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        , השופטת יהודית שבח, השופט שאול שוחט, השופטת יהודית שבח, השופט שאול שוחט, השופטת יהודית שבח, השופט שאול שוחט, השופטת יהודית שבח, השופט שאול שוחטכב' סג� הנשיאה יצחק ענברכב' סג� הנשיאה יצחק ענברכב' סג� הנשיאה יצחק ענברכב' סג� הנשיאה יצחק ענבר     ::::פניפניפניפנילללל

 

  ''''אאאאצ' ג' צ' ג' צ' ג' צ' ג'     ההההמערערמערערמערערמערער
 ע"י ב"כ עוה"ד בועז קראוס ועמית אלז�

        
        נגדנגדנגדנגד

 

  ''''אאאא    ''''גגגגנ' נ' נ' נ'  ההההמשיבמשיבמשיבמשיבהההה
        פטר�� "ד רוברט ליכטע"י ב"כ עו

 

 פסק די�פסק די�פסק די�פסק די�

  

        ::::שוחטשוחטשוחטשוחט    שאולשאולשאולשאול    השופטהשופטהשופטהשופט
        

 ע"בת רוטשילד חנה' הש' כב( משפחה לענייני המשפט בית של דינו פסק על ערעור  .1

 לקיו% המשיבה לבקשת המערער של התנגדותו נדחתה בו, 27.6.12 מיו%), 106262/07) א"ת(

  ).""""הצוואההצוואההצוואההצוואה"""": להל�( 27.3.07 מיו% צוואה), """"המנוחההמנוחההמנוחההמנוחה"""": להל�' (ג' א' ג' א אמ% של צוואתה

        

        לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    הצריכותהצריכותהצריכותהצריכות    העובדותהעובדותהעובדותהעובדות
        

  .המנוחה של ילדיה, ואחות אח, והמשיבה המערער  .2

  

 ה% הסתלקו המנוחה לבקשת. לפניה לעולמו הל', המנוחה של אישה, השניי% אבי  . 3

 כימותרפיי% טיפולי% קיבלה, הסרט� במחלת המנוחה חלתה 2004 בשנת. לטובתה האיש מעזבו�

 תקופת במהל'. אותה ותקפה המחלה שבה 2007 בשנת. המחלה על חלקי באופ� והתגברה

  . במחיצתה לשהות הרבתה אשר, המשיבה ידי על המנוחה לוותה מחלתה

    ";";";";הדי�הדי�הדי�הדי�    עור'עור'עור'עור'"""": להל�( ומזכירתו פרידמ� ארדו� ד"עו עדי% שני בפני, המנוחה ערכה הצוואה את

  .ירושה לענייני הרש% אצל, 28.3.07, היו% למחרת אותה והפקידה), בהתאמה" " " " המזכירההמזכירההמזכירההמזכירה""""

 בחיי% תהיה לא ובא% """"הכללהכללהכללהכלל    מ�מ�מ�מ�    יוצאיוצאיוצאיוצא    ללאללאללאללא"""" רכושה בכל המשיבה את המנוחה זיכתה, בצוואה

 """"דברדברדברדבר    מורישהמורישהמורישהמורישה    אינניאינניאינניאינני"""", המערער, לבנה כי שהדגישה תו') ממנה נכדיה( לילדיה, מותה בשעת

  ).בהתאמה – לצוואה 2,3 סעיפי%(

  

 את, הצוואה לקיו% שהתנגד, המערער מיקד, קמא משפט בבית הראיות שמיעת בתו%  .4

 1965. ה"תשכ, הירושה לחוק 26 סעי-( צוואה של בטיבה להבחי� יכולת חוסר: בשלוש טענותיו
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 לחוק 35 סעי-( מעורבות); הירושה לחוק 30 סעי-( הוגנת בלתי השפעה); """"הירושההירושההירושההירושה    חוקחוקחוקחוק"""" להל� –

 . המשיבה כתפי על השכנוע נטל את המעביר בצוואה צורני פג% של לקיומו הפניה תו') הירושה

, המצווה של והאמיתי החופשי רצונה את משקפת הצוואה אי� כי, להוכיח .  הקיו% מבקשת

  . ידו על שנטענו הטענות שלושת לכל בהתייחס

  

        קמאקמאקמאקמא    משפטמשפטמשפטמשפט    ביתביתביתבית    שלשלשלשל    דינודינודינודינו    פסקפסקפסקפסק
        

, המערער של טענותיו את ודחה בצוואה צורני פג% של קיומו את שלל קמא משפט בית  .5

  :לאחת אחת

  

 מוגבלת, קשה ודכאוני פיזי במצב, הצוואה חתימת במועד, תהיהי שהמנוחה הג%  .א

 או צוואה לערו' כשירה היתה לא היא כי, להוכיח כדי בכ' אי�, להתנייד והתקשתה בתנועותיה

 משפט לבית שהוגשו הרפואיי% המסמכי% מלמדי% ג% כ'). הדי� לפסק 11 סעי-( בטיבה להבחי�

 ההמטולוג עדות); הדי� לפסק 16 סעי-( בצלילותה לפגיעה ולא הירוד הפיזי למצבה המכווני%

 רופא בעדויות ואי� – הצוואה עריכת לאחר בשיניה שטיפל השיניי% רופא ועדות בה שטיפל

  ).הדי� לפסק 14 סעי-( אחרת ללמד כדי וחברתה, המנוחה של שכנתה, המשפחה

  

 לפסק 29 בסעי- כמפורט, הצוואה עשיית של השוני% בשלבי%, המשיבה של המעורבות  .ב

    נוכחנוכחנוכחנוכח) "הדי� לפסק 30 סעי-( הצוואה את לפסול כדי בה שיש מעורבות כדי עולה אינה, הדי�

    לאלאלאלא, , , , הרש%הרש%הרש%הרש%    למשרדילמשרדילמשרדילמשרדי    הסעתההסעתההסעתההסעתה    ולמעטולמעטולמעטולמעט    דדדד""""עוהעוהעוהעוה    שלשלשלשל    למשרדולמשרדולמשרדולמשרדו    המנוחההמנוחההמנוחההמנוחה    שלשלשלשל    הבאתההבאתההבאתההבאתה    למעטלמעטלמעטלמעט    כיכיכיכי, , , , העובדההעובדההעובדההעובדה

  ).הדי� לפסק 29.9 סעי-" (הבתהבתהבתהבת    שלשלשלשל    מעורבותהמעורבותהמעורבותהמעורבותה    בדברבדברבדברבדבר    נוספתנוספתנוספתנוספת    ראיהראיהראיהראיה    כלכלכלכל    הובאההובאההובאההובאה

  

    עריכתעריכתעריכתעריכת    שלשלשלשל    בתקופהבתקופהבתקופהבתקופה    סופניסופניסופניסופני), "הדי� לפסק 36.1 סעי-" (ביותרביותרביותרביותר    הקשההקשההקשההקשה" הפיזי מצבה חר-  .ג

 מבחינה עצמאית העת אותה בכל, המנוחה היתה), הדי� לפסק 36.4 סעי-" (ולאחריהולאחריהולאחריהולאחריה    הצוואההצוואההצוואההצוואה

 36.9 סעי-( הצוואה עשיית למועד סמו' עד עבדה); הדי� לפסק 36.5 סעי-( הכרתית. שכלית

 הצוואה לעשיית שקדמה התקופה במהל', המערער לרבות, אחרי% ע% בקשר היתה); הדי� לפסק

 אשר, המשיבה ע% היה המנוחה של המשמעותי הקשר); הדי� לפסק 36.10 סעי-( לאחריה וא-

 לא, משפחתו בני ג% כמו, שהמערער בעוד, מחלתה תקופת כל במהל' אותה וסעדה אותה ליוותה

 לפסק 39,40 סעיפי%( לה לסייע מנת ועל מחלתה אודות לברר מנת על משמעותי דבר שו% עשו

 הגינות אי של מימד בה נמצא לא המנוחה על המשיבה מצד השפעה היתה א% שג% כ'), הדי�
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 כל); הדי� לפסק 38, 37 סעיפי%( עמה שהטיבה כמי לה לגמול המנוחה של רצו� פרי היא והצוואה

 לתקופה התייחסו מהב� המנוחה את להרחיק, מנת על, כביכול, המשיבה לפעולות באשר הראיות

  ). הדי� לפסק 36.10 סעי-( הצוואה עשיית למועד המאוחרת

  .הצוואה קיו% על והורה המערער התנגדות את קמא משפט בית דחה אלה קביעותיו בסיס על

  

  . שלפנינו הערעור את והגיש הדי� פסק ע% השלי% לא המערער  .6

  

        המערערהמערערהמערערהמערער    טענותטענותטענותטענות

        

  :קמא משפט בית של ממסקנותיו ואחת אחת כל על המערער הלי� מטעמו הטיעו� בעיקרי  .7
  

 של הניטרלית עדותו פני על המשיבה של מטעמה רופאי% לעדויות' עוד-' משקל מת�  .א

 של הקשה הקוגנטיבי מצבה בבירור עולה ממנה, בה וטיפל המנוחה את שהכיר המשפחה רופא

 של ההמטולוג מעדות התעל%); הטיעו� לעיקרי 31; 8.30 סעיפי%( הפיזי ממצבה לבד, המנוחה

 לבצע מסוגלת היתה שהמנוחה לחתו% מסוגל לא הוא כי, הנגדית בחקירתו שהודה, המנוחה

  ). הטיעו� לעיקרי 27 סעי-( רכושה לגבי מהותיות משפטיות פעולות

  

: """"בה%בה%בה%בה%    להיתקללהיתקללהיתקללהיתקל    שנית�שנית�שנית�שנית�    ביותרביותרביותרביותר    מהחמורי%מהחמורי%מהחמורי%מהחמורי%"""" תהיהי הצוואה בעשיית המשיבה של מעורבותה  .ב

 המשפט בבית עדותו במהל' ג% שנשמר קשר, הצוואה את שער' הדי� ועור' המשיבה בי� הקשר

 74 סעי-( הצוואה עריכת במועד המשיבה ע% שיחותיו); הטיעו� לעיקרי 40; 35.39 סעיפי%(

 בעשיית והבהילות החיפזו�; הדי� לעור' הנסיעה מטרת על המשיבה של ידיעתה); הטיעו� לעיקרי

 76.74 סעיפי%( עשייתה במהל' הצוואה עור' של במשרדו המשיבה של ונוכחותה הצוואה

 אלה כל. הצוואה הפקדת לש% הירושה לענייני הרש% למשרדי המנוחה הסעת); הטיעו� לעיקרי

    פעלתנותפעלתנותפעלתנותפעלתנות""""לללל    מעורבותהמעורבותהמעורבותהמעורבותה    אתאתאתאת    והופכי%והופכי%והופכי%והופכי%    הצוואההצוואההצוואההצוואה    בנושאבנושאבנושאבנושא    והמביאוהמביאוהמביאוהמביא    המוציאהמוציאהמוציאהמוציא"""" המשיבה היות על מלמדי%

  ). הטיעו� לעיקרי 77 סעי-( """"לפסילתהלפסילתהלפסילתהלפסילתה    להביאלהביאלהביאלהביא    כדיכדיכדיכדי    בהבהבהבה    שיששיששיששיש" " " " יתריתריתריתר

 מרמה במעשי הרשעותיו, הצוואה עור', הדי� עור' של הפלילי לעברו המערער היפנה זה בהקשר

 הדי� עור' של, ממש", שיטה"ל ג% כמו), הטיעו� לעיקרי 41.46 סעיפי%( לקוחותיו של ועושק

  אמיתותה על כבד ענ� והמטילה המנוחה של צוואתה לנסיבות דומות שנסיבותיה צוואה בעשיית

  ).הטיעו� לעיקרי 47.55 סעיפי%( האחרונה של
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 של והקוגנטיבית הפיזית מוגבלותה בדבר קמא משפט בית לפני שהונחו העובדות  .ג

 ידי על לה שנית� והסיוע הליווי את לכ' הוס-. השפעה בר מצווה של קיומו על מלמדות, המנוחה

 מהראיות ג% הנלמד דבר, הוגנת בלתי השפעה תחת נעשתה הצוואה כי, למסקנה והגע המנוחה

 עשיית למועד יותר מאוחרת לתקופה התייחסו שאלה הג%, ממנה המערער הרחקת על שהצביעו

  ).הטיעו� לעיקרי 78.79 סעיפי%( הצוואה

  

" השכנוע נטל את להפו'" קמא משפט בית על היה כי, המערער וטע� הוסי- אלה כל על  .8

    עדעדעדעד    בפניבפניבפניבפני"""" היתה חתימתה, הצוואה על חתמה שהמנוחה ככל – לכ' הטע%. המשיבה על ולהטילו

  ).הטיעו� לעיקרי 83 סעי-( הצוואה עור' הוא, """"בלבדבלבדבלבדבלבד    אחדאחדאחדאחד

  

        המשיבההמשיבההמשיבההמשיבה    טענותטענותטענותטענות

        

  .הגיע אליה ובתוצאה קמא משפט בית של הדי� פסק בנימוקי תמכה המשיבה  .9

  

, לפניו שהעידו הרופאי% מעדויות ג% כמו, קמא משפט בית לפני שהונח הרפואי מהחומר  . א

 עדויות את להעדי- קמא משפט בית של החלטתו; המנוחה של קוגנטיבית בעיה כל עלתה לא

 רופא של עדותו פני על, העיקרי רופאה שהיה, ההמטולוג עדות לרבות, האחרי% הרופאי%

 הוכח); הטיעו� לעיקרי 9.10 סעיפי%( העניי� בנסיבות נכונה – בעייתית שהיתה – המשפחה

 להבחי�" מצווה של ליכולתו באשר בפסיקה שנקבעו המבחני% כל במנוחה התקיימו כי, בעליל

  ).הטיעו� לעיקרי 11 סעי-" (צוואה של בטיבה

  

 שנוצר אמו�, בו נתנה שהמנוחה הרב האמו� את שולל אינו, הצוואה עור', הדי� עור' של עברו. ב

 לא, מנגד); הטיעו� לעיקרי 14, 16 סעיפי%( לבינו בינה תלוי.ובלתי עצמאי קשר של שני% במש'

 ענייני לקידו% נועד הוא, כזה קשר שהיה וככל הדי� עור' ע% המשיבה של עצמאי קשר התקיי%

 לא תמוהות אינ� כלל הצוואה עריכת נסיבות); הטיעו� לעיקרי 16 סעי-( ולבקשתה המנוחה

 מעורבותה); הטיעו� לעיקרי' ב.'א 18 סעי-( עשייתה זמ� מש' מבחינת ולא שלה העיתוי מבחינת

 מעורבות כדי עולה לא, קמא משפט בית ידי על שנקבעה כפי, הצוואה בעשיית המשיבה של

  .)הטיעו� לעיקרי) ה(18, 1)ג( 18 סעי-( פסולה
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 לעיקרי) ד(18 סעי-( מהצוואה המערער את להדיר ומוצדק ראוי מניע היה למנוחה  . ג

 פיזית ה� עצמאית היתה המנוחה); ש%( לה שהעניקה המסור הטיפול על למשיבה ולגמול) הטיעו�

 עריכת בנסיבות ואי� אחרי% ע% בקשר ועמדה במשיבה תלויה היתה לא, הכרתית.שכלית ה�

 סעיפיו על הטיעו� לעיקרי 20 סעי-( הוגנת בלתי השפעה של קיומה על ללמד כדי הצוואה

  ).הקטני%

  

, ויש) הטיעו� לעיקרי 1)ו(20 סעי-( בצוואה צורני פג% כל נפל לא – השכנוע נטל להפיכת אשר

 לעיקרי 2)ג(18 סעי-( אחד עד בפני חתמה המנוחה כי, המערער של טענתו את וכל מכל לדחות

 לה�" הפסלות עילות את" להוכיח המערער של שכמו על ונותר היה השכנוע נטל, מכא�). הטיעו�

  ).הטיעו� לעיקרי 2)ו(20 סעי-( טע�

  

        והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�

        הצוואההצוואההצוואההצוואה    צורתצורתצורתצורת

        

, בכתב הצוואה – כלשהו צורני פג% בה נפל לא כי, ניכר, כתוב כמסמ', בצוואה מעיו�  .9

 צוואתה זו כי, המנוחה הצהרת בה שמצוינת תו' עדי% ושני המנוחה ידי על חתומה, תארי' נושאת

, שהצהירה לאחר בפניה% חתמה שהמנוחה העדי% ואישור) ..."..."..."..."לראיהלראיהלראיהלראיה"""" ופיסקת לצוואה 1 סעי-(

  .צוואתה זו כי

  

  ? הנטע� הצורני הפג%, כ� א%, מהו  .10

  

 עור' .  הדי� עור' בפני ורק א' זאת עשתה, כשחתמה, המנוחה, שלפנינו במקרה, המערער לטענת

 את ראתה לא, הצוואה פני על מתנוססת אמנ% שחתימתה, השניה העדה, מזכירתו. הצוואה

 באותו" נעשתה לא, הצוואה פני על, שלה שחתימתה שמלמד מה" בפניה" חותמת המנוחה

  .  המנוחה חתמה בו" מעמד

 נראה שאז, הירושה לחוק 20 שבסעי-" הפרטי%הפרטי%הפרטי%הפרטי%    מ�מ�מ�מ�    בפרטבפרטבפרטבפרט" שנפל צורני בפג% לא, אפוא ענייננו

 לחוק 20 שבסעי-, """"ההליכי%ההליכי%ההליכי%ההליכי%    מ�מ�מ�מ� הלי'הלי'הלי'הלי'"ב בפג% אלא, בהוכחתו קושי כל ואי� לעי� ובולט הוא

 מאז� פי על, להוכחתו והנטל, הראיות הבאת במהל' ויעלה שיכול', נסתר פג%' שהינו, הירושה

; הירושה לחוק) א(25 סעי- לשו� זה לעניי� ראו( להתקיימותו שטוע� מי על מוטל, ההסתברויות
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 מהדורה, """"בצוואותבצוואותבצוואותבצוואות    פגמי%פגמי%פגמי%פגמי%"""" שוחט שאול; 98) 1(לב ד"פ, שששש""""היועמהיועמהיועמהיועמ' ' ' ' ננננ    ברילברילברילבריל    רבקהרבקהרבקהרבקה 869/75 א"ע

  ).111.116' עמ, שניה

  

 הראשית עדותה תצהיר על חתמה לפיה המשפט בבית המזכירה לעדות המערער היפנה זה בהקשר

 את שאישרה אחרי, הצוואה העתקי על חותמת המנוחה את ראתה כי, מפורשות, מציינת היא בו .

 שתדע מבלי; אותו שהדפיסה מבלי –) לתצהירה 8 סעי-( פרידמ� הדי� עור' ובפני בפניה תוכנה

, משכ'). 6.9' ש קמא משפט בית' לפרוט 376' עמ( אותו לה הביא הדי� עור' וכי אותו הכי� מי

 בה, המשפט בבית הראשית חקירתה בסיס על הצוואה על חתימתה" הלי'" את לבחו� הוא מבקש

  . הצוואה על חותמת המנוחה את ראתה כי, ונשנות חוזרות שאלות חר-, ציינה לא

  

, הדי� עור', לצוואה הנוס- העד של עדותו מול אל, המזכירה עדות של מדוקדקת מבחינה  .11

 כי, לומר אוכל לא), הדי� לפסק 19 פסקה( זה בעניי� בעדותו קמא משפט בית שנת� האמו� ונוכח

 לא, הצוואה על חותמת המנוחה את ראתה לא שהמזכירה המערער טענת כי, במסקנתו שגגה נפלה

 שהחתי% שמי העובדה ג% כמו, חתמה עליו התצהיר את הדפיסה לא שהמזכירה העובדה. הוכחה

 או אותו קראה לא שהמזכירה כ' על מלמדת לא, עובדת היא במשרדו, הדי� עור' הוא עליו אותה

 התצהיר את הדפיסה לא היא כי, לדבריה בהמש', העידה המזכירה. לתוכנו מודעת היתה לא

 על הודפס התצהיר כי'), ש' ש הסת% מ�( וחתמה לחתו% התבקשה היא א% לשאלה ובתשובה

 התצהיר את שהכי� הדי� לעור' אות% ונתנה, ידה בכתב, הכתב על העלתה שהיא דברי% בסיס

 עליו חתמה היא כי, המערער כ"ב לשאלת בתשובה, הוסיפה המזכירה. לחתימה אותו לה והביא

.12' ש קמא משפט בית' לפרו 376' עמ( לו שאמרה הדברי% את תוא% שתוכנו שבדקה לאחר רק

 כי הראשית בחקירתה ציינה לא המזכירה, אכ�, החתימה למעמד אשר). 8.11' ש 377' עמ; 20

 חוסר ונוכח, בתצהירה במפורש זאת ציינה היא א', הצוואה על חותמת המנוחה את ראתה

 שמבקש כפי ממנו להתעל% היה נית� לא, לתוכנו מודעת היתה לא היא כי לקבוע האפשרות

. זה בנושא ומפורשות ישירות אותה לשאול עליו והיה) הטיעו� לעיקרי) ב(84 סעי-( המערער

 שלה ולפעולותיה במהלכו שנאמרו למילי% התייחסות תו', החתימה טקס את תיארה המזכירה

 הנפשות בי� דברי% לחילופי כיוונה """"שהוחל-שהוחל-שהוחל-שהוחל-    נוס-נוס-נוס-נוס-    משפטמשפטמשפטמשפט    שו%שו%שו%שו%    היההיההיההיה    לאלאלאלא"""" הסיכו% ושאלת עצמה

 משפט בית' לפרו 368' עמ( המנוחה ידי על לרבות, יד� על שבוצעו נוספות לפעולות ולא הפועלות

  ). 18.21' ש קמא
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 חותמת המנוחה את ראתה לא היא כי המזכירה של זה" כשל"מ להסיק שיש סבור אינני, משכ'

 והעד הצוואה עור', הדי� עור' של בעדותו אמו� לתת ראה קמא משפט בית, ועוד זאת. בפניה

 היתה המנוחה של החתימה כי, הנגדית ובחקירתו בתצהירו אישר אשר זה בעניי�, לה הנוס-

  ). 30' עמ קמא משפט בית טוקולופרו לתצהירה 11 סעי-( המזכירה ובנוכחות בנוכחותו

  

 של והאמיתי החופשי רצונו את משקפת אינה הצוואה כי להוכיח, אפוא, השכנוע נטל  .12

  .המערער על ונותר היה, המצווה

  

        הצוואההצוואההצוואההצוואה    תוק-תוק-תוק-תוק-

        כלליכלליכלליכללי

  

    אתאתאתאת    לקיי%לקיי%לקיי%לקיי%    היאהיאהיאהיא    מצווהמצווהמצווהמצווה: : : : המתהמתהמתהמת    שלשלשלשל    רצונורצונורצונורצונו    אתאתאתאת    לכבדלכבדלכבדלכבד"""" שיש" הצוואותהצוואותהצוואותהצוואות    במשפטבמשפטבמשפטבמשפט" הוא גדול כלל  .13

? אמורי% דברי% במה א'. """"וכבקשתווכבקשתווכבקשתווכבקשתו    כרצונוכרצונוכרצונוכרצונו    מותומותומותומותו    לאחרלאחרלאחרלאחר    רכושורכושורכושורכושו    לחלוקתלחלוקתלחלוקתלחלוקת    נעשהנעשהנעשהנעשה    החיי%החיי%החיי%החיי%    ואנוואנוואנוואנו    דברודברודברודברו

    עצמאיעצמאיעצמאיעצמאי, , , , אמיתיאמיתיאמיתיאמיתי    רצו�רצו�רצו�רצו�    רקרקרקרק    שהרישהרישהרישהרי, , , , המצווההמצווההמצווההמצווה    שלשלשלשל    החופשיהחופשיהחופשיהחופשי    ברצונוברצונוברצונוברצונו, , , , העצמאיהעצמאיהעצמאיהעצמאי    ברצונוברצונוברצונוברצונו, , , , האמיתיהאמיתיהאמיתיהאמיתי    ברצונוברצונוברצונוברצונו""""

    אתאתאתאת    לחלקלחלקלחלקלחלק    שלאשלאשלאשלא    עלינועלינועלינועלינו    מצווהמצווהמצווהמצווה, , , , המתהמתהמתהמת    שלשלשלשל    ברצונוברצונוברצונוברצונו    פג%פג%פג%פג%    נפלנפלנפלנפל    בובובובו    ובמקו%ובמקו%ובמקו%ובמקו%    המצווההמצווההמצווההמצווה    רצו�רצו�רצו�רצו�    הואהואהואהוא    וחופשיוחופשיוחופשיוחופשי

 ד"פ, מרו%מרו%מרו%מרו%    רינהרינהרינהרינה' ' ' ' ננננ    לממשלהלממשלהלממשלהלממשלה    המשפטיהמשפטיהמשפטיהמשפטי    היוע2היוע2היוע2היוע2 5185/83 א"ע(" " " " הכתובההכתובההכתובההכתובה    הצוואההצוואההצוואההצוואה    כדבריכדבריכדבריכדברי    רכושורכושורכושורכושו

) ל"הנ 5185/83 א"בע חשי� השופט לשו�( עבר מכל, המחוקק, והביא קיב2, לפיכ'). 318) 1(מט

 כי, והורנו והתרמית התחבולה את עליה% והוסי-, הוגנת הבלתי ההשפעה, האיו%, האונס את

    אחדאחדאחדאחד    שכלשכלשכלשכל... ... ... ... זוזוזוזו    רעהרעהרעהרעה    משפחהמשפחהמשפחהמשפחה    לבנילבנילבנילבני    המשות-המשות-המשות-המשות-. . . . בטלהבטלהבטלהבטלה    שהיאשהיאשהיאשהיא    דינהדינהדינהדינה    מה%מה%מה%מה%    אחדאחדאחדאחד    מחמתמחמתמחמתמחמת    שנעשתהשנעשתהשנעשתהשנעשתה    צוואהצוואהצוואהצוואה""""

" " " " פטירתופטירתופטירתופטירתו    לאחרלאחרלאחרלאחר    רכושורכושורכושורכושו    ייחלקייחלקייחלקייחלק    כיצדכיצדכיצדכיצד    המצוואההמצוואההמצוואההמצוואה    שלשלשלשל    החופשיהחופשיהחופשיהחופשי    ברצונוברצונוברצונוברצונו    פוגעפוגעפוגעפוגע, , , , ובדרכוובדרכוובדרכוובדרכו    לעצמולעצמולעצמולעצמו, , , , מה%מה%מה%מה%

, לנהנה דווקא המכוונת, נוספת פסלות עילת המחוקק הוסי- אלה כל על). ש%, חשי�' מ השופט(

    לקחלקחלקחלקח    אואואואו    לעשייתהלעשייתהלעשייתהלעשייתה    עדעדעדעד    היההיההיההיה    אואואואו    אותהאותהאותהאותה    שער'שער'שער'שער'""""    מי את המזכה צוואה הוראת של בטלותה על והורה

, מניחה, הוגנת בלתי השפעה של פרטי מקרה המהווה, זו הוראה. """"בעריכתהבעריכתהבעריכתהבעריכתה    חלקחלקחלקחלק    אחראחראחראחר    באופ�באופ�באופ�באופ�

, מעורבות של קיומה הוכחת מעצ%, המצווה של והאמיתי החופשי ברצונו פגיעה, חלוטה כחזקה

  ). הירושה לחוק 35 סעי-( בצוואה, כאמור

  

 אחר של רצונו את אלא המצווה עשה שלו רצונו את לא רעות מאות� אחת, אפוא, בהתקיי%

 של האמיתי ברצונו הפגיעה עמוקה כמה עד: מידה של שאלה, רוב פי על, תהיה, כשהשאלה

  . הזולת רצו� את אלא בצוואתו המצווה ביטא שלו רצונו את לא כי, באומרנו נצדק והא% המצווה
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 מבחינה """"הצוואההצוואההצוואההצוואה    שלשלשלשל    בטיבהבטיבהבטיבהבטיבה    להבחי�להבחי�להבחי�להבחי�    שיודעשיודעשיודעשיודע"""" במי, בדעתו לגמור שיכול במצווה אמרנו זאת כל

 לעשייתה רצו� לגבש יכולתו חוסר בשל מדעיקרא בטלה צוואתו כזה שאינו במי. הכרתית. שכלית

  ). הירושה לחוק 26 סעי-(

  

 של והחופשי העצמאי, האמיתי רצונו קיו% את מעייננו בראש המחוקק משהעמיד  . 14

 במקרה, צוואה לפסילת מהעילות ואחת אחת כל של התקיימותה בבחינת, לטעמי, די אי�, המצווה

 משליכה שהאחת באופ� גומלי� יחסי ביניה� וקיימי% בבדידות� עומדות אינ� ה�. להכרעה העומד

 """"צוואהצוואהצוואהצוואה    שלשלשלשל    בטיבהבטיבהבטיבהבטיבה    להבחי�להבחי�להבחי�להבחי�    יודעיודעיודעיודע    לאלאלאלא"""" הוא כי, לגביו לקבוע נית� שלא מצווה למשל כ'. רעותה על

, הירושה לחוק 26 סעי- מכוח צוואתו את כ' בשל ולבטל, הכרתית.שכלית או/ו פיזית מבחינה

 נוח מצווה בהיותו הוגנת בלתי השפעה של לקיומה חשובה נסיבה מהווה זו מבחינה הירוד מצבו

 א"ע; 441) 2(מט ד"פ 4902/91 א"ע( בנהנה אחרת או כזו במידה תלוי להיות העשוי להשפעה

    היוע2היוע2היוע2היוע2' ' ' ' ננננ    מרו%מרו%מרו%מרו% 1516/95 א"דנ; 341) 3(נ ד"פ    ,,,,אירופהאירופהאירופהאירופה    מרכזמרכזמרכזמרכז    עוליעוליעוליעולי    ארגו�ארגו�ארגו�ארגו�' ' ' ' ננננ    שטיינרשטיינרשטיינרשטיינר 2500/93

 לפי פסולה מעורבות כדי עלתה שלא, בצוואה מעורבות); 813) 2(נב ד"פ ,,,,לממשלהלממשלהלממשלהלממשלה    המשפטיהמשפטיהמשפטיהמשפטי

 מבח� במסגרת הוגנת בלתי השפעה של לקיומה נסיבה היא א- מהווה, הירושה לחוק 35 סעי-

  ). ש%, , , , לממשלהלממשלהלממשלהלממשלה    המשפטיהמשפטיהמשפטיהמשפטי    היוע2היוע2היוע2היוע2' ' ' ' ננננ    מרו%מרו%מרו%מרו% 1516/95 א"דנ" (הצוואה עריכת נסיבות"

  

  .שלפנינו המקרה את ואבח� אפנה אלה כללי% בסיס על  .15

  

 מוגבלת היתה השאר ובי� קשה פיזי במצב המנוחה היתה הצוואה חתימת במועד. א  .16

 11' ס( ממצבה, הנראה ככל, נבע אשר, בדיכאו� היתה א- המנוחה. להתנייד והתקשתה בתנועותיה

. השכלי למצבה אשר). הדי� לפסק 36.1, 17 סעיפי% ג% ראו, קמא משפט בית של דינו לפסק

 לפסק 17 סעי-( צוואה לערו' המנוחה של כשרותה נשללה לא כי, קבע קמא משפט בית הכרתי

 המשפחה רופא, בה שטיפלו הרופאי% שני, זה ע%. זו בקביעה להתערב מתכוו� אינני). הדי�

  :זה בהקשר ספק יו% של בסופו, הטילו, סבלה ממנה הסרט� במחלת שטיפל וההמטולוג
  

 חד תשובה כי, דעתו את והביע הירוד והנפשי הפיזי מצבה את שתיאר לאחר – המשפחה רופא

' לפרוט 111.113' עמ( קוגניציה מבחני בסיס על ורק א' להינת� יכולה כשירותה לשאלת משמעית

 ולקבל ברכושה פעולות לעשות במצבה לה ממלי2 היה לא הוא כי, הבהיר) קמא משפט בית

' ש 125' עמ נ"ח; 4.8' ש 15' עמ; ואיל' 23' ש 114' עמ ר"ח( אלה בנושאי% רציניות החלטות

  ).הצוואה עשיית לפני שעשה בית לביקור סובב, 19.20
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 משפטיות פעולות לעשות מסוגלת היתה המנוחה א% לשאלה מסויגת בתשובה – ההמטולוג

    לאלאלאלא    אניאניאניאני? ? ? ? שכ�שכ�שכ�שכ�    אחתו%אחתו%אחתו%אחתו%    שאנישאנישאנישאני    רוצהרוצהרוצהרוצה    אתהאתהאתהאתה. . . . שלאשלאשלאשלא    לחשובלחשובלחשובלחשוב    סיבהסיבהסיבהסיבה    לילילילי    אי�אי�אי�אי�"""": השיב רכושה לגבי מהותיות

' עמ( """"שלאשלאשלאשלא    זוכרזוכרזוכרזוכר    שאנישאנישאנישאני    המעטהמעטהמעטהמעט    סמ'סמ'סמ'סמ'    עלעלעלעל    לחשובלחשובלחשובלחשוב    סיבהסיבהסיבהסיבה    לילילילי    אי�אי�אי�אי�    אבלאבלאבלאבל, , , , שכ�שכ�שכ�שכ�    לחתו%לחתו%לחתו%לחתו%    מסוגלמסוגלמסוגלמסוגל    שאנישאנישאנישאני    מרגישמרגישמרגישמרגיש

 במקצועו אותה שבדק בזמ�, התבקש לא שהוא והוסי-) 11.14' ש קמא משפט בית' לפרו 220

  ).19' ש, ש%( """"כאלהכאלהכאלהכאלה    דברי%דברי%דברי%דברי%    לכתובלכתובלכתובלכתוב    כשירותהכשירותהכשירותהכשירותה    אתאתאתאת"""", כהמטולוג

  

 36.1.ו 17, 11 מסעיפי% שעולה כפי, הצוואה עריכת לעת המנוחה של הקשה הפיזי מצבה  .  ב

    לליווילליווילליווילליווי    זקוקהזקוקהזקוקהזקוקה    שהיתהשהיתהשהיתהשהיתה"""" ולמי בתנועותיה למוגבלת אותה הפ', קמא משפט בית של דינו לפסק

). הדי� לפסק 17 סעי-( כ' עקב בדיכאו� ושרויה) הדי� לפסק 36.1 סעי-(" " " " למקו%למקו%למקו%למקו%    ממקו%ממקו%ממקו%ממקו%    וסיועוסיועוסיועוסיוע

, 12.3.07 ביו% בביתה המנוחה את ביקר אשר, המשפחה רופא של לעדותו היפנה קמא משפט בית

    המצבהמצבהמצבהמצב    התדרדרהתדרדרהתדרדרהתדרדר    ג%ג%ג%ג%    במקבילבמקבילבמקבילבמקביל, , , , התדרדרהתדרדרהתדרדרהתדרדר    כ'כ'כ'כ'    כלכלכלכל    הגופניהגופניהגופניהגופני    המצבהמצבהמצבהמצב"... "... "... "... : הצוואה עשיית לפני שבועיי%

    המצבהמצבהמצבהמצב    הדרדרותהדרדרותהדרדרותהדרדרות    ע%ע%ע%ע%    במקבילבמקבילבמקבילבמקביל    נעשהנעשהנעשהנעשה    הרוחניהרוחניהרוחניהרוחני    המצבהמצבהמצבהמצב, , , , דפרסיביותדפרסיביותדפרסיביותדפרסיביות    אנטיאנטיאנטיאנטי    לתרופותלתרופותלתרופותלתרופות    הזדקקההזדקקההזדקקההזדקקה    והיאוהיאוהיאוהיא    הנפשיהנפשיהנפשיהנפשי

    כמוכמוכמוכמו    אכלהאכלהאכלהאכלה    לאלאלאלא"""" ג"ק 35 עת אותה היה המנוחה של משקלה כי, העיד המשפחה רופא. """"הפיזיהפיזיהפיזיהפיזי

, במחלתה שטיפל ההמטולוג ולעדות; """"קופסאותקופסאותקופסאותקופסאות    מתו'מתו'מתו'מתו'    מלאכותימלאכותימלאכותימלאכותי    מזו�מזו�מזו�מזו�    טיפולטיפולטיפולטיפול    צריכהצריכהצריכהצריכה    היתההיתההיתההיתה, , , , שצרי'שצרי'שצרי'שצרי'

 כי, זה בהקשר אוסי-). הדי� לפסק 36.3 סעי-( סופני במצב המנוחה היתה תקופה באותה לפיה

' לפרו 112' עמ( בצרכיה שלטה לא כבר היא, הביקור לעת, תקופה שבאותה אישר המשפחה רופא

  ). 1.6' ש, קמא משפט בית

  

 זקוקה והיתה הפיזית הבחינה מ� לפחות, עצמאית היתה שלא במצווה, אפוא, לנו עניי�  . ג

    שלשלשלשל    מחלתהמחלתהמחלתהמחלתה    עלעלעלעל    ידעהידעהידעהידעה    אשראשראשראשר    היחידההיחידההיחידההיחידה    היתההיתההיתההיתה"""" המשיבה. המשיבה היתה בידה שסייעה מי. לסיוע

    הגורמי%הגורמי%הגורמי%הגורמי%    ע%ע%ע%ע%    בקשרבקשרבקשרבקשר    היתההיתההיתההיתה, , , , שנדרשושנדרשושנדרשושנדרשו    הטיפולי%הטיפולי%הטיפולי%הטיפולי%    לכללכללכללכל    המנוחההמנוחההמנוחההמנוחה    אתאתאתאת    לקחהלקחהלקחהלקחה    אשראשראשראשר    זוזוזוזו    היאהיאהיאהיא, , , , המנוחההמנוחההמנוחההמנוחה

 אמור). הדי� לפסק 36.16 סעי-( """"צרכיהצרכיהצרכיהצרכיה    לכללכללכללכל    ודאגהודאגהודאגהודאגה    החולי%החולי%החולי%החולי%    בביתבביתבביתבבית    המנוחההמנוחההמנוחההמנוחה    ע%ע%ע%ע%    שהתהשהתהשהתהשהתה, , , , המטפלי%המטפלי%המטפלי%המטפלי%

 משפט דבית אליבא, היתה אשר במשיבה תלויה היתה המנוחה, הפיזית הבחינה מ� לפחות, מעתה

 מדובר, המשפט בית מקבל אות%, הרופאי% תאורי ונוכח, עבורה" והמביאהוהמביאהוהמביאהוהמביאה    המוציאההמוציאההמוציאההמוציאה, "קמא

 2007 באפריל, הצוואה עשיית לאחר בסמו', לכ' הראיה. ואינטנסיבית ממשית יומיומית בתלות

 לפסק 36.5 סעי-( בה לטפל מנת על המנוחה ע% להתגורר, המנוחה לבקשת, המשיבה עברה

  ).הדי�

  

, אחרי% ע% המנוחה של קשריה נותקו לא הצוואה לעשיית שקדמה התקופה במהל', אכ�  . ד

 סעיפי%( בשבוע פעמי% מספר לביתה להגיע נהג זו בתקופה ג% כי העיד אשר המערער ע% לא ג%



  
משפט לערעורים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  אזרחיים

    

  12�09�45610 עמ"ש

  

 16מתו�  10

 ידי על נעשו, הצוואה עשיית לאחר כי קמא משפט בבית הוכח, זה ע%). הדי� לפסק 36.11; 36.10

, מהמערער, אותה להרחיק שנועדו פעולות, המנוחה בבית להתגורר עברה כזכור אשר, המשיבה

  :'ש' הגב, הצדדי% של דודת% העידה אלה פעולות על. בנה
  

 כא� המערער(' ' ' ' דדדד    ע%ע%ע%ע%    להתקשרלהתקשרלהתקשרלהתקשר    רצתהרצתהרצתהרצתה    שהיאשהיאשהיאשהיא    לילילילי    אמרהאמרהאמרהאמרה    היאהיאהיאהיא. . . . להלהלהלה    היההיההיההיה    ולאולאולאולא    טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    צריכהצריכהצריכהצריכה    היתההיתההיתההיתה    היאהיאהיאהיא""""

    והיאוהיאוהיאוהיא    הטלפו�הטלפו�הטלפו�הטלפו�    אתאתאתאת    איתהאיתהאיתהאיתה    לקחהלקחהלקחהלקחה    היאהיאהיאהיא, , , , יצאהיצאהיצאהיצאה' ' ' ' וכשנוכשנוכשנוכשנ    להלהלהלה    נתנהנתנהנתנהנתנה    לאלאלאלא    ')ש' ש כא� המשיבה( ''''ננננ    אבלאבלאבלאבל    ')ש' ש

) 27.4.08 מיו% קמא משפט בית' לפרו 12' עמ( ..."..."..."..."להתקשרלהתקשרלהתקשרלהתקשר    המחלקההמחלקההמחלקההמחלקה    שלשלשלשל    מהאחותמהאחותמהאחותמהאחות    ביקשהביקשהביקשהביקשה

, מסוי% בשלב). 24' ש, ש%( אמו של אשפוזה על למערער מלספר נמנעה המשיבה כי, ואישרה

 לאחר וחצי כחודש, המנוחה של בדירתה המנעולי% הוחלפו א- המנוחה של לאשפוזה סמו'

 אות� אלה לפעולות). 65' עמ, 25.3.09 מיו% קמא משפט בית' פרו, המערער עדות( הצוואה עשיית

 נית� שכ�, הצוואה עשיית לאחר שנעשו הג% משמעות יש, דינו בפסק קמא משפט בית מציי�

 התקופה לגבי המתמש' קיומה על ישירות מראיות ג% הוגנת בלתי השפעה של קיומה על ללמוד

  ).213, 209) 2(מ ד"פ, מרזבמרזבמרזבמרזב' ' ' ' ננננ    ששו�ששו�ששו�ששו� 157/89 א"ע( הצוואה עשיית שלאחר

  

    החריגהחריגהחריגהחריג    תוכנהתוכנהתוכנהתוכנה"""" בדבר קמא משפט בית של משמעית. החד קביעתו את לציי� למותר לא, זה בהקשר

 בלתי בהיות% זו חריגות להסביר המשיבה של נסיונותיה את דחה קמא משפט בית. """"הצוואההצוואההצוואההצוואה    שלשלשלשל

    דווקאדווקאדווקאדווקא    כיכיכיכי    שהוכחשהוכחשהוכחשהוכח    שעהשעהשעהשעה"""" נכונה אינה המנוחה את עשק שהב� הטענה כי, למעשה, וקבע מהימני%

 36.19 סעי-( """"מחלתהמחלתהמחלתהמחלתה    לפנילפנילפנילפני    עודעודעודעוד    רברברברב    רכושרכושרכושרכוש    ממנהממנהממנהממנה    וקיבלהוקיבלהוקיבלהוקיבלה    במנוחהבמנוחהבמנוחהבמנוחה    רבותרבותרבותרבות    נעזרהנעזרהנעזרהנעזרה    אשראשראשראשר    זוזוזוזו    היאהיאהיאהיא    הבתהבתהבתהבת

 בי� שהיתה' סבירה' יחסי% מערכת נוכח, שאלה בסימ�, הגיונה את שמעמיד מה), הדי� לפסק

    במהל'במהל'במהל'במהל'    אותהאותהאותהאותה    וסעדהוסעדהוסעדהוסעדה    ליוותהליוותהליוותהליוותה    אשראשראשראשר"""" המשיבה לעומת משמעותית פחות כי א%( למערער המנוחה

, מצוי� בצוואה כאשר( בנה מהמערער לנכדיה אהבתה); הדי� לפסק 39 סעי-( """"מחלתהמחלתהמחלתהמחלתה    תקופתתקופתתקופתתקופת    כלכלכלכל

 זאת ולמרות בלבד מהמשיבה נכדיה בעזבונה יזכו מותה בשעת בחיי% תהיה לא המשיבה א% כי

 עשיית לאחר חודשי% כשלושה ש"ח 50,000 של ס', המערער לידי, לה% לתת לנכו� ראתה

 כי, הדי� עור' של לרבות, נסתרו שלא, העדויות; )מעזבונה אות% וא- אביה% את שמדירה הצוואה

 מותה אחרי יריבו והמשיבה שהוא רוצה לא היא כי, אחת לא, בפניו וציינה בנה את אהבה המנוחה

 מהדרתו הופתע ושהוא) 1.3' ש 312' עמ; 25.26; 21.22; 1' ש קמא משפט בית' לפרו 311' עמ(

 שלו%'ב המנוחה של לרצונה בנוגע, הדי� עור' של שדבריו הג%). 26' ש 281' עמ( המערער של

 על מלמדי% הדברי% ,הצוואה עשיית טר% שני% מספר, מסוי% נכס למכירת בהקשר נאמרו', בית

    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות    כלכלכלכל    תיארהתיארהתיארהתיארה    לאלאלאלא"""" הצוואה עשיית למועד ועד הנכס של מכירתו מאז כי, והוכח רוח הל'

 בהקשר ראו). 7' ש 24' עמ, הדי� לפסק 43 בסעי- קמא משפט בית מסקנת( כלפיה """"מצדומצדומצדומצדו    חריגהחריגהחריגהחריגה
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 בחקירתה הברורה ואמירתה לתצהירה 16, 15 סעיפי%( 'ש' הגב של הראשית עדותה את ג% זה

 27.4.08 יו% ישיבת' לפרו 4' עמ(" " " " מידהמידהמידהמידה    באותהבאותהבאותהבאותה    אהבהאהבהאהבהאהבה    היאהיאהיאהיא    הילדי%הילדי%הילדי%הילדי%    שנישנישנישני    אתאתאתאת    המנוחההמנוחההמנוחההמנוחה"""" כי, הנגדית

 ג%, 4' ש 6' עמ, ש%( מותה אחרי יריבו לא שילדיה המנוחה של רצונה את היא א- וציינה) 10' ש

  ). שנמכר לנכס בהקשר

  

 זאת ציי� קמא משפט בית. הצוואה עריכת של ראשוני% בשלבי%, חלק נטלה המשיבה  . ה

 למשרדו עמה עלתה, הדי� לעור' המנוחה את הסיעה המשיבה: ענייני% לשני וכיוו� במפורש

 לאחר יו%, המנוחה את הסיעה המשיבה; ענייניה את סיימה שהמנוחה עד הקבלה בחדר והמתינה

  . צוואתה את המנוחה הפקידה ש%, ירושה לענייני הרש% למשרד, הצוואה עשיית

  

 של ברשתה המשיבה את להפיל כדי אלה פעולות בשתי שאי� קמא משפט בית ע% אני מסכי%

). הדי� לפסק 29.3.29.7 סעיפי%( מכ' יותר לדבריו הוכח לא וממילא הירושה לחוק 35' ס הוראת

 בוודאי, ל"הנ 35 סעי- של הצר בהיבט בי�, הצוואה עשיית נסיבותמכלול  את משבוחני%, זה ע%

 השפעה של קיומה לסבירות המבחני% אחד את המהווה", הצוואה עריכת נסיבות" למבח� בהקשר

 בדבר קמא המשפט לבית אמת אמרה לא שהמשיבה לעובדה רבה חשיבות יש, הוגנת בלתי

 אמו� נות� אינו הוא כי, ציי� קמא משפט בית. """"הללוהללוהללוהללו    הנסיעותהנסיעותהנסיעותהנסיעות    שתישתישתישתי    שלשלשלשל    המטרההמטרההמטרההמטרה    אתאתאתאת    ידיעתהידיעתהידיעתהידיעתה""""

 כי, צוואה עשיית לצור' היתה הדי� עור' של למשרדו הנסיעה מטרת כי ידעה לא היא כי בעדותה

 הרש% למשרדי, ביחד, ושלה המנוחה של נסיעת� וכי, צוואה המנוחה ערכה עמו הפגישה במהל'

 המשיבה כי ציי� לא קמא משפט בית, אמנ%; זו צוואה של הפקדתה לצור' היתה ירושה לענייני

 שפתחה הרחבה' המריבה חזית' נוכח ברורי% שהדברי% סבורני א' הצוואה תוכ� על ידעה

 ידעה לא היא כי, וציינה חזרה חקירתה כל לאור'. זה בעניי� קמא משפט בבית בעדותה המשיבה

 המשיבה. לה סיפרה לא המנוחה וא- שאלה לא, התעניינה לא, הדי� לעור' הנסיעה מטרת את

 כי וציי� אמו� בה נת� לא המשפט בית. הצוואה עשיית תהלי' מכל עצמה להרחיק ניסתה

    הנסיעההנסיעההנסיעההנסיעה    מטרתמטרתמטרתמטרת    ואתואתואתואת    הדי�הדי�הדי�הדי�    לעור'לעור'לעור'לעור'    הנסיעההנסיעההנסיעההנסיעה    מטרתמטרתמטרתמטרת    אתאתאתאת    ידעהידעהידעהידעה    לאלאלאלא    היאהיאהיאהיא    כיכיכיכי, , , , לשכנעלשכנעלשכנעלשכנע    הבתהבתהבתהבת    שלשלשלשל    נסיונותיהנסיונותיהנסיונותיהנסיונותיה""""

 כל אי�, משכ'). הדי� לפסק 36.19 סעי-( " " " " לחלוטי�לחלוטי�לחלוטי�לחלוטי�    מהימני%מהימני%מהימני%מהימני%    בלתיבלתיבלתיבלתי    היוהיוהיוהיו, , , , ירושהירושהירושהירושה    לעניינילעניינילעניינילענייני    לרש%לרש%לרש%לרש%

 ולא אמה עזבו� של הבלעדית היורשת היא לפיה הצוואה תוכ� על ידעה לא היא כי להאמי� סיבה

 להרחיקה, המנוחה ע% להתגורר שעברה לאחר פעלה, זה במידע מצוידת כשהיא, הנמנע מ�

  .מהמערער
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 ד"עו של במשרדו הקבלה בחדר נוכחותה. הצוואה לעשיית עדה היתה לא המשיבה  .ו

 בפסיקה זה להיגד שנית� במוב� הצוואה את ערכה לא ג% היא. ככזו אותה עושה אינה פרידמ�

 או( הצוואה של" הגיונה"ל לספק שניסתה ההסבר זה ע%. הירושה לחוק 35 סעי- את פרשה אשר

 אצבעותיה טביעות את למרק הכושל נסיונה ג% כמו) המקרה בנסיבות חריגותה תאמר שמא

 כי, החשד את מעלי%, בצוואה במעורבות להכתימה כדי בה� שאי� כאלה ג% ולו, עשייתה מהלי'

 עת, קמא משפט בית של מעיניו ג% נעל% לא זה חשד. עשייתה טר% שקיבלה משפטי ייעו2 פרי ה%

 להסבר הנוגע בכל, הב� מטע% אליו פנה אשר, החוקר ע% הדי� עור' של שיחתו לתוכ� הוא נדרש

  :הצוואה של" הגיונה" בדבר
        

    לאלאלאלא    הא%הא%הא%הא%, , , , ספקספקספקספק    מעוררמעוררמעוררמעורר, , , , הב�הב�הב�הב�    מטע%מטע%מטע%מטע%    אליואליואליואליו    פנהפנהפנהפנה    אשראשראשראשר, , , , החוקרהחוקרהחוקרהחוקר    ע%ע%ע%ע%    פרידמ�פרידמ�פרידמ�פרידמ�    דדדד""""עועועועו    שלשלשלשל    שיחתושיחתושיחתושיחתו    תוכ�תוכ�תוכ�תוכ�, , , , אכ�אכ�אכ�אכ�""""

, , , , המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    בפניבפניבפניבפני    הבתהבתהבתהבת    פרסהפרסהפרסהפרסה    אותהאותהאותהאותה    העובדתיתהעובדתיתהעובדתיתהעובדתית    שהתשתיתשהתשתיתשהתשתיתשהתשתית    כ'כ'כ'כ'    עלעלעלעל    להצביעלהצביעלהצביעלהצביע    כדיכדיכדיכדי    בדברי%בדברי%בדברי%בדברי%    היההיההיההיה

    אשראשראשראשר    הנחיותהנחיותהנחיותהנחיות    ופריופריופריופרי    ביניה%ביניה%ביניה%ביניה%    שנערכהשנערכהשנערכהשנערכה    מקדימהמקדימהמקדימהמקדימה    שיחהשיחהשיחהשיחה    פריפריפריפרי    היההיההיההיה, , , , הצוואההצוואההצוואההצוואה    שלשלשלשל    תוכנהתוכנהתוכנהתוכנה    אתאתאתאת    להצדיקלהצדיקלהצדיקלהצדיק    בבואהבבואהבבואהבבואה

    זהזהזהזה    חשדחשדחשדחשד    מסירמסירמסירמסיר"""" קמא משפט בית, זה ע%). הדי� לפסק 29.9 סעי-(" " " " פרידמ�פרידמ�פרידמ�פרידמ�    דדדד""""עועועועו    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    להלהלהלה    ניתנוניתנוניתנוניתנו

    לאלאלאלא, , , , ירושהירושהירושהירושה    לעניינילעניינילעניינילענייני    הרש%הרש%הרש%הרש%    למשרדילמשרדילמשרדילמשרדי    והסעתהוהסעתהוהסעתהוהסעתה    דדדד""""עוהעוהעוהעוה    שלשלשלשל    למשרדולמשרדולמשרדולמשרדו    המנוחההמנוחההמנוחההמנוחה    הבאתהבאתהבאתהבאת    למעטלמעטלמעטלמעט    שכ�שכ�שכ�שכ�    מלפניומלפניומלפניומלפניו

 כיצד וכי). הדי� לפסק סיפא 29.9 סעי-( """"המשיבההמשיבההמשיבההמשיבה    שלשלשלשל    מעורבותהמעורבותהמעורבותהמעורבותה    בדברבדברבדברבדבר    נוספתנוספתנוספתנוספת    ראיהראיהראיהראיה    כלכלכלכל    הובאההובאההובאההובאה

 שהמערער בעוד ד"ולעוה למשיבה ורק א' ידועה העובדתית כשהתשתית נוספת ראיה אותה תובא

  '?ראייתי חסר'ב נמצא

  

, בצוואה בי� במתנה בי�, להוציא המבקש לנכד שהתחזה – והחוקר הדי� עור' בי� בשיחה  . ז

 עור' הבהיר – נוספי% ונכדי% ילדי% לסבתא כשיש, בעייתי הכרתי.השכלי שמצבה מסבתו נכס

  :הדעת את המניח הסבר להמציא יש וכי חריגותו בשל בעייתי הינו כזה מהל' כי" נכד"ל הדי�

    כלכלכלכל    קוד%קוד%קוד%קוד%    אזאזאזאז, , , , עכשיועכשיועכשיועכשיו. . . . הכלהכלהכלהכל    אחדאחדאחדאחד    לילדלילדלילדלילד    מורישמורישמורישמוריש    והואוהואוהואוהוא    ילדי%ילדי%ילדי%ילדי%    עשרהעשרהעשרהעשרה    לולולולו    ישישישיש, , , , מורישמורישמורישמוריש    הואהואהואהוא    נניחנניחנניחנניח    אד%אד%אד%אד%    ב�ב�ב�ב�""""

    הסברהסברהסברהסבר    צרי'צרי'צרי'צרי', , , , הגיו�הגיו�הגיו�הגיו�    אי�אי�אי�אי�    כיכיכיכי    לולולולו    מורישמורישמורישמוריש    הואהואהואהוא    א%א%א%א%, , , , חשדחשדחשדחשד    מעלהמעלהמעלהמעלה    כברכברכברכבר    זהזהזהזה, , , , לולולולו    הורישהורישהורישהוריש    הואהואהואהוא    למהלמהלמהלמה    ויגידוויגידוויגידוויגידו    יבואויבואויבואויבואו

  ).לתמליל 3.7' עמ( ..."..."..."..."אחרי%אחרי%אחרי%אחרי%    לתשעלתשעלתשעלתשע    ולאולאולאולא    אחדאחדאחדאחד    לילדלילדלילדלילד    נות�נות�נות�נות�    הואהואהואהוא    למהלמהלמהלמה

  :הדי� עור' שהציע ההסבר

 הסבתא( בהבהבהבה    מטפלמטפלמטפלמטפל    לאלאלאלא    והואוהואוהואוהוא    באר2באר2באר2באר2    שהואשהואשהואשהוא    בגללבגללבגללבגלל' ' ' ' אאאא, , , , פהפהפהפה    נתנהנתנהנתנהנתנה    לאלאלאלא    היאהיאהיאהיא? ? ? ? פהפהפהפה    נתנהנתנהנתנהנתנה    לאלאלאלא    היאהיאהיאהיא    למהלמהלמהלמה""""

    ')ש' ש באר2 נמצא, המנוחה של בנה, לנשל מבקשי% שאותו והדוד ל"בחו נמצאת הכיסוי בסיפור

    היו%היו%היו%היו%    שבבואשבבואשבבואשבבוא    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    תוכלותוכלותוכלותוכלו    ואת%ואת%ואת%ואת%    כס-כס-כס-כס-    לקחתלקחתלקחתלקחת    אומראומראומראומר    אתהאתהאתהאתה    באבאבאבא    שהואשהואשהואשהוא    אי'אי'אי'אי'' ' ' ' ובובובוב    בהבהבהבה    מטפלמטפלמטפלמטפל    כ�כ�כ�כ�    והואוהואוהואוהוא

  ). לתמליל 7.8' עמ( """"כס-כס-כס-כס-    לקחלקחלקחלקח    שהואשהואשהואשהוא
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    טביעתטביעתטביעתטביעת    לשי%לשי%לשי%לשי%    ל'ל'ל'ל'    מציעמציעמציעמציע    לאלאלאלא    אניאניאניאני"""". התהלי' בכל מעורב להיות לו אסור כי" לנכד" הסביר הדי� עור'

 רכישה של אפשרות נבחנה השיחה כדי תו'( שמאי לקחת הציע כשהנכד לו אמר """"אצבעותאצבעותאצבעותאצבעות

 והציע """"שווהשווהשווהשווה    זהזהזהזה    כמהכמהכמהכמה    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק    אפילואפילואפילואפילו    תל'תל'תל'תל'    אלאלאלאל    מהמהמהמה    יודעיודעיודעיודע    אתהאתהאתהאתה, , , , קט�קט�קט�קט�    העול%העול%העול%העול%, , , , העול%העול%העול%העול%""""') ש' ש פיקטיבית

... ... ... ... " והעיקר ייעודו את לבדוק אחר באמצעות או בעצמו, ידאג והוא הנכס פרטי את לו יית� שהוא

    צרי'צרי'צרי'צרי'"""" הדי� עור' ואמר הוסי- עצמו לו כשהתייחס ג% ובהמש' """"מקו%מקו%מקו%מקו%    בשו%בשו%בשו%בשו%    אות'אות'אות'אות'    יראויראויראויראו    שלאשלאשלאשלא

  ). לתמליל 37' עמ( """"הזנבהזנבהזנבהזנב    עלעלעלעל    ולשמורולשמורולשמורולשמור    בחוכמהבחוכמהבחוכמהבחוכמה    הכלהכלהכלהכל    לעשותלעשותלעשותלעשות

  

 ידיעתה את להעלי% ובנסיונה שנדחה לצוואה ההסבר את כשסיפקה המשיבה נהגה בדיוק כ'

    יראויראויראויראו    שלאשלאשלאשלא    ............אצבעותאצבעותאצבעותאצבעות    טביעתטביעתטביעתטביעת    לשי%לשי%לשי%לשי%    לאלאלאלא"""" ירושה לענייני ולרש% הדי� לעור' הנסיעה מטרת אודות

 – למשיבה הדי� עור' בי� התנהלה אכ� כזו ששיחה הוכחה כל אי�, אמנ%. """"מקו%מקו%מקו%מקו%    בשו%בשו%בשו%בשו%    אותהאותהאותהאותה

 נוכח, זה ע%. המנוחה בענייני מולו והמביאה המוציאה והיתה שני% במש' לקוחתו א- שהיתה

 אמנ%( הספק על, עליו הצביע קמא משפט בית, קיי% החשד, הצוואה עשיית של הכוללות הנסיבות

 שלא העובדה נוכח – הספק את הסיר קמא משפט שבית עקא דא), לצוואה להסבר בנוגע א'

  .הצוואה בעשיית המשיבה של כזו למעורבות ישירה ראיה כל הובאה

  

 יש הדברי% את הדי� עור' משאישר זה ע%. באיחור הוגש והתמליל לחקירה זומ� לא החוקר, אמנ%

 להצניע ונסיונה הצוואה לעשיית המשיבה שנתנה ההסברי% רקע על הראוי המשקל את לה% לית�

  . בעשייתה, להעלימו לא א%, חלקה

  

 מתמליל שעולה, הדי� עור' של הפעולה ודפוס מזה המשיבה של שקריה רקע על  . ח

 של טענתו בשלילת – הפלילי מהמשפט בהיקש – שעניינ%" דומי% מעשי%" על המלמד, החקירה

 פלילית מחשבה נתלוותה לא למעשיו כי, ידו על העבירה ביצוע עצ% בדבר מחלוקת שאי�, הנאש%

 בדבר בעדות שיטה מעדות להבדיל כי נקבע בו 19.3.03; ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת' ' ' ' ננננ    פלוניפלוניפלוניפלוני    9657/05 פ"ע(

 בי� דומי% מאפייני% במספר להסתפק ונית� הוכחה של גבוהה ברמה צור' אי�' דומי% מעשי%'

 סעי-( ממשקלה, לטעמי, מאבדת הדי� עור' ע% עצמאי קשר היה שלמנוחה העובדה), המעשי%

 המנוחה של הבאתה על הקלו רק העבר שקשרי דווקא נראה). קמא ש"בימ של הדי� לפסק 29.1

 הצוואה על המנוחה הוחתמה עת ההמתנה בחדר ישבה שהמשיבה העובדה ג% זה בהקשר. אליו

 – הדי� עור' של הפעולה דפוס ע% אחד בקנה עולה) קמא ש"בימ של הדי� לפסק 29.5 סעי-(

 היה לא וכשר תמי% הכל שא% ג% מה, בחו2 אותו ולהשאיר – הצוואה ממעשה הנהנה את להרחיק

  .האמת את לספר עליה והיה תשקר שהמשיבה צור' כל
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 של הדי� לפסק 29.4 סעי-( הדי� עור' ע% הפגישה בקביעת חלק נטלה שהבת הוכח לא, אכ�

 עמה שוחחו המשיבה ולא המנוחה לא כי, המזכירה של עדותה בהינת�, זה ע%). קמא ש"בימ

 את קבע מי השאלה נשאלת) קמא ש"בימ של הדי� לפסק 29.3 סעי-( הצוואה לעריכת סמו'

 מבחינת, חשיבות כל אי� זה בהקשר. זה בנושא ממצא כל קבע לא קמא משפט בית? הפגישה

 את' ערכה' שהמשיבה נטע� לא שכ�, המזכירה זו הצוואה את שהדפיס מי כי בעובדה, המעורבות

 עור' של לחדרו הצוואה את המזכירה הכניסה הדפסתה סיו% שע% העובדה לציו� ג% כמו הצוואה

  ). קמא ש"בימ של הדי� לפסק 29.7; 29.6 סעיפי%( המנוחה הוחתמה ש% הדי�

  

, הפיזית הבחינה מ� לפחות, עצמאית היתה שלא, חולנית מצווה? כא� לנו היה מה אז  .17

. המשיבה היתה זו ברמה בה שטיפל מי. יומיומית ברמה לסיוע זקוקה שהיתה ודכאונית תלותית

 להבחי� ביכולתה פג% לא אמנ% הכרתי.השכלי מצבה. קמא משפט בית של קביעותיו פי על כ'

 בחינה בסיס על, לקבוע נית� א' – קמא משפט בית של קביעותיו פי על כ' – צוואה של בטיבה

; להשפעה נוח כר שהיווה מה, זו מבחינה במיטבה היתה לא היא כי, זה בהקשר העדויות כלל של

 הצוואה חתימת לאחר א' הצוואה לעשיית עובר תקוונ לא אחרי% וע% המערער ע% קשריה

 למערער המנוחה בי� להרחיק שנועדו פעולות המשיבה ידי על בוצעו אליה המשיבה של ומעברה

 בעשיית המשיבה של מעורבות על מלמדות הצוואה עריכת נסיבות). קמא משפט בית פי על כ'(

 לחוק 35 סעי- של ברשתו אותה להפיל כדי, כשלעצמה, שהוכחה במעורבות שאי� הג%. הצוואה

 של נלאי% הבלתי ונסיונותיה הצוואה עור' של הפעולה דפוס רקע על, אלה בנסיבות יש, הירושה

 בלתי השפעה בדבר המסקנה את לחזק כדי, זה בהקשר אצבעותיה טביעות את להעלי% המשיבה

  . בעשייתה שלה הוגנת

  

 את מצא' א השופט מסכ% 813) 2(ב"נ ד"פ לממשלהלממשלהלממשלהלממשלה    המשפטיהמשפטיהמשפטיהמשפטי    היוע2היוע2היוע2היוע2' ' ' ' ננננ    מרו%מרו%מרו%מרו% 1516/95 א"בדנ

 של שלילתה/קיומה בדבר להכריע המשפט לבית לסייע כדי, לדעתו, בה% שיש הבוח� אבני

; אחרי% ע% המצווה קשרי; והסיוע התלות מבח�; והתלות העצמאות מבח�: הוגנת בלתי השפעה

 בית של קביעותיו בסיס על, לעיל שפורטו הממצאי% כי ,סבורני .הצוואה עריכת נסיבות מבח�

 של מאז� של ברמה, הכ- את להטות המערער בידי עלה כי למסקנה מובילי%, קמא משפט

 הצוואה בעשיית המשיבה של הוגנת בלתי השפעה של קיומה לקבוע מנת על ,סתברויותהה

 חריגותה את לכ' הוס-. כ� לעשות טובה סיבה שהונחה מבלי – היורשי% אחד – בנה את המנשלת

 המשיבה שנתנה, וההסבר – דינו בפסק מצא השופט מכוו� אליו  נוס- משנה מבח� – הצוואה של
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 חיזוק ונמצא, הדי� עור' של הפעולה ודפוס' הדומי% המעשי%' ע% אחד בקנה העולה זו לחריגות

  . האמורה למסקנה

        

        דברדברדברדבר    סו-סו-סו-סו-

        

 הפיזי למצבה התייחסות תו', הצוואה עשיית נסיבות מכלול על, על במבט כי, סבורני  .18

 בנוגע ביותר כבד חשד מתעורר) כשלעצמו פסלות כדי עולה שאינו הג%( הירוד הכרתי.והשכלי

 בידי עלה כי וסבורני המצווה של והאמיתי החופשי רצונה את משקפת הצוואה א% לשאלה

  . הצוואה לבטלות הכ- את להטות ההסתברויות מאז� של ברמה עליו המוטל בנטל לעמוד המערער

 לצוואת שנית� הצוואה קיו% צו את ולבטל הערעור את לקבל להרכב לחבריי אמלי2 לפיכ'

  .27.3.07 מיו% המנוחה

  .ש"ח 20,000 של בס' דינו עור' טרחת ושכר המערער בהוצאות תישא המשיבה

  .כוחו בא באמצעות למערער יוחזר הערבו�

  

  

 

  שאול שוחט, שופט
 

  
 

        ::::סג� הנשיאה יצחק ענברסג� הנשיאה יצחק ענברסג� הנשיאה יצחק ענברסג� הנשיאה יצחק ענבר

 

  .לפסק דינו של חברי, השופט ש' שוחט אני מסכי%

  

  
  נשיאההיצחק ענבר, סג� 
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        ::::השופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבח

 

  אני מסכימה.

  

 

  יהודית שבח, שופטת
 

  

  

        ....הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט שאול שוחטהוחלט כאמור בפסק דינו של השופט שאול שוחטהוחלט כאמור בפסק דינו של השופט שאול שוחטהוחלט כאמור בפסק דינו של השופט שאול שוחט

        

        

        ....לצדדי%לצדדי%לצדדי%לצדדי%    פסק הדי�פסק הדי�פסק הדי�פסק הדי�מזכירות תמציא העתק מזכירות תמציא העתק מזכירות תמציא העתק מזכירות תמציא העתק הההה

  ., בהעדר הצדדי2014%מאי  19, אייר תשע"די"ט היו%, נית� 

    

 

 
  

 

 

 

  יצחק ענבר, סג"נ
 אב"ד

 
  יהודית שבח, שופטת

 
 

  שאול שוחט, שופט
 

  




