
 )מועד א'( מבחן –דיני ירושה תשע"א 
 

  ם התשובות תוקנו או שנרשמו הערות לא תמיד הורדו בשל כך נקודות.היודגש כי גם במקומות ב
 

א. אדם נפטר ללא צוואה והותיר אחריו: שני אחים מאותה אם ומאותו אב, אחות נוספת אשר נולדה  .1
 ה? מהו גדר הספקות?לאימו מנישואים שניים, ובן דוד. כיצד תתחלק הירוש

במשק בית משותף עם ליאורה. השניים אינם נישאים מכיוון שיהודית,  0222ב. מיכאל חי החל משנת  
ובית הדין  1991אשתו בנפרד של מיכאל מסרבת לקבל את הגט, אף שהשניים חיים בנפרד החל משנת 

 יו ליהודית. הרבני חייב את יהודית בגט. למיכאל שלושה ילדים אשר נולדו לו מנישוא

נפטר מיכאל מבלי שהותיר אחריו צוואה. מי יירש את עזבונו? האם הייתה תשובתך  0229בשנת 
משתנה לו החוק היה בהתאם לחלק של הצעת הקודקס האזרחי העוסק בירושה )אשר נוסח על ידי 

 וועדת טירקל(? 

נפטרה אסתר, אמה  0222ת . בשנ0222ג. אפרת, אומצה על ידי רחל בהיותה תינוקת. רחל נפטרה בשנת 
של רחל בלא שהותירה צוואה. מהו מעמדה של אפרת כיורשת? האם מעמדה כיורשת מושפע משאלת 

 קיומם של יורשים אחרים של אסתר?
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לה השלישית. גדר הספקות הוא בן דוד לא יורש הוא בכלל מהפרנט –חלוקה לפי פרנטלות  (א
בעלת זכות ירושה עצמאית. מכוח עיקרון הנציגות  או האם יורשת רק לעניין האחות למחצה 

עקרון עפ"י  .כולם יורשים שווה בשווה –שיוויון בתוך הפרנטלה אם יורשת עצמאית אזיי 
 האחים המשותפים יורשים יותר מהאחות למחצה. הנציגות

 
נקבע ע"י הש' אילן שכאשר ביה"ד מחייב בגט פיטורין והגט לא יוצא בפס"ד סבג בהערת אגב  (ב

האישה לא עונה על הגדרת בן זוג ולכן אינה יורשת אותו .  –לפועל עקב סירובה של האישה 
ייתכן שבהתאם לכך יהודית לא תירש למרות שכיום התפיסה היא של נישואין פורמאליים. 

 .שכן  הסעיף קובע שאף אחד מהם לא היה נשוי כלשונו הידועה בציבור לא תירש. 55סעיף 
ועדת טירקל יש להתחשב בנישואין בפועל ולכן זוג נשוי שחיים  הילדים יירשו בכל מקרה. 

 שנים לא ירשו זה את זה ולכן יהודית לא יורשת וייתכן שליאורה תירש. 2 -בנפרד יותר מ
 

היא נחשבת הבת  –ילדתה  אפרת שאומצה כדין יורשת את רחל שאימצה אותה כאילו הייתה (ג
של רחל, אבל אינה נחשבת נכדתה של אסתר היא אפילו אינה נחשבת אחות. ולכן היא יורשת 
את רחל אך לא את אסתר.  לעניין השפעה משאלת קיומם של יורשים אחרים לעניין רחל לא 

אם יש שק"ד למדינה ה 11אם אין יורשים אחרים המדינה יורשת ובהתאם לסע' לעניין אסתר 
 לתת לאפרת וכמה.

 

 

דליה הינה שופטת בבית משפט לענייני משפחה. אחר צהריים אחד הגיעה לביתה מיכל חברתה, אשר  .0
באותה עת נאבקה במחלת הסרטן וקיבלה טיפולים כימותרפיים. בשיחה בין השתיים אמרה מיכל 

המחצית הנותרת  לדליה כי הייתה מעוניינת לתרום מחצית מרכושה לאגודה למלחמה בסרטן ואת
לחלק באופן שווה בין שתי בנותיה. מאוחר יותר הגיעה לביתה של דליה, אחייניתה שני וגם באוזניה 
חזרה מיכל על הדברים האמורים. כשנה לאחר אותה שיחה הכריעה מחלת הסרטן את מיכל והיא 

לרשת מחצית  נפטרה. האם על בסיס העובדות המתוארות לעיל יכולה האגודה למלחמה בסרטן לתבוע
 מרכושה של מיכל?
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ראשית יש לדון הא ם מדובר בצוואה בפני רשות? לבחון האם הדברים נאמרו במסגרת כובעה של 

 דליה כשופטת? דליה אומנם שופטת אבל הדברים לא נאמרו לה במסגרת תפקידה.
 

שצוואה תיחשב צוואת שכיב מרע : יש לדון האם  הדרישה היא סובייקטיבית ואובייקטיבית ע"מ 
 מצטברת שאדם תש כוחו ולא יכול לקום ממיטתו. 

 
 ..האם מדובר בפגמים שניתנים לתיקון? 05לדון בתיקון פגמים סעיף 

 
ה התכוון לצוות בפס"ד פיק נקבעה ההלכה ששני העדים לא חייבים להיות ביחד וזאת בתנאי שהמצוו

 וששני העדים הבינו שהם במעמד של ציווי.
 

ביהמ"ש קבע שאדם שעושה צוואה חייב להיות בהכרה ולהבין שהוא עושה צוואה זה שהמוריש אומר 
 אי אלו דברים זו לא צוואת שכיב מרע.

 

יבות יום מיום שעברו הנס 22אם המת לא מת תוך  –צוואת שכיב מרע אפילו נתקיימו בה כל הכללים 

 מתבטלת, האם חלפו הנסיבות?.

 
 

בתיה הינה אלמנה ולה שני ילדים: גיא ושירה. לאורך השנים, ובמיוחד לאחר פטירת בעלה, היו יחסיה  .2
של בתיה עם שירה מעורערים. לטענתה, שירה הזניחה אותה ולא דאגה לה כפי שבת צריכה לדאוג 

ערכה בתיה צוואה  0225ייע בעת זקנתה. בשנת לאמה. גיא, לעומת זאת, לדבריה, טיפל בה, דאג וס
בעדים בה ציוותה את כל רכושה לבנה גיא בלבד. לצוואה היו עדים חבריה הטובים של בתיה, בני הזוג 

 אלחנן ומאירה. 

שלחה בתיה מכתב בכתב ידה לאלחנן ומאירה ובו כתבה כי היא מבקשת לבטל את  0212בשנת  
דיה ירשו אותה באופן שווה, על מנת שלא לפגוע במערכת היחסים צוואתה שכן היא מעוניינת ששני יל

 שביניהם כאחים. חודש לאחר שליחת המכתב נפטרה בתיה.  

 בהסתמך על העובדות המתוארות לעיל כיצד לדעתך יחולק עזבונה של בתיה? .א
 מהם שיקולי המדיניות אשר לדעתך יובאו בחשבון על ידי בית המשפט לו יידרש לשאלה? )בונוס: .ב

האם לדעתך ישנם שופטים/ות אשר היו פוסקים/ות באופן מסויים ושופטים/ות אשר היו 

 פוסקים/ות באופן אחר?(
האם הייתה תשובתך לסעיף א' משתנה לו במקום מכתב הייתה שולחת בתיה לבני הזוג אלחנן  .ג

 ומאירה הודעה בדואר אלקטרוני בדבר רצונה לבטל את הצוואה.
 במאוחד. החלוקה לסעיפים היא לשם הנוחות ובהירות השאלה בלבד.  ניתן לענות על כל הסעיפים
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 יש לדון בביטול אל מול עריכת צוואה  
 

קובע כי המצווה רשאי לבטל צוואתו אם ע"י ביטול מפורש באחת הצורות לעשיית צוואה  23סעיף 
 "י השמדת צוואה או ע"י עשיית צוואה חדשה.ואם ע

 
 ניתן לבטל צוואה בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בע"פ. אחת הצורות לעשיית צוואה: 



 
המצווה מציין בכתב ידו כי הצוואה מתבטלת כתב היד נושא תאריך כתוב בידו של המצווה וחתום על 

וואה  ואז תהא ירושה עפ"י דין. דרישות ידו. לכן אם אכן המכתב ערוך כמצוין מדובר על ביטול צ
 בביטול צוואה הינן גמישות יותר מאשר בעריכת צוואה.

 
 ניתן לראות במכתב גם צוואה חדשה באם יש עליה תאריך וחתימה. 

 אך יש צורך בדרישות יותר פורמליסטיות לעניין עריכה מאשר בביטול.
 

 ביטול צוואה. –פס"ד אהרון 
 

 יתן לתקן חוסרלחוק נ 05בהתאם לסעיף 
 

 ב( פורמליזם מול שק"ד שיפוטי
בטלמצ'יו התחקות אחר רצון המצווה הספיציפי ואם לא ניתן אז לפי המצווה הסביר מעדיף  –ברק 

 את אומד דעתם של הצדדים
 

 ברק טלמצ'יו צפת בן טובים.  –פוסקים לפי הדין הראוי  –ברק ארבל וצפת 
 

אה אם הייתה שולחת במייל אין המדובר בצוואה בכתב ואף ג( האם אפשר ביטול במייל או עריכת צוו
ן לראות בכך ביטול, ייתכן תלא פגם שניתן לריפוי ולכן לא ניתן לראות בכך צוואה חדשה אך האם ני

 שכן לאור הגמישות בדרישות. 
 

 

 

בתקופות אהרון לוי היה צייר אומן ולו שתי בנות, עמליה ואלונה, וארבעה נכדים, שניים מכל ילדה.  .1
בהן היה שקוע ביצירה נהג לנתק מגע עם העולם ולהתבודד. התבודדותו לשם היצירה העמיקה ככל 
שגילו התקדם. בתקופות בהן לא התבודד היה לאהרון קשר חם  ואוהב עם שתי בנותיו וארבעת נכדיו. 

עם אורח  גילה, אימן של עמליה ואלונה, התגרשה מאהרון לאחר שהבנות בגרו, בשל קשייה להשלים
ערך אהרון צוואה ובה הוריש את רכושו באופן שווה לארבעת נכדיו וכתב כי הוא  0221חייו. בשנת 

 מעוניין להבטיח את עתידם.

בתקופות התבודדותו  הארוכות סירב אהרון לקיים קשר עם הבריות מלבד מבתו עמליה, אשר בה 
בית שתדאג לנקיון הבית ובישול,  נעזר לשם ביצוע קניות, תשלום חשבונות, קשר עם מנהלת משק

וכדומה. בפגישותיה עם אביה, שוחחה עמליה ארוכות עימו על מצבה הכלכלי הקשה של אמה, גילה, 
 אשתו לשעבר ועד כמה ראוי יהיה להוריש לה את רכושו, על אף שהם חיים שנים רבות בנפרד. 

ון גם מבעיות רפואיות, נפטר , לאחר שני וחצי של התבודדות רצופה, במהלכה סבל אהר0212בשנת 
 אהרון. הוא הותיר אחריו צוואה ובה ציווה את כל רכושו לגילה, גרושתו. 

מחמת השפעה בלתי הוגנת וכי הם היורשים  0212הנכדים טוענים כי יש לבטל את הצוואה משנת 
 החוקיים. חווי/חווה דעתך.
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 יש לדון בהשפעה אל מול השפעה בלתי הוגנת. 
 

 תלוי בהשקפת העולם של הש' -)א( לחוק 22השפעה בלתי הוגנת קבועה בסעיף 
 

 לא צריך לפרט את כל  המבחנים.
 

עד כמה בזמן הרלוונטי לעשיית הצוואה המצווה היה עצמאי מבחינה  –מבחן התלות והעצמאות 



 פיזית ושכלית.
 

האם הנהנה הוא זה שסייע למצווה  –הקשר שהיה בין המצווה לבין הנהנה  –לות והסיוע מבחן הת
 להתגבר על הקשיים שלו

 
 האם המצווה היה מנותק מאנשים אחרים. -מבחן קשריו של המצווה עם אנשים אחרים

 
  -מבחנים להפרכת החזקה

 מבחן הקרבה הרגשית
 מבחן הנישול

 מבחן השימוש לרעה בתלות
 עה המותרתמבחן ההשפ

 האם הזוכה הוא קרוב של המשפיע. –מבחן ההשפעה לטובת אחר 
  –מבחן הגיונה של הצוואה 

 
יש לאבחן את פס"ד גודמן מהמקרה דנן ניתן לראות שבמקרה דנן הבת כן מרוויחה משינוי הצוואה כי 

 ייתכן שבכך תקבל נקודות זכות אצל אימה./או לחילופין אז היא תירש את אימה ו
 

 
 

למירה שני בנים: מיכאל ויוחנן. לאורך השנים סבלה מירה מסכיזופרניה וחיה בתחושה כי בנה,  .5
מיכאל, מעוניין להרעילה. מירה הלכה לעולמה והותירה צוואה ובה היא מורישה את כל רכושה לבנה, 

וה/חווי יוחנן. מיכאל מעוניין לדעת האם יוכל להביא לביטולה של הצוואה ולרשת יחדיו עם יוחנן. חו
 דעתך.
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  03יש לבחון האם המקרה עומד בתנאי סעיף 

( לדעת את היקף 0( המצווה מודע לטיב מעשה הצוואה ותוצאותיו 1הפסיקה קבעה מבחנים בסיסיים  
 צאות עשיית הצוואה על יורשיו. ( מודעות לתו2הרכוש שהוא מנחיל ואת זהות יורשיו 

 תנאים מצטברים כאשר המועד הקובע הוא מועד עריכת הצוואה. 2
 

ביהמ"ש העליון קובע כאשר אדם מסוים עורך צוואה כאשר דעתו משובשת עליו, כלומר הרצון לא בא 
ון ממנו אלא מאיזשהו ,דיבוק" שדבק בו והוא שמכתיב לו את הדברים ולכן לא ניתן לומר שזהו רצ

המנוח. כלומר בנוגע לשאלה המשפטית חשין מכריע שאם תפיסת המציאות התעוותה בגלל חולי נפש 
והיא זו שגרמה לכתיבת הצוואה, אז הצוואה תיפסל. חשין חושב שבמקרה כזה זה לא באמת רצון 

 המוריש.
 

 חייבים להוכיח קשר סיבתי בין תעתועי השווא וההזיות לתוכן הצוואה. 
 

י עולה השאלה האם צריך להוסיף את הדרישה הנוספת שהמצווה יפרש בדעה צלולה "בבעניין קרן ל
יש לזכור שבקרן לב"י הייתה סיבה את המציאות. במקרה כזה קבע שלא ניתן לומר שזהו רצון המנוח. 

אובייקטיבית לשינוי הצוואה )הסירוב להשיב את הכספים(. בנתוני השאלה לכאורה לא הייתה סיבה 
 פה בגלל שלא היה מדובר בחולי נפש נקבע שזה רצון המנוח.בכלישכזו. 

 

 לא ניתן לתקן מכוח טעות

רחל ותמר הן אחיות. לרחל בן, בת ושלושה נכדים, ולתמר שני בנים, בת אחת וארבעה נכדים. בין  .3
האחיות יחסים קרובים וחמים על רקע התייתמותן בגיל צעיר משני ההורים והתאלמנותן המוקדמת. 

ם החליטו שתי האחיות לערוך צוואות הדדיות בהן הורישו את רכושן האחת לשנייה, ובא 0222אר בינו
בעת הפטירה האחות הנותרת אינה בחיים יורשים ילדי שתיהן באופן שווה. שתי האחיות קיימו מספר 



פגישות משותפות עם עורכת דין בהן הסכימו על תוכן הצוואות ובחודש פברואר הלכו שתיהן למשרדה 
 של עורכת הדין וחתמו יחדיו בנוכחות שני מתמחים מהמשרד על הצוואות.

רחל לעולמה וילדיה מעוניינים לדעת האם ביכולתם להביא לפסילת הצוואה שערכה הלכה  0221בשנת  
 אמם ולפיה היורשת היא אחותה, תמר.

 ?0223האם הייתה תשובתך משתנה לו היו האחיות עורכות את צוואותיהן בשנת  

   שורות.  15אורך תשובה מקסימלי:  שורות 12אורך תשובה מומלץ:  

 נקודות 8

 
 ואות הדדיות שנערכו טרם תיקון החוק  אין הגבלה לגביי עריכת צוואות בין אחיות.א( מדובר בצו

 
 יש לדון בהשפעה בלתי הוגנת 

מעורבות בעריכת צוואה והליכה לעו"ד, מבחן הניתוק ראה פס"ד שפיר סכסוכים משפחתיים .. 
 שופטים מושפעים מהמצב המשפטי. 

 
כל שעמד לפניהם היו הוראות הדין  0225לפני  )א( לא חל על צוואות שנעשו8החוק החדש סעיף 

 הברורות למדי בדבר אי הטלת הגבלות על שינוי הצוואה.
 

לא ברור האם הכוונה רק  ב( בהתאם לתיקון לחוק  צוואות הדדיות יכולות להיעשות רק בין בני זוג.
ות, או שמא גם שאם אחיות עורכות צוואות הדדיות אז לא יוחל ההסדר לגבי המגבלה על שינוי הצווא

 אמרת אגב של גייפמן גם אחיות יכולות לעשות..אך זו רק אמרת אגב. צוואות שכאלו אינן תקפות.
  

 

( 1/2( מרכושו לאשתו ואת השליש )0/2אדם נפטר והותיר אחריו צוואה בה הוא מוריש שני שליש ) .1
 232,222בה מגיע לאשה סך של . על פי הכתו₪ 1,022,222הנותר לשני ילדיו באופן שווה. שווי עזבונו 

₪ . 

 א. כמה תקבל האשה? 

 ב. האם הייתה תשובתך משתנה לו היה מוכח כי הבעל סבר כי לכתובה אין תוקף משפטי מחייב?  

  שורות. 15אורך תשובה מקסימלי:  שורות . 12אורך תשובה מומלץ: 
 

 נקודות 8 

מה שהאישה אמורה לקבל מכוח כאשר מדובר בירושה ע"פ דין )ג( לחוק קובע כי  11סעיף  (א

הכתובה ינוכה מהעיזבון, כלומר היא תקבל קודם את הכתובה ואחר כך לאחר שמורידים את 

 –מחלקים את העיזבון. אין הוראה דומה בירושה על פי צוואה  121כל מה שכתוב בסעיף 

הצוואה ניתן להחיל את פס"ד טלמצ'יו ולפרש את האם ניתן להקיש כי זה חל גם על צוואה ?  

 לפי אומד דעת המצווה.

אומד דעתו של הבעל יכול להשפיע על פרשנות הצוואה. לחלופין, ניתן להעלות טענת טעות  (ב

אם הוא היה יודע שאישתו תקבל גם וגם הוא לא מצווה את מה שציווה. אם   - 22ע"פ סעיף 

ותו. אם היה יוכח שהמנוח טעה וניתן לדעת מה היה עושה אילו ידע שטעה, ניתן לתקן את טע

. 0/2 -מרכושו תוך שהכתובה היא חלק מתוך ה 0/2יודע על טעותו הוא היה מוריש לה רק 

 לא ברור מה אומד דעתו הצוואה בטלה.  –לזכור מה האלטרניטבה 

 



( לבתו דפנה. 2/1( מרכושו לבנו אורי ואת היתר )1/1מיכאל נפטר והותיר אחריו צוואה בה הוריש רבע ) . 8
כי מיכאל החליט להקטין את חלקו של אורי בעיזבון בשל גירושיו מאשתו תמר. מיכאל  בצוואה נכתב

פיו אם כתב כי תמר היא אשה מקסימה וכי התנהגותו של אורי הייתה מכפירה. הוא הוסיף תנאי ל
משפחה  ייזכה במחצית מהירושה באופן שווה לאחותו, אשר מנהלת חי יינשא אורי מחדש לתמר אזי

מעוניין לדעת האם יוכל להביא לביטול הצוואה? האם הייתה תשובתך משתנה לו  לדוגמא. אורי
התנאי בו היה מדובר בצוואה היה דורש את גירושיו של אורי מתמר )בהנחה, כמובן, שהשניים נשואים 

 ולא התגרשו( בשל סלידתו של מיכאל מכלתו? 

  שורות. 10אורך תשובה מקסימלי:  שורות . 8אורך תשובה מומלץ: 
 נקודות 3 

 

. לדעת ברק תקנת הציבור חלק מאי חוקיות. 21יש לבחון האם התניות הללו עומדות בתנאי סעיף 

בפס"ד נדבי נ' נדבי כב' הש' שילה מזכיר את הדין האנגלי שקובע שצוואה שכזו נוגדת את תקנת 

 הציבור כיוון שמעודדת פירוקי נישואין. בארה"ב תניות גירושין אינן תקפות. 

אין  –"ד אנגלמן נדונה השאלה האם ניתן לבטל הוראה שסותרת את תקנת הציבור: הש' מלץ בפס

בחוק הירושה הוראה שפוסלת צוואה הנוגדת את תקנת הציבור ויש לפסול רק פגיעה כה חמורה עד 

שהיא לא מוסרית ולא חוקית, בניגוד לחוק החוזים, שכן בצוואה מדובר ברצון של אדם אחד ולא 

תקנת הציבור זה עיקרון יסודי וניתן להחיל דרך סעיף  –ות ויש לכבד את רצונו. הש' ברק מפגש רצונ

)ב( לחוק החוזים לדעתו את תקנת הציבור חלק מאי חוקיות שכן צוואה זה כמו חוזה. יש לאזן בין  31

 חופש הציווי לבין התוצאות שלו. הש' בייסקי מחיל את העיקרון כעיקרון כללי בשיטת המשפט. 

 

 

שלמה, קשיש ערירי, רצה להבטיח את הטיפול בו בערוב ימיו. בן אחיו, קרוב המשפחה היחיד שהיה  . 9
לו, חי בארצות הברית. לשלמה היה שכן בשם אבי והשניים היו ביחסי שכנות טובים. שלמה שאל את 

, אשר הייתה אבי האם ייאות לטפל בו בערוב ימיו ובתמורה הבטיח שלמה כי יוריש לו את דירת מגוריו
 הנכס היחידי שברשותו. 

 א. אבי מטפל בשלמה ושלמה בהתאם להסכם עורך צוואה לטובתו של אבי. האם הצוואה תקפה? 

ב. עתה הנח/הניחי כי שלמה ואבי מחליטים כי הבעלות בדירה תועבר על שמו של אבי בחייו של שלמה  
גורר בדירה כל ימי חייו, כי הוא יוכל ובמקביל עורכים השניים הסכם לפיו שלמה יכול להמשיך ולהת

התמורה תועבר לידיו ומהתמורה יינתנו לאבי  ת הדירה, ואם יבקש לעשות זאת אזילדרוש את מכיר
 דמי טיפול ראויים. 

שלמה הולך לעולמו מבלי להותיר אחריו צוואה ואחיינו טוען כי ההסכם בין שלמה לאבי בטל וכי הוא  
 וה/חווי דעתך על טענותיו של האחיין.היורש של הזכויות בדירה. חו

  שורות. 10אורך תשובה מקסימלי:  שורות . 8אורך תשובה מומלץ: 
 נקודות 8 

 

לחוק הירושה קובע כי עסקאות על ירושתו של אדם שהוא בחיים בהסכם ולא  8סעיף  (א

 כדי להביא לפסילת צוואה שנערכה בהתבסס על הסכם שכזהבצוואה בטלות, אך  אין בכך 

 ' חשין בפס"ד מרום( ולכן הצוואה תקפה.)הש

 8הבעלות בפועל נשארת בחזקתו במקרה כזה בתי משפט קבעו שזה מתנה ניסיון לעקוף סעיף  (ב

ופסלו את זה. הפסיקה הבחינה בין מתנה שהמוריש התחייב להעביר לפני המוות לבין 

רה רק התחייבות למתנה לאחר המוות. בפילובסקי היה ברור שהמטרה היא לעשות העב

אחרי המוות, שכן כוח המוריש נשמר בכל היבט פרט לרישום. נקבע לכן שזו מתנה לאחר 



 מיתה ולכן אינה תקפה.

עם זאת יש לאבחן את המקרה דנן מהנסיבות בפילובסקי שכן במקרה שלנו אין ניסיון לעקוף 

 תשלום מס.. ייתכן שעדיין ביהמ"ש לא יקיים את ההסכם.
 

 ביהמ"ש לא יאשר את ההסכם האם יכול לתבוע דמי טיפול ראויים ? בונוס: אם             

 

 

בהן הם מורישים את רכושם האחד לשני, ובמקרה בו  0221בעל ואשה עורכים צוואות הדדיות בשנת  . 12
בן הזוג אינו בחיים יירשו את הרכוש שלושת ילדי בני הזוג בחלקים שווים. הבעל הולך לעולמו מספר 

ן והאשה יורשת את עזבונו בהתאם לצוואה. כשנה לאחר פטירת הבעל מכירה חודשים לאחר מכ
האשה בן זוג חדש וכעבור שנה נוספת הם נישאים. האשה עורכת צוואה חדשה ובה היא מורישה את 

 רכושה לבעלה החדש. 

 ?1992איזה סעד, אם בכלל, עומד לרשות הילדים? האם תשובתך תשתנה לו נערכו הצוואות בשנת  

  שורות. 10אורך תשובה מקסימלי:  שורות . 8תשובה מומלץ:  אורך
 נקודות 8 

 
א'  קובע ש אפשר להתנות.      8מדובר בצוואות הדדיות בין בני זוג שנערכו לאחר התיקון לחוק סעיף 

בצוואה הדדית גלומה התחייבות וההתחייבות היא שלא לשנות את הצוואה. אחר התיקון אם היא 
וואה לאחר מות בן הזוג וזה לפני חלוקת העיזבון היא צריכה לוותר על החלק שלה רוצה לשנות את הצ

 בעיזבון ולאחר החלוקה היא צריכה להשיב את החלק שקיבלה. 

 

ערכו לפני התיקון לא חלות מגבלות ושניתן לשנות את נבענין אליקום נ' זמיר נקבע שעל צוואות ש
לת עקרון תום דתו של ברק בעניין סלומון בעניין תחוהצוואה. עדיין ישנו פתח צר לעשות שימוש בעמ

 ה להיות רלוונטיות ללשון הצוואה. הלב. בהקשר זה עשוי

 

אדם ערך צוואה ובה הוריש את כל רכושו לשני בניו בלבד. אשתו ושתי בנות נוספות לא נזכרו בצוואה  . 11
למחסורה של האם, ואם יידרש כיורשות. עם זאת, נכללה בצוואה הוראה לפיה הבנים מצופים לדאוג 

 גם למחסורן של האחיות. האחים מעוניינים להסתלק מן הצוואה. האם ביכולתם לעשות כן?

  שורות. 8אורך תשובה מקסימלי:  שורות . 5אורך תשובה מומלץ: 
 נקודות 3 

 

תלק קובע שמי שהס 3. סעיף  3למעשה אחת הזכויות היחידות שעומדות ליורש היא הזכות עפ"י סעיף 

כאילו לא ירש מלכתחילה. בפס"ד סיטין נקבע שהראוי לבחינת הסתלקות ירושה במשפט הפרטי היא 

לחוק החוזים להחילו על דיני הירושה.  31לחוק החוזים באמצעות סעיף  29דרישת תוה"ל מכוח סעיף 

למעשה נקבע שההסתלקות צריכה להיות בתו"ל. במקרה שבו משתמשים בהסתלקות כדי לעקוף 

לות שהמוריש שם על הצוואה, כלומר להתחמק מתנאים כמו בפס"ד דשת נקבע שכשיש התנגשות מגב

בין רצון המנוח לרצון היורש, עדיף רצון המנוח, ואז ההסתלקות אינה מותרת. בפס"ד דשת נקבע כי  

כנגד החופש של המנוח לצוות את נכסיו בגדר זכויותיו הקנייניות קיים החופש של פלוני "לדחות" 

אמצעות הסתלקות את מה שניתן לו, אך פלוני אינו יכול להסתלק אלא מנכס שהונחל לו; הוא אינו ב

ידי הסתלקותו שלא כדין בזכויותיהם של -יכול להסתלק מנטל שהוטל עליו, והוא אינו יכול לפגוע על



ה . מבחינת דיני הירושצדדים שלישיים. מכאן, שעל ההסתלקות להיות מהותית ולא רק פורמאלית

אין מניעה להסתלקות שאלת פסילת ההסתלקות, כאמור, הינה מדינים אחרים המתווספים לדיני 

 הירושה כגון: השימוש בחופש ההסתלקות שלא בתו"ל או בנסיבות הפוגעות בתקנת הציבור.  

עם זאת חשוב לאבחן את המקרה דנן מפס"ד דשת שכן במקרה דנן אין מדובר בסכסוך,  ההסתלקות 

שה עפ"י דין והם אינם מתחמקים מנטל שהוטל עליהם ולכן ייתכן שביהמ"ש יתיר את מביאה לירו

 ההסתלקות.

 

( שנים. כל אחד מהם מעוניין לדעת האם  בן הזוג זכאי 5בני זוג נשואים חיים בנפרד במשך חמש ) . 10
 דעתך.  למזונות מן העזבון לאחר פטירתו, ובמידה שכן האם ביכולתו לשלול זכות זו. חווי/חווה 

  שורות. 10אורך תשובה מקסימלי:  שורות . 8אורך תשובה מומלץ: 
 נקודות 8 

 

   לא ניתן לשלול זכות  -זכות למזונות מהעיזבון  הינה זכות קוגנטית שלא ניתנת להתנאה
 למזונות מכוח צוואה. 

 וסדר אין זה משנה אם בני הזוג היו מסוכסכים/ בהליכי גירושין/ פרודים וכו' כל עוד לא ה
קמה הזכות לבן הזוג שבחיים לקבל את המזונות. משך הנישואים/ טיב מערכת  –הגט 

 היחסים אינם רלוונטיים גם כן ואינם מהווים משקל לעניין מזונות מן העיזבון.

  ב' אם הזכות נשללה ערב הפטירה בן הזוג לא זכאי למזונות. 51סעיף 

 דין האישי לא היה בידו של בן הזוג הנותר שלילת הזכות למזונות חייבת להיות כזו שעל פי ה
 בחיים להתגבר עליה ולהחזיר לעצמו את הזכות למזונות בלי הסכמה של בן הזוג הנפטר. 

  כשבן הזוג לא זכאי למזונות עפ"י הדין האישי ברמה העקרונית כי הדין האישי אינו מכיר
 קנתה לו. בזכותו למזונות אין בכך שלילת מזונות כי זו זכות שמעולם לא הו

   שרלוטה לוי  דיון בהכרעה אגבית.ראה 

  .מצב של  שלילה ולא חוסר זכאות מלכתחילה 

  דעת הרוב בשרלוטה לוי אין צורך בשלילה ע"י פס"ד די בכך שכעניין עובדתי לא הייתה
זכאית למזונות. אבל חשוב שיהיה מדובר בעילה שלפיה לא הייתה האישה יכולה לחזור 

ות מכוח החלטתה בלבד. בהצעת החוק נקבע ההגדרה של בן זוג שזכאי ולהיות זכאית למזונ
 למזונות היא כזו : אלא אם נשללה בחייו זכותו למזונות לצמיתות בפס"ד חלוט. 

    

 

 בהצלחה.
 


