפניו
 . השכלות צוואתו
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היה  .הבנה נכונה של המציאותי הפסיקה דרישה בדבר "נוספה ע -בינשטוק' י נ"קרן לב 8080718א "ע
בעקבות .שסבל מהפרעה נפשית והוא חש באופן מתמשך בכך שאחותו מנסה להרעיל אותובאדם מדובר 

לפני שאתאשפז הוא הפקיד סכום כסף אצל אחותו ואצל . פטירת אשתו הדרדר מצבו ולכן אשפזו אותו
לאחר שהשתחרר מהאשפוז הוא ביקש את . במקביל הוא ערך צוואה והוריש כסף לאחותו בין היתר,אחיינו

ניתן לומר כי לא רצו להחזיר לו את הכסף כיוון שרצו לדאוג . ף והיה סירוב להחזיר לו את הכסףהכס
נערך צוואה חדשה ובה האחות מנושלת והמצווה מוריש את כספו , למצבו שישתפר ולשמור לו על הכסף

יסה כאשר אדם מנשל יש לעשות זאת בסיס תפ, השופט חשין מקבל את הדרישה הנוספת.למוסדות שונים
אולם אדם שהיה לו תפיסה לא נכונה על המציאות יש להוכיח קשר סיבתי בין אותן , נכונה על המציאות

במקרה זה הדרישה לא התקיימה כיוון שהמצווה סבר כי אחותו מנסה . הזיות לבין עריכת הצוואה
 . לא הוכח הקשר הסיבתי והצוואה הוכשרה.להרעילו

תפיסה שגויה של המציאות ולכן יש לדון בה במסגרת עניין , טעותניתן היה לטעון שנערכה צוואה מחמת 
הפסיקה ביקשה לדון במסגרת דיון בכך שאדם לא ידע להבחין בין מציאות מדומה למציאות . טעות

 . אמיתית

היה מדובר בסכסוך בין שני  -גולד' כלפה נ 60/716א "ע –בין הפרעה נפשית לרגשות עזים  :דיון וביקורת
הסכסוכים החלו . והשנייה לצד אימה, אחת הבנות הייתה לצידו של האב. להם שתי בנותהורים שהיו 

כאשר קוראים , האם פתחה שנאה לבת שהיא האמינה שהיא עומדת לצידו של האב. שהבנות היו צעירות
לא . ד קשה להבין את היחס הקשה של האם כלפי הבת שהחל עוד בגילה הצעיר של הילדה"את עובדות פס

 . אולם מדובר בתפיסת מציאות אשר אינה שכיחה,ובר בחולת נפשהיה מד

       .  קשה להכריע בכל אחד מהמקרים הללו, ר בלכר"לדעת ד

 תיקון פגמים צורניים בצוואה

קיימת חזקה שהצוואה תקפה וכשרה ומי שמעוניין לתקוף את הצוואה צריך  -חזקת הכשרות: מבוא
 . אשר לא מולאה הדרישה הצורנית לעריכת הצוואההחזקה הזו לא קיימת כ. להוכיח עמדתו

  :מטרת הדרישות הצורניות
לצוואה אין תוקף משפטי עד . המצווה אינו בין החיים,כאשר אנו מגיעים לדון בצוואה – תפקיד ראייתי.1

 ( .כיוון שאדם יכול לשנות את צוואתו בכל רגע נתון כאשר הוא בחיים)לרגע מותו של האדם 
תפקיד זה הוא תפקיד . גמירות הדעת של המצווה, להבטיח את רצינות-ריטואלי להבטיח רצינותתפקיד .2

 . טקסי
 .הגנה מפני השפעות חיצוניות.0

לעיתים יש סיטואציות של . קיים הערך של קיום רצונו של הנפטר, אל מול הדרישות הפורמאליות הללו
 . של קיום רצון הנפטרגשות על קיום הדרישות הפורמאליות אל מול התכלית נהת

לעומת גישות משפט אחרות . בשיטת המשפט בישראל מחלוצות המגמה להעדיף את רצון הנפטר
 . שמעדיפות את הדרישות הפורמאליות

 . אשר עבר גלגולים שונים לאורך ההיסטוריה לחוק הירושה 00ש קבוע בסעיף "היכולת של ביהמ
רשאי הוא לקיימה אף , ש ספק באמיתותה של צוואה"המלא היה לבי" -לחוק 00סעיף הנוסח המקורי של 

-23אם יש פגם בחתימתם של המצווה או של העדים או בתאריך הצוואה או בהליכים המפורטים בסעיפים 
 ". או בכשרות העדים 20

יש תנאי בסיסי ,.ש לתקן צוואות"ולמרות ההכרה הראשית ביכולת של ביהמ, חשוב להדגיש שגם בישראל
 . תיקון פגם בצוואההסעיף המקורי דיבר על . ספק באמיתותה של הצוואההיעדר והוא 

אלא חסר אחד המרכיבים שנדרשים על מנת לערך ,מה קורה כאשר אין פגם -כהן' קניג נ 2712/נ "ד
הוא סירב . היא רצתה להתגרש מבעלה ולא הצליחה, ד עסק באישה צעירה שהיו לה נכסים"פס. ?צוואה

, לקחה את ביתה הפעוטה, ה הוביל אותה לצעד נואש והיא החליטה להתאבדמצב ז. לתת לה את הגט
, פתקים בחדר המלון' לפני שעשתה זאת היא השאירה מס. בחדר במלון וקפצה אל מותה 23עלתה לקומה 

היא ביקשה לחלק את . הפתקים הללו היו בכתב ידה אבל אף אחד מהפתקים לא נשא חתימה ותאריך
מהפתקים השתמע שהאישה לא רוצה . לה לא ישתתף בהלוויה שלה וכיורכושה למשפחה שלה ושבע

, דעת הרוב אמרה שחסר אינו פגם. שתי דרישות של צוואה בכתב יד הם תאריך וחתימה. שהבעל ירש אותה
אלא רק לתקן פגמים והתוצאה הייתה  22לא ניתן להשלים פרטים שהם חסרים בצוואה מכוח סעיף 

 . שהבעל ירש
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פ צוואה כי ניתן להגיד "יכולנו לטעות כיצד הוא יורש ע, פ דין"הבעל ירש ע, הצוואהמאחר שנפסלה 
אולם מי . או מי שהשמיד צוואה,פסלו מלרשת רק במי שהורשע ברצח של הנפטר  -?שבגללו היא התאבדה

 . פ חוק"שגרם להתאבדות לא פסול מלרשת ע

לא "  –הוסיפו סעיף קטן ב ,  ה בכתב ידלצווא-התיקון הוא נקודתי, ד גרם למחוקק לתקן את החוק"פס
בנסיבות ,רשאי הוא , של צוואה בכתב יד ובדבר גמירת דעתו של המצווה באמיתותהיה לבית המשפט ספק 

 ". 17לקיימה אף בהעדר חתימה או תאריך כנדרש בסעיף , מיוחדות

 . מרכיבי יסוד בצוואה הסעיף מבחין בין מרכיבי יסוד למרכיבים שאינם –תוקן שוב  22סעיף  2334בשנת 
 .לא ניתן לתקן פגם שנפל בהם או להשלים חסר -מרכיבי יסוד

 . ניתן לתקן וכן להשלים אם חסר -מרכיבים שאינם מרכיבי יסוד

  תיקון צוואה בכתב יד
בתאריך או : ניתן לתקן פגם או חסר, מרכיבי היסוד הם שהצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה

 . בחתימה

 צוואה בעדיםתיקון 
, כשרות עדים, חתימת עדין: ניתן לתקן. הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים: מרכיבי היסוד

 . תהליך ההצהרה בפני העדים, תאריך

 תיקון צוואה בפני רשות
קריאת : ניתן לתקן. י המצווה עצמו"ע, או הגשתה לרשות, אמירת הצוואה בפני הרשות: מרכיבי היסוד

 .רישום של הרשות להליך הקריאה וההצהרה, הצהרת המצווה, ווההצוואה למצ

בלשון החוק דרישת התרגום לא . תרגום הצוואה למצווה כאשר הצוואה כתובה בלשון שהמצווה אינו מבין
מופיעה כמרכיב יסוד אולם בספרות האקדמית מקובלת הדעה שכאשר אין תרגום ללשון המצווה מבין 

אה ואינו בעצם מהווה את הרצון האמיתי של המצווה כי אינו מבין מה כתוב מדובר בגורם שפוסל את הצוו
 . בצוואה

 פ"תיקון צוואה בע
י המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב "אמירת הצוואה ע: מרכיבי היסוד

ת זיכרון הדברים עריכ: ניתן לתקן. מרע או בעת שראה את עצמו בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות
  :יש להזכיר. י העדים והפקדתו"ע

ברגע שיש , אין זה פגם שצריך לתקן, אין דרישה לנוכחות של שני עדים בו זמנית  -דעת הרוב בעניין פיק
 . תיקון/שני עדים אפילו שלא היו נוכחים בו זמנית אין פגם 

מצווה  -ד סימנטוב"פס -?אהמה קורה כאשר רק אחד העדים חותם על הצוו: בפסיקה התעוררה שאלה
לאחר מכן נערך זיכרון . היא הצעירה את זה בפני אחותה ובפני אח, רצתה להוריש את רכושה לאחייניתה

ש המחוזי "ביהמ. והאח סירב לחתום על זיכרון הדברים אולם אינו הכחיש את הנאמר,י האחות "דברים ע
 . הזוכה בצוואהי "מעלה אפשרות שניתן להגיש תביעה נזיקית כנגד העד ע

 סיכום ביניים: תיקון פגמים צורניים
 .לא מקלים ראש גם במרכיבי צוואה שאינן מרכיבי יסוד, על אף הסמכות לתקן*
לעיתים עלו מקרים בפסיקה שבתי המשפט התבקשו לתקן ". צוואה"קיימת : דרישה מקדמית בסיסית*

 . ?האם בכלל מדובר בצוואה, מסמכים שהשאלה המקדמית הייתה
 . ניתן לתקן רק פגמים צורניים*

  ביטול צוואה
 ? כיצד ניתן לבטל צוואה שנערכה על ידי 

 . ולא ניתן להגביל את הצוואה בכל תוקף, פ הדין בישראל יש זכות לאדם לבטל את צוואתו בכל עת"ע

 -לחוק הירושה 27סעיף : ניתן לבטל צוואה באחת משלוש הדרכים
 .  או בכתב, בעדים -באחת הצורות לעשיית צוואה, ביטול במפורש.1
 . השמדת הצוואה.2
אולם עריכת צוואה חדשה אינה בהכרח מראה על ביטולה . ביטול במשתמע על ידי עריכת צוואה חדשה.0
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. יכול להיות מצב ששתי הצוואות מתיישבים ביחד ולכן יכולים להתייחס לצוואות יחדיו. על צוואה קודמת
 . כאשר יש סתירה הצוואה החדשה מבטלת את המוקדמת

 תיקון פגם בביטול צוואה
קבעו שהבעל מוריש לאישה , היה מדובר בבני זוג שערכו צוואת הדדיות-אהרוני' אהרן נ 6181722א "דנ

לאחר זמן מה הם החליטו שהם רוצים . והאישה מורישה לו ולאחר מות שניהם היורש זה אחד הילדים
הם יצרו . י ביטול הצוואה שהעניקה את כל הרכוש לאחד הילדים"ל הילדים באופן שווה וזאת עלהוריש לכ
ד ערך תצהיר שהוא מצהיר על ביטול "והעו הושמדההצוואה לא , ד שערך עבורם את הצוואה"קשר עם עו

י י תצהיר בפנ"האם הביטול של הצוואה ע: התעוררה השאלה. ד חתם על התצהיר"הצוואה הראשונה ועו
אם הצוואה הייתה מושמדת ולתצהיר היה ]? פ חוק הירושה"האם ניתן להכשיר ע, ד שרואים בו שעד"עו

 ת הרובדעמ. א"ש העליון נחלקו הדעות וזה הגיע לדנ"ביהמ[. לא הייתה מתעוררת כל בעיה,ערך ראייתי 
ה הבדלים בין ישנם ארבע -השופטת ארבל. הייתה שישנם הבדלים בין ביטול צוואה לבין עריכת צוואה

 : ביטול צוואה לבין עריכת צוואה חדשה
 . פורמאליותלביטול צוואה אין בהכרח דרישות .1
 .ביטול צוואה אינו טעון צו קיום צוואה.2
צוואה נכנסת לתוקף רק ברגע המוות ) פעולה משפטית מיידית אשר לא צופה פני עתידצוואה היא  ביטול.0

 . (יידיאולם ביטול צוואה הוא מ,של המצווה
 . פ דין"לירושה עכ "בדביטול צוואה מביא : החשוב ביותר.4

 

 

 ר בלכר "שיעור פרונטאלי עם ד

  

 

 . שוויון בין כולם= גם  23והאם ( 23= 22+  22)האחים יורשים מחצית מהאב מכוח עקרון הנציגות *
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 . לא תמיד נכון כי לפעמים הן מסנכרנות. משמעותה ביטול : עריכת צוואה חדשה
ואם סכום . היא לא תקבל גם וגם. אם נמוך ממה שמגיע לאישה היא תקבל רק ירושה –סכום הכתובה 

 הכתובה גבוהה יותר והוא סביר היא תקבל אותו

 . עיקרון הנציגות חל רק לגבי מעגלי הקרבה והבעל לא יורש ממעגל הקרבה
 . עקרון הנציגות לא חל על בני זוג רק על מעגלי הקרבה

 . מעגלי קרבה –ילדים ונפטרה  2+ חתנה אישה שלא הת
 . 23והילדים מתחלקים  23הבעל  –אישה שנישאה ונפטרה 

 :שלושה מעגלים
 ילדים וצאצאיהם. 1
 . הורים וצאצאיהם. 2
 . הורי הורים וצאצאיהם. 0

 עקרון הנציגות
 –פ דין "בירושה ע. לא הילדים שלי אלא הצאצאים שלי –מי שנכנס בנעליי  /8 –שנכנס בנעלי אדם 

 . מסתכלים על העיזבון של מי שהלך לעולמו
נכנסים  –אב ואם נפטר האב למשל  –בראש המעגל . הלך לעולמו והותיר אם ואחים –עניין גיל בן דרור 

 . הצאצאים

 : דירת מגורים

 (.120)מעגלים  –נקבעות לפי מי שמולנו  בני זוגזכויות  של 
 .טלטלין ממשק הבית המשותףמי – יש רכוש שהוא בכל מקרה של בני זוג

  23 –: 1ומעגל . חצי בני זוג? מי מולי: ובודקים . לעיזבון הולכים –מכאן 
, ואם יש דירת מגורים וגרו בה אפילו קצת.  והשאר להם להתחלק 2/0יש לבני זוג  – 2אם יש ממול מעגל 

 .הם  –שנים  0ויחד היו לפחות 

 . יקבל הכול אם לא ציווה צוואה בני זוג. לא יקבלו –מול בני זוג –צאצאי הסבים  –אחים 

 כשרות לרשת ופסלות לרשת

ימים עד  033יש מצב שבו ילדים נולדו עד  -לחוק הירושה 2בסעיף הכשרות לרשת של בני אדם קבועה 
 . הם כשרים לרשת, שהמוריש הלך למותו

   .לחוק הירושה 0בסעיף הפסלות לרשת של בני אדם קבועה 

הפריה חוץ , כאשר חוק הירושה נחקק כל התפתחות טכנולוגית של הולדה לאחר מוות -ת כשרות לרש
עוסק בעניין של כשרות לרשת אז לכאורה לא ניתן לערוך צוואה  0היות שסעיף . לא היו קיימות' גופית וכיו

ראשון יורש )דרך לעקוף את המגבלה הזאת היא כשרות לרשת של יורש שני . לאותם יורשים פוטנציאליים
אולם בלעדי , בת הזוג ולאחריו אז הילדים שיהיו בחיים יוכלו לרשת/ירש בן: לדוגמה(. ולאחריו יורש שני

 . המנגנון הזה של יורש לאחר יורש לא ניתן להוריש

(. גרימת מות המוריש והשמדת צוואה)לחוק הירושה  2עילות לפסלות לרשת קבועות סעיף  -פסלות לרשת
אולם נקבע כי דיי להוכיח , קורה אם ההרשעה היא לא ברצח אלא דווקא בהריגה יש דיונים בפסיקה מה

. האם ראוי שרק אילו יביאו לפסלות מלרשת, המעניין היא שאלת העילות המצומצמות. כי יש כוונה להרוג
ד היה מדובר באישה שהתאבדה בעקבות התנהגות אלימה של בעלה והוא סירב לה "באותו פס -ד קניג"פס

האם . האישה התאבדה ביחד עם הילדה והשאירה פתקים שנקבע כי הם לא צוואה. ממנו להתגרש
. ?האם לא ראוי להרחיב את העילות? פ דין"בסיטואציה הזו בהנחה שאין צוואה האם ראוי כי הבעל ירש ע

הקודקס מאמץ עיקרון רחב יותר שלא יצא חוטא נזכר ומאפשר לבתי משפט לפסול צוואת גם בנסיבות 
 . 2גות מסעיף שחור

ב "בארה,כאשר דיברנו על כך שהצוואה היא מעשה אישי , ב "סיטואציה נוספת שהתעוררה בארה
הילד , התעוררה שאלה בקשר לילד שאביו נטש אותו כשהוא היה צעיר מאוד והאב לא היה כלל חלק מחייו

 . ?האם ניתן לנשל את האב מהצוואה. חולה במחלה ממהרת ורוצה לנשל את אביו מצוואתו
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 ציווי ומגבלותיוחופש ה

  הכלל בדבר חופש הציווי 

  עקרונות מימוש חופש הציווי בדין הישראלי 

 הכלל בדבר חופש הציווי

 זאת בניגוד לשיטות משפט קונטיננטליות אשר משריינות , חופש הציווי: הכלל בדין הישראלי
 . חלק מהירושה לטובת בני משפחה מסוימים

  ניתן לנשל את מי שרוצים מהצוואה, לרשת( בת זוג/בן, ילדים)אין זכות משוריינת לבני משפחה . 

  הזכות למזונות מהעיזבון שלא ניתן להתנות עליו(: מצומצם)חריג . 

 ( מעמדו חזק וגבוה מאוד) מעמדו של חופש הציווי

 לחוק הירושה 06ף סעי -או לבטל צוואה,לשנות צוואה , אין תוקף להתחייבות לערוך צוואה . 

 סעיף –בטלה -הוראות צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות או לבטל את הצוואה
  .לחוק הירושה 06

 מאפייני צוואה וחופש הציווי

 מה שקובע את אופן חלוקת הירושה זה . חוק בחוק הירושה/ אין כלל  – הצוואה היא מעשה פרטי
מה שכתוב בצוואה והעובדה שצוואה היא פרטית וסודית זה לא משפיע על חלוקת הרכוש והיא 

 .תקבע על פי מה שכתוב בצוואה

 זה משמעותי לקטינים ופסולי דין שאף אחד לא . לחוק הירושה 01סעיף  -הציווי הוא מעשה אישי
 . לא ניתן להתלות הוראת צוואה ברצון של אדם אחר חוץ מהמצווה. ל לערוך עבורם צוואהיכו

 לא ניתן , בנוסף. לחוק הירושה 01סעיף -לא ניתן להעביר לאחר את הקביעה בדבר זהות היורשים
 . להעביר לאחר את הקביעה באיזה רכוש או איזה חלק מן הרכוש יקבל יורש

או , ניתן למנות אדם שיבחר יורש מתוך קבוצת אנשים מוגדרת -לחוק הירושה 01חריג בסעיף 
 .חריג זה מצומצם. את הנכס שיינתן בירושה מתוך קבוצת נכסים מוגדרת

המורישה השאירה צוואה שבא  -קבוצת אנשים מתוכה אפשר לבחור -לישציקי' ש נ"היועמ /77271/א "ע
לסייע לו , שרוצה ללמוד ואין לו אפשרות, םבן אד, חייל טוב"היא כתבה שהיא רוצה להוריש את רכושה ל

, נקבע כי הוראה כזאת היא בטלה". החייל יגיד קדיש לזכרי. לרכוש עבורו דירה ולקדמו בחיים, ללמוד
ש העליון קבע כי המבחן הוא "ביהמ. מבין קבוצת החיילים היא אינה קבוצה מוגדרת" חייל"הקבוצה 

ד "פ פס"יודעים זאת ע -?רת ומזוהה מספיקהי קבוצה מוגדמ  .מבחן קבוצתי או מבחן זיהוי פרסונאלי
 -?עד כמה הקבוצה צריכה להיות מוגדרת. לישציקי שמגדיר כי קבוצת חיילים לא מוגדרת ומזוהה מספיק

 . נשאר באוביטר

המורישה אמרה כי רוצה –? האם ניתן לערוך צוואה מנשלת בלבד; ד "עלתה שאלה נוספת בפס, בנוסף
הם היו . ומנגד אמרה כי היא מנשלת מהירושה את בעלה ואת בנה המאומץ, ה לחייללהוריש את רכוש

פ חוק הנאמנות מצאו מקום למלא אחר דרישת "בסופו של דבר ע. ]פ דין"היורשים היחידים שלה ע
פ "מנגד היא נשלה את היורשים ע, מצד אחד קבעו כהוראת צוואה ההורשה שלה לחייל נפסלת[. המצווה

 השופט חשין בדעת יחיד(. שאלה זו עלתה בפסיקה הישראלית) קפה של צוואה שליליתשאלת תו. דין
מביע הסתייגות מהפסיקה הקודמת ואומר כי הוא לא מבין מדוע לא מכבדים הוראות שליליות ולכן הוא 

שופטים אחרים . לא רואה הפרדה בין צוואה שקובעת מי מקבל רכוש לבין צוואה שמנשלת אדם מצוואה
 .  לקו עליובהרכב ח

באותו . פ דין נישל"לירות לחבר מסוים ואת קרוביו ע 233אדם הוריש  -קליבנסקי' שפיר נ 800717א "ע
לחופש הציווי יש אחריות ולכן , לא ניתן לקבוע הוראות שרק מנשלות,עניין נקבע כי צוואה כזו אינה תקפה 

 . צריך לקבוע באופן פוזיטיבי למי הרכוש ילך

ש "ביהמ. פ דין"אולם לא נושלו כל היורשים ע. דובר בצוואה שלילית בלבד -פרלמן' י נעופר 1711//א "ע
 . העליון אמר כי יש תוקף לצוואה
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  'חלק א–תנאים ותניות בצוואת 

 . לחוק הירושה 0/-ו 8/סעיף –" יורש במקום יורש" -ו" יורש אחר יורש"הוראות 

 יורש במקום יורש  -לחוק הירושה 8/סעיף 

 : לחוק הירושה מאפשר למצווה לקבוע מה ייעשה בעיזבונו אם הזוכה על פי הצוואה 41סעיף 

 ימות לפני המצווה 

 לחוק הירושה  2סעיף  -יימצא פסול מלרשת 

 יסתלק מהירושה 

אומר הסעיף , והמצווה לא קבע יורש במקומו, לחוק הירושה אומר שאם יורש נפטר לפני המוריש 47סעיף  
 . ההוראה לטובתו מתבטלת,ואם אין לו , אם יש לו,ומו זה הצאצאים שלו כי מי שירש במק

או נמצא , לחוק הירושה אומר שאם המצווה הוריש לאדם מסוים ואותו אדם הסתלק מהירושה 23סעיף 
 . פסול ההוראה לטובתו מתבטלת

 . אין מגבלה על מספר היורשים החלופיים שניתן לקבוע

 ר יורש יורש אח -לחוק הירושה 0/סעיף 

 : כך שהשני יזכה רק אחרי שהראשון זכה, המצווה יכול לצוות לשניים. הוראה זו העסיקה את הפסיקה

 אחרי מותו של הראשון 

  (עד סיום תואר: לדוגמה)בהתקיים תנאי 

  בהגיע מועד 

ניתן . החוק מגביל לשני יורשים או מספר יורשים החיים בשעת עשיית הצוואה -מגבלת שרשרת היורשים
יש אפשרות   -קוגלמס' אינזל נ 860761א "ע -(להקים קרן)לעקוף את המגבלה על ידי הורשה לתאגיד 

 .להקים קרן ובכך עוקפים את המגבלה של שרשרת היורשים

לחוק ( ג) 0/סעיף –השני ולא במות המצווה נבחנת בשעת זכייתו של הזוכה  -כשרות היורש השני לרשת
יש אפשרות להעריך את המועד כיון שהכשרות לרשת , לחוק הירושה קובע כשרות לרשת 0סעיף  .הירושה

 . נקבעת בשעת הזכייה שלו כיורש שני

למעט עריכת צוואה " כבתוך שלו"רשאי היורש לנהוג בנכסים , על פי הסעיף -זכויות היורש הראשון
להעבירם , היורש הראשון רשאי למכור את הנכסים, כלומר. לשלול את זכות היורש השני המתיימרת

 . במתנה ורשאי לעשות בהם כרצונו
כן הפסיקה הכירה גם בזכות -כמו. לחוק הירושה( ב) 42סעיף  –" שיירש הראשון"היורש השני זוכה במה 

סעיף -להגביל את כוחו של היורש הראשון המצווה יכול, ניתן להגביל את היורש הראשון . לתחליף העיזבון
  . לחוק הירושה 02

היא יכולה להיות , המגבלה לא חייבת להיות מפורשת -ויספלד' ויספלד נ 68/712/א "ע-הפסיקה קבע ב
האישה רצתה . באותו עניין היה מדובר באדם שהוריש דירה לבת הזוג שלו ולאחר מכן לילדים. משתמעת

ש קב כי למרות שלא היה הגבלה בצוואה הוא קבע כי האישה "ביהמ.רוביהלהעביר את הדירה לאחד מק
 . אינה לא יכולה להעביר את ירושה לאחר

פ ההוראות הכלליות של "ע. הצוואה לא שונתה – ?מהו הדין כאשר היורש הראשון נפטר לפני המצווה
' כמו כן הזכות של ב. לחוק הירושה 47סעיף -מי שיורש זה הצאצאים או שההוראה מתבטלת, חוק הירושה

 . לרשת' לרשת תלויה בזכות של א
כיום . הפסיקה אימצה דרך ביניים-אליאס עלימי' נ( המנוח)ל "סלים עלימי ז 1/1-20-21( 'טב)תע 

היה מדובר באדם שערך צוואה בשנת . ש לענייני משפחה והן לא מחייבות"קיימות שתי פסיקות של ביהמ
הוא קבע שלאחר מותה של אשתו תירש את הדירה עמותת צדקה . ולאשתוהוא העביר את דירתו  1760

מי שתקף את זכויות הירושה של . שנה ללא ילדים 23אשתו נפטרה לפניו והוא נפטר לאחר . אורתודוכסית
ש אימץ פרשנות ביניים ואמר "ביהמ. העמותה היו האחים והאחיינים של המוריש שטיפלו בו עד יום מותו

, וראת צוואה של יורש אחר יורש כוללת במשתמע גם הוראה של יורש במקום יורשכי אפשר להוכיח כי ה
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העמותה לא עמדה בנטל ולא ידעה על (. העמותה–במקרה שלנו )אבל הנטל הוא על מי שמעוניין להוכיח כך 
ש מוצא חיזוק לטענה שהמוריש לא "ולא ידעו כי הבית אמור לעבור אליהם ובכך ביהמ,הוראות הצוואה 

ן להוראה של יורש במקום יורש ושהזכות הירושה של אותה עמותה הייתה תלויה בכך שהאישה התכוו
 . תירש ראשונה וזה לא קרה באותו מקרה

הנטל עליו והוא צריך ,כיום מי שרוצה להוכיח שההוראה של יורש אחר יורש כוללת של יורש במקום יורש 
 . להביא ראיות לכך

 'חלק ב–תנאים ותניות בצוואת 

 לחוק הירושה 0/-2/סעיפים -הירושהתנאים לזכייה בירושה וחיובים של 

המצווה יכול לצוות שיורש יזכה בירושה רק בהתקיים תנאי או , לחוק הירושה 40לפי סעיף   תנאי דוחה
 .כל עוד לא הגיע התנאי או לא התקיים המועד היורש אינו זוכה(. יורש על תנאי דוחה)שיגיע מועד 

 : לחוק 2/ל פי סעיף מועד הזכייה ע

 הזוכה יורש מיד עם הפטירה -התנאי התממש או המועד הגיע לפני מות המצווה. 

  העיזבון מתנהל על יד מנהל  -(מות המצווה)התנאי לא התקיים או לא הגיע המועד שנקבע בצוואה
 .יגיע המועד או שיתברר שהתנאי לא יכול להתקיים, העיזבון עד שיתקיים התנאי

השלמת תואר עד , נישואים, לדוגמה: מקרים פשוטים -שממנו התנאי לא יכול עוד להתקייםקביעת הרגע 
עיסוק במקצוע , נישואים לבן או בת זוג מסוימת, לדוגמה: מקרים מורכבים יותר. 'לגיל מסוים וכיו

מה הייתה כוונת המצווה ובהתאם לכך יחליטו אם התנאי יתקיים ; מדובר בשאלת פרשנות צוואה. מסוים
 . או לא יתקיים

מאפשר למצווה לקבוע תנאי שמביא לפקיעת זכות הירושה של  -לחוק הירושה //סעיף –תנאי מספיק 
כאן הזוכה יורש , (לחוק 42יורש אחר יורש לפי סעיף )המוריש יכול לקבוע יורש חלופי , לדוגמה .הזוכה

 . כלומר יורשים שניים,המבנה הוא יורש אחר יורש  -אבל יחדל לזכות אם יתקיים התנאי,מיד

. במה שקיבל מהעיזבון, או להימנע מלבצע פעולה, לחוק מאפשר למצווה לחייב יורש לבצע פעולה 42סעיף 
  . פוקס' ויינשטיין נ 0680710א "רע–להשקיע את הקרן והפירות בישראל : לדוגמה

 .הממונה של המרשם' פפרמן נ( ם-י)ש "ע-איסור מכירת נכס מנכסי העיזבון לפלוני

כיוון שכאשר מדובר בחיובי יורש הזכייה היא , הסיווג בין חיובי יורש לעומת תנאי זכייה הוא לא תמיד קל
לחוק ניתן  42חיובי יורש בהתאם לסעיף  .פוקס' ויינשטיין נ 0680710א "רע -(להבדיל מתנאי דוחה)מיידת 

ניתן לחייב יורש לעשות פעולות גם , תנאים לזכייה, לעומת זאת. לקבוע רק ביחס לנכסים שקיבל מהעיזבון
באותו עניין  -טורנר' טורנר נ 881711א "ע-ש העליון ב"השאלה הזו הגיעה בפני ביהמ. ברכוש שלו עצמו

האב חשב כי . הילדים ירשו את הרכוש כך שיצא כי כל האחים היו שותפים ברכוש, האם הלכה לעולמה
. ר לא טוב ולכן רצה ליצור מצב שכל נכס שייך לאח מסוים ללא בעלות משותפתבעלות משותפת זה דב

ילד אחד לא קיבל את התנאים ולכן טען כי לא ניתן , בעוד שחלק מהילדים קיבלו את התנאים הללו
ש אמר כי אין פגיעה "ביהמ. להתנות את הזכייה שלו בירושה בתנאי להעביר את הזכייה שלו לאח אחר

כל זה . לרבות העברתם לאחרים, ניתן להתנות את זכיית היורש בביצוע פעולות בנכסיו שלו ,בזכות הקניין
 . בהנחה שהתנאי לא פסול כשלעצמו

 'חלק ג–תנאים ותניות בצוואת 

תקנת הציבור ומגבלותיו על מצווים בתוכן  -ממשיכים בדיון על אודות מהות התנאים שניתן לכלול בצוואה
 . הצוואה שלהם

 -בלתי מוסרי או בלתי אפשרי, הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי"הירושה ולפיו  -לחוק הירושה /2סעיף 
 ". בטלה

חשוב לציין שהמועד לקביעת העדר . מונחים אלה לא מעוררים קושי רב -"בלתי אפשרי"או " בלתי חוקי"
לא מעורר קושי  "בלתי אפשרי"המונח . החוקיות של התנאי הוא מועד הזכייה ולא מועד עריכת הצוואה

 . הכוונה היא לדברים שלא ניתן לבצע אותם, פרשני
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השאלה התעוררה לראשונה בפני . הדיון כיום הוא סביב תקנת הציבור –? "בלתי מוסרי"מה הכוונה לתנאי 
. באותו עניין היה מדובר בתנאיה מסוג תניית סילוקין -קליין' אנגלמן נ 0/0710א "ע-ש העליון ב"ביהמ

היא הוסיפה תנאי שבו היא אומרת כי במידה ובת , צוואה וחילקה את רכושה בין שתי בנותיה אישה יערכה
ש אז למעשה היא לא תירש דבר והיורשת הבלעדית תהיה הבת "אחד תבקש לתקוף את הצוואה בביהמ

 : ש נדרש לשתי שאלות"ביהמ. השנייה
 ? ת שניגוד לתקנת הציבורהאם ניתן לפסול תניו? האם תקנת הציבור היא חלק מחוק הירושה(1
 ? מסלקת יורש מהירושה שנוגדת תקנת ציבור האם תניית סילוקין(2

למעט השופט מלץ שאמר כי יש קושי עם תקנת הציבור כיוון שאין הוראה אשר פוסלת התנגשות בין תניה 
ה על דעתו של השופט ברק היא שאפשר להכניס את תקנת הציבור לתוך חוק הירוש . לבין תקנת הציבור

ברק . לחוק החוזים( ב)71כמו כן הוא פנה לסעיף . דרך אחת היא דרך עקרון על, ידי שתי דרכים חלופיות
השופט בייסיק נוקט בדרך שונה . אומר כי דרך סעיף זה ניתן להכיל את תקנת הציבור על חוק הירושה

את תקנת הציבור עשויות  תניות שנוגדות,הגישה המקובלת כיום. ואומר כי יש עקרון על של תקנת הציבור
 . להיפסל

לכן הכלל . יש את השיקול מדוע לפסול תקנה כזו, מנגד, טענה ראשונה היא שיש לכבד תניות סילוקין
זה . ש מבחין בין התנגדויות סרק שמוגשות בחוסר תום לב לבין התנגדויות שיש להן בסיס"שמאמץ ביהמ

 . סרק ומתי לאש מתי לאפשר קבלת תניות "משאיר שיקול דעת לביהמ

התערבות ביחסים ; שאלות שהתעוררו מחוץ לישראל –סוגי תניות המעוררות את שאלת תקנת הציבור 
אין כללים ברורים בדין . ' מגבלות שקשורות לחופש דת ומצפון וכיו, (מגבלת נישואים)משפחתיים 

 . הישראלי בנוגע לתניות מסוג אלה

 דוגמאות מהפסיקה הישראלית 

מותר לקבוע כי גירושי אחד הילדים יביאו להעברת זכות הירושה מאותו  –גרייבר ' גרייבר נ 821760ע "בר
אין , ש אומר כי יש רציונאל שמבקש להגן על הנכדים במקרה שההורים שלהם נפרדים"ביהמ. ילד לנכדים

 . אלא רצון של סב להגן על הנכדים שלו ולכן התניה הזו אושרה,הגבלה על החופש להתגרש

נפסלה תניה שהתנתה את זכות הירושה של בת אחת בהעדר קשר עם הבת  -גולד' כלפה נ 60/716א "ע
 . שתי בנותש אמר שהתניה הזו פסולה כי רוצים לעודד חידוש וקיום קשר בין אב ל"ביהמ. השנייה ועם האב

השופט שילו מזכיר את הדין . התניית זכות הירושה בגירושין -נשאר בצריך עיון -נדבי' נדבי נ( א"ת)ע "ת
הדין האנגלי עושה הבחנה בין פירוק קשרים . האנגלי שקובע כי תניה כזו נוגדת את תקנת הציבור

 . משפחתיים לבין חידוש קשרים משפחתיים

 'חלק א– פרשנות צוואה

 .של הצוואהמתן מובן משפטי ללשונה : פרשנות במובן הצר

 . התורה של ביצוע בקירוב, תורת התחליף, השלמת חסר,תיקון טעות : פרשנות במובן הרחב

מפרשים צוואה לפי אומד דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתוך " -לחוק הירושה( א) /0סעיף 
 ". כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות -ובמידה שאינה משתמעת מתוכה, הצוואה

, שנית. מתמקדים בלשון הצוואה, ראשית: מסורתית של הסעיף דיברה על שני שלבים התפיסה ה, כלומר
 (.וכל ראיה אחרת, צוואות קודמות)בהעדר פתרון עוברים לנסיבות 

באותו עניין היה מדובר במנוחה  -גלילי' שורש נ 021711א "ע-הפרשות הדו שלבית אומצה בפסיקה ב
לא לחיוב )הדירה לא נזכרה בצוואה וגם כך הבעל . בגבעתיים שהתגוררה עם בעלה מנישואים שניים בדירה

כל שווה כסף "בנוסף , המורישה הורישה דירה ברמת גן לאחותה,בצוואה נזכרה אחותה (. ולא לשלילה
האם הזכויות שלה בדירה , מה הדין של הזכויות של הדירה בגבעתיים: עלתה השאלה". שיש למנוחה

כולל כל דבר ולכן מחצית הדירה עוברת " שווה כסף"אפשר לומר . עוברות לאחות או לבעל( מחצית)
לא כולל את הזכויות בדירה ולכן רכוש שלא נזכר בצוואה מתחלק " שווה כסף"ניתן לומר כי , מנגד. לאחות

ש העליון הסכימו כי "ש המחוזי וביהמ"ביהמ. ומי שיורש את החלק המרכזי זה הבעל, פ דין"לפי ירושה ע
לא כולל את הזכויות " שווה כסף"ש המחוזי אמר כי "ביהמ; אבל באופן מפתיע, ברורהלשון הצוואה 

הצוואה ," שווה כסף"ש העליון אמר כי "ביהמ. פ דין"לכן הזכויות בדירה בגבעתיים מתחלקות ע. בדירה
 . חלה על כל רכוש האישה ואת הזכויות בדירה בגבעתיים גם כן יורשת האחות

 . ש העליון נדרשו לראיות"וביהמ, וזיש המח"בשני המקרים ביהמ
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באותו עניין היה מדובר באדם  -גישה פורמאלית לפרשנות צוואה -מסר' בורשטיין נ 070/710א "ע
כשהתגרש הילד היה צעיר והוא חשש כי אם ילך לעולמו אשתו לשעבר תשתלט על רכושו של , שהתגרש

שני הקרובים נפטרו ויחסיו עם הבן , שנים 23לאחר . הבעל לכן הוא הוריש את רכושו לשני קרובים אחרים
ש "ביהמ. כי האב שכח לתקן את הצוואה ולאחר מותו הותיר את הילד ללא כלום הבן טען. הפכו לקרובים

כלומר הבן , ש העליון דחה את הטענה הזו ובחר בדווקנות הצוואה"ביהמ, המחוזי קיבל את הטענה הזו
 ".יורש במקום יורש"ירש אבל לפי דוקטרינה אחרת 

בעניין פרשנות חוזים . ברק–ש העליון "יהמבאופן לא מפתיע מי שביקר את תורת שני השלבים היה נשיא ב
ניתן לפנות . ברק אימץ גישה פרשנית של שלב אחד -ד אפרופים"בפסביטל ברק את תורת שני השלבים 

, שנית. רק לאחר שעושים פרשנות לחוזה" לשון ברורה"ניתן לקבוע . לנסיבות גם אם לשון החוזה ברורה
ברק חיכה . ם את רצון המצווה אז זה מה שיש לעשותאם ניתן לפרש את לשון הצוואה באופן שיגשי

' יו נ'טלמצ 8122717א "ע- -להזדמנות להכניס את הגישה הזו בפסיקה והוא מצא את ההזדמנות ב
אישה הורישה את הכספים שהיו לה בסניף ארלוזרוב בבנק הלאומי להקמת קרן  -האפוטרופוס הכללי

האישה הלכה . לסניף אחר ולא שינתה זאת בצוואהבשלב מאוחר העבירה את הכספים , ל"לחיילי צה
כל השופטים שישבו בהרכב הסכימו שהכספים בכיכר המדינה  -?לעולמה ונשאלה השאלה מה דין הכספים

 .דעתו של ברק הייתה דעת יחיד. ל"צריכים להגיע לקרן לחיילי צה

מ "בע-ש העליון ב"בביהמישנה הסתייגות של השופט הנדל , יו לא אחידה'הפסיקה לאחר עניין טלמצ
השופט הנדל דחה בקשת . לא ניתן לומר משהו חד משמעי על תוצאות הפסיקה -פלוני' פלוני נ 1222788

זוהי לא הלכה והוא דן כדן ,ד של ברק ואמר כי היה מדובר באימת אגב "רשות ערעור והביע הסתייגות מפס
 . יחיד ולכן זה לא מהווה תקדים

מצד אחד נאמר כי מעמד אוטונומיית הרצון חזק יותר בדיני צוואות לעומת  -הדיון בספרות האקדמית
ר בלכר עם "כמו כן במאמרה של ד(. המנוח)היעדרות המצווה מן הדיון בדיני צוואות , מנגד. דיני חוזים

בריאת דמות )ר שלי קרייצר לוי הן הוסיפו התייחסות לכבוד המת וראיית הצוואה כמסמך עם נשמה "ד
 (.ידום הערך של כבוד המתלמצווה וק

 . ביצוע בקירוב, השלמת חסר, תיקון טעות, תורת התחליף: דוקטרינות –פרשנות במובן הרחב 

על פי מועד הפטירה ולא , נכס או זהות יורש, מאפשרת פירוש ביטוי בצוואה -דוקטרינת תורת התחליף
ה ערכה צוואה שבה הורישה דירה איש -גרין' נסקי נ'אוברז 272712א "ע :יישום . מועד עריכת הצוואה

לאחר הצוואה קנתה דירה אחרת ברחוב בוגרשוב אולם לא תיקנה את הצוואה , ברחוב פינסקר לבן שלה
ש כי ניתן להוריש לבן "ביהמ. עלתה השאלה האם הבן יורש את הדירה ברחוב בוגרשוב. ואז הלכה לעולמה

 .ףאת הדירה ברחוב בוגרשוב כיוון שמשתמשים בתורת התחלי

 'חלק ב– פרשנות צוואה

 : של טעויות דיני הטעות בכל הנוגע לצוואות מתחלקים לשני סוגים עיקריים–תיקון טעות 

  ש יש סמכות לתקן את הטעות"לביהמ -לחוק הירושה 02טעות סופר לפי סעיף . 

  תוצאה של פער בין המציאות האובייקטיבית לתפיסת : לחוק הירושה( ב) 03טעות לפי סעיף
 : המציאות הסובייקטיבית של המצווה 

 .  בזמן עריכת הצוואה המצווה עשה טעות וזיהה את האדם הלא נכון, לדוגמה -טעות עובדתית* 
לחוק ( ב) 03סת בסעיף הפסיקה המוקדמת קבעה שטעות משפטית לא נכנ,בעבר – טעות משפטית*

היו בני זוג שערכו  -רזניק' רזניק נ 011760א "ע-העניין הזה עלה ב. הירושה שמאפשר לתקן טעות
האישה נפטרה והבעל ירש . והורישו אחד לשני וגם לארבעת הילדים באופן שווה,צוואות הדדיות 

היא לא ידעה ,הטענה הייתה שהאם טעתה . את חלקה והחל להעביר את הרכוש לאחת הבנות
ש העליון אמר שצריך להיות "ביהמ. באופן שהוא יכול להעביר את הרכוש" בלתי מוגבל"שהוא 

אין זה המצב המשפטי וניתן  ,כיום(. ב) 03מדובר בטעות משפטית על מנת לתקן אותה לפי סעיף 
 . לחוק הירושה( ב) 03פ סעיף "לתקן טעויות כאלה ע

בשיעור על מי  -(עילת פסלות)מי שלא ידע להבחין בטיבה של צוואה הקשר בין טעות בצוואה לבין  :הערה
למרות ". תפיסת מציאות מעוותת"ר בלכר מתייחסת לנושא של "ד,שלא יכול להבחין בטיבה של צוואה 

הגישה היום היא שלא מדובר בעניין של . טעות-פסיקה מחוזית אחת שסיווגה את הסיטואציה הזאת כ
 .עיף שעוסק במי שידע או לא ידע מה טיבה של צוואהאלא בנושא שנשלט בס,טעות
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מדובר בשיטות ,מרבית שיטות המשפט אינן מאפשרות תיקון טעות -האפשרות לתיקון טעות אינה שכיחה
יש אפשרות לתקן את הצוואה אלא שהתנאי , בישראל. משפט שמאפשרות תיקון שהוא  דסטרוקטיבי

 ". מורה בצוואתו אלמלא הטעות אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה: "הוא

  -ר בלכר בחרה להביא "ד שד"פס, אין הרבה פסיקה שפורסמה בנושא של תיקון טעות
באותו עניין . ש לענייני משפחה מפי השופטת צילה צפת"ביהמ -יסקין' בן טובים נ 7282711( א"ת)ע "ת

תיות ולכן את כל רכושו הוא לא השקפות עולמו היו מסור. בעל רכוש רב,היה גבר שהיה נשוי ללא ילדים 
בכל חודש וכן הוצאות $ 2233אבל הוא הורה עליהם לשלם לאלמנתו , הוריש לאשתו אלא לאחיינים שלו

ש "לאחר מותו הלכה האישה ודרשה חצי מהרכוש מכוח הלכת השיתוף ואכן ביהמ. רפואיות במידה ויש
טית כי בחיוב הכסף הבעל חשב שהאישה האחיינים אמרו כי מדובר במצב של טעות משפ. קיבל טענה זו

אם הבעל היה יודע שיש לה הכנסה חודשית הוא לא היה מחייב את , בעצם, נשארת ללא הכנסה חודשית
השופטת מקבלת את הטענה כי היה טעות על ידי , בשלב הראשון. בכל חודש$ 2233האחיינים בתשלום 

עים בבירור מה היה מצב המורה בצוואה אבל החוק מאפשר לתקן את הטעות אך ורק אם יוד. המנוח
האלמנה טענה שהבעל היה .לא ניתן לדעת מה היה מצווה המורה בצוואתו אלמלא הטעות. אלמלא הטעות

השופטת . עדיין דורש שהאחיינים ימשיכו לשלם לה את התשלום החודשי על מנת להבטיח את הכנסתה
 . לאישהצפת קובעת בבירור שהבעל היה מורה לתת מחצית מהסכום 

, לעיתים       .הפתרון שמאמץ המשפט הישראלי הוא פתרון שמתיישב בצורה טובה יותר עם רצון המצווה
  . ביטול חלופה צוואה היא תואמת פחות את רצון המצווה

 -"?האם מדובר בחסר"כמו כן מתעוררת השאלה . בצוואה" אין"ל" יש"הוספת  -השלמת חסר בצוואה
עצם העובדה שאכן מדובר בחסר זו . 'אדם לא ידע שיש לו רכוש נוסף וכיו,מה לדוג,יכולה להיות טעות 

, שאימצה הפסיקה הישראלית הייתה לכאורה שמדובר בהסדר שלילי הגישה המסורתית.  קביעה פרשנית
 820712א "ע -השאלה הזו התעוררה ב. לבתי משפט בישראל אין סמכות להשלים חסר בצוואה

. גופים שונים למטרות צדקה, באותו עניין אדם חילק את רכושו בין קרובים -מגן דוד אדום' פרוכטנבוים נ
לאחר שנערכה (.כלומר מחצית בניין)למגן דוד אדום הוא הוריש את המניות שלו בחברה למקרקעין 

דבר הוא היה בעל הבניין כך שבסופו של ,הצוואה המוריש ירש גם את המחצית השנייה של המקרקעין 
מגן דוד אדום שצריך להשלים את החסר בצוואה וצריך לתת להם את הבעלות בבניין ,לאחר מותו . כולו
דחתה את הטענה של מגן דוד היום כיוון שלא ניתן היה לדעת מה , דעת הרוב מפי השופט ברק דאז. כולו

 סר בצוואות הדעה המקובלת היא שאין סמכות להשלים ח. היה רצון המצווה

  -בניגוד ל

ברק שינה את עמדתו ואמר כי יש סמכות להשלים חסר בצוואות ויש פסיקה כיום של בתי  -יו'עניין טלמצ
 . משפט לענייני משפחה שמאמצת גישה זו

באותו עניין היה מדובר בבני זוג ללא  -האפוטרופוס הכללי' ל נ"ז. מ.המנוח מ עיזבון 0072711( א"ת)תע 
ואם ילכו בעת " אני מורישה לבעלי,אני מוריש לאשתי"צוואות הדדיות שנאמר בצוואה כי  ילדים שערכו
מה פשר הביטוי , נשאלה שאלה. האישה הלכה לעולמה לפניו . יעבירו רכושם לאחייניות, ובעונה אחת 

: השופט שוחט אמר כי הצוואה מכסה שתי סיטואציות. יש כמה פרשנויות למונח זה. ?"בעת ובעונה אחת"
 . אז האישה יורשת. כאשר הגבר הולך לעולמו לפני האישה( 1
האפשרות שהאישה הולכת . האפשרות הזו לא התקיימה. שניהם הולכים לעולמם בעת ובעונה אחת(2

אבל ניתן להשתמש , הצוואה שותקת-לעולמה לפני הגבר היא אפשרות שלא מצאה ביטוי בצוואה
מסקנה שגם במצב כזה המנוחים רצו שהאחייניות ירשו ובכך להגיע ל" השלמת חסר"בדוקטרינה של 

 . שני בני הזוג ראו באחייניות כילדות שלהם, אותם

אך לא זהה לכתוב , דוקטרינה המאפשרת הגשמת רצון המצווה באופן קרוב -דוקטרינה ביצוע בקירוב
תימוכין . אותהדוקטרינה זו מאפשרת למרות הוראה בחוק הירושה כן לבצע את הצוואה ולקיים . בצוואה

נ -הס' ש נ"היועמ 0181760( א"ת)ע "ת: יישום דוקטרינה זו. לחוק הירושה 24לגישה זו ניתן למצוא סעיף 
לאחר . אישה הורישה את רכושה למוסדות צדקה יהודים שעוסקים בחינוך. הצוואה נערכה בגרמניה

ש להעביר את הכספים אליהם קרוביה טענו כי י. מלחמת העולם השנייה אף אחד מהמוסדות לא היה קיים
נכון שהמוסדות לא קיימים יותר אבל האישה רצתה ,ש אמר"ביהמ. כיוון שהמוסדות לא קיימים יותר

לייעד את הכספים שלה למטרות מסוימות שהיו חשובים לה ולכן יעבירו את הכספים למוסדות עם מטרה 
   .  יגשימו את רצונה של האישה דומה ובכך באפן מקורביו
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 איסור על חוזי ירושהה  

 : לחוק הירושה 1סעיף  
 .בטלים-הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם (א)
אינה בת תוקף אלא אם נעשתה , מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן (ב)

 .בצוואה לפי הוראות חוק זה

 הביקורות על האיסור 

 בהצעת החוק שקבעה את  האיסור להצדיק נקבע שאין זה מוסרי-הספרות והפסיקה 

 מגבלה נוקשה מדיי על חופש הציווי  -טיעון פטרנליסטי?      

 האם אכן זה מספק הגנה לטובת המורישים? 

  פ "תשלומים ע: דוגמה לנכסים שלא כלולים בעיזבון) 1אפשרויות נרחבות וקלות לעקוף את סעיף
 (לחוק הירושה 146סעיף  –ת גמל או עילה דומה קופ, ביטוח

תטען כי , ר בלכר"מפי ד, בפועל . יש לפרש בצמצום, לכאורה האמירות בפסיקה  -כללי: עמדת הפסיקה
 . החריגים שהוכרו בפסיקה מעידים על הכלל המגן על תוקפו של האיסור

  -מערכות היחסים עליהם חל האיסור

  הסכמים להם המוריש הוא צד : 
 (פ דין"אדם שאינו יורש ע)התחייבות להפוך אדם ליורש *
 (פ דין"אותו אדם יורש ע)התחייבות לנשל אדם מהירושה *

 הסכמים שעורך היורש: 
נ "בע)שאלה זו הושארה במצריך עיון בפסיקה  -(ויתור על ירושה בתמורה או שלא בתמורה*

 (פלוני' פלונית נ 7801160

  הבחנה בין עסקה בירושה לבין עסקה בעיזבון: יורש הוא צדהסכמים להם ה –פ הפסיקה "פירוט ע

 האישה חלתה במחלת נפש ואיבדה , בני זוג שהייתה להם דירה -ברגמן' יקותיאל נ 76/7106א "ע
דרך המלך היא למנות , הבעל והילדות רצו למכור את הדירה. את הכשרות המשפטית שלה

הם נערכו עם . לא זו הדרך בה הם נקטו, אפוטרופוס לרכוש לאימא ולעשות עסקה בשמה
 . ונים והעביר את חלקוהאב התקשר בהסכם עם הק(1: הרוכשים של הדירה שתי הסכמים

הבנות כיורשות של האם בדירה התקשרו בהסכם עם הקונים שבהסכם זה התחייבו להעביר ( 2
אף אחד לא יכול לערוך צוואה בשם של מי שאיבד את . )את חלקן בדירה כאשר ירשו זאת לקונה

, לאחר מספר שנים האם הלכה לעולמה(. הכשרות המשפטית ולכן הבנות יורשות את האם
ש אומר "ביהמ. ההתחייבות בטלה, לחוק הירושה 1פ סעיף "ולאחריו הילדות תקפו את העסקה ע

אבל את הזכות ,כי ככל שמדובר ביורשים לא ניתן להקנות את המעמד כיורשים לאדם אחר 
ש בדק את המטרה של "ביהמ. לכן ההסכם תקף, בעיזבון ניתן להתחייב ולהעביר לאדם אחר

 .יר את הנכס לרוכשים בשל המצב שהיו בוהעסקה והיא הייתה להעב

 נערך הסכם בין אחים שהבטיחו זכויות שוות בעיזבון כאשר ירשו  -סנוב' סנוב נ 761/11א "ע
הוא מתחייב להעביר ,הסכם זה אומר שאם אח אחד ירש יותר מאח אחר . מההורים שלהם

קאות כאלה הן בסדר ש אומר כי עס"ביהמ. לאותו אח על מנת שיהיה שוויון ירושה בין האחים
 . ש"י ביהמ"ולא מקנות מעמד כיורש והבחנה זו אושרה ע

 שלושה שותפים הקימו חברה והן חילקו את -מ"טקסטיל בע 1ב .ג.ד' ברדיגו נ 71221נ "ד
הם יצרו סוג ניהול ונתנו את , הרווחים באופן שווה ורצו להקנות זכויות ניהול רק לשותף אחד

לא היה להם ביורשים , את אותו אמון  שהיה להם באותו שותף .עיקר מניות הללו לאותו שותף
הם ידעו שהם לא יכולים . של אותו שותף והם רצו לוודא שהיורשים לא יקבלו את המניות הללו

הם הכניסו תנאי (.1זה בניגוד לסעיף )לערוך הסכם שהמניות עוברות אליהם לאחר מות השותף 
, לאחר מותו המניות פקעו.ם מות השותף בעל המניותלתוך המניה ואמרו כי המניות פוקעות ע

ברק בוחר להכשיר את העסקה . באו היורשות של אותו מנהל ואמרו כי לא ניתן לעשות זאת
לבין הסכם שאינו מעביר זכות , וקובע את ההבחנה בין הסכם שבו מועברת זכות בעקבות המוות

 .מעבירה זכות, בפועל, אלא שהתוצאה שלו, בפני עצמו
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כלומר אם , פסיקה יצרה הבחנה בין ההסכם עצמו שהוא בטל לבין צוואה שנערכה בהתאם להסכםה
לא ניתן יהיה ,כמו כן עורכים צוואה להסכם , עורכים הסכם עם אדם ומתחייבים להעביר לו רכוש

אם הצוואה נערכה בהתאם להסכם הצוואה אינה . לחוק הירושה 1לתקוף את הצוואה דרך סעיף 
 . לה מתעוררת כאשר לא עומדים בעריכת ההסכםהשא. נפסלת

פ הפסיקה "הגדרת הסכם ממון ע – ?האם חוק יחסי ממון יתר חריג לאיסור על הסכמי ירושה
שרעבי  712871א "ע-הגדרה זו נקבעה ב  .כהסכם הצופה פני עתיד ומתייחס למצבים של פרידה ומוות

לכן אין הלכה מחייבת , י ממון כחריגבספרות האקדמית הנטייה היא לראות בחוק יחס.שרעבי' נ
כיוון שאם ההסכם נערך לאחר הנישואין הוא צריך לקבל , השאלה כמעט ולא מתעוררת. לשאלה זו

לכן יש לערוך צוואה בשביל שלא תהיה מנוגדת , ש ואם לפני הנישואין בפני נוטריון"אישור מביהמ
  .  1לסעיף 

היה מדובר בהסכם שלא עבר על -אלמונית' וני נפל 7886/71מ "בע-שאלה זו התעוררה בפסיקה ב
היה מדובר בנישואין שניים ובני הזוג . הדעות נחלקו, פ המשיכו לדון בשאלה"הליך של אישור ואע

לאחר הגירושין . ערכו הסכם כי הדירה מלפני הנישואין נשארת של הבעל ולאשתו אין זכות בדירה
הסכם זה לא אושר וגם .נשארה בבעלותו של האב בנותיו של הבעל הסתלקו מהירושה כך שכל הדירה

ש המחוזי "ברוב דעות ביהמ. לאחר מותו באה האישה ואמרה כי היא יורשת. הבעל לא ערך צוואה
השופט הנדל , ש העליון"הוגשה בקשת רשות לביהמ. בבאר שבע קיבל את עמדת האישה והיא ירשה

אולם זוהי לא ההלכה . ץ את דעת הרובקבע שאין הצדקה למתן רשות לערער ובאמרת אגב הוא אימ
 .כיוון שהבקשה נדחתה

 ((ב) 1קבוע בסעיף ) האיסור על מתנה מחמת מיתה
באישה שהייתה לה דירה והיא ערכה הסכמים עם נכדים  היה מדובר-בלס' פילובסקי נ 672711א "ע

כלומר השליטה , האישה כי היא נותנת מתנה והיא עוברת כאשר האישה בחיים,(בן אחד נפטר)וילדים 
ש אמר כי המטרה "ביהמ. היא רצתה לבטל את מס העיזבון, לאישה לביצוע פעולות בדירההייתה 

פסיקה הבחינה בין מתנה שהמוריש התחייב להעביר ה הייתה להקנות את המתנה רק לאחר המוות ו
 .לפני המוות והמוות ארע לפני שהועברה המתנה לבין התחייבות למתן מתנה אחרי המוות

 -לחוק הירושה 06סעיף 
 . אינה תופסת -לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה, התחייבות לעשות צוואה(א)
 . בטלה-ות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלההוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכ(ב)

 צוואות הדדיות

כאשר ההוראות שקבע כל אחד מן המצווים , צוואות שערכו שני מצווים -?מהן צוואות הדדיות
ולא היו נערכים בצורה שנערכו לולא , בצוואתו נסמכים על ההוראות שקבע המצווה האחר בצוואתו

צוואות בין : דוגמה)כלל צוואה הדדית היא גם משותפת  בדרך. ההסדרים הקבועים בצוואה האחרת
 (. בני זוג

  -?מהם הקשיים המשפטיים שמעוררות צוואות הדדיות 

  לחוק הירושה 21סעיף  –צוואה היא מעשה אישי. 

 לחוק הירושה 02סעיף  -הוראת צוואה המזכה את מי שהיה שותף לעריכתה. 

 : הקשיים העיקריים

  בנוגע לירושההאיסור על עריכת הסכמים. 

  לחוק הירושה שאינו מאפשר להגביל את היכולת לשנות צוואה 26סעיף . 

דחיית , הפסיקה הישראלית הכירה בצוואות הדדיות – הכרה בתוקפן של צוואות הדדיות על אף הקשיים
, לחוק הירושה 1כאשר באים לדון לפי סעיף .השפעה בלתי הוגנת, טענות לבטלות בגין שותפות בעריכה

שהן )לבין הצוואות שנערכו על בסיס ההתחייבות ההדדית ( הבטל)סיקה עשתה הבחנה בין הפן ההסכמי הפ
 (. תקפות
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  התנערות חד צדדית של אחד המצווים: הבעיה

 לאחר מותו משנה המצווה השני את צוואתו. מצווה ראשון נפטר. 

 שינוי הצוואה כאשר שני המצווים עדיין בחיים . 

 -הייתה אמרת אגב של ברק ב.אין מגבלה על היכולת לשנות צוואה הדדית  0220ת עמדת הפסיקה עד שנ
אפשר להגביל מכוח עקרון תום הלב את היכולת של מצווים לחזור בהם  -סולומון' מלמד נ 20//711א "ע

אמרה זו נשארה כאמרת אגב כיוון שכאשר ברק קרא את הצוואות אינו ראה . מהוראות צוואה הדדית
 . לה והמצווים השאירו לעצמם את האפשרות לשנות את הצוואההוראה מגבי

 –א לחוק 1הוספת סעיף – 0220תיקון החוק בשנת 

  חל רק על צוואות הדדיות בין בני זוג 

  צד שמעוניין לבטל–  
יש למסור הודעה בכתב לצד השני ושתי הצוואות יחדיו בטלות באופן  -בחיי שני בני הזוג*

 . אוטומטי
 (. בעין או בשווי)יש להסתלק מהעיזבון או להשיב מה שירש  -אחדלאחר פטירת ה*

 ניתן להתנות או לקבוע אחרת -סעיף דיספוזיטיבי. 

  -קשיים ושאלות בעקבות תיקון החוק

  והאם כולל ידועים בציבור? א  1לעניין סעיף " בני זוג"מיהם? 

  727828602( א"ת)תע  –? (למשל, אחים)אחרים המעוניינים לערוך צוואות הדדיות  מה לגבי 
אחים ואחיות עדיין יכולים לערוך צוואות  -ש"היועמ' ל נ"עיזבון המנוחה וקסמן סימה ז

כלומר כל אחד יוכל ,אולם הם עדיין יהיו כפופים לחוק לפני התיקון והמגבלה לא תחול , הדדיות
 .לשנות את הצוואה מבלי להיות כפוף למגבלות 

 אפוטרופוס לא יכול : נזכיר)האחד איבד את כשרותו המשפטית שינוי בחיי זני בני הזוג אך כש
 (. לעשות צוואה בשביל אחד מבני הזוג

 הפסיקה עוד לא נתנה על זה את הדעת -.מצב של שינוי מוצדק של הצוואות ההדדיות . 

  א כאשר גם ביטול או שינוי הצוואה נערך לפני תיקון החוק1צוואות שנערכו לפני הוספת סעיף- 
היה מדובר בבני זוג שערכו צוואות הדדיות  -גמליאל' זמיר נ 72282126מ "בע -לתה בהשאלה ע

כל . בפועל הילדים קיבלו את רוב הרכוש בעודם בחיים. לילדם, לאחר מותם, שהורישו אחד לשני
לאחר פטירת האם האב נישא מחדש ונולדה לו ילדה . האם הלכה לעולמה. מהרכוש 0/4ילד קיבל 

. צוואה שבו כתב כי הוא מוריש את רכושו לאישה החדשה ולילדה שנולדה לו האב ערך. נוספת
ש הכשיר את שינוי הצוואה לאור העובדות ולכן נראה זה הוגן להוריש את מה שנותר לאב "ביהמ

ש אומר כי צוואות שנערכו לפני התיקון ושינוי הצוואה נערך "ביהמ. לבת הזוג החדשה ולילדה
 .זוהי ההלכה. הישן ואין מגבלה על יכולת השינוי של כל אחד מהמצוויםולכן חל הדין  2332לפני 

  אין הלכה מכיוון שלא  -א אך מבקשים לשנותן לאחר התיקון1צוואות שנערכו לפני הוספת סעיף
( ם-י)תע -שאלה זו עלתה ב.ש לענייני משפחה"אלא בביהמ,ש עליון "מדובר בהכרה של ביהמ

השופט גרינברגר אומר כי כאשר רוצים לשנות צוואות  -ניאלמו' פלונית ואחרים נ 782/2812
אלא , (לכאורה נשמע הגיוני)א 1שנערכו לפני החוק אי הביטול של הצוואות כפוף להוראות סעיף 

שמכאן השופט אומר אמירה שמרוקנת מתוכן את אמירתו ומוסיף שרק כאשר מדובר בצוואות 
. לה ולכן ניתן להראות שאין הסתמכותהדדיות יש להוכיח שיש הסתמכות בלא הוראה מגבי

( י חיפוש הגבלה בצוואות"הוא דורש להוכיח הדדיות והסתמכות ע)בפועל : התוצאה המעשית
 . סביר להניח כי לא תימצא הגבלה ולכן משאיר את הדין הישן

 הסתלקות מירושה

ות שעומדות אחת הזכויות היחיד -לחוק הירושה 7פ סעיף "הסתלקות של היורש מזכותו בעיזבון ע
לא ניתן . בהקשר זה ידו של היורש על העליונה מול המוריש, לא ניתן לכפות על יורש לרשת. ליורש

, כאשר אדם מסתלק מהעיזבון. מי שהסתלק כאילו לא ירש מלכתחילה. לכפות על אדם לקבל ירושה
 .כאילו לא קיבל ירושה מלכתחילה
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לא . ילד או אח של המורישה בלבד, ניתן להסתלק לטובת בן זוג -הסתלקות לטובת אנשים מסוימים
 . ניתן להסתלק לטובת יורשים אחרים

היא אינה מושפעת משיטת , היכולת של יורש להסתלק מזכויותיו בירושה לטובת אדם אחר, ראשית
 .מעגלי הקרבה שקובעת את סדרי עדיפויות בין יורשים

כלומר אותו אדם . לחוק הירושה 7אחר המנויים בסעיף  לא ניתן להסתלק לטובת אדם, לעומת זאת
 . אלא רק לצאצאיו של המוריש. לא יכול להסתלק לטובת צאצאיו

 :ישנם שתי הבחנות לעניין זה-הסתלקות כללית
 .לחוק הירושה 12סעיף  -פ דין שהסתלק חלקו מצטרף לחלקם של שאר היורשים"אם מדובר ביורש ע 

אם קבע המוריש אדם )הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת  -שהסתלקפ צוואה "אם מדובר ביורש ע
  (. לחוק הירושה 23סעיף ()אחר שיזכה במקומו

 : העסיקו את הפסיקה שתי שאלות ?מגבלות על זכות ההסתלקות

 .הסתלקות על מנת להבריח מכסים מנושים (1

 .הסתלקות על מנת לחמוק מתנאי לזכייה בצוואה (2

 ורשהסתלקות כאשר ישנם נושים לי(1
היו לו נושים ובין היתר הוא , היה מדובר באדם שהיו לו חובות רבים -סיטין' סיטין נ 718/260א "ע

האב שלו נפטר והוא רצה להסתלק מהירושה לטובת . התגרש מאשתו והיא הייתה אחת מבעלות החוב
וההסתלקות השופט ברק קבע שעיקרון תום הלב חל על ההסתלקות וכאשר אדם יודע שיש לו חובות . אחיו

 . מונעת מנושים לגבות את חובם היורש אינו יכול להסתלק כיוון שזה לא בתום לב

הוא היה מעדיף שהרכוש יגיע , אם מסתכלים על מה שהמוריש היה רוצה -הייתה ביקורת על פסיקה זו
 . מנגד אומרים כי לא ניתן לדעת מה המוריש היה רוצה. לילד השני ולא לילד בעל החובות

 קות על מנת להשתחרר מתנאי מגביל בצוואההסתל(2
הוא רצה שרק הבנים .בת ואישה , היה מדובר באדם שנפטר והיו לו בנים-אליהו' דשת נ 7100822א "רע

רצו ( הבנים)כל האחים . הוא קבע שהילדים יוכלו לרשת רק לאחר פטירת האם, ירשו ולנשל את הבנות
פ צוואה ועוברים לירושה "לכאורה ההוראה מתבטלת ואין יורשים ע,להסתלק מהצוואה ואם זה המצב 

. יורשים שווה בשווה והם מקדימים לעצמם את זכות הירושה ולא מחכים למות האםפ דין וכל הילדים "ע
ש אמר כי לא ניתן להסתלק מירושה על מנת להשתחרר מתנאי המגביל את הזכייה בצוואה ולכן "ביהמ

 . ההסתלקות שלהם נפסלה

 הזכות למזונות מהעיזבון

 . לחופש הציווי של המצווה( מצומצם)הזכות למזונות מן העיזבון מהווה חריג  
 .לחוק הירושה( ב) 72סעיף  -לא ניתן לשלוח או להגביל את הזכות למזונות בצוואה

 . לחוק הירושה( א) 72סעיף –בטל -הסכם בדבר מזונות מן העיזבון אשר נעשה בחיי המוריש
 (. דין טריטוריאלי)ל פי חוק הירושה ולא על פי הדין האישי הזכות למזונות מן העיזבון נקבעת ע

 . לחוק הירושה 27סעיף  –הורים , ילדים, בן זוג -הזכאים למזונות מהעיזבון

מי שצריך להוכיח מזונות זה מי , הזכאות למזונות קמה רק במקרה של נזקקות -היקף הזכות למזונות
. הנזקקות באופן מצמצם על מנת לא לפגוע בחופש הציוויש העליון פירש את תנאי "ביהמ. שזקוק למזונות

מה שהזכאי למזונות יקבל מן העיזבון , שווי העיזבון: ש בין היתר"בקביעת מידת המזונות מתחשב ביהמ
רמת החיים של הזכאי למזונות ושל המוריש כפי שהייתה טרם מוות המוריש ומתחשב ברכוש , כיורש

 . והכנסות של הזכאי למזונות

 .לחוק הירושה 21סעיף –נות מן העיזבון כוללים גם הוצאות שמטרתן הכשרה למשלח יד מזו

אולם . ניתנת למשך תקופת האלמנות ונפסקת עם נישואים מחדש -זכות בן או בת הזוג למזונות מהעיזבון
לחוק ( 1()א) 26סעיף –( תמריץ להינשא מחדש)ניתן להעניק מענק חד פעמי לאלמה הנישאת מחדש 

 . אזי אין זכאות למזונות מהעיזבון, במקרה בו טרם מות המוריש נשללה זכות בן הזוג למזונות. ההירוש

רק כאשר מדובר בשלילת הזכות באופן שבן הזוג הנותר בחיים לא יכול היה  -שלילת זכות בן הזוג למזונות
 /76282א "ע-הזכות שנשללה לעומת זכות שלא הייתה קיימת בחיים מלכתחיל.להחזיר לעצמו את הזכות
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ד נקבע שהזכות למזונות יכול "בפס(. אישה שבגדה בבעלה לא תוכל לתבוע מזונות, לדוגמה) .לוי' לוי נ
ש יכול להחליט כי נשללה הזכות "ביהמ.  למרות שלא הייתה קביעה לפני המוות,להיקבע גם באופן אגבי 

, שישנם זוגות שלא יכולים להינשא ןמכיוו" נשללה"יש לציין את עניין ה. של האישה למזונות מהעיזבון
האישה תוכל להגיש תביעה למזונות , במצב כזה לא מדובר בשלילת הזכות למזונות -לדוגמה כהן וגרושה

כיום יש פסיקה של . מהעיזבון למרות שיכול להיות שבחיי בני הזוג לא הייתה יכולה לתבוע ממנו מזונות
 . בני זוג בנישואין אזרחייםשל ( חוזית)ש העליון שיש חובת מזונות "ביהמ

אינם נשואים ....איש ואישה החיים חיי משפחה בבית משותף" -זכויות הידועים בציבור למזונות
 . אישה ואישה,איש ואיש -ש מחוזי הכיר ב"ביהמ. לחוק הירושה( ג) 26סעיף  -"לאחרים

לעניין " ידועים בציבור|בגדר בני הזוג אינם יכולים לקבוע אם הם  -מדובר במצב שונה מזכויות בירושה
היה מדובר בבני  -ל"עיזבון המנוח גבריאל אוסטרליץ ז' נהור נ-בר 7126208א "ע -עניין זה עלה ב. סעיף זה

הם ערכו הסכם וכל אחד השאיר את מה . לשניים זוהי הייתה מערכת זוגית שנייה ולשניים היה רכוש,זוג 
הגבר . כמו כן הם אינם רואים את עצמם כידועים בציבור .שהיה שלו בנפרד חוץ ממה שהם ירכשו יחדיו

הזכות למזונות מהעיזבון היא קוגנטית וניתנת במצב . ]הלך לעולמו והאישה תבעה מזונות כידועה בציבור
הנשיא שמגר בעליון . ש נדרש לפרש את ההסכם ולקבוע את תוקפו"ביהמ[. איש/של נזקקות של האישה

בני הזוג אינם יכולים לקבוע בהסכם אם הם ידועים בציבור או לא , וןקבע שלעניין המזונות מהעיזב
 . הם נותנים לבני זוג לעשות זאת הופכים את ההוראה לדיספוזיטיבית(. הזכות היא קוגנטית)

אולם ניתן להעניק מזונות לילד בגיר עד . 11הזכות היא עד גיל ,ככלל  -זכותם של ילדים למזונות מהעיזבון
כל זמן שהמגבלה קיימת ניתן להעניק מזונות  -נפשית או שכלית, יש לו מגבלה פיסיתילד ש. 20גיל 

 . לחוק הירושה( 0),(2()א) 26סעיף  -מהעיזבון

כולל , כולל ילד מאומץ, כולל ילד נולד אחרי מות המוריש -לעניין הזכות למזונות מהעיזבון" ילד"הגדרת 
 . לחוק הירושה( ד) 26סעיף –ו שפרנסתו הייתה על המוריש כולל נכד שנתייתם א, ילד שנולד מחוץ לנישואין

רק כאשר הדאגה לפרנסתם הייתה על המוריש ערב מותו ואם  -זכותם של הורי המוריש למזונות מהעיזבון
 . לחוק הירושה( 4()א) 26סעיף  -הזכות עומדת לרשותם עד סוף חייהם,הם מצליחים להוכיח זאת 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 


