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 כבוד הרכב השופטים:   לפני

 יעל וילנר )אב"ד( 
  שרעבי חננאל

  אלון אספרנצה
 

: בעניין  
 

 : המערערת

 
 ל"ז י' המנוחה עזבון

 
 מ' מ'
 ' ואח קראוס בעז ד"עוה כ"ב י"ע
 

 
 נגד

 
 ש'ג'  : המשיבה

 ' ואח יונאי משה ד"עוה כ"ב י"ע
 
 

 פסק דין
 

 

 :שרעבי חננאל השופט

 קצב ענבל השופטת' כב) בחיפה משפחה לענייני המשפט בית של דינו פסק על בערעור עסקינן .1

 ל"ז י' המנוחה של לעיזבונה הנוגעים, עיזבונות תיקי בשלושה 61/9/12 ביום שניתן( קרן

 (."המנוחה": להלן)

 

 :צוואות שתי אחריה השאירה המנוחה .6

המצוי בישראל למשיבה,  , שבה ציוותה את כל רכושה והונה65.5.53צוואה מיום   – האחת

 "(.צוואת ישראלבלבד )להלן "₪  1והורתה כי כל יורש אחר, לפי הדין הישראלי, יקבל  

, בשפה האנגלית, בה ציוותה את נכסיה למערערת )להלן: 11.2.15צוואה מיום  – השנייה

 "(. צוואת ארה"ב"

 . 9.1.16תרגום נוטריוני של הצוואה הוגש לבית המשפט קמא ביום  

 

 :כדלקמן, עיזבונות תיקי בשלושה למעשה עוסק קמא הדין פסק .9



 
 משפט לערעורים אזרחיים-בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית

  

 ש'ג'  גדנמ' מ'  05533-35-61עמ"ש 
 

  

       6361בנובמבר  1

  

 93מתוך  2

 .ב"ארה צוואת לקיום המערערת בקשת – 15155-50-11 ע"ת .א

 של קיומה בשל, ישראל צוואת לביצוע המערערת התנגדות – 15001-50-11 ע"ת .ב

 .ב"ארה צוואת היא אשר, מאוחרת  צוואה

 .ישראל צוואת קיום צו למתן המשיבה של בקשתה – 15221-50-11 ע"ת .ג

 

 השאלה העיקרית שעמדה להכרעה בפני בית המשפט קמא, נגעה לרצון המנוחה: .1

האם התכוונה בצוואת ארה"ב, האחרונה בזמן, לבטל את צוואת ישראל, או שמא התכוונה 

שצוואת ארה"ב תחול על נכסים בארה"ב בלבד, ואילו צוואת ישראל, כמצויין בה, תחול על 

 ראל. נכסיה ביש

 הנפקא מינה בין שתי האפשרויות ברורה:

ככל שרצון המנוחה בצוואת ארה"ב, המאוחרת בזמן, היה לבטל את צוואת ישראל, 

הקודמת בזמן, כי אז תיוותר לקיום גם על הנכסים בישראל רק צוואת ארה"ב, שהזוכה על 

 פיה היא המערערת.

לה רק על נכסים בארה"ב בלבד, לעומת זאת, ככל שרצון המנוחה בצוואת ארה"ב היה להחי

 כי אז נקבע כי עסקינן בשתי צוואות המשלימות זו את זו. 

 תחול על נכסים בישראל בלבד, והזוכה על פיה היא המשיבה. – צוואת ישראל

 תחול על נכסים בארה"ב בלבד, והזוכה על פיה היא המערערת. – צוואת ארה"ב

נימוקיו נתייחס בהמשך, כי עסקינן בשתי בית המשפט קמא בפסק דינו הסיק וקבע, ול .5

 צוואות המשלימות זו את זו.

 

 רקע

 .11/16/15המנוחה הלכה לעולמה באופן טרגי ביום  .2

 למנוחה נולדו בימי חייה שני ילדים. 

 (."הבת"בתאונת דרכים )להלן:  1312שנהרגה בשנת ז"ל בת  

 (."הבן"הלן: אשר חי בארה"ב והיה בסכסוך ארוך שנים עם המנוחה )ל בן 
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 בארה"ב עם בעלה דאזז"ל, עזבה המנוחה את ישראל ועברה להתגורר  הבתלאחר מותה של  .0

 (. "הבעל"להלן: )

 .1330בפסק דין לגירושין שניתן בארה"ב בשנת  ממנוהיא התגרשה  

 

 (."ב' ")להלן:  ב', חיה המנוחה עם בן זוג בשם 6553ועד לחודש אוקטובר  1335משנת  .1

 

"צוואת ישראל )להלן:  61/2/31ואת ישראל קדמה צוואה אחרת, שנערכה בישראל ביום לצו .3

(, עליה חתמה המנוחה בפני עו"ד יורם נאומן, וגם בה התייחסה לרכושה בישראל הקודמת"

 ז"ל. הבת, חברת ילדות של 'פי צוואה זו, היא גב' ג בלבד. הזוכה על

ב ה"ב בנוגע לרכוש המנוחה בארה"לצוואת ארה"ב קדמה צוואה אחרת, שנערכה באר 

 (."צוואת ארה"ב הקודמת", בן זוגה באותה עת )להלן: 'בלבד, והזוכה על פיה הוא ב

צוואת ישראל, שביטלה את צוואת ישראל הקודמת, היתה למעשה צוואה משלימה לצוואת  

 ארה"ב הקודמת, שהייתה בתוקף באותה עת לעניין הרכוש בארה"ב.

 להלן(. 61ודה זו , בסעיף )ראה דיון נרחב בנק 

, עת האחרונה החלה לבקר בישראל 6551הקשר בין המשיבה ובין המנוחה התחדש בשנת  .15

מידי שנה, והתחזק עם השנים, עד כדי כך שבביקוריה בישראל שהתה בעיקר בביתה של 

 המשיבה.

 

יץ בבקשה , באחד מביקוריה בישראל, פנתה המנוחה לעו"ד שמעון ברקוב6553בחודש מאי  .11

לערוך צוואה באשר לרכושה בישראל, תוך ביטול צוואת ישראל הקודמת. הזוכה על פי 

 צוואה זו היא המשיבה. 

, ועליה חתמה 65/5/53עו"ד ברקוביץ ערך את צוואתה של המנוחה, צוואת ישראל, ביום  

 המנוחה.

, כפי בגרסתו ובית המשפט קמא נתן אמון, הדגיש עו"ד ברקוביץ, 11/9/16בתצהירו מיום  

שנראה להלן, כי המנוחה הדגישה בפניו בעת עריכת צוואת ישראל, כי ברצונה לעשות צוואה 

זו רק לגבי רכושה בישראל, כשאת רכושה בארה"ב היא מתכוונת להוריש לאחר, ותעשה 

 צוואה מתאימה לכך בארה"ב.
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, 6515דש מאי הביקור האחרון של המנוחה בישראל טרם עריכת צוואת ארה"ב היה בחו .16

 וכהרגלה בשנים האחרונות שהתה בביקורה זה בביתה של המשיבה. 

 .1/2/15המנוחה עזבה את ישראל בתום ביקור זה ביום  

 

, כשבועיים לאחר חזרתה לארה"ב מביקורה האחרון בישראל, חתמה המנוחה 11/2/15ביום  .19

, ובה גם צוין היא המערערתעל צוואת ארה"ב, אותה ערכה עו"ד קרן אדמוני, על פיה הזוכה 

 לא יירש דבר. כי בנה של המנוחה

עוד נרשם בצוואת ארה"ב כי היא מבטלת צוואות קודמות, וכאמור השאלה שבמחלוקת  

היא האם התכוונה לצוואות קודמות המתייחסות לרכושה בארה"ב בלבד, או שמא כל 

 צוואה אחרת בכל מקום בעולם, לרבות צוואת ישראל.

 

ר לאחר חתימת צוואת ארה"ב, עברה המנוחה ניתוח מורכב בקיבתה, וביום זמן קצ .11

 נפטרה באופן טרגי. 11/16/15

 

לעיל, אך צוין בפסק  9כאמור פסק הדין קמא עוסק בשלושה תיקי עיזבונות כמפורט בסעיף  .15

 הדין קמא כי קיימים שני הליכים נוספים שהתנהלו בעניין עיזבונה של המנוחה:

 התנגדות בנה של המנוחה למתן צו קיום צוואת ארה"ב. – 15535-16-11ת"ע  א. 

 בקשת המערערת להתיר הוכחת צוואת ארה"ב. – 13211-55-11ת"ע  ב. 

 

, אשר עניינו הבןעוד צוין בפסק הדין קמא כי התנהל הליך משפטי בין המערערת ובין  .12

היתר לאור העובדה כי  תקפותה ו/או העדר תקפותה ו/או השמדתה של צוואת ארה"ב, בין

 לא נמצא העותק המקורי של הצוואה.

 11/11/19הסיר התנגדותו )לאחר שהמערערת הגיעה עמו לפשרה(, וביום  הבןבסופו של יום,  

הורה בית המשפט בפלורידה, ארה"ב, כי צוואת ארה"ב מאושרת, לא אבדה ולא הושמדה 

 ותו. בהתנגד הבןעל ידי המנוחה בכוונה לבטלה, כטענתו של 
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 פסק הדין קמא

לעיל, סקר  1בפסק הדין קמא תיאר בית המשפט את השאלה שבמחלוקת, כמפורט בסעיף  .10

 את טענות הצדדים, וציין כדלקמן:

"שוכנעתי, מן הנימוקים שיפורטו להלן, כי רצון המנוחה היה 

האחת המתייחסת לרכושה  –לערוך צוואות משלימות 

 לפסק הדין(. 52)סעיף ל" לרכושה בישרא –בארה"ב והשניה 

 

 נימוקי פסק הדין קמא, בתמצית, הם כדלקמן: .11

צוואת ישראל מציינת במפורש כי היא חלה רק על רכוש המנוחה בישראל, למרות  א.

 שהיו לה נכסים גם בארה"ב.

השופטת קמא נתנה אמון בעדותו של עו"ד ברקוביץ שערך את צוואת ישראל, כי  

י את רכושה בארה"ב היא מתכוונת לצוות למישהו אחר, המנוחה הדגישה בפניו כ

 וכי תעשה צוואה מתאימה לכך בארה"ב. אמירה זו הייתה אמירה הצופה פני עתיד.

לכן, צוואת ארה"ב משתלבת עם עדותו של עו"ד ברקוביץ, ויש לפרשה כמתייחסת  

 רק לרכושה של המנוחה בארה"ב.

נדון במפורש בין המנוחה ובין עו"ד  ענין קיומה של צוואת ישראל וביטולה לא ב.

אדמוני, שערכה את צוואת ארה"ב, עובר לעשיית הצוואה האמורה, ולא הוכח כי 

התבקש ביטול זה  ע"י המנוחה. כך גם לא הוכחה כוונת המנוחה להכללת רכושה 

 בישראל בצוואת ארה"ב. 

שיית צוואת הנקודה היחידה שנדונה במפורש בין המנוחה לעו"ד אדמוני עובר לע ג.

כך האחרונה, היה רצונה של המנוחה כי בנה יודר -ארה"ב, כפי שהעידה על

 מצוואתה, ולא יירש אותה כלל.

גם עיון בצוואת ארה"ב מלמד כי נעשה על פי פורמט סטנדרטי, ללא התאמה  ד.

 ספציפית למנוחה דנן, למעט בסוגית רצונה לשלול את זכותו של בנה בעיזבונה.

ח סעיפי הצוואה השונים כוללים הוראות שאינן רלוונטיות למנוחה יותר מזה, נוס 

דנן, דוגמת הוראות הנוגעות לקרנות נאמנות ו/או מניות ו/או מינוי מנהלת עיזבון, 

 כשלמעשה יש רק זוכה אחת על פי הצוואה, ואין צורך לכאורה במנהלת עיזבון.
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 לפסק הדין(: 29בלשונה של השופטת קמא )סעיף  

י נוסח הצוואה הינו כאמור, נוסח פורמלי בהינתן כ"

לא  –קבוע, בו עשתה שימוש עוה"ד והמתואר לעיל

נוכחתי כי זה   שונה/הותאם באופן מדויק ו/או באופן 

 שיכלול/יבהיר את מלוא רצונה של המנוחה. 

בו  -לצוואה  7האמור הינו למעט שפורט בסעיף 

הוראה אשר  –הדירה המנוחה את בנה מפורשות 

, כפי עדותה של עוה"ד אדמוני, עמדה בבסיס כאמור

רצונה של המנוחה עת עריכת הצוואה והיוותה הגורם 

 לעריכתה. 

 4בהתאם ובנסיבות מצאתי כי אף הוראת סעיף 

לצוואה לפיו, חלה הצוואה על כל נכסי המנוחה וכן 

ההוראה, על ביטול צוואות קודמות, חלות ויש לפרשן 

/ על צוואת קודמות כחלות על נכסים בארה"ב בלבד 

 –שנערכו בארה"ב ו/או בהתייחס לנכסים בארה"ב 

 וכי כך היה רצון המנוחה.

פרשנות זו מתיישבת אף עם התנהלותה של המנוחה 

כפי שפורט לעיל, בכל הנוגע לעריכת צוואת ישראל 

 בנפרד מעריכת צוואת ארה"ב...".  

 

יח את הדעת לשינוי הנהנה סמיכות הזמנים שבין עריכת הצוואות והעדר נימוק מנ ה.

בצוואה, מלמד כי אומד דעתה של המנוחה היה לקיים את שתי הצוואות במקביל, 

כך שצוואת ישראל תחול על רכושה בישראל ואילו צוואת ארה"ב תחול על רכושה 

 בארה"ב.

 לפסק הדין(: 21בלשונה של השופטת קמא )סעיף 

"סמיכות הזמנים שבין עריכת הצוואות והעדר 

 ק מניח את הדעת לשינוי הנהנה בצוואהנימו
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צוואת ארה"ב נערכה כשנה לאחר עריכת  .44

 צוואת ישראל.

לא הוכח כי במהלך התקופה שבין עריכת 

הצוואות, קמו נסיבות חדשות מבחינת 

, שבגינם, 'ערכת היחסים בין המנוחה ובין גמ

ניתן להניח כי ביקשה המנוחה לבטל את 

 מעיזבונה.  ג'צוואת ישראל ו/או להדיר את 

 ג'אין מחלוקת כי הקשר בין המנוחה ובין 

 התקיים אף לאחר עריכת הצוואות. 

 בשל ג', כי המנוחה כעסה על 'נתה של מלטע

לא הובאו כל  תמיכתה בבעלה לשעבר,

 סימוכין או עדות נוספת. 

מכל המקובץ מצאתי, כי אומד דעתה של 

המנוחה היה לקיים את שתי הצוואות 

צוואת ישראל תחול על רכוש במקביל, כך ש

המנוחה בישראל, ואילו צוואת ארה"ב תחול 

 על הרכוש בארה"ב...".

 

דחיית טענת המערערת )המבקשת בבית משפט קמא( לגופה כי יש לפסול את  ו.

הצוואה מחמת מעורבות בן זוגה של המשיבה בעריכת הצוואה, למרות שהועלתה 

 רק בסיכומי המערערת.

לקח את המנוחה לעו"ד שמעון ברקוביץ,  ס', זוגה של המשיבה,ן בנדון נטען כי ב 

 ששימש כמייצגו בתיקים אחרים, לצורך עריכת צוואת ישראל.

עם זאת השופטת קמא נתנה אמון בגרסתו של עו"ד ברקוביץ, כי לאחר שבן הזוג  

הביא את המנוחה למשרדו, הוא ביקש כי יעזוב את משרדו, הוא ישב עם המנוחה 

 את רצונה לעניין הצוואה, וביצע אותה ללא מעורבות של בן הזוג. לבד, שמע 

 לפסק הדין(: 06הוסיפה וציינה השופטת קמא, כי בנסיבות אלה )סעיף  
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למנוחה, על עו"ד  ס'"נוכחתי, כי המלצתו של 

ברקוביץ וכן סיוע שנתן לה בהגעה למשרד 

עוה"ד ולמשרדי הרשם לענייני ירושה, אינם 

ת, וזאת כאשר לא נכח עולים כדי מעורבו

במעמד עריכת הצוואה ו/או מסר את פרטי 

 הצוואה לעו"ד ברקוביץ.

עפ"י עדות עו"ד ברקוביץ, שלא נסתרה 

כאמור, דברי המנוחה נכתבו על ידו, מפיה, 

במעמד החתימה על הצוואה בנוכחות 

 המנוחה בלבד.

וכבר נקבע, כי אם המצווה נפגש עם עורך דין 

ניתן לרוב להסיק כי  ומסר לו את הוראותיו,

הפעלתנות הקודמת של הנהנה אצל המצווה 

)הגם שלא הוכחה בעניינו כאמור(, נותקה על 

ידי שיקול הדעת העצמאי של עורך הדין. 

, /0/( 3בנדל נ' בנדל לה) 78//97)ראה: ע"א 

שוורץ נ' בית אולפנא בית  7704/87ע"א 

 .(2/7( 2אהרון וישראל נד)

וטל על כתפי משכך, לא הורם הנטל, המ

המבקשת, על מנת להוכיח כי בן זוגה של 

המשיבה נטל חלק בעריכת הצוואה וכי יש 

 לפסול הצוואה בשל כך...".

 

  טענות המערערת

סבורה המערערת כי מסקנתה של השופטת קמא שמדובר בצוואות משלימות, מנותקת  .13

את עריכתה,  לחלוטין מלשון הצוואה האחרונה )צוואת ארה"ב( ומהנסיבות שסבבו

 ומההוראות המפורשות שהמנוחה נתנה לעו"ד אדמוני שערכה צוואה זאת.
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בצוואת ארה"ב, שהיא האחרונה בזמן, אין דבר המלמד כי נעשתה כ"צוואה משלימה",  

אלא כצוואה המבטלת את כל הצוואות שנערכו על ידי המנוחה בעבר. לשון זו בצוואה 

 ברורה וחד משמעית, ואין לסטות ממנה.

 :בנדון מפנה המערערת לשתי הוראות הקיימות בצוואת ארה"ב כדלקמן 

בפתיח הצוואה, הכולל הוראה כי צוואה זו מבטלת את כל הצוואות שנערכו ע"י  א.

 המנוחה בעבר.

לצוואה, הכולל הוראה כי הצוואה תחול על כל נכסי המנוחה בכל מקום  1בסעיף  ב.

 שהוא.

 

מדובר בצוואות משלימות, התעלם משינוי הנסיבות הבאות, בית המשפט קמא בקביעתו כי  .65

 שאירעו בין עריכת צוואת ישראל לבין עריכת צוואת ארה"ב, כדלקמן:

המנוחה החליטה לעלות לישראל, ובעת עריכת צוואת ארה"ב כבר הייתה בשלב  א.

מימוש רכושה בארה"ב והעברתו לישראל. היינו כאשר ערכה את צוואת ארה"ב 

בוודאות שלא יהיו לה בעתיד הקרוב עוד נכסים בארה"ב, שכן התכוונה כבר ידעה 

לממשם ולעבור לגור בישראל. לכן לא היה טעם בעריכת צוואה אחרונה שתתייחס 

 רק לרכושה בארה"ב.

חל מפנה ביחסים בין המנוחה ובין המשיבה בתקופה שבין הצוואות, לנוכח  ב.

, בכל בעלה לשעבר המנוחה וביןיה בין תמיכתה של המשיבה במאבק המשפטי שה

 הקשור לדירה בחיפה.

 

בית המשפט קמא טעה בהערכת עדותה של עו"ד אדמוני וממצאיה, וטעה כשלא העדיף  .61

יבי, אלא משמש כבא כוחו של עדות זו על פני עדותו של עו"ד ברקוביץ, שאינו עד אובייקט

 , בן זוגה של המשיבה, הזוכה על פי צוואת ישראל.'ס

ף לקח את המנוחה למשרדו של עו"ד ברקוביץ לצורך עריכת הצוואה, המתין למנוחה, א ס' 

 ואף הסיע אותה לאחר עריכת הצוואה למשרדי רשם הירושה לשם הפקדת הצוואה.

לעומת זאת עו"ד אדמוני, שערכה את צוואת ארה"ב, הצהירה והעידה כי ההוראות שנתנה 

ה אה עליה חתמה המנוחה בפניה מבטאת בצורלה המנוחה היו ברורות וחד משמעיות, והצוו
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ביטול כל צוואה קודמת, לרבות בישראל, והורשת כל  –מדויקת את הוראותיה, אשר הן 

 רכושה בכל מקום שהוא, לרבות בישראל, למערערת.

 

פסק הדין קמא מצמצם הלכה למעשה ובאופן משמעותי, את נפקותה של צוואת ארה"ב,  .66

 יטל את תחולתה על נכסי המנוחה בישראל, כאשר:האחרונה בזמן, באופן שב

 לא הוגשה כל התנגדות לצוואת ארה"ב, האחרונה בזמן. א. 

 לא הוגשה כל תביעת פרשנות ביחס לצוואת ארה"ב. ב.

 צוואת ארה"ב עומדת  בכל דרישות החוק, ולא נפל בה כל פגם צורני. ג.

 

 עוד טוענת המערערת כי: .69

הטיל על המערערת ולא על המשיבה, את נטל ההוכחה טעה בית המשפט קמא כש א.

 להראות כי הוראותיה של צוואת ארה"ב חלות גם על נכסי המשיבה בישראל.

בנדון טוענת המערערת כי המשיבה לא הגישה כל התנגדות לצוואת ארה"ב, ואף לא 

הגישה כל תביעה לפרשנותה או לצמצומה. מדובר בצוואה אחרונה, ברורה, תקינה 

הנעדרת כל פגם, המכילה הוראה מפורשת בדבר תחולתה על כל נכסי  וכשרה

 המנוחה "בכל מקום שהוא".

במצב דברים זה, היה על המשיבה לשאת בנטל ההוכחה, להוכיח כי חרף הוראת 

 הצוואה המפורשת האמורה, המנוחה התכוונה להוראה שונה.

יך שגוי. התוצאה ההליך המשפטי שהתנהל בבית המשפט קמא היה הל -יותר מזה  ב.

 אליה הגיע בית המשפט אינה נמצאת בגדר ההליך שהתנהל בפניו.

השאלה היחידה שעמדה להכרעה היא, תקפותה של צוואת ישראל לנוכח קיומה של 

 צוואת ארה"ב, עליה לא הגישה המשיבה תביעת פרשנות או התנגדות.

ה והוראותיה טענת המשיבה כי יש לפרש את צוואת ארה"ב באופן השונה ממילותי

הברורות והחד משמעיות, הייתה צריכה להתברר רק אם המשיבה היתה מגישה 

התנגדות לקיומה של צוואת ארה"ב, או תביעה לפרשנות צוואת ארה"ב, ובכל 

 מקרה נטל ההוכחה מוטל על כתפיה.
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חוסר אמינות ומהימנות, לאור הראיות  ס'טעה בית המשפט כשלא זקף לחובת  ג.

ו לגביו בבית המשפט קמא ולא זכו לכל התייחסות בפסק הדין החמורות שהוצג

 קמא, ובכלל זה איומים שהפנה כלפי המערערת וקרוביה.

טעה בית המשפט קמא כשלא זקף לחובת המשיבה חוסר אמינות ומהימנות לאור  ד.

התנהלותה בהסתרת צוואת ארה"ב מרשם הירושה, בכך שלא ציינה את דבר 

 ום את צוואת ישראל.קיומה בבקשה שהגישה לקי

 

 טענות המשיבה

 בעיקרי הטיעון שהגישה המשיבה, היא ביקשה לדחות את הערעור, וציינה כדלקמן: .61

בכל הקשור לטענת הפיכת נטל הראיה טענה כי לא היה מקום להורות כן, כיון  א.

שהמערערת היא זו שהתנגדה לקיום צוואת ישראל, דבר ש"נשכח" בהודעת 

 הערעור.

המשיבה, כי  לא הגישה התנגדות לצוואת ארה"ב, ואף לא כל תביעה  הדגישה 

 אחרת, לרבות תביעת פרשנות, שכן לא ראתה בכך צורך. 

היות שמלכתחילה סברה כי הוראות צוואת ארה"ב אינן חלות על נכסי המנוחה  

בישראל, לא ראתה צורך להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואת ארה"ב, אלא רק 

 לקיום צוואת ישראל, וכך עשתה.להגיש בקשה 

 לכן גם לא הזכירה את צוואת ארה"ב בבקשה לקיום צוואת ישראל.  

הוסיפה המשיבה כי מי שמגיש צוואה לקיום נחשב כתובע, והמתנגד לצוואה נחשב  

כנתבע, אשר עליו מוטל נטל הראיה. רק במצבים בהם הצוואה אינה תקינה וקיים 

קיימת השפעה בלתי הוגנת, עובר נטל הראיה אל  בה פגם צורני כלשהו, או כאשר

 מבקש קיום הצוואה.

במקרה דנן המערערת לא העלתה כל טענה לפגם צורני או אחר בצוואת ישראל,  

ורק בסיכומיה, בלשון רפה, טענה כי בן זוגה של המשיבה היה מעורב בעריכת 

 הצוואה ולכן יש לפסול אותה.

לא היה מעורב ולא נטל  ס', ונקבע בצדק כי טענה זו נדחתה על ידי השופטת קמא 

 כל חלק בעריכת הצוואה.
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בנסיבות אלה, החלטת השופטת קמא להטיל את נטל הראיה על המערערת, היא  

 נכונה ומוצדקת ויש לדחות כל טענה כנגד זאת.

יחד עם זאת, ככל שיקבע כי נטל הראיה היה מוטל על המשיבה, הוא הורם על ידה,  

אף באמצעות עדיה של המערערת(, שכוונתה של המנוחה הייתה שעה שהוכיחה )

להפריד בין רכושה בישראל ובין רכושה בארה"ב, ולערוך שתי צוואות משלימות 

 בעניין.

החומר הראייתי שעמד בפני בית המשפט קמא הצדיק את קביעתו, כי צוואת  ב.

 ישראל וצוואת ארה"ב הן צוואות המשלימות זו את זו.

המשפט קמא כי המנוחה הייתה עקבית בעריכת צוואות נפרדות הוכח לבית  

 לרכושה בישראל ולרכושה בארה"ב.

בית המשפט קמא בצדק ובדין קבע, לאחר התרשמות ישירה מעדים שהופיעו בפניו,  

כי בצוואת ישראל התכוונה המנוחה לצוות על אודות רכושה בישראל בלבד, הגם 

כננה לערוך צוואה נפרדת בנוגע לרכושה שלמנוחה היה רכוש גם בארה"ב. היא ת

 בארה"ב, כפי שהעיד על כך עו"ד ברקוביץ, ובית המשפט נתן אמון בעדותו. 

נסיבות עריכת צוואת ארה"ב, מלמדות כי המנוחה התכוונה להורות בה רק לגבי  ג.

 רכושה בארה"ב.

על  6515הוכח, ולא נסתר, כי המנוחה ביקשה לערוך את צוואת ארה"ב בחודש יוני  

רקע ניתוח אותו הייתה עתידה לעבור )אשר בוצע זמן קצר מאד לאחר עריכת 

לא יירש אותה, וכך גם ', לוודא כי בן זוגה לשעבר, ב צוואת ארה"ב(, ורצונה היה

 בנה. 

בית המשפט קמא קבע בצדק, בין היתר בהסתמך על עדותה של עו"ד אדמוני  

די המערערת(, כי עניין קיומה של שערכה את צוואת ארה"ב )והובאה לעדות על י

צוואת ישראל וביטולה לא נדרש במפורש על ידי המנוחה מעו"ד אדמוני עובר 

לעריכת צוואת ארה"ב, וכך גם לא נדונה ביניהן כוונת המנוחה בכל הנוגע לרכושה 

 בישראל.

המטרה המפורשת היחידה שעלתה בפגישת המנוחה עם עו"ד אדמוני עובר לעריכת  

 ה"ב, הייתה לוודא שבנה לא יירש אותה.צוואת אר
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עוד עולה כי צוואת ארה"ב הינה למעשה טופס סטנדרטי שנלקח מתוכנת טפסים,  

שחלק גדול מהוראותיו לא רלוונטיות למנוחה. ההוראה היחידה בצוואת ארה"ב 

 הנוגעת באופן ספציפי למנוחה, הוא רצונה לשלול את זכותו של בנה לירש אותה.

וד מצוואה זו דבר בנוגע לרכושה של המנוחה בישראל, קל וחומר, את לא ניתן ללמ 

 ביטול צוואת ישראל.

לא הוכח כל נימוק מניח את הדעת לנישול המשיבה מעיזבונה של המנוחה בישראל  ד.

כהוראת צוואת ישראל, במיוחד כששבועיים קודם לעריכת צוואת ארה"ב, ביקרה 

וניתן היה ללמוד על המשך יחסים  המנוחה בישראל ושהתה בביתה של המשיבה

 תקינים וקרובים ביניהן. 

לא הוכח כי הייתה מעורבות מצד המשיבה או מי מטעמה בעריכת צוואת ישראל,  ה.

 והמערערת מנסה להשחיר את פני העדים מטעם המשיבה ללא תכלית.

לסיכום טוענת המשיבה בעיקרי הטיעון מטעמה, כי כוונתה של המנוחה הייתה  ו.

לבטל את צוואת ישראל באמצעות צוואת ארה"ב, אלא לראות בהן צוואות  שלא

משלימות, הקיימות אחת לצד רעותה. צוואת ישראל נוגעת לרכושה של המנוחה 

בישראל, וצוואת ארה"ב, האחרונה בזמן, באה להוסיף על הוראותיה של צוואת 

 ישראל בכל הנוגע לרכושה של המנוחה בארה"ב.

 

 דיון והכרעה

 

 אקדים ואומר כי דעתי היא, שדין הערעור להידחות. .65

לא מצאתי טעות בהסקת וקביעת השופטת קמא כי מדובר בשתי צוואות המשלימות זו את 

זו )צוואת ישראל וצוואת ארה"ב(, לנוכח החומר הראייתי שעמד בפניה )אליו נתייחס 

 בפסק הדין.בהמשך(, ולנוכח ממצאי עובדה ומהימנות שקבעה, ושבאו לידי ביטוי 

כידוע, והלכה מושרשת היא, כי ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בממצאי עובדה 

ומהימנות שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית. היא תעשה כן רק במקרים חריגים בלבד, 

כאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זו, או כאשר מתגלים בפסק דינו של בית 

 ורדים לשורש העניין, בהערכת הראיות ובקביעת העובדות. משפט קמא פגמים מהותיים, הי

 ראה לעניין זה:
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 (.95/1/12)פסק דין מיום מחמוד עבאס נ' מועצה מקומית ג'ת,  1601/15ע"א 

 

המקרה דנן לטעמי אינו נמנה על המקרים המצדיקים התערבות בממצאי עובדה ומהימנות  .62

 של הערכאה הדיונית.

ות נרחבות של צדדים הנוגעים לשתי הצוואות, הן באשר לעצם בית המשפט קמא שמע עדוי

עריכתן והן באשר לנסיבות עריכתן, במטרה להבין את רצון המנוחה ולהוציאו מן הכח אל 

 הפועל.

נשמעו עורכי הדין שערכו את צוואת ישראל וצוואת ארה"ב, נשמעו המשיבה והמערערת, 

ה של המערערת, , נשמעה אחותמערערתשל ה, בן זוגה של המשיבה, נשמעה אמה ס'נשמע 

ז"ל, ואף נשמעה עו"ד גלית קלו, שייצגה את  הבתחברת ילדות של ס',  'נשמעה גב' מ

 המנוחה בסכסוך שהתנהל בישראל בינה ובין בעלה לשעבר.

בהסתמך על כל אלה, קבע בית המשפט קמא ממצאי עובדה ומהימנות, והסיק, תוך פירוט  

נוחה היה לערוך צוואות משלימות. האחת המתייחסת לרכושה נימוקיו, כי רצונה של המ

בישראל )צוואת ישראל(, והשנייה המתייחסת לרכושה בארה"ב )צוואת ארה"ב(, והן בגדר 

 צוואות המשלימות זו את זו. 

 

סבורני גם כי בכל הקשור לצוואת ארה"ב לא הודגשה מספיק בפסק הדין קמא ומחזקת את  .60

בישראל היתה צוואת ישראל קודמת שבוטלה ע"י צוואת ישראל מסקנותיו, כי לא רק 

האחרונה, אלא גם בארה"ב היתה צוואת ארה"ב קודמת, המתייחסת לרכוש המנוחה 

  בארה"ב בלבד.

, בן זוגה לשעבר של המנוחה, על פיה ציוותה לו ב'צוואת ארה"ב הקודמת נעשתה לטובת   

 את רכושה בארה"ב. 

. היא נחקרה על כך 60-ו 11בתצהיר עדותה הראשית, סעיפים המשיבה ציינה עובדה זו  

 (, והעידה כדלקמן:3-9שורות  62/5/15לפרוטוקול יום  52בחקירה נגדית )עמ' 

 היא 2008 בשנת שלה הצוואה את עשתה המנוחהכש .ש "

 ? ב' של זוגו בת הייתה עדיין

 . נכון .ת   
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 לבכ ב' לטובת צוואה ב"בארה הייתה עת באותה .ש   

 ?ב"בארה לרכוש הנוגע

 . כן .ת   

 כצוואה נעשתה 2008-ב שנעשתה שהצוואה א"ז .ש   

 ? ב' לטובת לצוואה משלימה

 הייתה זה לפני. ב"בארה שעומדת צוואה לטובת .ת   

 ידעה אותה מהאמריקאית נפרדת ישראלית צוואה

 הצוואה לגבי לעשות ידעה שלא מה, וכתבה לבטל

 ..."באנגלית

 

, זו נקודה על כלל נחקר לא(, 1 סעיף) בתצהירו כך-על הצהיר המשיבה של וגהז בן ס' גם

 . נסתרה לא זו בנקודה ועדותו

מכאן כי המנוחה ידעה, טרם עריכת שתי הצוואות דנן, לערוך שתי צוואות נפרדות לעניין  

 הרכוש שלה בארה"ב ובישראל, תוך הבחנה בזוכים בשתי הצוואות.

הביעה רצונה וכוונתה בעבר לעשות הבחנה בין רכושה בישראל  לשון אחרת, המנוחה כבר 

 לבין רכושה בארה"ב, ולערוך שתי צוואות נפרדות בעניין המשלימות זו את זו. 

מכאן כי מסקנת השופטת קמא בפסק הדין, בדבר היות הצוואות משלימות זו את זו,  

הימנות, אינה בהסתמך על החומר הראייתי שהיה בפנייה וקביעת ממצאי עובדה ומ

חדשנית או בלתי צפויה בכל הקשור לרצון ו/או כוונת המנוחה, אלא זה היה המצב הקיים 

 טרם עריכת צוואת ארה"ב האחרונה.

קביעת השופטת קמא בפסק הדין כי מדובר בצוואות משלימות, ממשיכה למעשה את המצב  

רכוש בארה"ב שהיה קיים עד לעריכת צוואת ארה"ב האחרונה )הבחנה והפרדה בין ה

 לרכוש בישראל באמצעות שתי צוואות משלימות(.

עובדה זו לטעמי מחזקת את מסקנת השופטת קמא, כי זה היה רצונה וכוונתה של 

 המנוחה, כפי שגם עלה מהחומר הראייתי שעמד לפניה.
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 רצון המנוחה בצוואת ארה"ב

 קובע כי: (,"חוק הירושה")להלן:  1325 –לחוק הירושה, תשכ"ה  51סעיף  .61

 

" מפרשים צוואה לפי אומד דעתו של המצווה כפי 

שהיא משתמעת מתוך הצוואה ובמידה שאינה 

כפי שהיא משתמעת מתוך  –משתמעת מתוכה 

 הנסיבות"

 

 .בצוואה, האינטרס היחיד הראוי להגנה הוא רצון המצווה .63

ון הצוואה על כן, יינתן משקל מכריע לתכלית הסובייקטיבית, עליה ילמד הפרשן מלש

ומנסיבות עריכתה. עם זאת, התכלית האובייקטיבית תמיד קיימת, והיא תסייע באותם 

 מקרים רבים בהם לא יהיו נתונים אמינים על דבר התכלית הסובייקטיבית. 

, 9/16/15)פסק דין מיום  זלום נ' היועץ המשפטי לממשלה, 961/15: רע"ב ראה לעניין זה

בפסק הדין קמא, לעניין לימוד אומד  55-52כרה בסעיפים (. כן ראה הפסיקה שהוז51עמ' 

 דעתו של המצווה מכל מקור אמין, ולאו דווקא מלשון הצוואה.

 

כאמור, אין מחלוקת כי צוואת ישראל באה להחליף את צוואת ישראל הקודמת, ומתייחסת  .95

 רק לרכוש בישראל. 

ביץ, שערך את צוואת ישראל, השופטת קמא בפסק הדין נתנה אמון בגרסתו של עו"ד ברקו 

כי המנוחה הבהירה בפניו בעת עריכת צוואת ישראל, כי את רכושה בארה"ב היא מתכוונת 

 לפסק הדין(. 51להוריש לאחר, ותעשה כך )בעתיד( בצוואה מתאימה בארה"ב )סעיף 

מכאן כבר קיבל בית משפט קמא בצדק, "קריאת כיוון" לרצונה ולכוונתה של המנוחה,  

צוואה נפרדת בארה"ב, הנוגעת רק לרכוש בארה"ב, שתשלים את צוואת ישראל, לערוך 

 כפי שגם היה בעבר )כמפורט לעיל(.

חודשים לאחר מועד עשיית צוואת ישראל,  19-לכן כשעשתה המנוחה את  צוואת ארה"ב, כ 

בחן בית המשפט קמא היטב, שוב בצדק, שמא בצוואה זו, למרות פשטות לשונה הלכאורית 

ול צוואות קודמות שנעשו בעבר והתייחסות לעזבונה בכל מקום שהוא(, התכוונה )ביט
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המנוחה להביא לידי ביטוי את רצונה, כי  תתייחס רק לרכושה בארה"ב, ותשלים את צוואת 

  ישראל. 

 

בחינת בית המשפט קמא את צוואת ארה"ב, עריכתה, נסיבות עריכתה ולשונה, הובילה  .91

יעת ממצאי עובדה ומהימנות(, כי מתייחסת לרכוש המנוחה אותו למסקנה )לאחר קב

  .כי נפלה טעות במסקנה זו ולא מצאתיבארה"ב בלבד, 

 

בעוד שהשופטת קמא קיבלה כמהימנה את עדותו של עו"ד ברקוביץ, שערך את צוואת  .96

ישראל, כי המנוחה הצהירה בפניו על רצונה וכוונתה לערוך בארה"ב צוואה נפרדת, 

לרכושה בארה"ב, היא לא קיבלה כמהימנה את גרסתה של עו"ד קרן אדמוני, משלימה, 

 שערכה את צוואת ארה"ב, כפי שהופיעה בתצהיר עדותה הראשית.

, תוך כדי ההליכים שהתנהלו בפלורידה 6515בתצהירה ציינה עו"ד אדמוני, כי "בחודש יוני 

צוואתה. המנוחה ביקשה  בנוגע למקרקעין בחיפה, פנתה אלי המנוחה בבקשה כי אערוך את

, בת מערערתהוא, לרבות בישראל, ל לבטל כל צוואה קודמת ולהוריש את כל רכושה באשר

 לתצהיר(. 2דודתה" )ציטוט מסעיף 

השופטת קמא לא נתנה אמון בגרסה זו, ולא בכדי. נצטט את דברי השופטת קמא בנדון 

 לפסק הדין(: 21)סעיף 

לתצהירה,  4מוני בס' זאת ועוד, על פי שהצהירה עו"ד אד"

קודמת ולהוריש את כל  ביקשה המנוחה לבטל כל צוואה 

רכושה, באשר הוא, לרבות בישראל, למבקשת, כפי שנרשם 

לצוואת ארה"ב )בו מצהירה המנוחה כי "זו צוואתי  בפתיח 

לצוואה שנעשו על נה, ומבטלת בזה כל צוואה ותוספת האחרו

 ידי בעבר"(. 

תה של עו"ד אדמוני הבהירה יחד עם זאת, במהלך חקיר

עורכת הדין, כי למצער, אינה זוכרת את אמירות המנוחה, בכל 

הנוגע לצוואה האחרת או להיקף הרכוש ומקום הימצאו )הגם 

 שנכתב על ידה בתצהיר כאמור(. 
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עו"ד אדמוני העידה כי מטרתה המפורשת של המנוחה, עת 

  -ה:עריכת הצוואה, הייתה שלילת זכותו של בנה בעיזבונ

ש. לא שאלת את זה כדי לזהות את הצוואות שהיא  "

 רוצה לבטל?    

אני לא יכולה לזכור. היא באה אליי למשרד,  ת.

ושבפירוש ייכתב  ביקשה שאכין לה צוואה חדשה 

שורות  29)עמ'  "בצוואה שהיא מנשלת את הבן שלה

27-28.) 

   .... 

ש. כשיטת עבודה, את לא כותבת "צוואתי מיום  " ;

 ך וכך בטלה"?כ

יכול להיות שכן, אני לא יכולה לזכור כל עניין ת. 

לגופו. במקרה זה, אני לא זוכרת מה הייתה השיחה 

שלנו. אני זוכרת שהיא ביקשה שאכין לה צוואה 

-4שורות  28)עמ'  חדשה ספציפית לעניין הבן שלה"

9.) 

 (. 7/-3/שורות  77כך גם העידה המשיבה )עמ' 

יחסיה הקשים של המנוחה עם בנה  אף המבקשת תיארה את

 .ואילך( 2ש'  38ודבר רצונה כי לא יירש אותה )עמ' 

עולה כי, עניין קיומה של צוואת ישראל וביטולה, לא נדון 

 במפורש ולא הוכח כי נתבקש על ידי המנוחה.

 כך גם כוונת המנוחה בכל הנוגע לרכושה בישראל..."

 

 והדברים מדברים בעד עצמם. 
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קמא גם הדגישה, כעולה מעדותה של עו"ד אדמוני, כי נוסח הצוואה היה על פי  השופטת .99

פורמט סטנדרטי, והקטע הספציפי היחיד הרלוונטי שאיננו בפורמט ושהתייחס למנוחה, 

 היה רצונה לשלול את זכאותו של בנה לקבל חלק בירושתה.

ע לעזבונה של השופטת קמא אף ציינה כי חלק לא קטן מהוראות הצוואה כלל לא נוג 

המנוחה, דוגמת קרנות נאמנות ומניות, שאין כאלה בעיזבון, ומינוי מנהלת עיזבון, למרות 

 שיש זוכה יחידה על פי הצוואה ואין צורך במינוי מנהלת עזבון.

 

השופטת קמא הוסיפה, כי לא ניתן לה נימוק מניח את הדעת לשינוי הנהנה בצוואת ישראל,  .91

 הזמנים שבין עריכת הצוואות.במיוחד לנוכח סמיכות 

לפסק הדין, שצוטטו  21בנדון נפנה לדבריה המפורטים והברורים של השופטת קמא בסעיף  

 , כדלקמן:בהם נקבעו קביעות עובדתיות שאין מקום להתערב בהן)ה( לעיל, 11בסעיף 

לא הוכחו במהלך התקופה שבין עריכת הצוואות, נסיבות חדשות מבחינת מערכת  .א

ין המשיבה ובין המנוחה, בגינן היה ניתן להסיק כי המנוחה ביקשה היחסים שב

לבטל את צוואת ישראל )באמצעות צוואת ארה"ב( ו/או להדיר את המשיבה 

 מעזבונה.

 הוכח כי הקשר בין המנוחה ובין המשיבה התקיים אף לאחר עריכת שתי הצוואות. .ב

ל תמיכתה יבה בשעל אודות טענתה של המערערת, כי המנוחה כעסה על המש .ג

בסכסוך המשפטי ביניהם, לא הובאו כל תימוכין או עדות נוספת,  בבעלה לשעבר

 ולכן לא הוכחה.

 

הגיעה המנוחה לביקור השנתי  6515בנדון נוסיף שהמשיבה ציינה בתצהירה, כי בחודש מאי 

 בישראל, וכרגיל שהתה בביתה.

(. בכל 11.2.15בארה"ב ) , כשבועיים טרם עריכת הצוואה1.2.15היא עזבה את ישראל ביום 

 לתצהירה של המשיבה(. 62-63אותה עת היה ביניהן קשר רציף וטוב של אהבה )סעיפים 

לתצהירה של המשיבה אף צורפו תמונות של המנוחה מהביקור האחרון, בהן רואים את 

המנוחה מחובקת עם המשיבה ועם חלק מבני משפחתה, ואף יושבת בניחותא ובחיוך עם בני 

 באופן שניתן להסיק לכאורה על יחסים טובים בין הצדדים.המשפחה, 
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לכן, כשנשאלה המשיבה בחקירתה הנגדית שמא הביקור האחרון היווה את הטריגר לביטול 

צוואת ישראל )בה היא הזוכה( באמצעות צוואת ארה"ב, הכחישה זאת, תוך שהפנתה 

 (.1-0שו'  62.5.15לפרו' יום  51להמחשה לאותן תמונות שצורפו לתצהירה )עמ' 

המשיבה גם הכחישה את הטענה, כי במהלך הביקור האחרון המנוחה גילתה כי אינה 

 ותו, וציינה כי פגשה אבעלה לשעבר של המנוחהמתכוונת לתמוך בה במאבקה המשפטי נגד 

 (.11-16לפרו' הנ"ל שו'  51בהלוויה של המנוחה לאחר שנים שלא פגשה בו )עמ' 

רעור, בה מנסה לחלוק על הקביעות העובדתיות הנ"ל של מכאן כי טענת המערערת בע

השופטת קמא, תוך חזרה על הטענה, שנדחתה, כי חל מפנה ביחסים שבין המנוחה ובין 

במאבקו במשיבה,  בבעלה לשעברהמשיבה לנוכח גילויה את עובדת תמיכתה של המשיבה 

  דינה להידחות. 

קמא, אלא הן מבוססות על חומר לא רק שלא נפלה טעות בקביעותיה אלה של השופטת 

 ראייתי )עדותה של המשיבה(, שלא נסתר, ובו נתנה אמון. 

 

 1לאור כל האמור לעיל ובנסיבות דנן, קבעה השופטת קמא, כי יש לפרש את הוראת סעיף  .95

"את כל יתרת ושארית עיזבוני אשר יהיה בבעלותי בעת מותי, לרבות  לצוואה )שנוסחו:  

מיטלטלין, נכסים מעורבים, מוחשיים ובלתי מוחשיים, מכל סוג, ויהא  כל נכסי מקרקעין,

תושבת מחוז  )המנוחה(,"אני, (, והוראת פתיח הצוואה )כי: מיקומם אשר יהא..."

ברווארד, פלורידה, עושה, מפרסמת ומצהירה כי זו צוואתי האחרונה, ומבטלת בזה כל 

על נכסים בארה"ב בלבד, ועל צוואות  (, כחלותצוואה ותוספת לצוואה שנעשו על ידי בעבר"

קודמות שנערכו בארה"ב בלבד, כיוון שזה היה רצון המנוחה שהוכח לה בנסיבות המקרה 

 דנן.

סבורני כי לא נפלה טעות בקביעתה זו של השופטת קמא, בהסתמך על קביעותיה  

 הם.העובדתיות וממצאי המהימנות כפי שפירטה בפסק הדין, שאין מקום כאמור להתערב ב

יחד עם זאת אתייחס פרטנית לטענות המערערת בערעור זה, ואראה כי אין בהן כדי לשנות  

 את מסקנות וקביעות פסק הדין.

 

 התייחסות לטענות המערערת בערעור זה

 . כי ההליך קמא שננקט היה שגוי -אחת הטענות המרכזיות של המערערת היא  . 92
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סבורה המערערת כי מלכתחילה, ובמהלך התקין של הדברים, היתה המשיבה צריכה לפתוח 

בהליך משפטי בהתייחס לצוואת ארה"ב האחרונה בזמן, בין אם התנגדות ובין אם תביעת 

פרשנות, כשהיא נושאת בנטל ההוכחה. משלא נעשה כן ע"י המשיבה, לא היה מקום כי 

פקותה של צוואת ארה"ב האחרונה )ראה ביהמ"ש קמא יצמצם הלכה למעשה את נ

 לעיל(.  66-69בהרחבה טענה זו בסעיפים 

 :אין בידי לקבל טענה זו מכל אחד מהטעמים הבאים 

אין מקום לטעמי לטעון טענת "הליך שגוי" או כל טענה בענין ההליך הנכון שהיה צריך  .א

ר בתחילת להינקט מלכתחילה, רק בשלב הערעור. טענה כזו היתה צריכה להיטען כב

השלב הדיוני בערכאה הדיונית. משלא נטענה, יש לראות את המערערת כמסכימה 

להליך הדיוני שננקט. היינו, בירור התנגדותה לצוואת ישראל לנוכח צוואה אחרונה 

נטענת )צוואת ארה"ב(, במסגרתה התבררה והוכחה טענת המשיבה כי מדובר בשתי 

 צוואות המשלימות זו את זו.

 חס לטענה גופה, לא מצאתי כי מדובר בהליך שגוי. גם אם אתיי .ב

( היה בקשתה של המשיבה למתן צו קיום 15221-50-11שהוגש )ת"ע  הראשון ההליך

 צוואת ישראל. 

( היה התנגדותה של המערערת לביצוע צוואת 15001-50-11שהוגש )ת"ע  השניההליך 

 ישראל, בשל קיומה של צוואה מאוחרת )צוואת ארה"ב(.

 שהוגש היה בקשת המערערת לקיום צוואת ארה"ב. השלישיההליך 

, כי לא הגישה ולטעמי בצדקבמצב דברים זה טוענת המשיבה בעיקרי הטיעון מטעמה, 

התנגדות לצוואת ארה"ב, ואף לא תביעת פרשנות או כל תביעה אחרת, היות 

שמלכתחילה סברה כי הוראותיה אינן חלות על נכסי המנוחה בישראל אלא רק 

 פיה. -ה"ב, והיא אינה יורשת עלבאר

כי לא היתה , ואנוכי מסכים עימהבנדון מדגישה המשיבה בעיקרי הטיעון מטעמה, 

מוטלת עליה כל חובה, לא פרוצדורלית ולא מהותית, להגיש תביעת פרשנות או 

 .לראשונה בסיכומיההתנגדות לצוואת ארה"ב, כטענת המערערת 

פרשנות בנוגע לצוואת ארה"ב )בחינת חלותה  אוסיף ואומר, כי את מהותה של תביעת

על נכסים בישראל אם לאו(, ניתן באותה מידה להשיג במסגרת בירור התנגדות לצוואת 

ישראל שהגישה המערערת דנן בהליך השני, בהתבסס על קיומה של צוואה מאוחרת 

כפי שנהג בפועל בית המשפט קמא, ללא כל השגה מצד מי בזמן )צוואת ארה"ב(, 

 . דדיםמהצ
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גם כאן אני מסכים עם טענות המשיבה בעיקרי הטעון מטעמה  – באשר לנטל הראיה .ג

 כדלקמן:

המערערת היא שהגישה התנגדות לצוואת ישראל )שבקשה לקיומה היה ההליך הראשון 

 שנפתח, כמפורט בס"ק )ב( לעיל(.

מאחר שהמתנגד הוא המבקש לפסול את הצוואה, הרי נטל השכנוע )חובת הראיה( 

טל עליו, אלא אם כן מדובר בצוואה עם פגם צורני כלשהו ו/או כאשר קיימת חזקת מו

 השפעה בלתי הוגנת, שאז חובת הראיה עוברת למבקש את קיום הצוואה.

 ראה לענין זה:

 .119(6פד"י נב) מרום נ' היועמ"ש 1512/35דנ"א 

 (.65.0.55)החלטה מיום פלוני נ' פלונית  1511/55בע"מ 

 (.61.3.15)החלטה מיום זבון המנוחה פלונית נ' פלוני ע 9003/15בע"מ 

 (.19.11.16)החלטה מיום זילברסון נ' זילברסון  1335/16בע"מ 

, הוצאת סדן, מהדורה שלישית מורחבת ומעודכנת "פגמים בצוואות"שאול שוחט, 

 .23, עמ' 6512-התשע"ו

 

נת השפעה בלתי במקרה דנן אין מחלוקת כי אין פגם צורני בצוואת ישראל, וגם טע

הוגנת נטענה רק בסיכומי המערערת בבית משפט קמא )שנדחתה אף לגופה ע"י בית 

 )ו( לעיל(.  11ראה סעיף  –המשפט 

במקרה דנן לכאורה צוואת ארה"ב האחרונה ממשיכה מצב קיים )בכל  – זאת ועוד

 לעיל. 60כך בדבריי בסעיף -הקשור לרצונה של מנוחה(, כפי שהרחבתי על

כל אלה, לא היה מקום לסטות במקרה דנן מההלכה הרגילה, המטילה את בהינתן 

 נטל הראיה והשכנוע על המתנגד לקיום צוואת ישראל, אשר היא המערערת.

 

טענת המערערת כי מסקנה זו אינה נכונה כיוון שצוואת ארה"ב היא האחרונה בזמן, 

ת נטל הראיה אינה משכנעת בנסיבות המקרה דנן, לסטות מהכלל הרגיל בדבר הטל

 והשכנוע על המתנגד לקיום צוואה אשר על פניה היא תקינה.

כאמור אין מדובר בצוואת ארה"ב אחת ויחידה, אלא היתה צוואת ארה"ב הקודמת 

לה, שהתייחסה לרכוש ארה"ב בלבד. המנוחה כבר גילתה רצונה בעבר להבדיל בין רכוש 

 אודותם.ארה"ב ובין רכוש ישראל, ולערוך צוואות נפרדות על 

לצוואת ישראל האחרונה אינה  כצוואה משלימהלכן ראיית צוואת ארה"ב האחרונה 

 לעיל(.  60חידוש אלא שימור מצב קיים )שוב נפנה בנדון לדברינו בסעיף 
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במצב דברים זה, עובדת היותה של צוואת ארה"ב אחרונה בזמן אינה בעלת משקל 

התנגדות לקיום צוואה, והעברת  ראייתי כזה, שתצדיק סטיה מהכלל הרגיל במצב של

 נטל הראיה והשכנוע על כתפי המשיבה, שביקשה את קיומה של צוואת ישראל.

 

אף אם הייתי רואה את נטל הראיה כמוטל על המשיבה, כטענת המערערת  –בכל אופן 

בערעורה, כי אז סבורני, שנסיבות המקרה דנן וקביעותיה של השופטת קמא, הן 

לעיל, יש בהן כדי לקבוע  60ת מהימנות, לרבות דבריי בסעיף העובדתיות והן בשאלו

המשיבה הוכיחה, באמצעות העדים שהעידו ויתר החומר שנטל זה הורם ע"י המשיבה. 

שעמד בפני השופטת קמא, כי כוונתה של המנוחה היה להפריד בין רכושה בישראל 

 .ובין רכושה בארה"ב באמצעות צוואות משלימות, כמתואר לעיל

יה בעבר, טרם עשיית צוואות ישראל וארה"ב האחרונות, וכך נותר המצב עם כך ה

 .עשיית הצוואות האחרונות

 

לעיל, היא, כי בית המשפט קמא התעלם  65טענה נוספת של המערערת, כמפורט בסעיף  .90

מהעובדה שבזמן עריכת צוואת ארה"ב המנוחה כבר החליטה לעלות לישראל, ואף היתה 

כושה בארה"ב והעברתו לישראל. מכאן כי לא היה טעם בעריכת צוואה בשלב של מימוש ר

 שתתייחס רק לרכושה בארה"ב. 

עובדה זו, כך סבורה המערערת, מהווה נסיבה משמעותית שחלה לאחר עשיית צוואת 

ישראל, שהיתה צריכה להוביל את בית המשפט קמא לקביעה, כי אין מקום לפרש את 

נכסי המנוחה בארה"ב בלבד, אלא כמתייחסת לכלל צוואת ארה"ב כחלה אך ורק על 

 רכושה, הן בארה"ב והן בישראל, או בכל מקום אחר בעולם.

חרות, עליהן העידו אין בידי לקבל טענה זו של המערערת, שכן היא מתעלמת מנסיבות א

אשר לא נסתרו, ואשר לימדו על הגיון עריכת צוואת ארה"ב בעת שנערכה  'המשיבה וס

כוש ארה"ב בלבד, למרות רצון המנוחה לחסל את הרכוש בארה"ב ולעלות כמתייחסת לר

 לישראל.

 

 ( כדלקמן:90-69ציינה המשיבה בתצהירה )סעיפים 
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שנים בארה"ב, בחודש אוקטובר  15-, שהיה בן זוגה כ'לאחר פרידתה של המנוחה מב .א

כור ,  לא נותר לה אדם הקרוב לליבה בארה"ב. לכן החליטה לעלות לישראל ולמ6553

 את דירתה בפלורידה.

ניתוח להסרת כיס המרה, שלאחריו היתה  6515יחד עם זאת, היא עברה בחודש אפריל  .ב

צריכה לעבור ניתוח מורכב בקיבתה )כריתת חלק גדול מהקיבה(, שהעמידה בסכנת 

 חיים.

פי צוואת ארה"ב הקודמת והיא לא רצתה בו עוד ככזה לאחר -היה הזוכה על 'היות שב .ג

יות שגם רצתה כי בנה לא יירש אותה, ולנוכח הניתוח המתקרב עם סכנת פרידתם, וה

החיים ששימש כזרז, החליטה המנוחה לעשות את צוואת ארה"ב, בה קבעה את 

 לרשת אותה. בנההמערערת כזוכה ושללה את זכותו של 

הדגישה המשיבה, כי המנוחה אמרה לה עובר לעשיית צוואת ארה"ב, כי זו תהא  .ד

ובנה מירושתה בנכסי ארה"ב, והיא תהא ' הדרת ב  -ת ארה"ב. היינו ואמטרתה של צו

 מעין "צוואה זמנית", עד לחיסול נכסיה בארה"ב ועלייתה לישראל.

זמן קצר לאחר עשיית צוואת ארה"ב האחרונה נכנסה לניתוח הקיבה, ממנו יצאה  .ה

 בחיים.

 

 (.1062.5.לפרו'  50-52המשיבה חזרה על גרסה זו בחקירתה הנגדית )עמ' 

 נצטט שני קטעים מרכזיים כדלקמן:  

 

אם היא התכוונה לחזור לגור בישראל ולמכור  "ש.

את כל נכסיה שם, בשביל מה היא צריכה שתי 

 צוואות ?

"ב יצרה צוואה בארה המנוחהאני אסביר.  ת.

יודעת,  'מהסיבה שאתה יודע אתה וגם מ

חלתה והייתה אמורה להיכנס לניתוח  המנוחה

אחרי שעברה אחד בחודש מאי  בחודש יולי,

להסרת כיס מרה. כשהיא דיברה איתי על 

הניתוח של יולי, היא אמרה לי במפורש 

שהניתוח קשה שעליה לעבור, ושהיא הולכת 
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 'צוואה באמריקה שהמוטבת תהיה מ לערוך

מהניתוח שלא  מאחר ואם חלילה ל א תצא

ואשתו החדשה יירשו  ב'יקרה מקרה חלילה ש

 (.11-61לפרו' שו'  52)עמ' אותה" 

 :וכן 

היא עשתה צוואה זמנית  ולטענתך לשם כך "ש.

 ? 'לטובת מ

כן. צוואה זמנית בארה"ב עד שתחסל את  ת.

הדברים, כי היא נכנסת לניתוח קשה, ואם היא 

לא יזכה בצוואה,  ב'לא תצא ממננו, שחלילה 

 50)עמ'  לא יגע ברכוש שלה..." בנהועל מנת ש

  (.19-15לפרו' שו' 

 

גם הצהיר על העובדות האמורות, כפי שנמסרו לו לטענתו ע"י המנוחה בביקורה האחרון ' ס

הוא לא (. 3-15, כשבועיים טרם עשיית צוואת ארה"ב )סעיפים 6515בישראל בחודש יוני 

כך כלל בחקירתו הנגדית, ועדותו זו, התומכת בגרסתה של המשיבה בנדון, לא -נחקר על

 .נסתרה

, שלטעמי כאמור לא נסתרו, 'ולה מגרסאותיהם של המשיבה וסכע הגיונם של הדברים,

מסביר את עריכת צוואת ארה"ב למרות רצונה של המנוחה, עליו אין מחלוקת, לעלות 

 לישראל בעתיד הקרוב תוך חיסול נכסיה בארה"ב. 

הזוכה בצוואת ארה"ב ', ת ירושה מבבנסיבות אלה )רצונה של המנוחה לשלול זכויו

בנה, והדחיפות לעשות כן לנוכח ניתוח מורכב ומסובך שעמדה לבצע בקיבתה, הקודמת,  ומ

(, אין בעצם 'מונתה כפי שנמסרו למשיבה ולסתוך סכנת חיים, לפחות לפי השקפתה או א

העובדה כי המנוחה התכוונה לעלות לישראל זמן קצר לאחר עריכת צוואת ארה"ב, כדי 

לרכוש המנוחה בארה"ב, משלימה את  לשלול את היותה של צוואת ארה"ב, המתייחסת

 צוואת ישראל, המתייחסת לרכוש המנוחה בישראל.

ואת ראוי לציין טענה נוספת בנדון של המערערת, שנועדה לשלול את טענת דחיפות עשיית צו

מירושת המנוחה )לנוכח היותו הזוכה בצוואת ארה"ב  'מנת להדיר את ב-ארה"ב על
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כמוטב בקופת גמל שעשתה המנוחה בארה"ב  ב'יר את הקודמת(, בכך שהמנוחה בחרה להות

 115,555-סך של כ לב', שלאחר פטירת המנוחה הניבה ב'עוד בתקופת חייה הזוגיים עם 

 דולר ארה"ב.

כך השיבה המשיבה, כשעומתה עם נתון זה בחקירתה הנגדית, כי מדובר למעשה בטעות -על

כה לדאוג לשינוי המוטב של קופת של עו"ד אדמוני, שערכה את צוואת ארה"ב, שהיתה צרי

 הגמל האמורה, ולא עשתה כן.

  בלשונה של המשיבה:

. את יודעת ב'את טוענת שהיא מאוד כעסה על  "ש.

 דולר? 40,000/שהיא השאירה לו 

שנבעו ממה? מקופת גמל. איפה עוה"ד שישבה  ת.

פה עשתה את הטעות הגדולה? שהיא לא 

ת הביאה את הנספחים שהיו אמורים להיו

לא  המנוחהבצוואה, בניהם קופת הגמל, אותם 

לירושה. אפשר לשנות  ב'הספיקה להעביר מ

מוטבים בקופת גמל שעה לפני המוות. אבל 

-60לפרו' שו'  50)עמ'  לא הספיקה..." המנוחה

91.) 

 

תשובה זו של המשיבה אינה משוללת הגיון, לנוכח קביעתה של השופטת קמא כי אכן 

ת, שהתאמתה למנוחה באופן ספציפי היתה מאוד מינורית. לא מן מדובר בצוואה סטנדרטי

הנמנע, שאם היתה מתבצעת התאמה רבה יותר של צוואת ארה"ב למנוחה, לרבות דאגה 

לקבלת כל נספחי הצוואה, שסביר כי היו כוללים מסמכי קופות הגמל ו/או ביטוחי החיים, 

היה המוטב בה(,  ב'גמל אחת בה  ככל שהיו כאלה, ומוטביהם )ואנו יודעים כי היתה קופת

תמונת המצב היתה יכולה להשתנות באופן שהמוטב בקופת הגמל המדוברת היה מאן דהוא 

 )שכאמור הודר מעזבונה של המנוחה בצוואת ארה"ב האחרונה(. ב'אחר ולא 

שוללת את בכספים מקופת הגמל לאחר פטירת המנוחה, אינה  ב'לכן עצם זכייתו של 

, לעריכת צוואת ארה"ב כצוואה משלימה לצוואת ישראל בעיתוי בו 'ה וסהסברם של המשיב

נעשתה, זמן קצר לפני ניתוח מורכב ומסכן חיים )לפחות לפי אמונתה של המנוחה(, הכל 

 כמפורט בהרחבה לעיל.
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טוענת המערערת כי טעה בית המשפט קמא, כשסטה בפרשנותו את צוואת ארה"ב, מלשונה  .91

 תי הוראות מפורשות:הברורה אשר כללה ש

בפתיח הצוואה, הכוללת הוראה כי היא מבטלת את כל הצוואות שנערכו ע"י  .א

 המנוחה בעבר.

לצוואה, הכוללת הוראה כי היא תחול על כל נכסי המנוחה בכל מקום  1בסעיף  .ב

  שהוא.

 לעיל. 13בנדון ראה טענתה של המערערת בהרחבה בסעיף  

נות של בית משפט קמא כמפורט בהרחבה לעיל, גם סבורני כי לנוכח קביעות עובדה ומהימ

מנת להראות כי בנסיבותיו -דין טענה זו להידחות. יחד עם זאת אוסיף מספר מילים על

המיוחדות של המקרה דנן, צדקה השופטת קמא כשפירשה את צוואת ארה"ב כמבטלת 

 ד.צוואות ארה"ב קודמות )והיתה כאמור אחת כזו(, וכחלה על נכסים בארה"ב בלב

 

 לחוק הירושה קובע כדלקמן: 92סעיף 

המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול  ")א(

במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על 

ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את 

 הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.

צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של  )ב(

אותה כמבטלת את  צוואה קודמת, רואים

הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה 

סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם 

אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור 

 בצוואה הקודמת".

 

 עולות שלוש דרכים לביטול צוואה קודמת, כדלקמן: 92מסעיף  

)דוגמת ביטול ביטולה במפורש בצוואה חדשה שנעשתה באחת הצורות לעשיית צוואה  .א

 צוואת ישראל הקודמת ע"י צוואת ישראל האחרונה(.



 
 משפט לערעורים אזרחיים-בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית

  

 ש'ג'  גדנמ' מ'  05533-35-61עמ"ש 
 

  

       6361בנובמבר  1

  

 93מתוך  28

 השמדת הצוואה המקורית )במטרה ובכוונה לבטלה(. .ב

ביטולה מכללא על דרך של עריכת צוואה חדשה, מאוחרת בזמן, אשר אף אם אינה  .ג

כוללת ביטול מפורש של צוואה קודמת, הוראותיה סותרות את הוראות הצוואה 

 הצוואה החדשה באה להוסיף על האמור בצוואה הקודמת. האחרונה, אלא אם כן

 

 ראה לענין זה:

 (.5.0.16)פסק דין מיום פלוני נ' פלונית  11112/51בע"מ 

 

צוואת ארה"ב דנן  לכאורה נכללת באפשרות השלישית, שהרי אין בה ביטול מפורש של 

 צוואת ישראל )אפשרות א'( ולא נטען כי הושמדה )אפשרות ב'(.

האם יש  – )ב( סיפא לחוק הירושה92ה השאלה, כאפשרות שהועלתה בסעיף מכאן עול

לראות את הוראות צוואת ארה"ב כסותרות את צוואת ישראל )ואז נאמר כי מבטלת את 

צוואת ישראל בהיותה מאוחרת בזמן ומהווה את צוואתה האחרונה של המנוחה(, או שמא, 

תה )ואז נראה בצוואות אלה כצוואות נראה אותה כמוסיפה על צוואת ישראל וכמשלימה או

 משלימות, כמסקנת בית המשפט קמא במקרה דנן(.

על מנת להשיב לשאלה זו יש לחתור להבנת אומד דעתו של המצווה )המנוחה( בצוואה 

 לעיל. 61לחוק הירושה, המצוטט בסעיף  51האחרונה )צוואת ארה"ב(, כהוראת סעיף 

ניתן להיעזר בכל מקור אמין, ולאו דווקא בלשון  על מנת להבין את אומד דעתו של המצווה

 לעיל(. 63הצוואה )ראה דבריי, בהסתמך על פסיקה רלוונטית, בסעיף 

טלמצ'יו נ' האפוטרופוס הכללי  1355/32כך בצורה יפה בית המשפט העליון בע"א -עמד על

 , במילים הבאות:110( 6פד"י נג)ואח' 

וואה( "במתח הפנימי שבין ה"גוף" )הטקסט של הצ

דעת המצווה(, יש ליתן, -לבין ה"נשמה" )אומד

בפרשנות הצוואה, משקל מיוחד ל"נשמה". הטעם לכך 

הוא זה: האינטרס היחיד הראוי להגנה בצוואה הוא 

 (.162)עמ' רצונו של המצווה..." 

 :וכן 
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דעתו של המצווה רשאי השופט ללמוד מכל -"על אומד

)עמ' ואה..." מקור אמין. אין הוא מוגבל אך ללשון הצו

195). 

 

במקרה דנן, הנסיבות לטעמי מלמדות כי צוואת ארה"ב מתייחסת לרכוש המנוחה בארה"ב 

בלבד, כקביעת השופטת קמא. לכן היה מקום להעדיף את "הנשמה" )רצון המנוחה( על פני 

 "הגוף" )לשון הצוואה(, תוך סטיה מסויימת מלשונה הפשוט של הצוואה.

ואזכיר, כי הנסיבות העקריות דנן הן כדלקמן )בהסתמך גם על ור מפאת חשיבות הענין אחז

קביעות עובדה ומהימנות כפי שנעשו ע"י בית המשפט קמא, בהן ממעטת כאמור ערכאת 

 הערעור להתערב, ולא הוכח כי המקרה דנן הוא חריג המצדיק התערבות(:

צוואת  עובר לעריכת צוואת ארה"ב גם היו למנוחה שתי צוואות משלימות. האחת .א

ישראל לרכוש בישראל, והשניה צוואת ארה"ב לרכוש בארה"ב. מצב דברים זה לא היה 

זר למנוחה בעת עריכת צוואת ארה"ב האחרונה, וגם נתן קריאת כיוון לרצונה של 

 המנוחה להפריד בין רכוש ארה"ב לרכוש ישראל בכל הקשור לעזבונה ויורשיה.

חודשים בלבד טרם  19-את ישראל, שנעשתה כלא הוכח שינוי נסיבות שיצדיק שינוי צוו .ב

עשיית צוואת ארה"ב. במיוחד כשהוכח שיחסיה של המנוחה עם המשיבה, כשבועיים 

 טרם עריכת צוואת ארה"ב, נותרו חמים ותקינים כבמועד עריכת צוואת ישראל.

כשרצתה המשיבה לבטל צוואה קודמת עשתה זו במפורש, כפי שראינו שעשתה בצוואת  .ג

 רונה, בה ביטלה במפורש את צוואת ישראל הקודמת.ישראל האח

 96בצוואת ארה"ב האחרונה לא בוטלה במפורש צוואת ישראל )ראה דברינו בסעיף 

לעיל(, מעבר לביטול כללי המצוי בפורמט של כל צוואה סטנדרטית כצוואת ארה"ב, 

ט מהירושה(, כמפור בנהשלא הותאמה ספציפית למנוחה אלא בקטע קטן מאוד )הדרת 

 בהרחבה לעיל.

צוואת ישראל היתה מפורטת )המנוחה קבעה בה גם יורש אחר יורש אחר יורש  –ודוק 

המשיבה נקבעה כיורשת. ככל שלא תהא בחיים בעת פטירת המנוחה תירש בתה. ככל  –

צוואה  המנוחה תירש אחותה של המערערת(. ששתיהן לא תהיינה בחיים בעת פטירת

חשבה ע"י המנוחה, מן הראוי היה לבטלה במפורש, ולא כזו, שרואים כי הושקעה בה מ

 על דרך הכלליות בסעיף כללי בצוואה סטנדרטית.
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 115295/50ת"ע)ת"א(  –)השווה מקרה דומה, בו גם נקבע כי מדובר בצוואות משלימות 

 , שגם הוזכר בפסק הדין קמא(.11.0.15פסק דין מיום  א.ש. נ' ר.ש.

 

תה של המנוחה  בצוואת ארה"ב לא היה ביטול צוואת מכאן חיזוק למסקנה כי אומד דע

ישראל, שעסקה מפורשות רק ברכוש שבישראל, אלא להוסיף לה את החסר ולהשלימה 

)רכוש המנוחה בארה"ב( בדרך של עריכת צוואת ארה"ב העוסקת ברכוש ארה"ב. כפי 

 96כך עו"ד ברקוביץ, עדות בה נתנה השופטת קמא אמון )ראה סעיף -שגם העיד על

 לעיל(.

 

לחוק הירושה, כי מלמדות  74-)ב( סיפא ו34ניתן לומר על נסיבות אלה, בזיקה לסעיפים 

על אומד דעתה של המנוחה לעשות שתי צוואות משלימות. האחת על אודות רכוש בישראל 

 והשניה על אודות רכוש בארה"ב. 

ואפילו יהיה  לכן ראוי במקרה דנן לפרש את צוואת ארה"ב, כמשלימה את צוואת ישראל,

בכך סטיה מלשון צוואת ארה"ב כפשוטה )שכאמור ברובה סטנדרטית ולא משקפת את 

רצון המנוחה האמיתי, כקביעת השופטת קמא(. בדרך זו הלכה כאמור השופטת קמא, ואין 

 בכך טעות.

 

מעבר לכך גם סבורני, כי במקרה דנן ניתן בכל אופן לפרש גם את לשונה של צוואת ארה"ב 

רכוש המנוחה בארה"ב בלבד, כקביעת השופטת קמא. בכך ניישם את דבריו של  כחלה על

המוזכרת לעיל, כי על אף שבעת הצורך ועל מנת להגיע לרצונו  פרשת טלמצ'יובהנשיא ברק 

האמיתי של המצווה ניתן לסטות מלשונה הפשוטה של הצוואה, יש תחילה לעשות מאמץ 

-שון הצוואה המאפשרת את הגשמת אומד"למצוא תמיד נקודת אחיזה "ארכימדית" בל

 (.160" )עמ'  גבול הפרשנות הוא גבול הלשון ...דעתו של המצווה

 

 במה דברים אמורים?

נקדים ונאמר כי את שנציין להלן כבר העלתה המשיבה בבית המשפט קמא, בסיכומיה 

א דלמטה ובעיקרי הטיעון מטעמה. טיעון זה הוזכר גם ע"י השופטת קמא בפסק הדין קמ

 (, אך לא הודגש ולא הורחב דיו, ואני אעשה כן להלן.19)סעיף 
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 –הפתיח לצוואה, השניה  –שתי הוראות בצוואת ארה"ב עומדות על הפרק בנדון. האחת 

 לצוואה. 1סעיף 

 

 בפתיח לצוואה נרשם כדלקמן: 

 I, (…) …do make, publish and declare this to be my Last 

Will and Testament, hereby revoking all Codicils 

heretofore made by me" 

 

  

  לשונו של הפתיח בתרגומו לעברית בהתאם לתרגום הנוטריוני שהוגש היא:

 

... עושה, מפרסמת ומצהירה כי זו צוואתי האחרונה, )המנוחה("אני, 

 ומבטלת בזה כל צוואה ותוספת לצוואה שנעשו על ידי בעבר"

 

 כותרת "יתרת עזבון", נרשם כדלקמן: לצוואה, הנושא  1בסעיף 

"All the rest, residue and remainder of my estate which I 

my own at the time of my death, including all real, 

personal, mixed, tangible and intangible property, of 

whatsoever kind wheresoever situated, including all 

property which I may acquire or become entitled to after 

the execution of this Will, in any place of abode, I give, 

devise and bequeath to M', or if she shall predecease 

me, to A'" 
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לצוואה בתרגומו לעברית בהתאם לתרגום הנוטריוני  1לשונו של סעיף 

 שהוגש היא:

תרת ושארית עזבוני, אשר יהיה בבעלותי בעת מותי, לרבות כל "את כל י

נכסי מקרקעין, מטלטלין, נכסים מעורבים, מוחשיים ובלתי מוחשיים, 

מכל סוג, ויהא מיקומם אשר יהא, לרבות כל נכסים אותם ארכוש, או 

הנני שאהיה זכאית להם לאחר חתימת צוואה זו, בכל מקום שהוא, 

 ".'שתלך לעולמה לפניי, לאבמידה , או 'מעניקה ומורישה למ

 

 ""in any place of abodeמילות המפתח שנתמקד בהם )לנוכח צוואת ישראל( הן 

 "בכל מקום שהוא".שתורגמו 

 

, בחקירתה הנגדית, כיצד היא מתרגמת את נשאלה עו"ד אדמוני, שערכה את צוואת ארה"ב

..זה מקום שבוא נמצא... "הכוונה למקום מגורים, המצאות.והשיבה:  ,"abodeהמילה "

 (.15ושו'  5שו'  62.5.15לפרו' יום  99)עמ'  מקום המגורים..."

-בסיכומי טענותיה בבית משפט קמא אף הבהירה המשיבה כי כך מפרשים המילונים "עברי

 "מקום מגורים, דירה, משכן, מעון". – abode"אנגלי" השונים את המילה "

מגורים"(, ניתן לפרש את המשפט המופיע בסעיף " )"מקום abodeמשזו פרשנות המילה "

", כמתייחס "לכל מקום במקום מגוריי", קרי "in any place of abodeלצוואת ארה"ב  4

 בארה"ב, מקום מושבה ומגוריה של המנוחה בעת עריכת צוואת ארה"ב.

 abode)ניתן לפרש סעיף זה, כמתייחס לנכסי עזבונה של המנוחה במקום מגוריה ) –היינו 

 בארה"ב, אך לא כמתייחס לנכסי העזבון בכל מקום שהוא בעולם, לרבות בישראל.

לצוואת ארה"ב גם עולה בקנה אחד עם לשונו של הסעיף  4פרשנות כזו של סעיף 

"(abode וגם תואמת את רצונה האמיתי של המנוחה, כפי שמלמדים יתר הנסיבות ,)"

 החיצוניות כמפורט בהרחבה לעיל.

, לפי לשונה של הצוואה,  כמתייחס רק לנכסים בארה"ב, ממילא את 1יף משפרשנו את סע

כבא לבטל צוואות  -. היינו 1הפתיח לצוואה המצוטט לעיל, גם נפרש, בהתאמה לסעיף 

קודמות המתייחסות לרכוש בארה"ב בלבד, מקום מושבה ומגוריה של המשיבה בעת עריכת 
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, בן זוגה לשעבר ב'פיה הזוכה היה -על צוואת ארה"ב. היתה כאמור קיימת צוואה אחת כזו

 של המנוחה, ובאמצעות צוואת ארה"ב האחרונה היא ביטלה אותה, כהוראת הפתיח. 

לא בוטלה לפי פרשנות לשונית לעומת זאת צוואת ישראל, המתייחסת לרכוש בישראל בלבד, 

וק )ב( סיפא לח92ע"י צוואת ארה"ב המאוחרת לה, אותה יש לראות, כהוראת סעיף  זו

הירושה, כמוסיפה על הצוואה הקודמת )צוואת ישראל(, בכל הקשור לרכוש המנוחה 

 בארה"ב. 

לאור כל האמור לעיל יש לדחות את טענת המערערת כי בית המשפט סטה שלא בצדק 

 .מלשונה הברורה של צוואת ארה"ב, האחרונה בזמן

 

וביץ )שנטען להיותו בניגוד יתר טענות המערערת הנוגעות להעדפת גרסאותיהם של עו"ד ברק .93

)שנטען כי הוכח לכאורה כי הפנה איומים כלפי  '(, של ס'כוחו של ס-עניינים בהיותו בא

המערערת וקרוביה( ושל המשיבה )שנטען כי הסתירה את צוואת ארה"ב בבקשה לקיום 

צוואת ישראל(, אין בהן ממש. טענות אלה נוגעות כאמור לקביעות מהימנות שערכאת 

 אינה נוהגת להתערב בהן אלא במקרים חריגים, והמקרה דנן אינו כזה. הערעור

 סוף דבר

 

, ולחייב המערערת בשכר טרחת עורך לאור כל האמור לעיל אמליץ לחברותיי לדחות הערעור .15

ימים ממועד מתן פסק דין זה. לא  95שישולם תוך ₪,  15,555דינה של המשיבה בסכום של 

שי הצמדה וריבית כדין החל מיום מתן פסק הדין ועד ליום ייעשה כן, יישא הסכום הפר

 התשלום המלא בפועל.

  
 שופט, שרעבי. ח 

 

  

 השופטת אספרנצה אלון: 
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 אני מסכימה. 

 

 
 שופטת, אלון. א

 

 השופטת יעל וילנר )אב"ד(: 

 

כי יש קראתי את פסק דינו של חברי, כב' השופט ח' שרעבי, ואיני שותפה לדעתו. דעתי היא  .1

לקבל את הערעור, לבטל את פסק דינו של בית משפט קמא, ולקבוע כי המערערת היא 

 היורשת של כל רכוש המנוחה לרבות רכושה בישראל, וזאת מכוח צוואת ארצות הברית. 

 

 בפתח צוואת ארצות הברית נכתב בהאי לישנא: .6

 

 , תושבת מחוז ברווארד, פלורידה, עושה, מפרסמת)המנוחה(אני, " 

ומצהירה כי זו צוואתי האחרונה, ומבטלת בזה כל צוואה ותוספת 

 " לצוואה שנעשו על ידי בעבר

 

 לצוואה, הורתה המנוחה כדלקמן: 1בהמשך, בסעיף  

 

מכל ... כל יתרת ושארית עזבוני, אשר יהיה בבעלותי בעת מותי "... 

הנני מעניקה בכל מקום שהוא, ...  סוג, ויהא מיקומם אשר יהא,

 ..." 'שה למומורי

 

הלכה היא מימים ימימה כי חזקה על אדם החותם על מסמך כי ידע והבין את תוכנו, וכי  .9

 119( 6, פ"ד י"ט)שוויץ נ' סנדור 120/21חתם עליו כאות להסכמתו לאמור במסמך )ראו ע"א 

סיו כאשר מדובר במסמך מהותי ביחס לנכ((. הלכה זו ניצבת על מכונה ויפה היא ביתר שאת "1325)

, פ"ד יולזרי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ 2033/56" )ע"א דוגמת שטר משכנתאי' ו'[,  -]של אדם 

מסמך האוצר בחובו את  -((. כך וודאי נכונים הדברים בכל הנוגע לצוואה 6559) 113, 115( 6נח)

סתור מאווייו של המצווה באשר מה ייעשה עם כל קניינו לאחר לכתו. לא זו אף זו, על המבקש ל
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((. 11.16.11) עיזבון המנוחה בועז נ' בנק אוצר החייל בע"מ 6559/11החזקה מוטל נטל כבד )ראו ע"א 

 עמידה בנטל זה שעה שהמצווה אינו בין החיים קשה עד מאוד.

 

יישום הלכות אלו על ענייננו מוליך למסקנה כי צוואת ארצות הברית, האחרונה על פני ציר  .1

ישראל, שכן המשיבה לא עמדה בנטל הכבד לסתור את החזקה לפיה הזמן, מבטלת את צוואת 

על ההצהרה כי היא מבטלת בצוואת ארצות הברית כל צוואה קודמת, וכי  ביודעיןהמנוחה חתמה 

", מבלי שמופיע בכל מקום שהוא...  יהא מיקומם אשר יהאהיא מורישה למערערת את כל נכסיה "

 ה בישראל. בצוואה כל תנאי או סייג, כדוגמת רכוש

 

 

יתירה מכך, נפסק לא אחת בהתייחס לפרשנות צוואה כי מקום בו לשון הצוואה ברורה,  .5

כבענייננו, יש ליתן לה תוקף מבלי להידרש לכללי פרשנות, כמו פנייה לנסיבות חיצוניות לצוואה על 

 01, 02( 1), פ"ד לומנחם נ' שילה 116/03מנת להתחקות אחר אומד דעת המצווה. ראו האמור בע"א 

 (, כי:1311)

 

משתמעת לשתי פנים, י' ו'[  -]לשון הצוואה  זו לא הייתה לשון"

חזקה עליה שהיא מביעה כוונת המצווה. לנסיבות חיצוניות ניתן 

 "להזדקק, אם אומד דעתו אינו משתמע מתוך הצוואה עצמה

 

של כב'  לפסק דינו 60, סעיף אמסטר נ' קרן קיימת לישראל 0291/16וכך נפסק בע"א 

 (: 16.1.15השופט י' דנציגר )

 

ההנחה העומדת ביסוד גישה זו הינה כי דברי המצווה מבטאים את "

כוונתו לאשורה, וכי אם הלשון שבה בחר המצווה הינה פשוטה 

וברורה, הרי שיש ליתן לה תוקף כפשוטה. רק אם דברי המצווה 

או  למשל כאשר לשון הצוואה משתמעת לשתי פנים -אינם ברורים 

כשפירוש מילולי של הוראה אחת בצוואה אינו מתיישב עם הוראות 

יש מקום להתקדם לשלב השני של הפרשנות  -אחרות בה 

 "שבמסגרתו נבחנות הנסיבות החיצוניות לצוואה
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להחלטתו של כב' השופט נ' הנדל  1סעיף פלוני נ' פלונית,  1955/11עוד ראו הדברים בבע"מ  

(6.1.16:) 

 

שון הצוואה ברורה היא, ייתכן ואין מקום להיזקק על כן, משל"

לפרשנות חיצונית של כוונת המצווה. לאמור, כוחה של הלשון 

רב יותר מכוחה של הלשון הברורה של  -הברורה של הצוואה 

החוזה. זאת, בשל חשיבות העיקרון של כיבוד רצון המת, כאשר 

לא הראיה הטובה ביותר היא לשון המסמך שערך, ואשר לגביו 

 "יוכל יותר להעיד

 

בית משפט קמא, ובעקבותיו גם חברי, נדרש בהרחבה לנסיבות חיצוניות על מנת לפרש את   .2

אומד דעתה של המנוחה בצוואתה. לצורך כך התייחס בית משפט קמא לאירועים שהתרחשו זמן רב 

לעדותו של  לפני מועד עריכת הצוואה בארצות הברית. כך לדוגמה ייחס בית משפט קמא משקל רב

עורך הדין ברקוביץ אשר ערך את הצוואה בישראל, כי המנוחה אמרה לו, למעלה משנה קודם 

חתימתה על צוואת ארצות הברית, כי בכוונתה לכתוב צוואה בארצות הברית ביחס לרכושה שם. אני 

 סבורה כי לא היה כל מקום להידרש לנסיבות חיצוניות אלה שכן אומד דעתה של המנוחה משתקף

מהצוואה עצמה אשר אינה מעוררת כל שאלה של פרשנות, ולא פחות חשוב מכך, הצוואה קיבלה 

תוקף הטומן בחובו הצהרה כי בעת החתימה על הצוואה הייתה  -תוקף בבית משפט בארצות הברית 

המנוחה צלולה והבינה את תוכנה. לכך יש להוסיף את הצהרת עורכת הדין הגב' אדמוני אשר ניסחה 

ואה, כי היא הקריאה למנוחה את הצוואה וכי האמור בצוואה משקף היטב את רצונה של את הצו

המנוחה. בשל כל אלה לא היה כאמור מקום להידרש לנסיבות חיצוניות לצוואה אשר הובילו את 

בית משפט קמא למסקנה שאינה מתיישבת עם לשונה הברורה של הצוואה, וממילא עם אומד דעתה 

 של המנוחה. 

 

ל האמור אוסיף כי אף אם היה מקום להידרש לראיות חיצוניות, איני סבורה כי יש לכ .0

בראיות עליהם התבסס בית משפט קמא כדי להוליך לתוצאה אליה הגיע, היינו כי צוואת ארצות 

הברית משלימה את צוואת ישראל. בית משפט קמא ביסס את מסקנתו בין היתר על עדותו של עורך 

נוחה הבהירה בפניו שאת רכושה בארצות הברית היא מתכוונת להוריש בצוואה הדין ברקוביץ כי המ

נפרדת. לטעמי, אין בדברים אלה כדי לבטל את הדברים הכתובים באופן ברור בפתחה של צוואת 

 15ארצות הברית, ולו מן הטעם שאין בכוחה של עדות בעל פה כדי לגבור על עדות כתובה )ראו סעיף 
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 1115, פ"ד יז ציון נ' אזולאי-בן 66/29חית העותומני, וכן האמור בע"א לחוק הפרוצדורה האזר

(1329 .)) 

 

זאת ועוד, גם אם נקבל את עדותו של עורך הדין ברקוביץ כמות שהיא, אין בכך כדי להשליך 

לאחר שהתנהלה שיחתו עמה, שכן לא מן הנמנע שבמהלך  למעלה משנהעל אומד דעתה של המנוחה 

 נתה המנוחה את דעתה מסיבות השמורות עמה. תקופה ארוכה זו שי

 

כך גם לא ראיתי כי היה מקום לייחס משקל לעובדה שצוואת ארצות הברית ערוכה על גבי  .1

טופס סטנדרטי. עובדה זו אינה זרה למלאכת עריכת צוואות, וכדבר שבשגרה אנו נתקלים בטופס 

רוך צוואה, כפי שנעשה במקרה זה, כללי אותו מתאימים עורכי דין לצרכיו של הלקוח המבקש לע

 . כעולה מן הצוואה גופה ומעדותה של עורכת הדין, הגב' אדמוני

 
אכן, ניתן לאתר בנוסח הצוואה פרטים בודדים שאינם רלוונטיים לעניינה של המנוחה, 

עליהם ביסס בית משפט קמא, בין היתר, את מסקנתו כי לא כל האמור בצוואה משקף את אומד 

. ואולם, מכאן ועד הסקת המסקנה כי פתיח הצוואה )לפיו צוואה זו מבטלת כל צוואה דעת המנוחה

רחוקה הדרך. מה גם שבגוף הצוואה הורתה המנוחה  -קודמת( אינו משקף את אומד דעת המנוחה 

, למשיבה. קשה להניח כי גם להצהרה זו לא הייתה בכל מקום שהואלהוריש את כל רכושה, 

ף את דבריה של עורכת הדין הגב' אדמוני בתצהירה כי היא התאימה את המנוחה ערה.  לכך אוסי

נוסח הצוואה להוראותיה של המנוחה אשר היו ברורות ולא השתמעו לשתי פנים, וכי לפני שהמנוחה 

חתמה על הצוואה היא ווידאה אתה כי לשון ותוכן הצוואה תואמים במדויק את רצונה. העובדה 

את פרטי השיחות שקיימה עם המנוחה שנים קודם לכן אין בה כדי  שגב' אדמוני לא זכרה בעדותה

לקעקע באופן גורף את האמור בתצהירה, וממילא לא מצאתי בפסק דינו של בית משפט קמא כי 

עדותה של הגב' אדמוני לא הייתה מהימנה עליו. מכל מקום, אין בכך די כדי לעמוד בנטל הכבד 

 וה. לסתירת מסמך החתום בכתב ידו של המצו

 
לכל האמור אוסיף עוד כי דרך הילוכו של בית משפט קמא והמסקנה בסופה מהווים כרסום  .3

מהותי בצוואת ארצות הברית אשר כאמור אושרה, כמות שהיא, על כל סעיפיה ורכיביה, על ידי בית 

 משפט בארצות הברית. 

 
רגום הצוואה, כי ביום טרם סיום אעיר, בהתייחס לדעתו של חברי כב' השופט שרעבי לגבי ת .15

הטיל בית משפט קמא על בא כוח המשיבה לדאוג לתרגום נוטריוני של הצוואה. משתורגמה  1.1.16

 הצוואה והוגשה, נוסח זה מחייב את הצדדים ואין עוד להידרש לכל תרגום או פרשנות אחרת. 
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)ב( 92ת סעיף עוד אציין כי איני שותפה לדעתו של חברי כי על המקרה שלפנינו חלה הורא 

)א( לפיה המצווה רשאי 92. דעתי היא כי על ענייננו חלה הוראת סעיף 1325-לחוק הירושה, התשכ"ה

לבטל צוואה קודמת על ידי ביטולה במפורש בצוואה חדשה. כך נהגה המנוחה בענייננו והעובדה שלא 

אה קודמת, כפי ציינה היא את הצוואה בישראל דווקא כבטלה אלא נקטה בלשון כללית של כל צוו

)א( על המקרה שלפנינו, שכן אין 92המקובל בניסוח צוואות, אין בה כדי לשלול את החלת סעיף 

 חובה בדין לפרט בצוואה החדשה את פרטי הצוואות הקודמות שברצון המצווה לבטל. 

 

סיכומו של דבר, אני סבורה כי מאחר ומצווים אנו לכבד את רצון המת, ראוי לקיים את  .11

את ארצות הברית ככתבה וכלשונה. לפיכך, דעתי היא כאמור, כי יש לקבל את הערעור ולקבוע כי צוו

 צוואת ארה"ב מבטלת את צוואת ישראל. 

 

 

 

 
  שופטת, וילנר. י

 [ד"אב]

 

 

 

 

הוחלט ברוב דעות של השופטים שרעבי ואלון כנגד דעתה החולקת של האב"ד השופטת וילנר, 

₪,  15,555בשכר טרחת עורך דינה של המשיבה בסכום של את המערערת לדחות את הערעור ולחייב 

ימים ממועד מתן פסק דין זה. לא ייעשה כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית  95שישולם תוך 

 כדין החל מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

די המשיבה באמצעות ב"כ ככל שהמערערת הפקידה פיקדון, המזכירות תעביר את הפיקדון לי

 לכיסוי ההוצאות שנפסקו לעיל. 
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 פסק הדין מותר בפרסום למעט כל פרט מזהה של מי מהצדדים. 

 

 , בהעדר הצדדים.6512נובמבר  52ניתן היום,  ה' חשוון תשע"ז, 

        

 

 

     
  שופטת, וילנר. י

 [ד"אב]

 שופטת, אלון. א  שופט, שרעבי. ח 

 
 
 

 

 


