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 352 .......................................................................... הצוואה
המנוח סבל מכאבים עזים ומצבו הגופני היה ירוד בשל  4.3.2
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בדיוק קיבלה את הצוואה השניה, לא ניתן לבדוק מה היה מצבו 
         של המנוח בעת שחתם על הצוואה והאם ידע להבחין 
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ת אשר אפפו את החתימה על הנסיבו -בפני רשות צוואה  3.3.6
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ן המנוחה לתובעת יחסי אמון התקיימו בי -צוואה בעדים  3.3.11
זאת, התובעת הרימה את -עם-ים של "הורה וילדו". יחדמיוחד
הראייתי המושת עליה, והוכיחה כי לא היתה מצידה כלפי  הנטל
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בע בנוגע לקיומה של השפעה הנתטענות  -צוואה בכתב יד  3.3.12

הוגנת התבססו בעיקרן על השערות, חשדות ואף לעיתים -בלתי
 410 .......................................... לקו בחוסר היגיון ו/או סבירות

לנוכח התשתית הראייתית הדלילה  -יון צוואה בפני נוטר 3.3.13
קבע כי הנתבע לא הצליח להרים את המשפט נ-שהונחה בפני בית

 411 ..... ת של התובע על המנוחההוגנ-הנטל להוכיח השפעה בלתי
הרצון להכיר טובה הינו אנושי ומובן  -צוואה בעדים  3.3.14

                 והוא איננו מלמד כשלעצמו על קיומה של השפעה 
 413 ..................................................................... הוגנת-בלתי

טענה המתנגדת כי המבקשת  -פני נוטריון צוואה ב 3.3.15
 - הוגנת על המנוחה-הפעילה לחצים והשפיעה השפעה בלתי

 415 .......................................................................... דחייתה
המתנגדים לא הניחו כל תשתית  -צוואה בפני רשות  3.3.16

 417 ......................... הוגנת-ראייתית לביסוסה של השפעה בלתי
המשפט כי -תבנסיבות המקרה, סבר בי -צוואה בעדים  3.3.17

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

 421 ................................................................ הקשור לצוואה
המשפט דחה הטענה בדבר השפעה -בית -צוואה בעדים  3.3.19

וגנת בקובעו, כי מחומר הראיות עולה כי גם ליקויי ה-בלתי
 423 ........ לה שמנעו ממנה תיפקודנוחה לא היו כאהראיה של המ

במקרה הנדון המתנגדת לא הניחה כל  -צוואה בעדים  3.3.20
צול תלותו, תית עובדתית כי הצוואה המאוחרת נערכה תוך ניתש
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ה משפט קמא קבע כי לא היית-בית -צוואה בעדים  3.3.21

 428 ........... הערעור נדחה -הוגנת בעריכת הצוואה -השפעה בלתי
המתנגדים לא הוכיחו תלות מהותית של  -צוואה בעדים  3.3.22

ח שהתלות הפיזית של המנוח לא הוכ -המנוח במי מהתובעים 
גם מכלל  -היא שהביאה לעריכת הצוואה באופן בו נוסחה 

נסיבות עריכת הצוואה לא ניתן ללמוד שהתקיימה השפעה 
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 441 ................................................................................... . כללי1
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 455 ................................................................................... . כללי1
 457 .................................................................... . צוואה בכתב יד2

אין בצוואה כל הפניה לרשימת הצאצאים שמתוכה יש לבחור  2.1
              זוכים. המנוחה איננה קובעת בין מי יש לחלק את אותה 

 457 ................................................................................. ירושה
מהווים הנחלה, הגשת שלושה תרגומים שונים, משפטים שלא  2.2

 460 ................... הזוכים או היורשיםהיעדר הענקה, אין ציון מיהם 
 461 ................................................ אפשרית-. הוראה שהינה בלתי3
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