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 נתבעים

 *******  ת.ז., ג'. 1 
 *******  ת.ז., ד'. 2 

 2 
 3 

 
 

 פסק דין
 4 

 5 עניינה של התובענה בבקשה למתן צו לקיום צוואה והתנגדות אשר הוגשה כנגדה. .1

 6 בתמצית רקע עובדתי רלוונטי

 7 "המנוחה"(. –שנים )להלן  09בהיותה בת  .**.**11 ז"ל, נפטרה ביום 'המנוחה, ב .2

 8 .**.**90 למנוחה נולדו שני ילדים: התובע, העותר לקיום הצוואה; בן נוסף אשר נפטר ביום .3

 9"הבן שנפטר"(. הנתבעים אשר מתנגדים לבקשה למתן צו לקיום הצוואה, הינם  –)להלן 

 10 ונכדיה של המנוחה. ילדיו של הבן שנפטר

 11, ושני ילדיה של המנוחה ויתרו על חלקם בעיזבון ****בעלה של המנוחה נפטר לפניה, בשנת  .4

 12 אביהם לטובת המנוחה.

 13ביחס לצוואת  ***** הבקשה למתן צו קיום צוואה הוגשה אל הרשם לענייני ירושה ביום .5

 14 "הצוואה"(.  –)הלן  .**.**11המנוחה מיום 

 15ה המנוחה את כל רכושה לתובע )למעט פמוט כסף אותו ציוותה במסגרת הצוואה, הוריש .6

 16חלק בירושתי לפי צו א.א.א(  –)הנתבעים  ד'-ג' וליתן לנכדיי ( והורתה לתובע "1לנתבעת 

 17יקבלו ויכבדו כל החלטה בדבר החלק  ד'-ג' ו-מצפונו ולפי החלטתו הבלעדית, ו

 18 (.4-0" )שם, סעיפים להעביר אליהם א'בירושתי שיבחן 

 19 הגישו הנתבעים התנגדות לבקשה. .**.**14ום בי .7

 20 הודיע ב"כ האפוט' הכללי כי אין בדעתו להתערב בהליך. .**.**14 ביום .8
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 1 הועברה ההתנגדות אל בית המשפט על ידי הרשם לענייני משפחה.  .**.**14 ביום .9

 2 הגיש התובע את תגובתו להתנגדות. .**.**14 ביום .11

 3במסגרתו ניתן צו המורה לצדדים שלישיים לרבות  התקיים דיון קדם משפט, .**.**14 ביום .11

 4מציה רפואית ו/או סוציאלית ו/או רכל מוסד ו/או גורם רפואי, להעביר לצדדים כל אינפו

 5סיעודית ביחס למנוחה. כן הוריתי לצדדים כי לאחר שיתקבלו המסמכים על פי צו גילוי 

 6 המסמכים, ינהלו מו"מ ויגישו הודעה בדבר תוצאותיו.

 7 הודיע ב"כ התובע כי הצדדים לא הגיעו להסכמות. **.**.11 ביום .12

 8התקיים דיון קדם משפט נוסף, במהלכו עלה בידי הצדדים לגבש הסכמה  .**.**11 ביום .13

 9לסיום המחלוקת, אולם הנתבעים חזרו בהם מההסכמות בטרם אושרו. בנסיבות אלה, 

 10 ן קדם משפט נוסף.הוריתי לצדדים להגיש רשימת מוסכמות ופלוגתאות וקבעתי מועד לדיו

 11 הוגשה רשימת פלוגתאות ומוסכמות מטעם התובע.  .**.**11ביום  .14

 12 הוגשה רשימת פלוגתאות ומוסכמות מטעם הנתבעים.  .**.**11ביום  .15

 13התקיים קדם דיון נוסף ואחרון. לאחר שכשלו מאמצי בית המשפט להביא  .**.**11ביום  .16

 14 שית ונקבע מועד להוכחות.את הצדדים להסכמות, ניתן צו להגשת תצהירי עדות רא

 15 הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים. .**.**11ביום  .17

 16הודיע התובע כי תגובתו להתנגדות תשמש כתצהיר עדות ראשית מטעמו   .**.**11ביום  .18

 17 והגיש תצהיר עדות ראשית נוסף מטעמו.

 18 ..**.**11 -ו .**.**11 דיוני הוכחות התקיימו בימים .19

 19 סיכומים מטעם המתנגדים.הוגשו   .**.**11ביום  .21

 20 הוגשו סיכומים מטעם התובע.  .**.**11ביום  .21

 21 הוגשו סיכומי תשובה. .**.**11ביום  .22

 22 כעת ניתן פסק הדין. .23

 23 טענות הצדדים 

 24הנתבעים טוענים כי הצוואה אינה משקפת את רצונה האמיתי של המנוחה והיא פועל יוצא  .24

 25 המנוחה.של השפעה בלתי הוגנת ותחבולות אשר הפעיל התובע על 
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 1הנתבעים טוענים כי במהלך כל השנים, הבהירה המנוחה בהתנהגותה ובדבריה שרכושה  .25

 2יחולק בבוא היום שווה בשווה בין בניה, אשר ידעו  זאת והתנהגו בהתאם. כך למשל, שילמו 

 3התובע והבן שנפטר עוד לפני שנים רבות סכומים שווים למנהל מקרקעי ישראל לטובת 

 4 המנוחה, מתוך ידיעה שבסופו של דבר יחולק ביניהם שווה בשווה.   היוון מגרש הרשום ע"ש

 5לטענת הנתבעים, לאחר שהבן שנפטר הלך לעולמו, הפעיל התובע על המנוחה מערכת לחצים  .26

 6ואיים עליה שאם לא תעביר אליו את כל רכושה, יחדל מלדבר איתה ולבקר אותה וכך 

 7 תישאר לבדה בעולם, עד ליום פטירתה. 

 8ענים כי המנוחה היתה אישה חולנית, ניצולת שואה אשר חלתה בעבר בשחפת, הנתבעים טו .27

 9איבדה ריאה בתקופת המלחמה, לקתה בסרטן פעמיים וסבלה מהמחלה שוב בשנותיה 

 10האחרונות. ראייתה היתה לקויה ביותר והתדרדרה והיא סבלה בין היתר מקטרקט 

 11ת לרדיפות הנאצים בהיקף ומיכולת שמיעה חלקית. בנוסף, הוכרה כסובלת מתגובה נפשי

 12הוכרה כמי שזכאית לגמלת סיעוד  1990ובשנת  09-אחוזי נכות עוד משנות ה 01%של 

 13 בהיותה תלויה חלקית באחר על מנת לבצע את פעולות היומיום.

 14הנתבעים טוענים כי מצבה של המנוחה החמיר לאחר שהבן שנפטר הלך לעולמו בדצמבר  .28

 15 14של המנוחה עד כדי שנזקקה לסיעוד מלא וצמוד התדרדר מצבה  1990וכבר בשנת  1990

 16שעות ביממה, היתה מרותקת לביתה, התקשתה לקום ממיטתה והיתה תלויה בתובע 

 17 ובמטפלת ששכר לשם ביצוע פעולות בסיסיות.

 18הנתבעים טוענים כי על רקע האמור, התגבשה תלותה הקיצונית של המנוחה בתובע, אשר  .29

 19 בסיס להשפעה הבלתי הוגנת שהפעיל עליה.שלט על רכושה ועל מכלול חייה, כ

 20מנגד, טוען התובע כי המנוחה כתבה את הצוואה במודע ומרצונה החופשי, ללא שום השפעה  .31

 21מצד התובע או כל אדם אחר. התובע טוען כי הצוואה עומדת בכל דרישות החוק ונחתמה 

 22קודם לכן,  באותו משרד עורכי דין בו נחתמה צוואתה הקודמת של המנוחה כשנתיים וחצי

 23 צוואה שאף היא היטיבה עם התובע אל מול הנתבעים.

 24התובע טוען כי לא דיבר על ליבה של המנוחה לערוך צוואה כזו או אחרת, לא שכנע אותה  .31

 25ולא השפיע עליה ואף נמנע במתכוון מכל ניסיון של המנוחה לשוחח איתו על רכושה וסירב 

 26 עוד בחייה.להצעותיה של המנוחה להעביר את רכושה על שמו 

 27התובע טוען כי במועד כתיבת הצוואה, היתה המנוחה צלולה לחלוטין, עצמאית ואיתנה  .32

 28בדעתה כפי שהיתה עד ליום פטירתה למעלה משנתיים לאחר מכן. התובע טוען כי עד ליום 

 29מותה, היה מוחה של המנוחה חד ותקין, היא קראה ספרים ועיתונים, צפתה בהצגות, 

 30 והיתה עירנית ופעילה ביותר. דיברה היטב ארבע שפות
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 1התובע טוען כי היחסים בינו לבין אחיו המנוח ובין האחים לבין אימם המנוחה, היו טובים  .33

 2וחמים. התובע טוען כי כאשר הבן המנוח היה בחיים, הוא שסייע למנוחה בעניינים 

 3הכספיים והלוגיסטיים ולכשנפטר, תפס התובע את מקומו והיה לאמו בן אוהב ומסור, 

 4 ליווה אותה ועמד לצידה בכל דבר ועניין.

 5התובע טוען כי הצוואה נתנה ביטוי לרצון המנוחה לפצות את התובע בגין חלוקת רכוש  .34

 6בלתי שוויונית שנעשתה בעבר לטובת אחיו, הבן שנפטר, אשר קיבל מהוריהם דירה וסכומי 

 7 נים.כסף נכבדים ואילו התובע לא קיבל מהוריו כל עזרה או סיוע במשך כל הש

 8עוד טוען התובע כי במועד בו כתבה המנוחה את הצוואה היה התובע בנה היחיד והיא נתנה  .35

 9 בו אמון מוחלט בכל ענייניה וסמכה כי יחלק את רכושה לפי שיקול דעתו והבנתו.

 10 דיון והכרעה

 11 הדין החל ונטל הבאת הראיות

 12ה מחמת אונס, הוראת צוואה שנעשת, מורה כי "1011-)א( לחוק הירושה, תשכ"ה19סעיף  .36

 13 .בטלה" –איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית 

 14על ההשפעה הבלתי הוגנת להתייחס באופן ישיר אל הצוואה. על בית המשפט להשתכנע,  .37

 15מעבר להוכחת קיומה של השפעה עובדתית, כי היה בהשפעה זו מרכיב בלתי הוגן וכי 

 16ודמן ואח' נ' ישיבת שם בית מדרש ג 4091/01הצוואה היתה תולדה של אותו המרכיב )ע"א 

 17 (.441( 1גבוה להוראה ודיינות על שם הרב שלמה מוסאיוף זצ"ל בירושלים, פ"ד מט )

 18נטל ההוכחה לקיומה  -הלכה היא, שאם אין הצוואה פגומה מבחינת הדרישות הפורמאליות  .38

 19ראה הוגנת הינו של מי שטוען לקיומה, היינו, המתנגד לקיום הצוואה. -של השפעה בלתי

 20 (:11.11.11עיזבון המנוח א.ק נ' אלמוני ) 0099-91-11לעניין זה עמ"ש )חי'( 

 21"הנחת המוצא בדיני צוואות ועל פי חוק הירושה היא שהצוואה כשרה. הנטל 

 22להוכיח שהמצווה עשה את צוואתו מחמת השפעה בלתי הוגנת מוטל על הטוען 

 23ה הייתה פועל יוצא לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, כך שעליו להוכיח שהצווא

 24( 2סוטיצקי נ' קלינברוט, פ''ד כב) 86/091של אותה השפעה אסורה )ראו: ע"א 

 25((. נטל זה נשאר מוטל על המתנגד גם אם מערכת הנסיבות 9.8691/./2) 831

 26מלמדת על תלות מקיפה ויסודית של המצווה בנהנה. מערכת נסיבות כאמור 

 27קש הקיום, אך לא את הנטל מעבירה את הנטל להבאת הראיות לשכמו של מב

 28מרום נ' היועץ המשפטי  8189061הסופי, דהיינו נטל השכנוע )ראו: דנ"א 

 29 ( )להלן: "פרשת מרום"((".9.8661/.22) 183( 2לממשלה, נב )
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 1 1011-לחוק הירושה, תשכ"ה 19הצוואה נשוא ההליך שלפניי הינה צוואה בעדים. סעיף  .39

 2 ריכתה של צוואה בעדים:"חוק הירושה"(, קובע את אופן ע –)להלן 

 3"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים 

 4לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על 

 5 פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

 6כצוואה תקינה ועל פניו,  עיון בצוואה מורה כי היא עומדת בכל התנאים שנמנו לעיל, נחזית .41

 7 לא נפל בה כל פגם פורמאלי. 

 8 נוכח האמור, מוטל נטל השכנוע על כתפי הנתבעים. .41

 9בסיכומיהם, טענו הנתבעים כי הנטל הועבר אל התובע, נוכח פגם שנפל לשיטתם בצוואה  .42

 10ויסודו בכך שהמנוחה לא הבינה את משמעות הוראות הצוואה לאשורן נוכח בעיות השמיעה 

 11(. יובהר כבר עתה, כי אין מדובר בטענה 11-10הקשות מהן סבלה )שם, סעיפים והראיה 

 12ההופכת את נטל השכנוע וזה מוסיף לרבוץ על שכם הנתבעים. לכל היותר, עשוי הדבר 

 13 דבר אשר יבחן בהמשך. –להשפיע על נטל הבאת הראיות 

 14עצמאות המבחנים אשר נקבעו בפסיקה לבחינת השפעה בלתי הוגנת, הם מבחן התלות ה .43

 15 1919/90והסיוע, קשרי המצווה עם אחרים ונסיבות עריכת הצוואה. ראה לעניין זה עמ )נצ'( 

 16 (:91.90.1999אמנון שרוני ז"ל נ' חג'ג' עומרי  )

 17"המבחן הבסיסי להכרעה בדבר קיומה ועוצמתה של תלות היא מבחן העצמאות. 

 18היועהמ"ש פ"ד  מרום נ' 8189061מבחנים אלה הותוו על ידי בית המשפט בדנ"א 

 19[, ובמיוחד בחוות דעתו של כב' השופט מצא, אשר דעתו היתה 8661] 183[ 2נב ]

 20דעת מיעוט, אך הכללים שהיתווה מקובלים היו על כל שופטי ההרכב. על פי 

 21מבחנים אלה, על בית המשפט לבחון האם המצווה היה תלוי בזולתו "תלות 

 22הפיזית, במועד עריכת הצוואה,  מוחלטת", הן מן הבחינה הנפשית והן מן הבחינה

 23הזוכה עפ"י -וכי לא היה תפקד באופן עצמאי , עד כדי תלות מוחלטת בזולת

 24הצוואה, תוך שקשריו עם אחרים מנותקים, עד כי תלותו של המצווה בזולת היתה 

 25"כה מקיפה ויסודית שניתן להניח כי נשלל רצונו החופשי והבלתי תלוי" ]ראה 

 26 [[. 8629] 321, 322[ 8ריכטר, פ"ד לא ]בן נון, נ'  523021ע"א 

 27גם כאשר הוכחה השפעה מצד הנהנה של המצווה, הרי עדיין אפשרי כי ההשפעה 

 28, מרק נ' שאבי, פ"ד לג 918022לא הגיעה לדרגת השפעה בלתי הוגנת ]ראה ע.א. 

 29[[ כאשר בית המשפט מצא, כי ניתן לתאר מצבים שבו הנהנה סייע 8621] 2[, 8]

 30נוכח חוליו וקשיו, ללא כל נסיון או כוונה להשפיע עליו,  -מיו למנוח בערוב י
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 1, רוזנפלד נ' 869011הגם שהתנהגותו השפיעה על המצווה ]ראה למשל, ע.א. 

 2[[, נטייתו של בית המשפט לראות בהשפעה 8611] 115, /11[ 5סלנט, פ"ד לט ]

 3ן כלגיטימית תגבר, שעה שמדובר במצווה אשר טופל על ידי קרוב משפחתו מ

 4שכן כך מקובל וטבעי  ]ראה פסקי הדין שהובאו בפרשת מרום,  -הדרגה הראשונה 

 5 [".155 - 153בעמודים 

 6עזבון  9199-91-11כן ראה פסק דינה של חברתי, כב' השופטת שביט פינקלשטיין ת"ע )ת"א(  .44

 7 (:19.90.1911המנוחה ס' ב' ב' ז"ל נ' א' ו'  )

 8 183( 2המשפטי לממשלה, פ"ד נב )מרום נ' היועץ  8189061"השופט מצא בדנ"א 

 9)להלן: "פרשת מרום"( מסכם את אבני בוחן שיש בהן לדעתו כדי לסייע לבית 

 10 המשפט להכריע בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת, ואלו הם: 

 11זהו מבחן של מידה המבוסס על שני מושגים הפוכים  –א.        תלות ועצמאות 

 12ה תשובה במסגרתו היא, האם כאשר השאלה שבית המשפט צריך לתת עלי

 13המצווה, בתקופה הרלוונטית לעשיית הצוואה, היה עצמאי הן מהבחינה 

 14הכרתית והן מהבחינה הפיזית. ככל שהמצווה היה עצמאי יותר באותה -השכלית

 15תקופה מכל אחת משתי הבחינות האמורות תתחזק הנטייה לשלול את קיומה של 

 16הכרתית. ייתכן -העצמאות השכלית תלות המצווה בנהנה ולהיפך. הדגש הוא על

 17הכרתית תחפה על תלותו הפיזית ותוביל למסקנה כי -שעצמאותו מבחינה שכלית

 18 חוסר העצמאות0התלות הפיזית לא גרע כלל מעצמאותו;

 19מקום בו מתברר כי המצווה אכן לא היה עצמאי ועקב כך  –ב.        תלות וסיוע 

 20קשר שהתקיים בינו לבין הנהנה נזקק לסיוע הזולת, מתעורר צורך לבחון אם ה

 21התבסס על מתן הסיוע שהמצווה נזקק לו: אם היה זה הנהנה אשר סייע למצווה 

 22להתגבר על קשייו ומגבלותיו, ייטה בית המשפט לקבוע שהמצווה היה תלוי 

 23בנהנה. בהקשר זה יש לבחון, אם מבחינה עובדתית הסתייע המצווה גם באחרים. 

 24רים חולקים ביניהם את מטלות הסיוע, מידת הדעת נותנת, שכאשר אנשים אח

 25התלות של המצווה בכל אחד מהם היא מטבע הדברים קטנה יותר ומתמעט 

 26 החשש להיווצרות תלות העלולה להיות פתח להשפעה בלתי הוגנת;

 27מבחן משנה זה מסייע לבית המשפט לאמוד  –ג.         קשרי המצווה עם אחרים  

 28. ככל שיתברר, כי בתקופה הרלבנטית את מידת התלות של המצווה בנהנה

 29לעריכת הצוואה היה המצווה מנותק לחלוטין מאנשים אחרים או שקשריו עם 

 30אחרים היו מועטים ונדירים, תתחזק ההנחה בדבר תלותו של המצווה בנהנה ללא 
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 1קשר לגורם או לסיבה שהביאו לבידודו. עצם הבידוד של המצווה מן העולם יש 

 2 ו בנהנה;בו כדי להגביר את תלות

 3היה הנהנה מעורב בעשיית הצוואה, בנסיבות  –ד.        נסיבות עריכת הצוואה 

 4לחוק הירושה  31בהן המעורבות לא עלתה כדי זו הנדרשת להפעלתו של סעיף 

 5יהיה במעורבות זו כדי להוות ראיה לכאורה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת או 

 6 של השפעה כזאת עליו. למצער שיקול רלבנטי להקמת חזקה בדבר קיומה 

 7אשר לשימוש במבחנים הללו, כמו גם במבחנים נוספים שנגזרים או מתחייבים 

 8מנסיבותיו של המקרה הנדון, קובע השופט מצא כי הוא ייעשה בזהירות רבה, 

 9תוך הבנה שבתלות כשלעצמה, אין משום ראיה מספקת לקיומה של השפעה בלתי 

 10לא התלות היא העיקר, אלא  הוגנת ואף לא להקמת חזקה בדבר קיומה.

 11ההסתברות שהתלות שללה את רצונו החופשי של המצווה. הוא הדין בכל 

 12המבחנים האחרים. תלותו של המצווה בסיועו של האחר, אינה בהכרח שוללת 

 13את רצונו החופשי. כך הוא גם ביחס לבחינת קשריו של המצווה עם אחרים ואף 

 14נקבע כי לצורך הכרה בקיומה של  בהסקת מסקנות מנסיבות עריכת הצוואה. כן

 15השפעה בלתי הוגנת אין הכרח כי יתקיימו כל המבחנים שפורטו לעיל. למעשה, 

 16די בקיומם של חלק מהמבחנים האמורים כדי להצביע על קיומה של השפעה 

 17כאמור ובמקביל רשאי בית המשפט לעשות שימוש במבחנים נוספים לגיבוש 

 18 הכרעתו. 

 19בחנים הנ"ל במקרה נתון, מוקמת חזקה לכאורה בהתקיים המאפיינים של המ

 20בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת. בצוואה תקינה מבחינה צורנית, חזקה זו 

 21מעבירה את נטל הבאת הראיות על שכמו של מבקש הקיום לסתור את אותה 

 22חזקה תוך שלילת קיומם של אותם מאפיינים שהקימו את החזקה או תוך שלילת 

 23ות" בהשפעה חרף קיומם של אותם מאפיינים. בצוואה בלתי קיומה של "אי ההגינ

 24תקינה מבחינה צורנית, בה ממילא עובר נטל השכנוע על מבקש קיום הצוואה 

 25להוכיח כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, עליו לשכנע 

 26צוואת אמת היא ואינה נגועה  –את בית המשפט מעל לכל ספק כי הצוואה 

 27 בלתי הוגנת".  בהשפעה 

 28 בשים לב לאמור לעיל, אעבור לבחינת התשתית אשר הונחה לפניי.  .45

 29 מן הכלל אל הפרט
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 1בחינת נסיבות העניין, מורה כי הנתבעים לא עמדו בנטל ולא הוכיחו קיומה של השפעה  .46

 2 בלתי הוגנת מצד התובע על המנוחה, כפי שיפורט להלן.

 3 מבחן התלות והעצמאות 

 4כי המנוחה היתה כשירה מבחינה קוגניטיבית בעת עריכת הצוואה  אין מחלוקת בין הצדדים .47

 5 )ראה רשימות המוסכמות והפלוגתאות אשר הגישו הצדדים(. 

 6יחד עם זאת, לטענת הנתבעים, בריאותה של המנוחה היתה רופפת ומצבה הנפשי היה רעוע  .48

 7 במידה כזאת, שהיתה תלויה בתובע לקיומה באופן מוחלט.

 8חו לפני הוגשו על ידי הנתבעים בלבד בהיקף של אלפי עמודים מכלול הראיות אשר הונ .49

 9וביניהם, בין היתר, מאות רבות של מסמכים אשר התגלו בעקבות הצו שניתן לגילוי 

 10 מסמכים.

 11יאמר כבר עתה, כי מרבית המסמכים נוגעים לתקופות שאינן רלוונטיות למועד עריכת  .51

 12ין מצבה של המנוחה בעת הרלוונטית ולא ניתן ללמוד מהם דבר לעני 1911הצוואה בינואר 

 13וברור, שאף אם חלה החמרה או התדרדרות מסוימת במצבה של המנוחה בשנים שלאחר 

 14אותה  –עריכת הצוואה, לא ניתן להשליך מכך על מצבה של המנוחה בזמן עריכת הצוואה 

 15 ערכה המנוחה שנים טרם פטירתה.

 16עים על פי חוק נכי רדיפות מעיון במסמכים עולה כי המנוחה הוכרה עוד בשנות התש .51

 17הנאצים עקב תגובה נפשית לרדיפות, שחפת ריאות ואסטמה; טופלה תרופתית החל משנת 

 18כמי שזכאית לגמלת  1990עקב יתר לחץ דם; הוכרה על ידי הביטוח הלאומי עוד משנת  1001

 19בהקרנות עקב הישנות מחלת סרטן השד ממנה סבלה כעשר  1999סיעוד; טופלה החל משנת 

 20 ם לפני כן; סבלה מליקויי ראיה וליקויי שמיעה. שני

 21אולם, מעיון במסמכים המועטים הרלוונטיים למועד עריכת הצוואה, עולה תמונה של אישה  .52

 22 שאמנם סובלת מליקויים בריאותיים, אולם לא במידה כזאת שנמנעה ממנה עצמאותה. 

 23 *****במנוחה, ד"ר  כך, למשל, צירפו הנתבעים סיכומי ביקור מרופאי הריאות אשר טיפלו .53

 24)מצוי בקובץ א' למסמכים שהתקבלו בעקבות צו גילוי מסמכים(. וכך צוין ביחס  *****וד"ר 

 25 לזמנים הרלוונטיים:

 26: מצב כללי משביע רצון, ללא קוצר נשימה, מעל הריאות ללא /90/202/8/"

 27 חירחורים או צפצופים.
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 1ות נקיות. תיפקודי מצב כללי משביע רצון, ללא קוצר נשימה. ריא /208802/8/

 2שיפור קל לעומת בדיקה  FEV1-54ריאות מלאיים הפרעה חסימתית בינונית %

 3 קודמת.

 4: מצב כללי יציב, ללא מצוקה נשימתית. לפעמים מציינת קוצר 820/502/88

 5אין שינוי לעומת צילום חזה  10/302/88/נשימה. ריאות נקיות. צילום חזה מ

 6 תפליט פלאורלי. קודם, אין לראות ממצא ריאתי חדש או

 7: מצינת שיפור קל במצבה, לאחר התחלת טיפול בספיריבה. מצינת 10/202/88/

 8גם שיעור קל. מעל הריאות ללא חירחורים או ציפצופים. תיפקודי ריאות הפרעה 

 9וללא שינוי לאחר התחלת טיפול ע"י ספיריבה.  FEV1-50חסימתית בינונית  %

 10 .מעל הריאות ללא חירחורים או ציפצופים"

 11מכאן, שמחלת הריאות ממנה סבלה המנוחה היתה במצב מאוזן יחסית בעת הרלוונטית 

 12 ולא ניכר כי הובילה למצב של חוסר יכולת לתפקד או הגבילה את המנוחה באופן קשה.

 13כמו כן, מחומר הראיות עולה כי גם ליקויי הראיה של המנוחה לא היו כאלה שמנעו ממנה  .54

 14השאלה לקורא" של המנוחה מהספרייה הציבורית  תפקוד ומעיון ב"דו"ח היסטוריית

 15)מצוי בקובץ א' של המסמכים שהתקבלו עפ"י צו גילוי המסמכים(, עולה כי המנוחה  *****ב

 16נהגה להשאיל ספרים באופן קבוע, לפחות פעם בחודש, לכל הפחות שלושה ספרים בכל פעם 

 17 חודשים טרם פטירתה.)בד"כ יותר(, הן לפני והן אחרי מועד עריכת הצוואה ועד שישה 

 18מכאן, שגם ליקויי הראיה מהם סבלה המנוחה לא היו ברמה כזאת שהגבילה אותה באופן 

 19 משמעותי.   

 20גם ליקויי השמיעה של המנוחה, אף שככל נראה הקשו על התקשורת עמה, לא גרמו לה  .55

 21" ***להפסיק את המפגשים השבועיים שקיימה עם העובדות הסוציאליות מטעם עמותת "

 22לתצהירי העדות הראשית של הנתבעים( והמנוחה אף  4כת בניצולי שואה )נספח זהתומ

 23"השכנה"(, אשר  –)להלן  *******הוסיפה לבקר ולשוחח באופן קבוע עם שכנתה, הגב' 

 24 19נחקרה בפניי והעידה כי היתה נפגשת עם המנוחה ומשוחחת עמה באופן יומיומי משך 

 25 (.1-9ש'  19עמ'  1.1.11שנה )פרוט' 

 26שר למצבה הנפשי של המנוחה, מעיון בחומר שלפניי עולה כי הוא אכן הכביד במידה בא .56

 27מסוימת על התנהלותה של המנוחה אשר חששה להישאר לבד בבית בגין חרדות מהן סבלה, 

 28הן בשל תגובה נפשית לרדיפות הנאצים והן נוכח פטירת הבן )תרשומות העובדות 

 29הירי העדות הראשית של הנתבעים(; דו"חות לתצ 4", נספח ז***הסוציאליות של עמותת "
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 1ביקורי הבית אשר נעשו למנוחה לצורך הערכת אחוזי נכות מטעם ביטוח לאומי, מצויים 

 2 בקובץ א' של המסמכים שהתקבלו עפ"י צו גילוי מסמכים(.

 3יחד עם זאת, התרשמתי כי אין מדובר בחרדות ברמה אשר שללה מהמנוחה את עצמאותה  .57

 4יפה להתגורר בביתה עד יומה האחרון. כמו כן, אין חולק כי חרף ולראיה, המנוחה הוס

 5החרדות ומצבה הנפשי, היתה המנוחה אשה דעתנית אשר ידעה היטב מהם רצונותיה וכיצד 

 6לבטאם. ראה לעניין זה, למשל, תמלול שיחה אשר קיימה אמם של הנתבעים עם התובע 

 7ח' לתצהירי העדות הראשית של , ימים ספורים טרם פטירת המנוחה )נספח 11.4.11ביום 

 8 :11-11ש'  1הנתבעים(, עמ' 

 9: הכול, הכול מדויק, גם מסודר ואם היא, היא יודעת בדיוק מה היא רוצה ואם א'"

 10 היא היתה רוצה שעוד מישהו היה מעורב במסודר, היא היתה מערבת עוד מישהו.

XXX.11 : כן, זה נכון, זה נכון 

 12ם היום. היא פותחת חצי עין, מסתכלת : היא יודעת בדיוק מה היה רוצה, גא'

 13 ואומרת מה היא רוצה.

XXX."14 : כן, זה נכון 

 15", אשר קיימה עם המנוחה שיחות על בסיס שבועי החל ***מעמותת " ****גם עו"ס  .58

 16, העידה 1911, למעט חופשת לידה של עשרה חודשים בשנת 1911ועד דצמבר  1999מפברואר 

 17 (:11-19ש'  11, עמ' 1.1.11א רוצה )פרוט' על כך שהמנוחה היתה אישה שידעה מה הי

 18 ש. לפי מה שאת מתארת זו בהחלט אישה שעמדה על דעתה?

 19 ת. כן. היתה מאוד דעתנית. כן.

 20 ש. אם היא לא רצתה משהו לא רצתה. נקודה.

 21 ת. כן.

 22 ש. היתה אומרת יפה מאוד את דעתה?

 23עדין אבל ת. כן. שוב, בגלל שדיברתי על פאסיב אגרסיב זה היה כאילו כנוע ו

 24 מתחת לזה ידעה שיש את הגרזן שלה. היתה נחרצות. 

 25בנסיבות אלה, לא התרשמתי כי הליקויים מהם סבלה המנוחה שללו את עצמאותה או הפכו  .59

 26אותה לתלויה בזולת באופן יוצא דופן ומידת הסיוע לה נזקקה המנוחה בעת הרלוונטית, לא 

 27 ילה.חרגה ממידת הסיוע הסבירה לה נזקק כל אדם אחר בג

 28 תלות וסיוע
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 11מתוך  11

 1אין חולק כי התובע היה זה אשר סייע למנוחה בכל דבר ועניין מאז הלך הבן שנפטר לעולמו  .61

 2 והיה המטפל העיקרי בענייניה של המנוחה. 

 3כך, מעיון בחומר הראיות עולה כי שמו של התובע מופיע פעם אחר פעם במסמכים  .61

 4מנוחה לבדיקות הרפואיות הרפואיים ובדו"חות של הביטוח הלאומי כמי שליווה את ה

 5ולמבדקים אשר ערכה לצורך קבלת גמלאות. כמו כן, אין חולק כי התובע ערך עבור המנוחה 

 6 קניות וטיפל עבורה בנושאים בירוקרטיים.

 7יחד עם זאת, אין בעצם הטיפול לכשעצמו בכדי להעיד על השפעה בלתי הוגנת. ראה לעניין  .62

 8 :00( 1צפורה לנדאו נ' ברוך ויין, מ"ט) 1110/04זה כב' השופט טל בע"א 

 9"אין לומר שבכל מקרה שבו אדם מסייע בידי הורה או קרוב משפחה אחר, יש 

 10מבוגר הנעזר בזולתו,  לראות בכך השפעה בלתי הוגנת...אך טבעי הוא שאדם

 11ינחיל למי שדואג לו בערוב ימיו... אם ככלל תיפסל צוואה לטובת מי שדואג 

 12למצווה, נמצאנו מרחיקים את הדואג מן המוריש דווקא כשהלה זקוק לו, או 

 13 מסכלים את רצונו של המצווה, תוך פסילת הזוכים שתמכו בו וסייעו בידו".

 14ות לכך שהסיוע אשר העניק התובע לאמו המנוחה עלה בנסיבות העניין, לא הונחו בפניי ראי .63

 15לכדי תלות של המנוחה בתובע לצורך התקיימותה ודומה כי מדובר בעזרה וסיוע רגילים של 

 16מה גם שכפי שבואר לעיל, ממילא נזקקה המנוחה לסיוע  -בן יחיד ומסור לאמו הקשישה 

 17 מועט בלבד והיתה ככלל עצמאית בתפקודה.

 18מטפלת זרה אשר סייעה לה, ככל הנדרש, בפעולות היומיום, כך  בנוסף, היתה למנוחה .64

 19שהסיוע אשר הושיט התובע למנוחה התמקד בכל הקשור לטיפול בענייניה של המנוחה מול 

 20 הרשויות, הסעתה לטיפול ובדיקות, קניות לבית וכיוצ"ב ולא בטיפול פיזי של ממש.

 21העלולה להקים חשש להשפעה  נוכח האמור, לא נוכחתי בתלות מיוחדת של המנוחה בתובע .65

 22 בלתי הוגנת.

 23 קשרי המצווה עם אחרים

 24חרף העובדה שהתובע הוא אשר טיפל בענייניה של המנוחה באופן בלעדי, המנוחה לא היתה  .66

 25 מבודדת ומנותקת מהעולם ומהסובבים אותה וקיימה קשרים עם אחרים באופן רציף.

 26 פלה בה.ראשית, כאמור לעיל, למנוחה היתה מטפלת צמודה אשר טי .67

 27", ***כמו כן, כאמור לעיל, המנוחה קיימה שיחות עם עובדות סוציאליות מטעם עמותת " .68

 28המעניקה תמיכה נפשית וחברתית לניצולי שואה. השיחות התקיימו בבית המנוחה 

 29, כחודשיים 1999והעובדות הסוציאליות ביקרו בביתה על בסיס שבועי, החל מפברואר 
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 1לתצהיר העדות הראשית של  4)נספח ז 1911ועד לאפריל לאחר שהבן שנפטר הלך לעולמו, 

 2 הנתבעים(.

 3המנוחה קיימה קשר קרוב גם עם השכנה, אשר כאמור לעיל, העידה כי נהגה להיפגש  .69

 4(. כן העידה 1-9ש'  19עמ'  1.1.11שנה )פרוט'  19ולשוחח עם המנוחה מדי יום ביומו משך 

 5 (:1-4, ש' 41, עמ' 1.1.11השכנה כי דובר בקשר של מספר פעמים ביום )פרוט' 

 6 בממוצע? 'ש. בתוך יממה כמה היית עם ב

 7פעמים חופשי ביום. היא לא גרה אצלי  1-9ת. בשעות אני לא יכולה להגיד, אולי 

 8אבל הבית מול בית והיא היתה מרגישה חופשי להיכנס לבית שלי מתי שהיא 

 9 רוצה.

 10העידה כי  1חה. הנתבעת בנוסף, הנתבעים עצמם טוענים כי קיימו קשר שוטף עם המנו .71

 11(; 11-14ש'  11, עמ' 1.1.11שוחחה עם המנוחה בטלפון בתדירות של פעם בשבוע )פרוט' 

 12לתצהיר  11שלוש בשבוע לפחות )סעיף -הצהיר כי שוחח עם המנוחה פעמיים 1הנתבע 

 13ש'  49, עמ' 1.1.11( וביקר אצלה בין פעם לפעמיים בחודש )פרוט' 1העדות הראשית של נתבע 

 14(; אמם של הנתבעים העידה כי היתה מבקרת את המנוחה באופן קבוע מדי שבועיים 1-1

 15 (.1-1ש'  14, עמ' 1.1.11)פרוט' 

 16ואמם של הנתבעים כי מעולם לא הרגישו  1, אשתו של הנתבע 1עוד העידו הנתבעת  .71

 17 1.1.11שמונעים מהם לבקר או לשוחח עם המנוחה ויכלו לעשות זאת בכל עת שרצו )פרוט' 

 18 (.  4-0ש'  14; עמ' 1ש'  11עמ'  - 10ש'  11; עמ' 11-10ש'  41עמ' 

 19מן האמור לעיל עולה כי המנוחה לא היתה מבודדת מאחרים ובוודאי שלא נעשו ניסיונות  .72

 20 כלשהם להרחיק או למדר את הנתבעים ומשפחתם מהמנוחה.

 21   נסיבות עריכת הצוואה 

 22ה מעורב בעריכת הצוואה והאם יש לבחון האם התובע, הזוכה העיקרי על פי הצוואה, הי .73

 23מעורבות זו, ככל שישנה, מלמדת על קיומה של השפעה בלתי הוגנת. ראה לעניין זה ספרם 

 24 :191(, עמ' 1991-של שוחט, גולדברג ופלומין, דיני ירושה ועזבון )מהדורה שישית תשס"ה

 25"... יש ליתן את הדגש באי ההגינות שבהשפעה כתוצר של אופי מערכת היחסים 

 26ן המשפיע למושפע. לא קיומה של ההשפעה פוסל את הצוואה, אלא קיומו שבי

 27של יסוד בלתי הוגן בה שעיקרו ניצול תלותו, חולשתו או חוסר יכולתו של 

 28המצווה לעשות צוואה לטובת הנהנה. יסוד אי ההגינות שבהשפעה נלמד, אם כך, 

 29ותן מנסיבות הפעלתה, ולאו דווקא בשל מטרת המעשה או בשל התוצאות שא
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 1שוורץ נ' בית אולפנא בית אהרון וישראל,  21/9061מבקש המשפיע להשיג )ע"א 

 2רוזנפלד נ' סלנט,  869011; ע"א 2( 8מרק נ' שאבי, לג ) 918022; ע"א 281( 2נד )

 3(. לא תוכנה של הצוואה הוא הקובע את קיומה של השפעה בלתי /11( 5לט )

 4כולל בית יהודה נ'  /21/06הוגנת, אלא נסיבות עריכתה והליכי עריכתה )ע"א 

 5 (".  561( 8גוטר, מה )

 6 בענייננו, לא הוכח כי הצוואה נערכה בנסיבות יוצאות דופן.  .74

 7ראשית, כאמור לעיל, לא נוכחתי כי מצבה הבריאותי והנפשי של המנוחה היה לקוי בצורה  .75

 8ומנע  מיוחדת, כי היתה תלויה בתובע באופן יוצא דופן או כי התובע פעל לבודד את המנוחה

 9 ממנה ביקורים ושיחות.

 10שנית, לא הוצגו בפניי כל ראיות התומכות בטענת הנתבעים לפיה התובע נטל חלק בעריכת  .76

 11 הצוואה או היה מעורב בעריכתה. 

 12התשתית העובדתית אשר הונחה בפניי לעניין עצם נסיבות עריכת הצוואה, דלה ביותר. כך,  .77

 13ר ערך את הצוואה והעדים לחתימה, אשר למשל, לא הובאה בפניי גרסתם של עורך הדין אש

 14עדותם, כך ניתן לשער, היתה עשויה להבהיר את הלך רוחה של המנוחה בעת עריכת הצוואה 

 15 ואת האופן בו נחתמה.  

 16הנתבעים טוענים, כי הנטל להביא את עורך הדין בפניו חתמה המנוחה על הצוואה ואת  .78

 17חובתו את העובדה שלא עשה כן. העדים לחתימה לעדות, רובץ על התובע ויש להחזיק ל

 18אולם, כאמור לעיל, הנטל להוכיח את הטענה להשפעה בלתי הוגנת מוטל על הנתבעים 

 19ובנסיבות העניין, לא הקימו הנתבעים תשתית לכאורית המעידה על השפעה בלתי הוגנת 

 20 בעטיה יש להפוך את נטל הבאת הראיות ולהעבירו אל התובע.

 21עריכת הצוואה הוא, כי התובע הסיע את אמו המנוחה  משכך, כל שידוע אודות נסיבות .79

 22לעורך הדין לצורך עריכתה; יחד עם זאת, הפסיקה חזרה וקבעה כי הסעה למשרד עורך 

 23שפיר נ' שפיר פ"ד כ"ז  101/01הדין, אינה מהווה מעורבות בעריכת הצוואה )ראה: ע"א 

 24נשטיין נ' סודרנסקי פ"ד כצ 119/09; ע"א 0(1מארק נ' שאבי פ"ד ל"ג) 191/00; ע"א 101(1)

 25שטיינר נ' המפעל לעזרה הדדית של ארגון עולי מרכז אירופה פ"ד  1199/01; ע"א 111( 1מ"ה)

 26 ((.1נ)

 27פרט לעצם העובדה שהתובע הסיע את המנוחה לעורך הדין, לא הונחה לפניי כל ראיה נוספת  .81

 28ניסה באופן כל שיש בה בכדי להעיד על מעורבות של התובע בעריכת הצוואה, או כי התובע 

 29 שהוא להניע את המנוחה לערוך צוואה ולקבוע את תנאיה.
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 1)נספח ד'  1.1.1999עם המנוחה מיום  1נהפוך הוא: למקרא תמלול השיחה של הנתבע  .81

 2הוא שניסה לדבר על ליבה  1לתצהירי העדות הראשית של הנתבעים(, עולה כי דווקא הנתבע 

 3טירתה, ולשכנע אותה לערוך צוואה ולחלק של המנוחה כבר באותו מועד, חמש שנים טרם פ

 4" הכי צודק זה חצי רבע ורבעאת רכושה על פי ראות עיניו, תוך שהוא טוען בפניה כי "

 5ניסה להוביל את  1(. עוד ניכר מהשיחה שהנתבע 19-11ש'  1. ראה גם עמ' 10ש'  1)שם, עמ' 

 6ים עליה, אולם המנוחה בלשונה על מנת שתאמר כי היא חוששת מהתובע או כי הוא מאי

 7 0; עמ' 11-10ש'  1; עמ' 0-11ש'  1; עמ' 11-11ש'  1המנוחה הדפה ניסיונות אלה )שם, עמ' 

 8 (.11-11ש' 

 9הנכדים שלי עוד עולה מהתמלול כי במהלך השיחה, הביעה המנוחה עמדתה במפורש כי " .82

 1-10ש'  0" )שם, עמ' היה צריך לקבל YYYהם לא יורשים שלי, אם אתה מקבל זה חלק ש

 11(. משמע, אומד דעתה של המנוחה היה כזה, שהיא לא סברה כי הנתבעים זכאים לרשת את 1

 12ולא היה ברור מבחינתה כי יש  ,רכושה, אלא הזכאות היתה נתונה לאביהם, הבן שנפטר

 13 להעבירה באופן אוטומטי אל הנתבעים.   

 14ע, הבן על רקע האמור, ניתן להבין את החלטתה של המנוחה להוריש את כל רכושה לתוב .83

 15נכדיה, אשר על פי עמדתה אינם  –היחיד שנשאר לה בחיים, ולהורות לו להעביר לנתבעים 

 16 כראות עיניו. -בגדר יורשיה 

 17הנתבעים הביאו לעדות את השכנה, אשר סירבה לערוך תצהיר עדות ראשית והעדיפה  .84

 18לשטוח את גרסתה בע"פ על דוכן העדים. השכנה טענה כי בשיחותיהן, העלתה המנוחה 

 19טענות קשות כנגד התובע וסיפרה לה, בין היתר, כי התובע כפה עליה לחתום על צוואה 

 20 :1ש'  10עמ'  – 11ש'  19עמ'  1.1.11לטובתו על ידי איומים בניתוק קשר. ראה פרוט' 

 21"הוא איים עליה הוא איים עליה כל הזמן" איזה  ג'את אומרת בשיחה ל ש.

 22 איומים?

 23ם לו, שהוא יחליט מה לעשות הוא הבכור הוא אמר לה שהוא רוצה שתחתו ת.

 24והוא יחליט כמה לתת ומה לתת לצד השני והיא לא רצתה וכל הזמן רצתה חצי 

 25חצי והוא אמר שהוא לא יבוא לבקר אותה ולא יראה אותה והיתה מאוד לחוצה 

 26כי סך הכל יש לה רק אותו ובמשך שבוע ימים הוא לא בא לבקר אותה ולא ענה 

 27תה מאוד לחוצה ובכתה. עמדתי לידה פעם אחת היא לה לטלפונים היא הי

 28פעמים והוא לא ענה לה ואז היא נשברה ויום למחרת היא אמרה  /8צלצלה אליו 

 29לי "עשיתי את זה אין לי ברירה הלכתי איתו לעו"ד וחתמתי ואין לי ברירה 

 30אחרת" היא באה מאוד נסערת ורצתה רסקיו והיא מאוד בכתה ואמרה שאין 

 31 טערת על זה אבל אין לה ברירה אחרת.ברירה והיא מצ
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 1יחד עם זאת, השכנה העידה כי לאורך השנים, מעולם לא ראתה או שמעה את התובע  .85

 2(. עוד העידה השכנה כי לאורך כל השנים, 11-11ש'  10, עמ' 1.1.11מאיים על המנוחה )פרוט' 

 3ד היה נחמד נהג התובע מיוזמתו לבקר את בעלה החולה פעם בשבוע וכי בביקורים אלו תמי

 4(. בנוסף, העידה השכנה שבכל אותם שנים בהם נהג התובע 9-11ש'  19והתנהג יפה )שם, עמ' 

 5לבקר אותה ואת בעלה, מעולם לא ראתה לנכון לדבר עם התובע על המנוחה וטענותיה 

 6( או לחלוק את הטענות הקשות של המנוחה עם העובדות 11-19ש'  19כלפיו )שם, עמ' 

 7 (. 1-1ש'  10קרו את המנוחה מדי שבוע )שם, עמ' הסוציאליות אשר בי

 8עדות השכנה בדבר הטענות הקשות שהעלתה המנוחה כלפי התובע, אינן מתיישבות עם  .86

 9העובדה שלא מצאה לנכון לדווח לאיש על הדברים, אלא אירחה את התובע מדי שבוע 

 10מנוחה בביתה על כוס קפה. כמו כן, לא ברור כיצד השכנה, המתגוררת בדירה ממול ה

 11והעידה כי המנוחה נכנסה ויצאה מביתה באופן חופשי מספר פעמים ביום, מעולם לא שמעה 

 12או ראתה את התובע מאיים על המנוחה למרות שעל פי עדותה, ביקר התובע את המנוחה 

 13 לפחות פעמיים בשבוע ושוחח עמה בטלפון מספר פעמים בכל יום.

 14של השכנה על היחסים בין התובע למנוחה נוכח האמור, לא מצאתי כי ניתן ללמוד מעדותה  .87

 15 באופן מהימן.

 16אין לכחד כי היחסים של התובע עם המנוחה לא היו אידיאליים והיו ביניהם מתחים רבים,  .88

 17ככל הנראה על רקע שוני ניכר באישיות בין השניים. כך, ניכר כי התובע נוטה לשמור את 

 18עדיפה להתבוסס ברגשות שליליים רגשותיו בליבו  ולהעמיד חזות קשוחה, בעוד שהמנוחה ה

 19ולהחצין את פגיעותיה. נוכח האמור, הרושם הוא שהתובע ניסה לדחוק במנוחה להפסיק 

 20להתאבל על הבן שנפטר, לפעול על פי דרכו ו"להתקשח", מתוך מחשבה כי הדבר ייטיב 

 21 עמה. בנוסף, דומה כי מתחים נוספים בקשר בין המנוחה לבין התובע, נבעו על רקע העדפה

 22של המנוחה בעבר את הבן שנפטר ויחס קריר יותר בו זיכתה את התובע לאורך השנים. ראה 

 23 :0-11ש'  11עמ'  1.1.11, פרוט' *****לעניין זה עדותה של העו"ס 

 24היא אומרת שהיא תלויה בבנה הבכור ורוצה לנשל אותה מירושתה, האם יש  ש.

 25ה חווית את המצב לך משהו להוסיף על מה שכתבת בתיאור מבחינת הצורה שב

 26 של המנוחה, את הקשר עם הבן?

 27היה קשר לא פשוט ביניהם. התחושה היתה שהם ברגע שהבן השני המטפל  ת.

 28העיקרי הלך לעולמו, היה כן ניסיון לתקן או לבנות קשר קצת יותר טוב, קצת 

 29היתה  'יותר חם ואפילו להיות שם יותר מבחינה פונקציונאלית. אני יודעת שב

 30 א'לבן שנפטר, דיברה עליו מאוד בחום ודיברה מאוד בצער על מאוד קרובה 

 31שהוא  YYYשהרגישה שהיא הפלתה אותו לרעה, נתנה דירה במתנה לבן הצעיר 
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 1נפטר ואז היא פנתה לטיפול בעקבות המוות הפתאומי שלו. היא דיברה על 

 2. במקביל א'רגשות האשם שזה גרם לה זה שהיא נתנה רק לבן אחד על חשבון 

 3, הוא היה מאוד נוכח בחייה כשנכנסתי א'רה קשר מאוד מתוח עם היא תא

 4פעמים ביום היה מבקר אותה. היא דיברה על  3לתמונה הוא היה מתקשר 

 5הקשיחות שלו הרבה והוא מאוד החזיק אותה בעניין הזה שאם לא תעשי מה 

 6שאני אומר ולא תקשיבי לי אני לא אבוא יותר, הוא עשה הרבה מאוד והיה נוכח 

 7 ד בחייה לאחר פטירת הבן השני.מאו

 8 :0-11ש'  10ובהמשך, עמ' 

 YYY? 9"ש. יש איזה שהם הרבה דוגמאות על זה שהוא מנע ממנה להתאבל על 

 10ת. כן. אפשר לחלק את זה לשניים. חלק אחד אני חושבת שהיה קשור לזה 

 11שתחושה שלו שגם אני כאן והחצי השני הוא ניסיון אולי קשוח ולא בהכרח 

 12בו היתה לעודד אותה, צאי מזה ותפסיקי תתעודדי החיים  מחובר למקום

 13 ממשיכים. אולי לא היה אמפטי כמו שרצה אבל מתוך כוונה טובה".

 14חרף האמור לעיל, ניכר כי התובע עשה את מירב המאמצים לטפל במנוחה כמיטב יכולתו  .89

 15ת את ופעל כאשר טובת המנוחה לנגד עיניו ואילו המנוחה מצידה, הביעה את רצונה לפצו

 16 התובע על כך שהעדיפה לאורך השנים את הבן שנפטר. 

 17רצונה של המנוחה לפצות את התובע בצוואתה משתקף בין היתר, בתרשומות השיחות אשר  .91

 18לתצהירי העדות הראשית  4" )נספח ז***ערכה המנוחה עם העובדות הסוציאליות מעמותת "

 19דיברה על יסורי כי המנוחה " 19.19.99ביום  *****של הנתבעים(. כך למשל, דיווחה עו"ס 

 20דיווחה העו"ס  10.19.99"; ביום המצפון על כך שהפלתה לטובה את הבן המנוח

 21שהמנוחה חשבה לבקש חזרה חפצים בעלי ערך סנטימנטלי שנתנה לבן שנפטר וטענה בפניה 

 22תיארה זאת גם בעדותה, וראה  *****". העו"ס כי הייתי טיפשהכי לא נתנה דבר לבן השני "

 23 :9-19ש'  19עמ'  1.1.11היתר בפרוט' בין 

 24כשאת אומרת שהמנוחה רצתה לתקן את זה בירושה את מתכוונת שהיא חשבה  ש.

 25יותר מאשר  א'נכון יהיה להוריש ל א'קיבל יותר מ YYYשלאור העובדה ש

 26 במסגרת צוואתה? YYYלמשפחתו של 

 27 כן. זה מה שנאמר. ת.

 28וך צוואה שבמסגרתו היא והיא דיברה איתך על כך שהיא מעוניינת לער ש.

 29 לא קיבל? א'קיבל דירה ו YYYכדי לתקן את העובדה ש א'מיטיבה יותר עם 

 30 כן. שוב, היא לא ידעה איך לחלק את זה וזה היה הכיוון. ת.
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 1ההתלבטות הזו שלה והרצון שלה לערוך צוואה שכזו היתה דבר מתמשך  ש.

 2 וב ושובתקופה של חודשים, שנה שנתיים, זה עלה במהלך החודשים ש

 3 עלה בהתחלה בתוספת רגשותיה. YYYעניין הדירה שקנו ל ת.

 4עלתה מספר  א'האם הנושא של הרצון שלה לערוך צוואה שמיטיבה עם  ש.

 5 פעמים במהלך התקופה?

 6 כן. ת.

 7לאור האמור, השתכנעתי כי הוראות הצוואה הגיוניות בנסיבות העניין, הן על רקע רצונה  .91

 8העדפה קודמת לטובת הבן שנפטר, והן על רקע תפיסתה של המנוחה לפצות את התובע על 

 9לפיה רק בניה הם יורשים שלה ולא הנכדים. בנסיבות אלה, ברור למה בחרה להוריש הכל 

 10 לבן שנותר בחיים ולהורות לו לחלק מרכושה לנכדים על פי שיקול דעתו.   

 11תו של הבן אשר הציגו הנתבעים בין התובע לבין אלמנ 11.4.11גם תמלול השיחה מיום  .92

 12שנפטר, אימם של הנתבעים )נספח ח' לתצהיר העדות הראשית של הנתבעים( אינו מלמד 

 13דבר, פרט לכעסו של התובע על כך שאם הנתבעים התקשרה אליו על מנת לברר כיצד 

 14המנוחה מתכוונת לחלק את רכושה, בפרט בית המגורים שלה, בעת שהיא עדיין בחיים 

 15 :11-11ש'  1 ומתגוררת בביתה. ראה למשל עמ'

 16 : מה, מה, מה?א'"

XXX 17: אם אמא שלך דיברה ואתה יודע מה יהיה אחר כך, היא, בדרך כלל אתה 

 18 יודע את זה, עושים את הדברים לפני כן, אבל אני פשוט שואלת עכשיו.

 19 : מה זאת אומרת מה יהיה אחר כך?א'

XXX.20 : לא, עם ה, עם הרכוש, עם הבית, אם היא דיברה איתך 

 21 שמה בינתיים, מה? : מה? היאא'

XXX22 -: לא, בסדר. אבל אתה יודע אם הס 

 23 : שלושים שנה היא ...א'

XXX?24 : מה אתה אומר 

 25 : היא עוד חיה, מה?א'

 26 :9-0ש'  1ובהמשך, עמ' 

XXX?27 : זאת אומרת אתה לא יודע, היא לא דיברה איתך? אתה לא יודע כלום 

 28 ע, אני בשוק עכשיו". : אולי אה, מה? באמת, עוד פעם זה, היא חיה, אני לא יודא'

 29עוד עולה מהתמלול כי בניגוד לטענת הנתבעים, התובע מעולם לא טען כי הוא יודע על  .93

 30 : -1ש'  1צוואה אשר הכינה המנוחה, אלא התייחס לעניין באופן תיאורטי. ראה למשל עמ' 
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 1 : אז יכול להיות שהיא כתבה צוואה?א'

XXX?2 : זאת אומרת, אתה לא יודע 

 3שאני יודע, אני לא יכול, אני לא יודע, אני בשוק מכל השאלות : יכול להיות א'

 4 האלה.

XXX,5 : למה? זה לא 

 6 : אז היא כתבה צוואה, נו אז מה?א'

XXX,7 : זה לא שאלות אהה, שאלות אהה, טבעיות? תראה היא 

 8 : ואם היא כתבה צוואה, ואם היא כתבה צוואה, אז מה?א'

XXX9 ור.: אז אה, הצוואה זה מה שהיא רוצה, זה בר 

 10 ונפתח אותה ונראה. /82: אז זה מה שהיא רוצה ושהיא תחיה עד א'

XXX,11 : כן, זהו. זה מה שאני אומרת, אם אה, פשוט אה, רציתי לשאול כי 

 12 : מה, ... לתרגם לצוואה?  א'

XXX,13 : לא, תשמע. אבא שלי הכין צוואה, אז הוא נתן לי ונתן לאח שלי, כי רצה 

 XXX. 14: את מעליבה אותה א'

XXX15 ה? זהו.: מ 

 16 : אצלה הכל מתוכנן.א'

XXX,17 : כן, בסדר. אני 

 18 : הכול מתוכנן אצלה.א'

XXX 19: לא, זה, זה ברור שהיא, בגלל זה אני אומרת. זאת אחת שהיא יודעת בדיוק 

 20 מה היא רוצה ומה היא לא רוצה. אז,

 21 : הכול מתוכנן ואם היא לא הכינה אז לא.א'

XXX22 ?: ואם היא לא הכינה אז היא לא הכינה, מה 

 23 : נו, אז גם אהה, הכל מסודר יהיה".א'

 24 

 25 :1-11ש'  4ובהמשך, עמ' 

 26 

XXX?27 : נכון וזהו. אז מה שאתה אומר אתה לא, לא יודע שום דבר 

 28: מה שאני אומר זה שאני מאמין ובטוח זה שהיא לא תשאיר שום ספק בשום א'

 29 דבר.

XXX .30 : בסדר, תשמע. בדרך כלל ככה היא נהגה כל החיים 
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 1 : כן.א'

XXX2 אני מעריכה ש, אה,: ו 

 3 , נוהגת היום ככה ומחר".-: היא גם נוא'

 4 

 5נוכח האמור, לא מצאתי דבר אשר יש בו להעיד על השפעה בלתי הוגנת של התובע על  .94

 6 המנוחה בעריכת הצוואה.

 7אף הודאתו של התובע בחקירה כי שוחח עם המנוחה על רכושה, אין בה כדי לסייע  .95

 8לא נסתרה, לא דובר בשיחות בנושא ירושה אלא לנתבעים. ראשית, לטענת התובע, אשר 

 9באפשרויות לגבי המשך מגוריה של המנוחה בבית לעומת האפשרות לעבור לדיור מוגן 

 10(. שנית, לא קיים כל איסור על התובע לשוחח עם המנוחה על 1-11ש'  09, עמ' 1.1.11)פרוט' 

 11יומה של השפעה בלתי נכסיה וברי כי אין די בעצם קיומה של שיחה כזאת, בכדי להוכיח ק

 12 הוגנת לעניין הצוואה. 

 13טענה נוספת של הנתבעים היא כי לאחר שהבן שנפטר הלך לעולמו, השתלט התובע על  .96

 14 חשבון הבנק וכרטיס האשראי של המנוחה ולקח לעצמו כספים.

 15עיון בתדפיסי תנועות הבנק של המנוחה מבנק הפועלים )מצוי בקובץ א' של המסמכים  .97

 16גילוי המסמכים( ובפירוט התשלומים בכרטיס האשראי שלה )מצוי שהתקבלו עפ"י צו 

 17בקובץ ב' של המסמכים שהתקבלו עפ"י צו גילוי המסמכים(, אינו מלמד על משיכות או 

 18בו  1990תשלומים חריגים אשר נעשו לאחר שהבן שנפטר הלך לעולמו, פרט לחודש מרץ 

 19יכות החריגות בחודש מרץ התובע נשאל על המש₪.  11,999נמשכו כספים בסך כולל של 

 20, עמ' 1.1.11אולם הכחיש כל קשר וטען נחרצות כי לא הוא ביצע את המשיכות )פרוט'  1990

 21 (. לא הובאה בפניי כל ראיה לפיה ניתן לקשר את המשיכות אל התובע. 10-10, ש' 00

 22יתרה מכך: במהלך חקירת התובע, טען ב"כ הנתבעים כי כל משיכות הכספים מחשבון  .98

 23ואילך בוצעו על ידי התובע, בשים לב למיקום הכספומט ממנו  10.11.99החל מיום  המנוחה

 24נמשכו הכספים; אולם, עיון בתדפיסי חשבון הבנק של המנוחה והשוואה בין הסכומים 

 25, אינו מגלה כל חריגה בסכומי המשיכות )פרט למשיכות 10.11.99שנמשכו לפני ואחרי יום 

 26זה יש להוסיף כי התובע לא הכחיש שביצע משיכות כאמור לעיל(. לעניין  1990במרץ 

 27מחשבון הבנק של המנוחה, אולם טען שעשה זאת לבקשה ולשימושה, טענה אשר לא נסתרה 

 28 (.19-11ש'  91, עמ' 1.1.11)פרוט' 

 29טענת הנתבעים, כאילו כל הכספים אשר נמשכו מחשבון המנוחה באמצעות המחאות או  .99

 30הועברו לחשבון ₪,  411,111בסך כולל של  1911פריל ועד א 1999העברות בנקאיות, מיולי 
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 11מתוך  19

 1של התובע, לא גובתה באסמכתאות והתובע הכחיש כי מדובר בחשבון הבנק שלו )פרוט' 

 2 (.    11ש'  91עמ'  – 14ש'  91עמ'  1.1.11

 3נוכח האמור, אין כל אינדיקציה לטענת הנתבעים לפיה לאחר שהבן שנפטר הלך לעולמו,  .111

 4 ון הבנק של המנוחה.  השתלט התובע על חשב

 5הנתבעים צירפו תמלילים נוספים, של שיחות אשר התקיימו בין הצדדים לאחר פטירת  .111

 6המנוחה ונסובו, רובן ככולן, על האופן בו מתעתד התובע לחלק את ירושת המנוחה. שיחות 

 7 אלו אינן רלוונטיות לטענת ההשפעה הבלתי הוגנת.

 8 סיכומו של דבר

 9י הוגנת אמורה לבוא לידי ביטוי בצוואה אותה מבקשים הכלל הוא, כי ההשפעה הבלת .112

 10לקיים, מתוך תהיה שמא תוכן הצוואה אינו משקף את רצון המנוחה. נטל ההוכחה לקיומה 

 11של השפעה בלתי הוגנת מוטל על הטוען לקיומה, כאשר כל ספק בעניין זה פועל לטובתו של 

 12 (.141, 110( 1"ד נד )מיכקשווילי נ' מיכקשווילי, פ 1919/09מבקש הקיום )ע"א 

 13אין די בחשש לקיומה של ההשפעה הבלתי הוגנת והעלאת סברות וחשדות בעלמא, תוך  .113

 14הסתמכות על העובדה שנושלו יורשים לטובת זוכים אחרים, כדי להביא לבטלותה של 

 15 (.11, 49( 1מנלה נ' ברנדווין, פ"ד מו ) 11/99הצוואה )ע"א 

 16ים בנטל השכנוע ואין לי אלא לדחות הטענה בדבר בנסיבות המקרה שלפניי, לא עמדו הנתבע .114

 17 השפעה בלתי הוגנת.

 18 ההתנגדות לקיום הצוואה נדחית. .115

 19 .19.1.1911ניתן בזאת צו לקיום צוואת המנוחה מיום  .116

 20, 1099-לתקנות הירושה, התשנ"ח 1התובע ימציא פסיקתא לחתימתי, ערוכה בנוסח טופס  .117

 21 ראל וכי לא מונה מנהל עיזבון.בה יצוין כי הצו חל רק על נכסים המצויים ביש

 22בנסיבות המקרה, בשים לב לפרק הזמן בו התנהלה התובענה, כמות הבקשות שהוגשו  .118

 23במסגרתה והתוצאה אליה הגעתי, אני מורה כי הנתבעים יישאו בהוצאות התובע בגין 

 24 ₪. 11,999ההליך בסך של 

 25 .11-22-61445המזכירות תודיע ותסגור התיק שבכותרת ואת התיק הקשור ת"ע  .901

 26 

 27 

 28 , בהעדר הצדדים.1911נובמבר  11ניתן היום,  ט"ו חשוון תשע"ז, 
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