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 5מספר בקשה: 
 כריש-כב' הרשמת  ענת הלר בפני 

 
  פלונים המבקשים

 ע"י ב"כ עו"ד גיורא אלדן
 

 נגד
 

  אלמונים המשיבים
 ע"י ב"כ עו"ד אורי צפת

 
 החלטה

 1 

 2(, חוק הירושה)להלן:  1395-לחוק הירושה, תשכ"ה 93לפניי בקשה למחיקת תביעה, לאור סעיף 

 3"אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי המורה כי: 

 4 .הוראות הפרק החמישי"

 5 

 6 העובדות:

 7 

 8 .15.1.1.19( הלכה לעולמה ביום המנוחהז"ל )להלן: ' ב' גב' ב .1

 9 

 10בפני  9.8.1.15צוואות ידועות, אשר האחרונה שבהן נערכה ביום  8המנוחה הותירה אחריה  .2

 11 הנוטריון עו"ד מנדי לייבה, ובה הורתה המנוחה כדלקמן:

 12 

 13מכספי העיזבון ציוותה המנוחה למשיבים, הם אחייני בעלה המנוח, בחלקים  15% .א

 14 שווים;

 15למעט מקרקעין, ציוותה המנוחה למבקשים, מכספי העיזבון וכן זכויות אחרות  55% .ב

 16 הם אחייניה;

 17ציוותה המנוחה  ---וכן את הזכויות בדירה ברחוב  ---את הזכויות בדירה ברחוב  .ג

 18 ;1למבקשת 

 19, ואם לא יהיה 1את כל יתר נכסי המקרקעין שבבעלותה ציוותה המנוחה למבקש  .ד

 20 לילדיו. -בחיים בעת פטירתה

 21 
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 1 1כמנהל עיזבון זמני לעיזבון המנוחה, לבקשת המבקש  מונה עו"ד לייבה 1.1.19..1ביום  .3

 2מונו ב"כ הצדדים כמנהלי  19.9.19(. בהחלטה מיום 1-19.-53895)ת"ע  1ובהסכמת המבקשת 

 3 עיזבון זמניים תחת מינויו של עו"ד לייבה.

 4 

 5( 1-15.-39189)ת"ע  9.8.1.15המבקשים הגישו בקשה למתן צו לקיום הצוואה מיום  .4

 6(. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה הודיע על 1-15.-91158התנגדות לקיומה )והמשיבים הגישו 

 7 כוונתו להתערב בהליכים.

 8 

 9הגישו המשיבים תביעה אשר הוכתרה כתביעה למתן פסק דין הצהרתי, בעניינה  19.5.19ביום  .5

 10"הדירה שנרכשה הוגשה הבקשה שבפניי. בתביעה זו עתרו המשיבים שבית המשפט יקבע כי 

 11וכן כל שאר ₪ מכספי המנוחה ובהמשך מכספי העיזבון שלה בסך של כשני מיליון  ---ברחוב 

 12ההוצאות לרבות שכר טרחת עו"ד ומס רכישה הינם לצרכי ירושה וייחשבו ככספים שנותרו 

 13ו/או סך של  520258.2על פי צוואתה מיום  52%בעיזבון ומהם זכאים התובעים לקבל סך של 

 14 לכתב התביעה(. 15)סעיף  "122258.8.מצוואתה מיום  80%

 15 

 16הוא שפעל, באמצעות עו"ד לייבה, לאחר עשיית  1לטענת המשיבים בכתב התביעה, המבקש 

 17, ביודעו כי הוא נשוא התובענה, לרכוש בכספי המנוחה את הדירה 19.8.1.15הצוואה מיום 

 18 . 19.8.1.15שיירש את הזכויות בדירה על פי הצוואה מיום 

 19 

 20 המבקשים כתב הגנה.הגישו  19.9.1.19ביום  .6

 21 

 22התקיים קדם משפט בפני כב' השופטת תמר סנונית פורר במהלכו מונו ב"כ  19.9.1.19ביום  .7

 23הצדדים כמנהלי עיזבון זמניים תחת מינוי עו"ד לייבה, כאמור, וכן טענו ב"כ הצדדים לעניין 

 24קוריות צוואות נוטריוניות מ 5התביעה נשוא בקשה זו. בדיון מסר עו"ד לייבה לעו"ד אלדן 

 25שעשתה המנוחה. אותה עת טרם הועברו תיקי הבקשה למתן צו קיום צוואה וההתנגדות 

 26 מהרשם לענייני ירושה, ונקבע מועד לקדם משפט נוסף.

 27 

 28 הגישו המבקשים בקשה למחיקת התביעה על הסף. 11.1.19..1ביום  .8

 29 

 30המשפט התקיים קדם משפט נוסף אולם אף אותה עת טעם הועברו לבית  11.11.1.19ביום  .9

 31 התיקים מהרשם לענייני ירושה. 

 32 
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 1הגישו  15.1.1.15הגישו המשיבים תגובה לבקשה למחיקה על הסף וביום  13.1.1.15ביום  .11

 2 המבקשים תשובה לתגובה.

 3 

 4, אשר ניתנה עת התקבלו בבית 19.1.1.15בהחלטת כב' השופטת תמר סנונית פורר מיום  .11

 5ע דיון מאוחד בכל בתיקים ליום המשפט התיקים שהועברו מהרשם לענייני ירושה, נקב

15.9.1.15. 6 

 7 

 8 טענות הצדדים:

 9 

 10 לטענת המבקשים: .12

 11 

 12לחוק הירושה היא שיש צורך בצו קיום צוואה כדי שהזוכים יוכלו לתבוע  93משמעות סעיף 

 13את זכויותיהם על פי הצוואה, ומכאן שאין המשיבים יכולים לתבוע מכוחה של צוואה אשר 

 14ה. זכותם של המשיבים טרם הבשילה ומכאן שדין התביעה טרם ניתן לגביה צו קיום צווא

 15 להימחק.

 16 

 17 לטענת המשיבים: .13

 18 

 19טענות מקדמיות יש להעלות בכתב ההגנה ולפרטן כדבעי בהזדמנות הראשונה. הטענה 

 20שלמשיבים אין זכות בת תביעה לא נטענה בכתב ההגנה, לא בקדם המשפט אשר התקיים 

 21לבקשת שהמשיבים לקבלת  9.3.1.19מיום  , ואף לא בתגובת המבקשים19.9.1.19ביום 

 22 . 11.1.19..1מסמכים רפואיים ומסמכים בנקאיים, כי אם טענה זו נטענה לראשונה ביום 

 23 

 24"פעולה של אחד או אחדים מן היורשים טעונה הסכמת האחרים לחוק הירושה,  111על פי סעיף 

 25נגד אחד היורשים  או אישור בית המשפט, מראש או למפרע2 בתובענה של אחד היורשים או

 26. על פי הפסיקה, במקרה בו איש מן יכול שהאישור יינתן על ידי בית המשפט הדן בתובענה"

 27היורשים על פי דין לא טען כי על היורש שהגיש תביעה בשם העיזבון היה לקבל את הסכמת 

 28כל היורשים על פי דין או את אישור בית המשפט להגשת התביעה, הרי שבעצם ניהול המשפט 

 29 יתן אישור מכללא של בית המשפט להגשת התביעה.נ

 30 

 31 רשאים המשיבים להגיש את התביעה. תעל פי עיקרון הנפילה המידי

 32 

 33ממילא המשיבים זוכים בחלקים מעיזבון המנוחה על פי כל אחת מהצוואות שהותירה 

 34 אחריה.
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 1 

 2 

 3 דיון והכרעה:

 4 

 5לתבוע זכות על פי צוואה כל אשר צוטט בפתח החלטה זו, קובע במפורש כי לא ניתן  93סעיף  .14

 6עוד לא ניתן צו לקיומה. מתן צו קיום צוואה הוא תנאי לקיומה של עילת תביעה לזכות נטענת 

 7לא קיימת עילת תביעה לזכות לכאורה מכוח  -מכוח הצוואה, וכל עוד לא ניתן צו קיום צוואה 

 8 הצוואה.

 9 

 10מת למשיבים עילה לתבוע משלא ניתן צו לקיומה של איזו מצוואותיה של המנוחה, לא קיי .15

 11זכויות לכאורה מכוח איזו מצוואות אלה; ובלית עילת תביעה לעת הזו, דין התביעה להימחק 

 12 . 1383-( לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד1)..1בהתאם להוראת תקנה 

 13 

 14 לפסק הדין: 9(, סעיף 15.1.1.11) פלוני נ' אלמוני 9955711ר' דברי כב' השופט נ' הנדל בבע"מ  .16

 15קובע כי "אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק  322.-התשכ"ה, חוק הירושהל 53יף סע"

 16לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום"2 שפתי המחוקק ברור מיללו: "אין לתבוע"2 לאמור, 

 17 .ימחק"דינה לה –לתביעה שכזו אין זכות קיום, ואם הוגשה 

 18 

 19, קובע את "עיקרון "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו"לחוק הירושה המורה כי:  1אמנם, סעיף  .17

 20דית". עם זאת, אין משמעות הדבר כי כל זוכה פוטנציאלי רשאי לפעול בחלקו ייהנפילה המ

 21הפוטנציאלי בעיזבון אף בלא צו קיום צוואה. צו קיום צוואה הוא מחויב המציאות כדי 

 22תוקף משפטי למסמך המוצג כצוואה, והוא מהווה אישור סופי של הצוואה, לאחר שיינתן 

 23, להלן: (1331) 955, 322.-פירוש לחוק הירושה תשכ"ה דיון בטענות בעלי הדין )שמואל שילה,

 24 ברץ נ' ברץ 598731(; ת"א )ת"א( 8.8.1.19) פלוני נ' חסויה 1.95719; בע"מ שילה

(19.1..1331.)) 25 

 26 

 27א כי עם מתן צו קיום צוואה, יוכרו היורשים למפרע, והנפילה המיידית המשמעות עיקרון 

 28"בשלב הראשוני של הנפילה המיידית, בעלות "היורשים" בעיזבון הינה ממות המוריש. 

 29ערטילאית במובן זה שהיורשים והעיזבון עדיין לא הוגדרו ונקבעו באורח מחייב2 אולם בראיה 

 30השלבים הנוספים בהם נקבעים בפירוט היקף העיזבון, לאחר תום ההליכים ו –רטרוספקטיבית 

 31 מתברר למפרע חלקו של כל יורש מרגע "הנפילה המיידית"" –זהות היורשים וחלקיהם בו 

 32 (.99-95)שילה, 

 33 

http://www.nevo.co.il/law/72178
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 1אף מהבחינה המעשית, אין מקום לנהל תביעה שעילתה הלכאורית נובעת מכוח זכויות  .18

 2הנקבעות בצוואה, בטרם ניתן צו לקיום הצוואה, הואיל וככל שלא יינתן צו לקיום הצוואה 

 3 נמצא מנהלים הליך סרק תוך בזבוז זמנם של הצדדים ובזבוז זמן שיפוטי יקר. 

 4 

 5יהול העיזבון וחלוקתו על ידי היורשים, ואין הוא רלבנטי לחוק הירושה נ 111עניינו של סעיף  .19

 6שעה שמונו מנהלי עיזבון זמניים. זאת ועוד, מכוח סעיף זה רשאים יורשים להגיש תביעה של 

 7זכויות המגיעות לעיזבון, ולא בכך עוסקת תביעת המשיבים. כל זאת מבלי להידרש לשאלת 

 8עיזבון המנוח  .953.71ור )ר' רע"א הצורך בהסכמת כלל היורשים לשם הגשת תביעה כאמ

 9 ((. 18.5.1.11) משרד הביטחון –פואד אשתייה ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל 

  10 

 11, בית המשפט או הרשם 1383-לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד ..1כעולה מלשון תקנה  .21

 12רשאי להיזקק לבקשה למחיקה על הסף בכל שלב משלבי בירור התובענה, ואין מקום לדחות 

 13 ..1ה למחיקה על הסף אך מן הטעם שלא נטענה בהזדמנות הראשונה. שהרי, תקנה בקש

 14. "בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה 222"מורה במפורש כי 

 15אף מבחינה מהותית, אין מקום שלא להיזקק לבקשה למחיקה על הסף בטענה של העדר עילה 

 16הראשונה. שהרי, עסקינן בטענה מהותית )להבדיל  אך מן הטעם שלא הועלתה בהזדמנות

 17 מטענה דיונית(, ובלית עילת תביעה, אין מקום להמשיך לדון בתובענה. 

 18 

 19לאחר הגשת כתב הגנה, ולאחר  –אף על פי כן, את השלב בו הוגשה הבקשה למחיקה על הסף  .21

 20יא יש להב –שהתקיים דיון קדם משפט אחד, אולם בטרם החל בירור התובענה לגופה 

 21 בחשבון בעת פסיקת הוצאות.

 22 

 23 לאור כל האמור לעיל, אני מורה בזאת על מחיקת התביעה. .22

 24 ₪. ...,1המשיבים ישלמו למבקשים הוצאות בסך של 

 25 

 26 החלטה זו ניתנת לפרסום בהשמטת פרטים מזהים.

 27 , בהעדר הצדדים.1.15פברואר  1.ניתן היום,  ה' שבט תשע"ז, 

 28 

 29 


