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בית  -צוואה בעדים    3.3.17 כי -בנסיבות המקרה, סבר  אף    המשפט 

 277 ................ הוגנת מתקיים-לא אחד מן המבחנים להשפעה בלתי
בעדים    3.3.18 סיוע    -צוואה  לבין  יומיומי  סיוע  בין  להבחין  יש 

 281 .................................................................... הקשור לצוואה 
בעד   3.3.19 השפעה  -בית  -ים  צוואה  בדבר  הטענה  דחה  המשפט 

הוגנת בקובעו, כי מחומר הראיות עולה כי גם ליקויי הראיה  -בלתי
 283 ....................... של המנוחה לא היו כאלה שמנעו ממנה תיפקוד 

בעדים    3.3.20 ה  -צוואה  לא  המתנגדת  הנדון  כל  במקרה  ניחה 
נערכה המאוחרת  הצוואה  כי  עובדתית  תלותו,    תשתית  ניצול  תוך 

 288 ........................................... חולשתו וחוסר יכולתו של המנוח 
משפט קמא קבע כי לא הייתה השפעה  -בית  -צוואה בעדים    3.3.21

 290 ........................... הערעור נדחה  -הוגנת בעריכת הצוואה -בלתי
המשפט שוכנע כי מבחינה  -הגם שבית  -טריון  צוואה בפני נו   3.3.22

פיזית ומנטלית היה המנוח כשיר לצוות, הרי נסיבות עשיית הצוואה  
החופשי  -על רצונו  את  מבטאת  היא  ואין  כשרות  אינן  המנוח  ידי 

 292 ......................................................................... והאוטונומי 
המתנגדים לא הצליחו להוכיח כי המנוח היה    -צוואה בעדים  3.3.23

 293 ...................................תלוי באופן מוחלט בבתי ובני משפחתה 
 294 ...................................................................... . תחבולה ותרמית 4
 294 ...................................................................................... . טעות 5
 300 .......................................................................... . טעות בעובדה 6
 300 ............................................................................. . טעות במניע 7
 301 ............................................................................. . טעות שבדין 8
 301 ................................................................................ . חולה נפש9

 303 ............ הירושה לחוק  31סעיף  -ביטול של צוואה פגומה -פרק ג': אי
 307 ............................. לחוק הירושה  33סעיף  -פרק ד': צוואה סתומה 

 307 ....................................................................................... . כללי 1
 310 ........................................................................ . צוואה בכתב יד 2

לבחור    2.1 יש  שמתוכה  הצאצאים  לרשימת  הפניה  כל  בצוואה  אין 
 310 ..... זוכים. המנוחה איננה קובעת בין מי יש לחלק את אותה ירושה 
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שו  2.2 תרגומים  שלושה  הנהגשת  מהווים  שלא  משפטים  חלה,  נים, 
 313 ...................... היעדר הענקה, אין ציון מיהם הזוכים או היורשים 

 314 .................................................... אפשרית -. הוראה שהינה בלתי3
באופ  .4 להסיק  אין  של  כאשר  רצונה  כי  מפורש  לבחור  ן  הוא  המצווה 

יורשים מבין כל אותם שמות שבאו לידי ביטוי במסמך או להסיק כי כל  
מנוס   שאין  הרי  למשנהו,  זהה  מנה  יקבל  בצוואה  המוזכרים  מבין  אחד 

 316 ............... אלא מלקבוע כי הצוואה הינה צוואה סתומה ודינה בטלות
 317 ................ המשפט נכנסת בגדרה של "רשות"?-. האם מזכירות בית5

בלתי  צוואה  ה':  בלתי-פרק  בלתי-חוקית,  את  -מוסרית,  ונוגדת  אפשרית 
 319 ........................................ לחוק הירושה  34סעיף  -תקנת הציבור 

 319 ....................................................................................... . כללי 1
חוק  2 הוראת  על  התנאה  בה  שיש  מכיוון  פסולה  המצווה  הוראת   .

 320 ................................................... ניתנת להתנאה -קוגנטית, שבלתי
הצוואה  3 של  מרחיבה  פרשנות  לאמץ  יש  אחר    -.  נכס  על  חלה  הצוואה 

 321 .......................................................... שנקנה תמורת הנכס שנמכר 
 322 ........................................................................... . צוואה בעדים 4

נוגד  4סעיף    4.1 והנו  לצוואה  המוסר  החוק,  החברתיותאת  -רמות 
 322 ................................................................................. מוסריות 

בלתי   4.2 הצוואה  כי  הטענה  על  -נדחתה  מורה  שהיא  מאחר  חוקית 
 322 ........................................ הורשת משק חקלאי שאינו בר הורשה 

 327 .......... בטלה   -. הוראת צוואה המצווה נכס שאיננו בבעלות המוריש 5
פרק ו': צוואה לטובת מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן 

 329 ................................. לחוק הירושה  35סעיף   -אחר חלק בעריכתה  
 329 ....................................................................................... . כללי 1
 332 ........................................... . צוואה המזכה את "מי שערך אותה" 2
 332 ......................................................................... . "עד לעשייתה" 3
 332 .............................................. . "לקח באופן אחר חלק בעריכתה" 4

 332 ................................................................................. כללי  4.1
 334 ..................................................................... צוואה בעדים 4.2

הדין בעת עריכת  -הוכח כי התובעת הסיעה את המנוח לעורך  4.2.1
הצוואה   עריכת  לצורך  רפואי  אישור  נטלה  כי  וכן  האם    -הצוואה 

 334 ............................. פעולות אלו יש כדי לבסס מעורבות פסולה? 
בעריכת הצוואה הסתכם    1חלקו של המשיב    -צוואה בעדים    4.2.2

  -הדין ושהיה בחדר סמוך בעת החתימה  -בהסעת אמו למשרד עורכי 
 337 ............................................. האם יש בכך כדי מעורבות יתר?

בעדים    4.2.3 הצוואה    -צוואה  לעריכת  המשמעותיים  במועדים 
לא היתה נוכחת ביחד עם המנוחה ונוצר קשר ישיר בין    2בעת  התו
 338 ................................ נוחה לבין עורך הצוואה והעד לצוואה המ
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המבקשת היתה מעורבת, יוזמת והרוח החיה מאחורי עריכת    4.2.4
 340 ........................................................ ידי המנוחה -הצוואה על

 343 ............................................................. טענות בעלמא  4.2.5
משפט של ערעור הגיע למסקנה כי לא הוכח כי התקיימה  -בית  4.2.6

  לחוק הירושה ולכן לא היה מקום לבטל   35איזו מהעילות שבסעיף  
 344 ............................. ל סעיף זה מכוחו ש 1995ת את הצוואה משנ

 349 .................................................................. פרק ז': זיוף צוואה
 349 ....................................................................................... . כללי 1
 355 ............... ( לחוק הירושה2)א()5סעיף  -זיוף צוואה  -ת לרשת . פסלו 2

איפרק   צוואה  -ח':  להוכחת  הדרושים  היסוד  מרכיבי  של  התקיימותם 
 361 ................................................................................ פה -בעל
 361 ....................................................................................... . הדין 1
. האם המנוח היה כשיר לערוך צוואה והאם היה בדברים שאמר משום  2

 361 .......................................... שאלות מקדמיות  -גמירות דעת לצוות? 
ייעשו3 כאמור  והפקדה  חתימה  רישום,  לאחר    .  בסמוך  האפשר  ככל 

 363 ............................................................................ שניתן לעשותם 
 363 ......... לחוק הירושה 23מקרים שאינם עומדים בדרישות סעיף  3.1
 363 ................. הירושה  לחוק   23מקרים שעומדים בדרישות סעיף  3.2

 364 ...................................................... . האם המנוח היה שכיב מרע?4
 369 .......................................................................... . רישום מדוייק 5
דברי6 בכ-בביתהמנוח    .  צוואה  יעשה  כי  לאחר החולים                 תב 

 372 ................................................................................... שישתחרר 
 373 ..... לחוק הירושה  23התקיימותם של התנאים הקבועים בסעיף -. אי7

 379 ...............................לחוק הירושה  5סעיף  -פסלות לרשת ט': פרק 

 387 ................. אף פגם או חסר בצורתה-שער ד': קיום צוואה על 
צ קיום  א':  על פרק  בצורתה  -וואה  חסר  או  פגם        לחוק   25סעיף    -אף 

 387 ................................................................................ הירושה
 387 ....................................................................................... . כללי 1
צוואה,    25. סעיף  2 ליצור דרך חדשה של עריכת  נועד  הירושה לא  לחוק 

 391 ..................... ם או חסר בצורתה אף פג-אלא מאפשר קיום צוואה על 
 394 ........................................................... דוגמאות  -. צוואה בעדים  3

 394 ................... רת המנוח בפני העדים היעדר תאריך, היעדר הצה 3.1
 395 .......................................... ציון הקראת הצוואה למצווה -אי 3.2
 395 ..... הצוואה לא הוקראה למנוח וגם לא תורגמה למנוח כלשונה  3.3
למסקנה, כי שני העדים לצוואה לא היו מודעים    משפט הגיע ה-בית  3.4

לתוכן הצוואה, וכי השניים לא ווידאו עם המנוחה שתוכן הצוואה אכן  
משקף את גמירות דעתה ואת רצונה. פגמים אלה אינם פגמים צורניים  

 396 .......... )א( לחוק הירושה25שניתן להתגבר עליהם באמצעות סעיף 
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אחת    3.5 חתימה  של  חסרונה  חרף  עדים,  שני  בפני  הובאה    -הצוואה 
 401 .................................... הפגם של חוסר בחתימת עד, ניתן לתיקון 

פגימתו    3.6 חומרת  מבחינת  לפגם  פגם  בין  להבדיל  יש  לפיה  פרשנות 
  -עה תוך בחינת חומרתה, בהתייחס לסוג הצוואה בה נפל אותו פגם  הר
והפעלת  לחוק    25ל הנוגע למידת השכנוע הנדרשת בסעיף  בכ הירושה 

הינה פרשנות ראויה ומתונה    -המשפט בהפעלתו  -הדעת של בית-שיקול
 404 ....... יותר, המתאימה עצמה לנסיבות המיוחדות של המקרה הנדון 

 409 ........... אין כל פגם בכך שהמנוחה חתמה אחרי חתימת העדים 3.7
ניתן לקיים  בהיע  3.8 דר שני עדים או בהיעדר של אחד מהשניים, לא 

 412 ............................................................................. את הצוואה 
א  3.9 הצוואה,  בצוואה  פני  על  ידם  בחתימת  העדים,  של  אישור  ין 

 415 ......................................... שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו 
וואה",  האם ניתן לתת צו קיום צוואה למסמך הנושא כותרת "צ  3.10

ל נחתם  בלבד,  אשר  אחד  עד  סיפרה  פני  וחתימתו  תוכנו  אודות  ואשר 
 420 ............ המצווה לאחר מכן לאדם נוסף לו מסרה עותק מהמסמך?

 428 ........................................................ דוגמאות -. צוואה בכתב יד  4
 437 ..........................................................דוגמאות  -פה -צוואה בעל .5
 438 ................................................... דוגמאות  -. צוואה בפני נוטריון 6

אין חולק, כי האם לא קראה בפני הנוטריון את הצוואה בהיעדר    6.1
לק הדרישות  יכולת  יתר  כל  כי  חולק,  כל  גם  אין  העברית.  בשפה  רוא 

לרבות  -על החוק  עלפי  אותה  -ההקראה  העברית,  בשפה  הנוטריון  ידי 
הבינה   כן  המנוחה  -היא  )של  זו  הקראה  כי  פניו  על  שברור  בפני    הרי 

בפועל   התקיימה  לא  בפגם,   -הנוטריון(  בכלל  המדובר  אם  רב,  ספק 
לריפו  ניתן  זה  פגם  היותר  סעיף  ולכל  באמצעות             לחוק   25י, 

 438 .................................................................................. הירושה 
ידי המצווה עצמו, אין  -משנקבע, כי הצוואה לא הוגשה לרשות על   6.2

לסעיף   לבית3)ב()25תחולה  המאפשר  הירושה  לחוק  לתקן  -(  המשפט 
 451 ............................................................................ פגם בצוואה 

נערכה    6.3 שהצוואה  לאחר  שנה  כחצי  רק  נעשה  הנוטריוני  האישור 
 459 ............................................................. ולאחר פטירת המנוחה 

 471 ................ חוסר התאמה בין תאריך הצוואה לתאריך האישור  6.4
פרק ב': טעות סופר, טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר,  

 475 ............................................................ בחשבון או כיוצא באלה 
 475 ....................................................................................... . כללי 1
על 2 צוואה  פרשנות  לשון  -.  כאשר  רק  חלה  המצווה  כוונת  אומד  פי 

 478 ............................................. הערעור נדחה  -הצוואה איננה ברורה  

 491 ................................ ידי המצווה -שער ה': ביטול צוואה על
 491 ................................................... ידי המצווה-פרק א': ביטול על

 491 ...................................................................................... . מבוא 1
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 491 ........................... הצורות לעשיית צוואה" . "ביטול במפורש באחת 2
 493 ................................................................... . "השמדת הצוואה" 3
 495 .......................................................................... . ביטול מכללא 4
 495 .......................................................................... . ביטול הביטול 5
על6 הצוואה  את  ביטלה  לא  המנוחה  השמדתה-.  על  ידי  אחת  -)או  ידי 

 496 ....................................... הערעור נדחה   -הדרכים האחרות שבחוק( 
. האם ניתן, לצורך מתן תוקף לביטול הצוואה, לעשות שימוש בהוראות  7

 504 ............................................................ הירושה?  ( לחוק)א25סעיף 
הצוואה,  8 שפת  את  מבין  שלא  למנוח  תתורגם  הצוואה  כי  הדרישה,   .

 513 ................................................... הוכרה בפסיקה כדרישה מהותית 
 521 .................................................... הפרק ב': ביטול מקצת הצווא

 521 ....................................................................................... . כללי 1
מהווה  2 איננה  צוואה,  ביטל  שהוא  כך  על  המדווחת  אדם,  של  אמירה   .

 524 ............................................ הערעור נדחה  -ביטול של אותו מסמך  

 537 .......................................... דין -שער ו': דוגמאות כתבי בי
 537 ............................................................ פרק א': צוואה בכתב יד

 537 ..................... צוואה בכתב יד  -אה קיום צוו-. התנגדות לבקשה לצו 1
 546 ....... . סיכומים מטעם המתנגדת בבקשה לצו קיום צוואה )בכתב יד( 2

 577 ............................................................ פה-פרק ב': צוואה בעל
 577 ................................ פה(-קיום צוואה )בעל-. התנגדות לבקשה לצו 1
 588 ........ פה( -. סיכומים מטעם המתנגדת בבקשה לצו קיום צוואה )בעל2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


