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 1 
 2 ז"ל )להלן: "המנוחה"( ב5לעזבון המנוחה    בעניין :

 3 
 4 

 5 , נ5ח 45  התובעים :
 6 אמיתי קדם ע"י ב"כ עוה"ד     
 7 43426נתניה  61מרחוב רמז     
 8 90-3137101; פקס :  90-3333920טלפון :     

 9 
 10 

 11 , מ5ח 45   
 12 עו"ד ראובן פרנקוע"י ב"כ     
 13 43597נתניה  6מרחוב המחשב     
 14 90-3165315; פקס :  90-3333355טלפון :     

 15 
    16 

 17  נגד

 18 
 19 

 20 , א5ק 45  הנתבעים :
 21 , ע5ע 45   
 22 אריה בן חמוו/או סגל דורית ו/או סגל יהושוע ע"י ב"כ עוה"ד     
 23 53630, חולון 03מרחוב סוקולוב     
 24 92-5925333; פקס:  92-5925600טלפון :     

 25 
 26 י5צ 35   
 27 ד5שטירו/או עו"ד אוסטרובר ע"י ב"כ     
 28 תל אביב 53מרחוב מנחם בגין     
 29 92-1393933; פקס:  92-1333939טלפון:     

 30 
 31 האפוטרופוס הכללי .9   
 32 עו"ד ציפי פרנקו כריסי ועו"ד שני פולישוקע"י ב"כ     
   33 
 34 ה5עמותת " .1   
 35 א5"עמותת  65   
 36 ק5עמותת " 75   
 37 עו"ד יצחק מירון ועו"ד מרדכי רזע"י ב"כ     

 38 
 39 ה למלחמה בסרטןדהאגו 45   
 40 ממשרד ש5 הורוביץ יגרועו"ד יהודית שוע"י ב"כ     
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 פסק דין
 1 

 2 

 3 עניינו של פסק הדין הוא הכרעה בבקשה לקיום צוואה והתנגדות לה :

 4 

 5  הרקע 5

 6 

 7 "(.המנוחה)להלן: " 33.91.3962, הלכה לעולמה ביום ...ז"ל שנשאה ת"ז  ב5להמנוחה  .6

 8 

 9תה ערירית ולה סיפור חיים מרתק, היא חיה עם אחיותיה המנוחות כל חייה יהמנוחה הי .3

 10 במוסד החינוכי בו עבדה מאז היותה נערה, וכמעט לא יצאה ממנו.

 11 

 12רכושה  , ובה ציוותה69.91.62במותה, השאירה אחריה המנוחה צוואה בעדים מתאריך  .2

 13, שהם בן של בת דוד של המנוחה ונכד של בת דוד של המנוחה 3והתובע  6לקרוביה : התובע 

 14 "(.4443צוואת )להלן: "

 15 

 16 .41710-94-64בקשת התובעים לקיום הצוואה הוגשה בת"ע  .4

 17 

 18-, הם מנגד אוחזים בצוואה קודמת של המנוחה מ3962הנתבעים התנגדו לקיום צוואת  .5

 19(, והם הגישו מצדם 3997-"(, )שתוקנה ונוספה לה תוספת ב4444צוואת : ")להלן 63.66.3993

 20, התנגדות לקיום 3962. התובעים הגישו לקיום צוואת 3963תובענות כדי לקיים את צוואת 

 21 (.41346-94-64הוגשה בת"ע  3993)הבקשה לקיום צוואת  3993צוואת 

 22 

 23בלה מגורים, וכל הוצאות המחיה ועוד כדי להסביר הרקע, אומר כי המנוחה, שכאמור, קי .1

 24שלה שולמו על ידי המוסד החינוכי בו חיה, חסכה את כל הכנסתה, היא ירשה את אחיותיה, 
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 1זבונה היה בלתי מבוטל, אולי גם מטעם זה היה הדיון שבפני סוער לא יובמותה היקף ע

 2 עמודי פרוטוקול. 290מעט, ארוך, וכך שמעתי עדויות בישיבות ארוכות המחזיקות 

 3 

 4 

 5 כך : 90.90.3964להשלמת הרקע אדגיש, כי קבעתי בישיבת  .7

 6 

 7 החלטה "  

 8, היה ותתקבל הבקשה 4443-מטבע הדברים, אדון קודם בצוואה המאוחרת מ 

 9 לקיום הצוואה, יתייתר הצורך לדון בצוואה )המוקדמת( ובהתנגדות לצוואה5

           (-)".. 10 

 11 

 12, ורק אם זו 3962"השכבות". אדון קודם בצוואת אם כן, סדר הדיון יהיה אפוא בשיטת  .3

 13 (.3993תתבטל, אדון בצוואה המוקדמת )צוואת 

 14 

 15 תמצית טענות הצדדים 5

 16 

 17 ( :41733-94-64טען בהתנגדותו )ת"ע  6הנתבע  .0

 18 

 19המנוחה לא ידעה להבחין בטיבה של הצוואה עליה חתמה, והיא גם לא ידעה קרוא  0.6

 20 וכתוב.

 21 

 22נעשתה בנסיבות של אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, החתימה על הצוואה  0.3

 23 תחבולה או תרמית.

 24 

 25, ובה טענו 41394-94-64( הגישו התנגדות במסגרת ת"ע 13665-69-62)בת"ע  2-ו 3הנתבעים  .69

 26 בין היתר :

 27 

 28תה בלתי כשירה בעת שחתמה על יהמנוחה לא ידעה להבחין בטיבה של צוואה, והי 69.6

 29 הצוואה.
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 1 

 2 

 3 3962ערכה צוואה מוקדמת, בה ציוותה על רכושה לצרכי צדקה, ובצוואת  המנוחה 69.3

 4 באופן שלא אופייני לה. –פסלה את כל הגופים הציבוריים 

 5 

 6נוכח התדרדרות במצב המנוחה, בסמוך לפטירתה, ועל פי פנייתם, עמד  69.2

 7 האפוטרופוס הכללי לבקש מינוי אפוטרופוס לחסויה.

 8 

 9 בניגוד לכללי הדין, בהיות המנוחה מאושפזת.נחתמה  3962צוואת  69.4

 10 

 11( לקיום ת"ע 3993)המתקנת את צוואת  3997הגישו צוואה משנת  2-ו 3יצוין כי הנתבעים  .66

60576-95-64.) 12 

 13 

 14 . 66154-66-64במסגרת ת"ע  3962הוא האפוטרופוס הכללי התנגד לקיום צוואת  4הנתבע  .63

 15 

 16יתה ידועת חולי י, טענו שהמנוחה ה3993צוואת  , שאף הו זוכות על פי5-3הנתבעות  .62

 17ימים קודם פטירתה  63ובריאותה הפיזית והנפשית התדרדרה בסמוך לפטירתה, והנה רק 

 18בהיותה בלתי כשירה, הן טענו גם להשפעה בלתי הוגנת, וכן עקב  3962ערכה את צוואת 

 19בינה המנוחה על העובדה שהמנוחה לא ידעה קרוא וכתוב, לטענתן, נחתמה הצוואה בלא שה

 20 מה חתמה.

 21 

 22 התובעים הגיבו על כל ההתנגדויות וביקשו לדחותן בין היתר עקב כך : .64

 23 

 24 המנוחה ערכה צוואה בעדים ולא צוואה נוטריונית, ולפיכך לא נפל בה כל פגם. 64.6 

 25 

 26המנוחה השאירה בצוואתה לתובעים למצוא דרך לפי שיקול דעתם להנציח את  64.3

 27 חיותיה, ובכוונתם לעשות כן בדרך מכובדת.זכרם של הוריה וא

 28 



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

  

  96764-49-49 ת"ע
  96744-49-49ת"ע 
  96449-49-49ת"ע 
  96494-49-49ת"ע 
  44469-44-49ת"ע 
  44619-44-49ת"ע 

 
 

 4454154447 בפני כבוד השופטת שפרה גליק                                                           תאריך :
 

  

 83מתוך  5

 1התובעים הוסיפו, כי בשנותיה האחרונות, המנוחה לא בטחה באף אחד מהנתבעים  64.2

 2 ולא רצתה לתת להם כל שליטה ברכושה.

 3 

 4ולקבוע מה תה כשירה לערוך את הצוואה, "יהתובעים הוסיפו, כי המנוחה הי 64.4

 5, שעשו ברכושה 2-ו 3ה מהנתבעים ", הם הוסיפו כי נפשה נקעייעשה ברכושה

 6 כבתוך שלהם, מבלי לתת לה דין וחשבון.

 7 

 8 .מבוא דיוני 

 9 

 10קודם שאגש לניתוח ולדיון של העובדות והטענות המשפטיות, אני רואה חובה לעצמי להעיר  .65

 11 על התנהלות הצדדים בתיק שבפני.

 12 

 13מרובות, לא אחת ביקשתי כפי שכבר רמזתי לעיל, מהלך הדיון היה סוער והצריך ישיבות  .61

 14ח הצדדים שלא להתלהם ולחקור בנחת כפי שראוי בחקירות בבית המשפט בכלל, וכ -מבאי 

 15ועת שעסקינן בצוואה של מי שאינו בינינו בפרט. לצערי, נאלצתי להפסיק הדיון לא אחת 

 16 636כאשר התלהטו הרוחות, ונשמעו ביטויים חריפים, חריפים מדי )ראה למשל עמוד 

 17 ".מכר נשמתו לשטןכי " 555ול(, בו אמר ב"כ הנתבעים לעו"ד לפרוטוק

  18 

 19, בה 2-ו 3גם בכתבי הטענות מצאתי התבטאויות לא ראויות: כך בסיכומיהם של הנתבעים  

 20", או שהתובעים "בדרך עקלקלה ומתוחכמתנקטו לשון כלפי יריביהם כאילו אלה נקטו 

 21להכשיר את " כדי "טיכסו עצה"גרינבלט ובאי כוחם או שבא כוחם של התובעים וד"ר 

 22 "..השרץ

 23 

 24כוחות רשע ומטפלת אישית555 , שם ננקטה לשון של "6כך גם בסיכומי התשובה של התובע  

 25זבונה יחברו להם יחדיו כדי לקשור קשר לביצוע "מזימה" שמטרתה נישול הנתבעים מע

 26 ".של המנוחה

 27 

 28 ועוד כהנה וכהנה. 

 29 
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 1אלה, אין מקום בכתבי הטענות להתבטאויות אני מוחה כנגד התבטאויות קיצוניות  .67

 2 קיצוניות שכאלה.

 3 

 4 

 5 .דיון 

 6 

 7 חזקת כשרותה ? 4443האם עומדת לצוואת 

 8 

 9לחוק הירושה  41סעיף כידוע, עומדת לכל צוואה "חזקת כשרות" הקבועה בהוראות  .63

 10 הקובעות לאמור : 4461 –תשכ"ה 

 11 

 12התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא  )א("

 13משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא בהחלטה 

 14מנומקת לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן 

 15או בכשרות העדים או  43או  44, 44, 44ההליכים המפורטים בסעיף 

 16 ."ורבהעדר פרטים מן ההליכים כאמ

 17 

 18היה ובצוואה נפל פגם צורני אין הוא "מבטל" אותה מיניה וביה, אך גורם הוא להיפוך הנטל  .60

 19פירוש לחוק בספרו " ז"לשמואל שילה הראייתי, וכך כותב המלומד המנוח פרופסור 

 20 : 323", כרך ראשון עמוד 4461 –הירושה תשכ"ה 

 21 

 22 כל בה נתמלאו פניה שעל צוואה כשלפנינו היא וקבועה פסוקה הלכה"..

 23 .הראייה - לפסלותה הטוען ועל ,תקפה שהיא חזקה ,הצורניות הדרישות

 24 ועל ,מתהפכת הראייה חובת ,אחר או זה בפגם פגומה הצוואה אם, ואולם

 25 ,באמיתותה ספק שאין צוואה לפנינו שאמנם ההוכחה נטל לקיומה הטוען

 26 המצווה על הופעלה ושלא ,המצווה של דעתו צלילות את להוכיח החובה כולל
 27 וכדומה55" הוגנת בלתי השפעה

 28 

 29במקרה הנדון בפני, אני מקבלת את דעת הנתבעים, כי בצוואה נפל פגם צורני, וכי עצם  .39

 30העובדה שלא צוין על פני הצוואה, כי הצוואה הוקראה למנוחה, ) הוכח כי ומאחר שהמנוחה 
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 1הראייתי, ועל התובעים  יש בכך פגם צורני הגורם להיפוך הנטל –לא ידעה קרוא וכתוב( 

 2 להוכיח את צלילות דעתה של המנוחה.

 3 

 4 

 5בע"א  קדמיהפסיקה תומכת במסקנה זו, ולהלן אצטט את פסק הדין מפי כבוד השופט  .36

 6 ( :34-31, )עמודים 773( 3פ"ד מ"ט ) לנדאו נ' ויין 3660/04

 7 

 8 חתימה על צוואה ע"י מי שאינו מסוגל לקראה"  

 9צדדי", במובן זה שאין למצווה "שותפים"  הצוואה הינה מסמך "חד א5

 10לעריכתה, ועל כן חלה לגביה בעניין זה, הכלל הרחב ללא המגבלה הנעוצה 

 11 בידיעתו של "הצד האחר" כמוסבר לעיל5

 12אם בשל אי  –אשר על כן, מי שחותם על צוואה שאין הוא מסוגל לקראה  

 13נושא בחובה להבטיח : ראשית, כי  –ידעת השפה ואם מטעם אחר כלשהו 

 14תוכנה של הצוואה יובא לידיעתו לפני שיחתום עליה ע"י אדם המהימן 

 15ברישום מתאים על פני עליו ; ושנית כי עובדה זו תבוא לכלל ביטוי 

 16אי עמידה . וי שחתימות האימות תתחסנה גם לעובדה זוהצוואה, ורצ

 17בחובה האמורה חושפת את הצוואה לטענה שהמצווה "לא ידע" על מה 

 18הוא חותם, בשל כך שלא היה מסוגל לקרוא את הכתוב בה, ונטל השכנוע 

 19 מוטל לפתחו של המבקש את קיום הצוואה55" –כי ידע 

 20 

 21 ובהמשך : 

  22 

 23סיכומם של דברים : חובה פורמלית מפורשת לציין על גבי "צוואה בעדים" כי זו "

 24למצווה שאינו מסוגל לקרוא אותה  –ובמידת הצורך גם תורגמה  –הוקראה 

 25במקום  –בעצמו, אינה קיימת ; ועל כן, אין בהיעדרו של רישום כזה כשלעצמו 

 26של הצוואה5 ברם כדי להביא לבטלותה  –שבו המצווה אינו יודע קרוא וכתוב 

 27לטעמי, במקום שבו מי שאינו מסוגל לקרוא את צוואתו בוחר לעשותה "בעדים", 

 28ואינו דואג לקיומה של רישום מאומת על פני הצוואה, בדבר הקראתה באוזניו 

 29בלשון שהוא שומע ומבין, הריהו פותח בכך פתח להתנגדות לקיומה של הצוואה, 
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 1עדי האמות "זו צוואתי" אינה שלמה  וזאת מן הטעם שהצהרתו של המצווה לפני

 2ואינה ממלאת אחרי תכליתה5 הועלתה התנגדות כאמור, יהיה כל המבקש את 

 3קיום הצוואה להוכיח בראיות כי המצווה ידע ש"זו צוואתו", הן מן ההיבט הטכני 

 4 ".והן מן ההיבט הענייני, כפי שמתחייב מהצהרתו

 5 

 6 , ובו נקבע בין היתר :120( 4, פ"ד ל"ט )אסנינה נ' טה 402/32כן ראה פסק הדין בעניין  

 7 

 8הלכה פסוקה בידינו, כי צוואה שאין בה פגם מבחינת הצורה, חזקה עליה "

 9עליו הראייה 555 והוא הדין להיפך :  –שצוואת אמת היא, והטוען שאין לה תוקף 

 10 –צוואה שיש בה פגם מבחינת הצורה, אינה בחזקת עומדת, והטוען שיש לקיימה 

 55511( נטל 967977הנ"ל555  464971יה תחילה שצוואת אמת היא )ע"א עליו הראי

 12ההוכחה המוטל על המבקש אינו רק לעניין אמיתותה של הצוואה, אלא גם לעניין 

 13גמירות דעתו של המצווה שהמסמך ישמש כצוואה בדבר חלוקת רכוש לאחר 

 14  ."מותו

 15 

 16לעניין "נטלי  3כומי התובע נוכח הפסיקה שציטטתי לעיל, אין בידי לקבל את הנטען בסי .33

 17 ההוכחה".

 18 

 19" )הוצאת פגמים בצוואות" שאול שוחט ראה בעניין זה גם הניתוח בספרו של כבוד השופט  

 20, ממנו אצטט בהקשר זה )כאשר יש מצווה שאינו יודע קרוא וכתוב ולא צוין 04"סדן"( עמוד 

 21 על פני הצוואה, כי זו הוקראה לו( :

 22 

 23דות מן הטעם האמור, כל המבקש לקיים את הצוואה 55לפיכך, אם הועלתה התנג" 

 24להרים את נטל השכנוע )חובת הראייה( כי המצווה ידע ש"זו צוואתו" לא  יצטרך 

 25רק מן ההיבט הטכני, אלא גם מן ההיבט המהותי, כפי שמתחייב מהצהרתו זו5 

 26אף שכאמור אין חובה לציין על  –אם נעשתה הצוואה בשפה שמצווה אינו מבין 

 27וואה את עובדת התרגום, יש בהיעדר הציון עצמו כדי לעורר חשש בדבר פני הצ

 28לחוק הירושה,  41אמיתותה של הצוואה, חשש זה אינו מתעורר מכוחו של סעיף 

 29במצב דברים זה, נטל השכנוע )חובת הראייה( כי אלא עולה מנסיבות העניין, 
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 1קש הצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה יעבור אל מב

 2 "הקיום5

 3 ש.ג.( –)הקו המדגיש אינו במקור  

 4 

 5אושרוב נ'  3660/05; ע"א  663( 4פ"ד מ )צימט נ' בנימין  247/34כן ראה : ע"א  

 6עזבון המנוחה פלונית נ'  2770/69( )פורסם במאגר "נבו"( ; בע"מ 93.96.07) פרחי

 7 ( )פורסם במאגר "נבו"(.33.0.69)פלוני 

 8 

 9למנוחה בטרם חתמה  הוקראה העובדה שלא צוין בצוואה כי הצוואהסיכומה של נקודה זו,  .32

 10 עליה, יש בה משום פגם צורני המעביר את נטל ההוכחה מן הנתבעים אל התובעים5

 11 

 12אמור מעתה, כאשר לא נכתב הצוואה שהצוואה הוקראה למנוחה, הרי עול ההוכחה בדבר  .34

 13 כשירותה של המנוחה מונח דווקא על כתפי התובעים.

 14 

 15)ב"כ היועמ"ש( מצא בסיכומיו פגם צורני נוסף בצוואה, והיא העובדה שמי שערך  4הנתבע  .35

 16)ה( הנוטריונים  9תקנה , הינו נוטריון, ובשל כך, חלה עליו הוראת א5קאת הצוואה, עו"ד 

 17 הקובעת : 4477-תשל"ז 

 18 

 19 5 בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון"  

 20ת פעולה בפניו, אם המבקש לבצע את הפעולה תן נוטריון אישור על עשייילא י

 21מאושפז בבית חולים, או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית 

 22 הרפואית התעודה ;הפעולה עשיית ביום שהוצאהלפי טופס שבתוספת הראשונה 

 23 "הנוטריון5  בידי שיישמר האישור לעותק תצורף

  24 

 25ה )ראה עדותו אכן הכיר או חובה היה עליו להכיר את הנורמה החלקית האמור א5קעו"ד 

 26 א5עו"ד ח שהכין ויפוי הכיבהתייחסו לל לפרוטוקו 629בעמוד 

 27 
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 1 4צוואה בעדים )ולא צוואה נוטריונית(, אולם חובת תקנה  –לכאורה  –ערך  א5קאמנם עו"ד 

 2שיית הפעולה", בנוסח הקבוע חלה עליו והיה עליו לצרף תעודה רפואית שנערכה ב"יום ע

 3 בתקנות הנוטריונים.

 4 גם זה פגם צורני, ואף הוא מעביר את נטל הראייה על שכמם של התובעים.

 5 

 6אוסיף בשולי האמור בסעיף זה, כי אכן צודקים הנתבעים בטענה, כי חרף העובדה שהצוואה 

 7אמור בפסק נערכה כצוואה בעדים ולא כצוואה נוטריונית, יש לאבחן המקרה שבפני מן ה

 8( )פורסם במאגר "נבו"(, וזאת כיוון 63.1.91) פלונים נ' פלונים 2176/91הדין בעניין בע"מ 

 9על אי מסוגלותה של המנוחה ועל  גרינבלטידע לאור התעודה הרפואית של ד"ר  א5קשעו"ד 

 10 הקושי לקבל תעודה רפואית, ואולי משום כך ערך צוואה בעדים.

 11 

 12בסיכומיו ולכנות את התנהגות  4לכת כפי שעשה הנתבע  –איני יודעת, אם ניתן להרחיק 

 13 664)עמוד  א5קכהתנהגות חסרת תום לב, ואולם, לראיה כאשר נשאל עו"ד  א5קעו"ד 

 14 לפרוטוקול(, מדוע הזמין חוות דעת פסיכיאטרית לפני שאפילו ראה את המנוחה הוא ענה :

 15 

 16החתים על צוואה, אני יודע מהפרקטיקה שלי שאם אני צריך לרשום צוואה או ל"

 17 "שבן אדם נמצא במוסד רפואי, ראוי שפסיכיאטר יבדוק5 

 18 

 19מדוע לא עשה צוואה נוטריונית, ועל כך  א5קלפרוטוקול, נשאל עו"ד  661ובהמשך, בעמוד 

 20 (. תשובה זו ראית להיות מתריסה ואף מתחמקת.1" )שורה לא בא ליענה : "

 21 

 22מכל מקום, ובין אם יש לראות הצוואה בעדים, ההתחמקות מעריכת צוואה נוטריונית עליה  .31

 23אין לי ספק שנפל בצוואה פגם צורני, וכיוון  – )ה( לתקנות הנוטריונים 9תקנה חלה הוראת 

 24שכך, הנטל להוכחת כשירותה של המנוחה עבר אל התובעים, והם שצריכים להוכיח באופן 

 25ת ההתנגדות(, ההן את כשירות המנוחה לצוות, והן את העדרה של פוזיטיבי, )נוכח טענו

 26 השפעה בלתי הוגנת. 

 27 

 28 . כשרות המנוחה –הטענה בדבר אי 

 29 
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 1 כאמור : 4461 –לחוק הירושה תשכ"ה  46סעיף כידוע קובעות הוראות  .37

 2 

 3 כשרות לצוות "  

 4צווה צוואה שנעשתה ע"י קטין, או מי שהוכרז פסול דין, או שנעשתה בשעה שהמ 

 5 ".בטלה –לא ידע להבחין בטיבה של צוואה 

 6 

 7", הכללים סוכמו על להבחין בטיבה של צוואההפסיקה הרבתה לעסוק בשאלה מה פירוש " .33

 8פי שלושה רכיבים עיקריים : מודעות המצווה לעובדה שהוא ערך צוואה, ידיעתו בדבר 

 9היקף רכושו ויורשיו, מודעותו באשר לתוצאת עשיית הצוואה על יורשיו. עוד נקבע בפסיקה, 

 10כי על המצווה להיות בדעה צלולה ולפרש נכונה את המציאות הסובבת אותו, כאשר דעתו 

 11 רת מלחצי נפש חולניים ומחשבות שווא. משוחר

 12 

 13היועמ"ש נ'  5635/00; ע"א  732( 2פ"ד מ"ח )קרן לב"י נ' בינשטוק  6363/96ע"א : ראו 

 14 .362( 3פ"ד נ"ב )מרום נ' היועמ"ש  6561/05; דנ"א  23( 6פ"ד מ"ט ) מרום

 15 

 16וכיח הפסיקה הוסיפה וקבעה, כי מבחינת נטל ההוכחה, על המתנגד לקיום צוואה לה .30

 17 ", או שחתם עליה תחת השפעה בלתי הוגנת.לא ידע להבחין בטיבה של צוואהשהמצווה "

 18 

 19יתן י"(, כדי שהמומחה)להלן: " שלמה נוימיניתי כמומחה מטעם בית המשפט את פרופסור  .29

 20 0. )ראה החלטתי בעמוד 3962המלצותיו באשר לכשירותה של המנוחה לערוך את צוואת 

 21 לפרוטוקול(.

 22 

 23(, לאח 41710-94-64)משום מה נסרקה בתיק  64.66.3965המומחה הגיש חוות דעתו ביום  .26

 24 שהמומחה סקר את התיעוד הרפואי האובייקטיבי שהונח לפניו, הוא קבע :

 25 

 26 מהלך ודיון"  

 27 44546543-במסגרת הדיון במקרה זה, נתבקשה להעריך כשירותה של המנוחה שנפטרה ב 

 28 44565435-לערוך צוואה ב

 29 קביעה רטרוספקטיבית של הכשירות לערוך צוואה :  
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 1קביעה רטרוספקטיבית של הכשירות לערוך צוואה נסמכת על הערכה כללית של מצבה  

 2הקוגנטיבי והנפשי של המנוחה, תוך התייחסות ספציפית להבנתה את היקף רכושה, 

 3 משמעותה של הצוואה, והשלכות פעולותיה על הנפשות המעורבות5

 4בוצעו הערכות קוגנטיביות ונפשיות באופן חלקי לאורך השנים, אך ללא  במקרה הנדון, 

 5 התייחסות ספציפית לגבי הכשירות לערוך צוואה5

 6, לא מצאתי תיעוד משמעותי לירידה קוגנטיבית או 4443כפי שציינתי לעיל, עד תחילת  

 7ועד  4446מצוקה נפשית ניכרת בהערכות הסיעודיות שנערכו לאורך השנים משנת 

 8בתפקוד היום יום5 מתמצאת בזמן 5 צוין כי היא עצמאית, אך זקוקה לעזרה 4754543

 9ובמקום, מדברת ויוצרת קשר עם הסביבה, רגועה ומשתפת פעולה5  כמו כן, בתיקה 

 10הרפואי בקופ"ח לא צוינה פגיעה נפשית או קוגנטיבית משמעותית, למעט תיאור שטחי 

 11 אירוע המוחי שעברה5כרון לאחר היעל ירידה בז 4449פעם אחת בשנת 

 12לא נמצאת ירידה קוגנטיבית  4449—גם בשתי הערכות התלות לבטוח הלאומי, שנערכו ב 

 13או נפשית משמעותית5 בנוסף, אדגיש כי עפ"י החומר שבפני, הנבדקת לא אובחנה מעולם 

 14לא סבלה המנוחה  4443כסובלת ממחלה נפשית, לאור זאת, ניתן לקבוע כי עד תחילת 

 15 ית קוגנטיבית או נפשית5מפגיעה משמעות

 16מית א' בבי"ח שיבא לאחר צנתור עורק יאושפזה במחלקה פנ 4459543-כפי שצויין, ב 

 17פמורלי, בקבלתה צוין כי היא סיעודית עם קוגנציה גלובלית שמורה, אך לקראת העברתה 

 18להמשך טיפול במסגרת סיעודית מורכבת, צוין כי מצבה הקוגנטיבי הוא ירוד5 אדגיש, כי 

 19למחלקה  התקבלה 4451543-פירוט במכתב ההעברה לגבי התסמינים המפורטים5 באין 

 20הקבלה הרפואית צוין כי אינה משתפת פעולה, לא ניתן  יוםסיעודית מורכבת, וכבר בס

 21להעריך התמצאות, שיפוט או זיכרון, מבולבלת5 לאחר כשבועיים חלה החמרה במצבה 

 22במסגרת אשפוזה במחלקה זו, צוין כי עת מתי והיא הועברה לבי"ח תל השומר5 גם שיהנ

 23ין כי היא ומעורפלת הכרה, לאורך האשפוז צו יתה במצב כללי ירודיה 956543-קבלתה, ב

 24צוין בקבלה  4756543-בהכרה מלאה אך בד"כ התמצאות חלקית או לא מתמצאת5 ב

 25סיעודית למחלקה סיעודית בפלאס אמריקה, כי היא בהכרה מעורפלת, חוסר 

 26אינה מבינה ואינה מסוגלת לדבר, נמצאת במצב של דמנציה5 במבחן מנטלי  אוריינטציה,

 27ין כי מצב מנטלי תקין, 5 אמנם בקבלה הרפואית צו11מתוך  4קצר קיבלה את הציון 

 28סיוני, האומדן הסיעודי במקרים רב יכרון ושיפוט תקינים, אך להערכתי ומניהתמצאות ז

 29ה של הנבדקת כפי שתואר באשפוזה מדויק הרבה יותר, ובמקרה זה אף תואם את מצב

 30 הקודם5

 31באנשים הסובלים מדמנציה, קיימת על פי רוב החמרה קוגנטיבית ותפקודית משמעותית  

 32בין אם מדובר בשגרה פנימית )מצב בריאותי למשל( או שגרה חיצונית  -בעת שינוי שגרה
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 1בתפקוד  )שינוי סביבה(5 לפיכך, ניתן היה לצפות כי בעת אשפוזים אלו תיגרם החמרה

 2, 4443הקוגנטיבי וידווח על ירידה משמעותית, כפי שאכן קרה בפועל5 החל מחודש מאי 

 3תה המנוחה באשפוז מתמשך, כאשר היא בהכרה אך אינה מתמצאת, מבולבלת ובאי יהי

 4( 4443, 4756ועד  956שקט חלק מהזמן, כך שבמרבית אשפוזה בפנימית )בבי"ח שיבא בין 

 5 טיפול5תה בהגבלת חופש לצורך יהי

 6יתה כשירה קוגנטיבית, לבצע פעולות ילאור כל זאת, אני מעריך וקובע, כי המנוחה לא ה 

 7 משפטיות בהתייחס למועד הנדון5

 8 

 9 בכבוד רב,        

 10 פרופסור שלמה נוי"5        

 11 

 12הנתבעים לא ביקשו לחקור את המומחה על חוות דעתו, ולפיכך ניתן לקבוע, שחוות דעתו,  .23

 13 לא נסתרה. –החד משמעית על מסקנתה 

 14 

 15גם בתשובותיו של המומחה לשאלות ההבהרה לא מצאתי, כי חוות דעתו של המומחה,  .22

 16ובכלל שאלות ההבהרה, כשמן כן הן, נועדו לבאר את חוות דעתו של המומחה, ולא על מנת 

 17קרן לנסות ולקרקע את חוות הדעת. ראה בעניין זה, פסק דינה היפה של כבוד השופטת 

 18( )פורסם במאגר 32.93.61) סופר אבי נ' ישראל זירד 30912-97-62בת"א )חד(  אניספלד

 19 "נבו"(.

 20 

 21עד כאן, נראה לפחות, לכאורה, כי חוות דעתו של המומחה לא נסתרה, והיא עומדת איתנה,  .24

 22 יתה כשירה לערוך את הצוואה.יבמסקנתה החד משמעית כי המנוחה לא ה

 23 

 24בה לחוו"ד מומחה מטעם בית המשפט, ראה בעניין זה : בע"מ הפסיקה ייחסה משמעות ר .25

 25 ( )פורסם במאגר "נבו"(, ממנו אצטט להלן :3.5.95) פלונית נ' פלוני  0253/94

 26 

 27 כפי שכבר צוין, יש למומחה המתמנה על ידי בית המשפט, הכלים המקצועיים"..  

 28נים, ועל כן, והמיומנות הדרושה לבחון, ולהעריך שאלה הנוגעות לטובתם של קטי 

 29 "בהעדר טעם מבורר ומעשי, אין מקום לסטות מהמלצותיו55

 30 
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 1אשר בדק את המנוחה בחייה  גרינבלטהנתבעים נאחזים בתעודה הרפואית שניתנה ע"י ד"ר  .21

 2יתה כשירה י)יום לפני שהמנוחה חתמה על הצוואה(, ושקבע כי המנוחה ה 0.1.62ביום 

 3 לערוך את הצוואה.

 4)נספח ה' לתגובת התובעים להתנגדות  גרינבלטת הרופא של ד"ר להלן אצטט את תעוד 

 5(, )אציין שהתעודה נכתבה על טופס מודפס מראש, כאשר הפרטים 33314-66-64בת"ע 

 6 השונים נכתבו על ידי הרופא בכתב יד( :

 7 

 8 תעודת רופא"  

 9 שם הרופא : ד"ר גרינבלט  

 10  5555כתובת : רח'   

 11 מקום עבודה : שרותי בריאות כללית מס' רשיון 555  

 12 אני הח"מ מעיד ומאשר בזאת כי :  

 13 456543בתאריך   

 14 בדקתי את 555 ת"ז555  

 15 השומר -במקום : מחלקה פנימית בי"ח תל  

 16 

 17 ומצאתי בזאת את הממצאים הבאים :  

 18 , עדויות שאינה יודעת קרוא וכתוב,43מצאתי המטופלת בת   

 19 פזת עקב קוצר נשימה אולם עם זאת עונה על שאלות קצרות5המטופלת מאוש  

 20 היא מזהה את המטפלת, מציינת את מקום מגוריה ומודעת לעובדה שהיא מאושפזת5  

 21 כרון מידי וזיכרון לטווח קצר5יקיים ז  

 22 , הוא היחיד הדואג לעניינה5555המטופלת מציינת באופן ברור כי קרוב משפחתה   

 23 לא –ענייניו בעצמו החולה מסוגלת לטפל ב  

 24 לא  -החולה מסוגל להביע דעתו בענייני אפוטרופסות   

 25המטופלת מודעת לסביבתה 555 לאור העובדה כי היא מציינת בבירור מי המטפל העיקרי  

 26 בה, יש לקבל את דעתה5

 27 

 28תעודה זו ניתנה על ידי לשם הגשתה כראיה לבית המשפט, והריני מצהיר בזאת כי ידוע 

 29שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין תעודה זו, לי היטב, 

 30 כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט5

 31 
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456543 1 

         (-55) " 2 

 3( התרתי שמיעת עדותו של 41710-94-64בת"ע  31)בקשה מספר  7.66.61בהחלטתי מיום  .27

 4 בתיק זה מומחה מטעם בית המשפט., חרף העובדה שמיניתי גרינבלטד"ר 

 5, )ג( לחוק בית המשפט לענייני משפחה 4סעיף בהחלטה ציינתי, כי אמנם על פי הוראות  

 6משמונה מומחה על ידי בית המשפט, לא יורשה בעל דין להביא עדות נוספת של מומחה 

 7שד"ר מטעמו, להוציא מקרים חריגים, אך יחד עם זאת, קבעתי כי זה המקרה החריג, כיוון 

 8ראה את המנוחה יום לפני עריכת הצוואה, התייחסתי בהחלטתי אל החלטתו של גרינבלט 

 9( )פורסם במאגר 63.6.65)פלונים נ' פלונית  3463/64בבע"מ רובינשטיין כבוד השופט 

 10 "נבו"(.

 11 

 12ניתנה בחייה של המנוחה, להבדיל  גרינבלטאין ספק, שלכאורה התעודה הרפואית של ד"ר  .23

 13 של המומחה שניתנה "פוסט מורטם", אך עם זאת, לאחר ששקלתי בדברים,  מחוות הדעת

 14, גרינבלט, עדיפה על פני מסקנתו של ד"ר פרופסור נוימצאתי את חוות דעתו של המומחה,  

 15נשמע  גרינבלטנמצאו בקיעים מרובים, וכי ד"ר  גרינבלטומצאתי כי בחוות דעתו של ד"ר 

 16, וכן נמצאו פרופסור נוייק לעומת המומחה לעתים בלתי אמין או בלתי מקצועי מספ

 17 סתירות לא מעטות בדבריו המתייחסים אל חוות דעתו.

 18 להלן אפרט : 

 19 

 20התובעים נמנעו מלזמן את המומחה לחקירה, והלכה למעשה, חוות דעתו לא  23.6

 21נסתרה. יתרה מזאת, גם לאחר שהמומחה נשאל שאלות הבהרה ע"י התובעים, עמד 

 22תה כשירה במועד ימסקנתו בחוות הדעת, לפיה המנוחה לא היאיתן בדעתו וחזר על 

 23 .3962עריכת צוואת 

  24 

 25, הוא בכלל טופס לעניין אפוטרופסות, ונכתב בו גרינבלטהטופס עליו חתום ד"ר  23.3

 26שהמנוחה לא מסוגלת לנהל את ענייניה, ולא מסוגלת להביע דעתה לעניין 

 27משפטי כמו צוואה?? ואכן,  אפוטרופסות... אם כך, כיצד תוכל לחתום על מסמך

 28נאלץ להודות בחקירתו הנגדית שאדם כמו במצב של המנוחה, לא  גרינבלטד"ר 

 29 יכול היה לקבל החלטה על רכושו :
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 1 

 2תסכים איתי, ד"ר גרינבלט, שאדם לא יכול לקבל החלטה על  ש5"

 3נכון מבחינה  –הגוף שלו, לא יכול לקבל גם החלטה על רכושו 

 4 פסיכיאטרית ?

 5 "ה נכונה55התשוב ת5

 6 

 7"מתקן" האמור גרינבלט ( ד"ר 65.91.62בתעודה מאוחרת יותר )חוות הדעת מיום  23.2

 8ומשמיט פרטים אלה באשר לחוסר היכולת של המנוחה לנהל ענייניה או להביע 

 9 דעתה.

 10 

 11שאלתי אותו מה הפרמטרים המקובלות כדי לקבוע גרינבלט בחקירתו של ד"ר  23.4

 12 גרינבלטלפרוטוקול )לאחר שלד"ר  363שאדם הוא צלול, והוא ענה כך בעמוד 

 13( העובדה שלמנוחה היה היקף רכוש עצום, והיא לא ידעה כמה 369הוצגה )בעמוד 

 14 כסף יש לה.. 

 15 

 16מספיק צלולה כדי לזהות את מי שמטפל ש5ג5(  –תה )המנוחה יהי "..

 17ולבקש למסור לו את רכושה5 לשאלת בית המשפט אם ידועים בה 

 18לי הפרמטרים שאדם צלול, אני משיב שידוע לי שהאחד הוא 

 19 שהקוגניציה 

 20שלו שמורה, השני הוא שהוא מנמק את בקשתו, והשלישי הוא 

 21חופשית ללא עדות לכפייה5 לאחר  שהוא עושה את זה בצורה

 22ן שלא ידעתי על שבית המשפט מנמק בפניי עוד פרמטרים, אציי

 23 זה5

 24באותו עניין, אני מחזיק בסיס של חוות דעת של פסיכיאטר5 האם  ש5

 25 זבונה של המנוחה לפני שנתת את חוות הדעת?יידעת על היקף ע

 26 לא5 ת5

 27 גם לא בביקור הראשון והשני, לא ידעת? ש5

 28 "5לא ידעתי5 ת5

 29 
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 1 גרינבלט ר לפרוטוקול, בה הודה ד" 607בעמוד גרינבלט ראה גם חקירתו של ד"ר 

 2 שלא שאל את המנוחה על היקף רכושה, או למי היא רוצה להוריש את רכושה.

 3 

 4לא בדק אם המנוחה ידעה מי הם יורשיה ומהו היקף רכושה  גרינבלטד"ר  –היינו 

 5של המנוחה, וגם בהיבט זה, לא נראה כי "בדיקתו" יכולה לתת תשובה הולמת 

 6 לשאלה האם המנוחה ידעה להבחין בטיבה של הצוואה.

 7 

 8על משמעות הביטוי "להבחין בטיבה של צוואה", והפרמטרים המקובלים בפסיקה 

 9שהוא עורך צוואה, ידיעתו בדבר היקף רכושו ויורשיו,  : מודעות המצווה לעובדה

 10מודעותו באשר לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו, וכל אלה מלבד העובדה, כי על 

 11המצווה להיות בדעה צלולה ולפרש נכונה את המציאות הסובבת אותו, כאשר דעתו 

 12 משוחררת מלחצי נפש חולניים ומחשבות שווא.

 13 5635/00; ע"א  732( 2פ"ד מ"ח )י נ' בינשטוק קרן לב" 6363/96ע"א : ראו

 14( 3פ"ד נ"ב )מרום נ' היועמ"ש  6561/05; דנ"א  23( 6פ"ד מ"ט ) היועמ"ש נ' מרום

362. 15 

 16 

 17נאלץ גם להודות בחקירתו הנגדית, כי למעשה לא ערך למנוחה כל גרינבלט ד"ר  23.5

 18ן "מיני בדיקה, אלא רק שוחח אתה, לדבריו אי אפשר היה לערוך למנוחה מבח

 19 לפרוטוקול : 339מנטל" כיוון שלא ידעה חשבון וקרוא וכתוב, אביא מדבריו בעמוד 

 20 

 21שוחחתי אתה ותוך כדי ערכתי לה בדיקה קוגנטיבית5 לא עשיתי לה .."

 22בדיקה פורמלית, אלא הסקתי את מצבה הקוגנטיבי תוך כדי שיחתי 

 23 אתה5 

 24הבנתי שאי אפשר היה לבצע "מיני מנטל", בגלל חוסר ההשכלה של 

 25המטופלת שלא יודעת חשבון וקרוא וכתוב, אין את הנתונים האלה ואז אי 

 26 .. "אפשר לבצע מבחן מינימנטל פורמלי

  27 

 28כל "יתרון יחסי" על פני המומחה של  גרינבלטכבר כאן, נראה, שאין לד"ר  –הנה  

 29לפרוטוקול(  607ובדה שכפי שהודה )ראה לעיל בעמוד בית המשפט, ובעיקר נוכח הע
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 1שלא שאל אותה על היקף רכושה על יורשיה ומשמעות עריכת הצוואה על יורשיה, 

 2הוא אינו במצב לתת על סמך "שיחה" חוות דעת אם המנוחה ידעה להבחין בטיבה 

 3 של צוואה.

 4 

 5התמצאה בזמן, להודות, כי המנוחה גם לא  גרינבלטבהמשך חקירתו, נאלץ ד"ר  23.1

 6 339ויש גם בכך כדי לפגום בחוות דעתו, אצטט להלן מתוך חקירתו הנגדית בעמוד 

 7 לפרוטוקול :

 8 

 9 עשית לה בדיקת התמצאות בזמן? ש5 "   

 10 כן5 ת5

 11יכול לפרט איזה שאלות שאלת ואיזה תשובות קיבלת? למה לא  ש5

 12 ציינת זאת בתעודה שלך?

 13לא ידעה זאת גם קודם5 היא לא יודעת את היום והתאריך, אבל  ת5

 14אני לא אמרתי שהיא מתמצאת בזמן, לדעתי היא לא התמצאה 

 15 .."בזמן

 16 

 17אין תשובה מדוע לא ציין עובדת אי התמצאותה של המנוחה  גרינבלטכאמור, לד"ר  

 18 בזמן בתעודה שלו.

 19 

 20כאמור, מן התעודה הרפואית של ד"ר גרינבלט נעדרת הקביעה שהמנוחה יכולה  23.7

 21א יכולה ל -או לחתום על מסמכים משפטיים, וממה שמופיע בה לערוך צוואה )

 22 נשמע ההיפך. להביע דעתה בקשר לאפוטרופסות(

 23 

 24 –נשאל כיצד המנוחה לא יכולה לחוות דעתה בעניין אפוטרופסות, אך  גרינבלטד"ר  23.3

 25שהמנוחה כלל לא יודעת גריבנלט יכולה לחתום על מסמכים, השיב ד"ר  –לכאורה 

 26לפרוטוקול(, אך מאידך, בסיום חקירתו, שינה ד"ר  634מה זה אפוטרופסות )עמוד 

 27לפרוטוקול( ובכך סתר  333את גירסתו ואמר שהמנוחה כן מבינה )עמוד  גרינבלט

 28 את תשובתו הקודמת...

 29 
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 1ל שהמנוחה יכולה לחתום ע 0.1.62-נחקר מדוע לא ציין בתעודה מ גרינבלטד"ר  23.0

 2, תשובתו של 65.1.62צוואה ולמרבית הפלא ציין זאת בחוות הדעת המתוקנת מיום 

 3תה, כי עשה "מחוסר ניסיון", ומדוע חוסר ילפרוטוקול הי 336בעמוד  גרינבלטד"ר 

 4 ? 65.1.62-סיונו השתנה בחוות הדעת מינ

 5 

 6 

 7תמוהים ביותר, שכן בעמוד  גרינבלטאני חייבת לציין בהקשר זה, כי דבריו של ד"ר  23.69

 8 ק5 55 עו"ד לפרוטוקול כאשר נשאל מה בעצם התבקש לעשות הוא השיב : " 639

 9ביקש ממני להעריך את צלילותה של המטופלת ואת כשירותה לחתום על צוואה, 

 10אם כך, כיצד זה ציין בחוות דעתו שאינה יכולה לחוות דעה אף לעניין של 

 11 " אפוטרופסות ?

 12 

 13, עלה 65.1.62נשאל מדוע ערך חוות דעת גם ביום גרינבלט שר ד"ר בכלל, כא 23.66

 14תה "טובה", והוא חש ילא הי 0.1.62למעשה מדבריו, שהתעודה הרפואית מיום 

 15 צורך לנסות ולשפר את התעודה בכל הנוגע למצבה של המנוחה.

 16, דברים המדברים בעד 633בעמוד גרינבלט אצטט מתוך חקירתו הנגדית של ד"ר  

 17 עצמם :

 18 

 ביקש ממך לערוך חוות דעת נוספת? ק5האם עורך דין  ש5 "   

 יתה היוזמה שלי5ילא, זו ה ת5

 שלך ? ש5

 כן5 ת5

 לא ביקש ממך ? ש5

 לא5 ת5

 למה נקטת ביוזמה הזו ? ש5

הרגשתי שהתעודה מצומצמת ולא נותנת את היכולת לוודא את  ת5

כל מה שבדקתי בבדיקה, כמו שיש פער מה שנכתב בתעודת 

 הרופא ומה שהוקלד, אמרתי לעורך דין שאני רוצה מיוזמתי5
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 מתי התעוררה ההרגשה הזו ? ש5

 כשבדקתי אותה בפעם הראשונה5 ת5

 למה לא ערכת למחרת ? ש5

 כי לא היה לי זמן5 ת5

 גל :עו"ד ס

 בולשיט5

 " אני מתנצל בפנייך55

 

התנצלותו(, אני נאלצת )וחרף סגל חרף הסתייגותי מהערתו הבלתי ראויה של עו"ד  

 לומר שהדברים אינם מעוררים אמון.

 

עוד הרפואי של המנוחה בשעה שהוציא את ילא בדק בכלל את הת גרינבלטד"ר  23.63

 .0.1.62 -התעודה הרפואית ב

א את ימספר מסמכים רפואיים, כאשר הוצ ק5בהמשך חקירתו אמר שקיבל מעו"ד  

סותר עצמו, הנה לא רק הצורך "לשפר"  אם כך, שוב הוא – 65.1.62-חוות הדעת ב

 את הניסוח.. אלא ממש לעבות הדברים..

 

הסבר נוסף )שלישי( מדוע הוציא חוות דעת  גרינבלטבהמשך החקירה, סיפק ד"ר  23.62

היות שידעתי שהמקרה כאן מורכב : ".. 0.1.62-בנוסף לתעודה מ 65.1.62-ב

רט יותר, אמרתי שאני רוצה תה לי הרגשה שאני צריך לפימהמקרים הרגילים והי

 גם דברים אלה אינם אמינים עלי.  -לפרוטוקול(  603" )עמוד לכתוב תעודה מפורטת

 1 

 2עומת בחקירתו עם העובדה שלאחר שהוציא תעודה  גרינבלטאפרט עוד שד"ר  23.64

 3 65.1.62-(, הוא הוציא תעודה נוספת ב0.1.62רפואית ביום בדיקתו את המנוחה )

 4)במקרה לגמרי, יום שבת(, הוא מספר מספר גרסאות שהאחת אינה עולה בקנה 

 5 אחד עם האחרת, ובכל מקרה גרסאותיו מלאות פירכות ואינן מעוררות אמון :

 6 

 7הוא זה שביקש ממנו  ק. בתחילה, התכחש לעובדה שעו"ד  גרסה ראשונה : 23.64.6

 8 633)ראה עמוד  0.1.62-לערוך חוות דעת נוספת, ולתקן התעודה מ
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 1לפרוטוקול(, ולטענתו עשה כך מיוזמתו כיוון שהרגישה שהתעודה 

 2 "מצומצמת".

 3 

 4וקול, לפרוט 630בעמוד  .חרף התכחשותו, דבריו סותרים את דברי עו"ד ק 23.64.3

 5לבקש חוות דעת מתוקנת,  6אשר נשאל במפורש האם הנחה את התובע 

 6אני ביקשתי מד"ר גרינבלט לערוך חוות דעת שתסכם את שני והשיב : "..

 7 "הביקורים שלו55

 8 

 9אני חושב שזו לפרוטוקול : " 332בעמוד גרינבלט מסר ד"ר  גרסה שניה : 23.64.2

 10 ".היתה החלטה משותפת של שנינו

 11 

 12אמר שבכלל לא ידע על הצורך בחוות דעת גרינבלט ד"ר  סה שלישית :גר 23.64.4

 13 לפרוטוקול(. 632)עמוד 

 14 

 15לפרוטוקול( שכלל  637השיב בחקירתו )עמוד  גרינבלטד"ר  גרסה רביעית : 23.64.5

 16 לא הבין את התהליך.

 17 

 18 0.1.62-כי חש שהתעודה הרפואית שהוציא ב גרינבלטאם נכונים הדברים של ד"ר  23.65

 19סיון כפי שהעיד י"מצומצמת", מדוע חתם על התעודה הזו? האמנם מחוסר נהיא 

 20על עצמו? או כפי שאמר על עצמו שלא ערך בעבר חוות דעת בענייני צוואה. )עמוד 

 21 לפרוטוקול(. 637

 22 

 23התרשמתי, כי אכן עדותו היא בלתי אמינה,  גרינבלטבכלל, מחקירתו של ד"ר  23.61

 24אמר שכתב כפי שכתב את התעודה מחוסר  ואולי אף בלתי מקצועית, כך למשל

 25ניסיון, ומאידך אמר שכתב חוות דעת רבות בענייני צוואות, ומעולם לא חזרו אליו, 

 26 לפרוטוקול(. 637ושוב סתר עצמו ואמר, כי לא ערך חוות דעת לצוואות )עמוד 

 27 , עלי לציין כי לא נתתי אמון לדבריו.גרינבלטנוכח שמיעת עדותו של ד"ר  

 28 
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 1יתה צלולה וכשירה יברור לי כיצד מי שהוא גריאטר יכול לקבוע שהמנוחה ה לא 23.67

 2לחתום על צוואה, כאשר אינה מתמצאת בזמן ובמקום, אינה יודעת היקף רכושה 

 3ויורשיה, ומה השפעת עריכת צוואה על יורשיה, והכל כאשר התיעוד הרפואי שלה 

 4 כלל לא נבחן.

 5 

 6סיונו ינופלים בהרבה מכישוריו ונ גרינבלטסיונו של ד"ר יאוסיף עוד, שהשכלתו ונ 23.63

 7, מומחה בפסיכיאטריה שלמה נוישל מומחה בית המשפט פרופסור 

 8 –מי ופסיכוגריאטריה, בקי ומנוסה, המשמש כמנהל בית החולים השיקו

 9 –תל השומר ; מנהל השירות הפסיכו  –אי "שיבא" וגריאטרי מרכז רפ -פסיכיאטרי

 10( Ph.Dתל השומר ; דוקטור לפילוסופיה ) –רפואי "שיב"א המרכז ה –גריאטרי 

 11במערכות בריאות של אוניברסיטת תל אביב ; פרופסור מן המניין קליני בביה"ס 

 12עדת ערר עליונה לרישוי ואוניברסיטת תל אביב ; חבר בו –לרפואה ע"ש סאקלר 

 13נהיגה במשרד התחבורה ; חבר באגודה לפסיכיאטריה משפטית ומומחה לטיפול 

 14 ה רפואית.וזבהיפנ

 15 

 16לא ראה כל תיעוד רפואי, ואף לא שוחח עם הצוות הרפואי שטיפל  גרינבלטד"ר  23.60

 17. הוא לא ערך למנוחה 65.1.62-ומ 0.1.62-במנוחה וחתם על התעודה הרפואית מ

 18מבחן "מיני מנטל". לדבריו, לא ניתן לעשות לה מבחן זה, כי לא ידעה קרוא וכתוב 

 19 ולא ידעה חשבון.

 20 

 21, הוא לא יכול 0.1.62-הודה בחקירתו כי מאחר ובדק את המנוחה ב גרינבלטד"ר  23.39

 22יתה צלולה ילשלול שלמחרת היום, היינו בעת שהמנוחה חתמה על הצוואה היא ה

 23 לפרוטוקול(. 606)ראה תשובותיו בחקירה הנגדית בעמוד 

 24 

 25בית המשפט  המומחה מטעם –שנמנע מלראות תיעוד רפואי  – גרינבלטלעומת ד"ר  23.36

 26ראה את כל התיעוד הרפואי הנוגע למנוחה, וקבע )גם לאחר שאלות ההבהרה(, כי 

 27 תה עשירה לערוך את הצוואה.יהמנוחה לא הי

 28 
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 1זאת ועוד: המומחה שמיניתי היה אובייקטיבי, חוות דעת ערוכה באופן מקצועי  23.33

 2 נסתרה.לאחר שהביא בחשבון את כל הפרמטרים הרפואיים ונתן חוות דעת שלא 

 3", הוא קיבל שכר עבור התעודה רופא מטעם, הוא "גרינבלטלעומתו, ד"ר  

 4הרפואית, וכן עבור חוות דעתו, ובחקירתו הנגדית, נראה היה שהוא מתאמץ לדבוק 

 5בגירסתו, גם כאשר הוצגו בפניו עובדות סותרות ותיעוד רפואי שעליו הסתמך 

 6 המומחה.

 7 מינה בעיני, וזאת בלשון המעטה.תה אילא הי גרינבלטאכן, עדותו של ד"ר  

  8 

 9בסיכומיה. תעודת הרופא שערך  3בהקשר זה אוסיף, כי אני מקבלת את טענתה של הנתבעת  .20

 10תה כשירה לערוך יועדותו מחזקות את קביעות המומחה, לפיהן המנוחה לא הי גרינבלטד"ר 

 11ירה לערוך לא ציין בתעודה שערך ביום הבדיקה שהמנוחה כשגרינבלט צוואה, שכן ד"ר 

 12צוואה, וזאת חרף העובדה )כפי שהראיתי לעיל( שהוא נשלח אל המנוחה בדיוק מטעם זה, 

 13היינו לקבוע את כשירותה של המנוחה לערוך צוואה... )ראה כאמור לעיל חקירתו הנגדית 

 14 לפרוטוקול. 631-ו 639בעמודים 

 15 אפוטרופסות... ובנוסף לכך, אף הוא הוסיף כי המנוחה לא יכולה להביע דעתה לעניין 

 16 

 17, כיוון גרינבלטאין בידי לקבל את טענת התובעים, כי עלי להסתמך על חוות דעתו של ד"ר  .49

 18)שהוא  65.1.62שהוא בדק את המנוחה פעם נוספת לאחר הצוואה ונתן חוות דעת ביום 

 19 המועד שלאחר הצוואה(.

 20 

 21ומחה על ידי לא התרתי זאת בהחלטתי, והדבר מנוגד לתפיסה של מינוי מ – ראשית 

 22למרות מינוי מומחה היה כיוון  גרינבלטביהמ"ש, )הרציונל להרשות עדות של ד"ר 

 23 הצוואה(. לפנישלכאורה בדק אותה 

 24 

 25כל נסיבות עריכת הבדיקה הנוספת וחוות הדעת מלמדות, כי הן נועדו לערוך  – שנית 

 26 , שממצאיה לא היו נוחים בעליל לתובעים.0.1.62-לתעודה מ –"מקצה שיפורים" לא ראוי 

 27 

 28קביעת כשירותו של מנוח לחתום על צוואה הוא עניין רפואי מובהק, ולפיכך העדויות  .46

 29 בעיני. האחרות בנושא זה, אין להם ערך
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 1 

 2גם צירוף של המסקנה בדבר מצבה הגופני של המנוחה מצביע )בהצטרף לאמור  –הנה כי כן  .43

 3לעיל( על חוסר כשירותה וחוסר יכולתה להבחין בטיבה של הצוואה, בנוסף אזכיר כי גם 

 4עלה, כי המנוחה לא ידעה את היקף רכושה, ומטעם זה החתים אותה  א5קמעדותו של עו"ד 

 5לחקירה הנגדית  5ק, כדי שיוכל לברר בבנק כמה כסף יש לה. )ראה תשובת עו"ד חועל יפוי כ

 6 לפרוטוקול(. 630בעמוד 

 7 

 8סיכומה של נקודה זו, כפי שהראיתי לעיל, חרף העובדה שמומחה בית המשפט לא ראה  .42

 9את המנוחה בחייה, אני קובעת כי חוות דעתו עדיפה בעיני ומאמצת אותה, וקובעת כי 

 10מו את הנטל המוטל עליהם, והוכיחו כי המנוחה לא ידעה להבחין בטיבה של הנתבעים הרי

 11 צוואה5

 12 

 13 . הטענה בדבר השפעה בלתי הוגנת

 14 

 15 קובעות : 4461-לחוק הירושה תשכ"ה  34סעיף הוראות  .44

 16 

 17הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה, או " 

 18 "בטלה5 –תרמית 

 19 

 20אין פסול בניסיון להשפיע על אדם שיכתוב צוואה " –קובע, כי לכאורה  הכלל המשפטי .45

 21 "לטובתו או לטובת אחר, מה שפסול הוא, השפעה בלתי הוגנת5

 22", 4461 –פירוש לחוק הירושה תשכ"ה " שמואל שילהראה ספרו של המלומד המנוח פרופ'  

 23 .310, עמוד 6הוצאת נבו, כרך 

 24 

 25ההוכחה לעניין השפעה בלתי הוגנת מוטל על הטוען  הכלל המשפטי קובע עוד, כי נטל .41

 26" )שם / 4461 –פירוש לחוק הירושה תשכ"ה " שילהלהשפעה כזו. )ראה ספרו של פרופ' 

 27 (.379בעמוד 

 28 
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 1כזכור, פסקתי בפרק בו עסקתי בפגם הצורני שנפל בצוואה, כי במקרה הנדון בפני יש  .47

 2העדר השפעה בלתי הוגנת מוטל דווקא  "היפוך הנטל הראייתי", לפיכך עול ההוכחה בדבר

 3 על שכם התובעים.

 4 

 5תה במקרה זה יבחינת התשתית הראייתית שהונחה בפני מביאה אותי למסקנה, כי הי .43

 6השפעה בלתי הוגנת, וכי התובעים לא הרימו את הנטל הראייתי המושת עליהם בדבר העדר 

 7עליהם בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת, ואילו הנתבעים, הרימו את הנטל המושת 

 8 השפעה בלתי הוגנת.

 9 

 10הפסיקה הציעה לבחינת הסוגיה של השפעה בלתי הוגנת ארבעה מבחנים מצטברים, שהם  .40

 11פ"ד מ"ט היועמ"ש נ' מרום  5635/02מעין "נייר לקמוס פסיקתי". ראה, הלכת מרום )ע"א 

 12 (.226( עמוד 6)

 13 לריה של מבחנים אלה.להלן אבחן את התשתית הראייתית שהונחה בפני באספק 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 5" מבחן "התלות והעצמאות .59

 20 

 21תה תלויה בסביבתה, כיוון שלא ידעה קרוא וכתוב. למנוחה יאין ספק שהמנוחה הי 59.6

 22כך שקשה לקבוע את התלות שלה בהם. מכל מקום,  –לא היו בני משפחה קרובים 

 23 תה תלויה באחרים.יבכל הטיפול ברכושה היא הי

 24 

 25 תה המנוחה מוגדרת כחולה סיעודית מורכבת.ישבסמוך לעריכת הצוואה היהוכח  59.3

 26 

 27היא אמרה לי שלא ח, כי "..והבהיר, כי החתים את המנוחה על יפוי כ א5קעו"ד  59.2

 28יודעת מה היקף הרכוש שלה, וכמה כסף בבנק, וביקשה שאבדוק את זה, ביפוי 

 29וק את היקף הרכוש שיש ח לבדוח כתוב, אם אני זוכר את זה, ניתן לי יפוי כוהכ
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 1שה שזקוקה יח כללי, חשבתי שאני מקבל תיק מאד רציני, של אולה5 זה יפוי כ

 2 630" )ראה חקירתו הנגדית בעמוד לסיוע משפטי שאוכל להתעסק אתו5

 3 לפרוטוקול(.

 4 

 5 

 6 –יתה תלויה בהם יח, ולמעשה היא הוהתובעים החתימו את המנוחה על יפוי כ 59.4

 7ת ברכושה של המנוחה, לרבות רישום שיקים על שמה )ראה אף ביצע פעולו 6התובע 

 8לפרוטוקול(, כי  223לפרוטוקול(. התובע העיד )עמוד  269חקירה הנגדית בעמוד 

 9 לקח כסף מביתה של המנוחה לשלם לרופא.

 10 

 11 ." מבחן "התלות והסיוע .56

 12 

 13כחולה יתה עצמאית בסמוך לעריכת צוואה, היא הוגדרה יאין ספק שהמנוחה לא ה 56.6

 14 סיעודית מורכבת, נזקקה כל העת לחמצן.

 15 

 16תה מטופלת ע"י עובדת סיעודית נפאלית, שלדבריה המנוחה דיברה יהמנוחה הי 56.3

 17 לפרוטוקול(. 696" )עמוד קצת קצת"

 18 

 19על פי חוות דעתו של המומחה, המנוחה נקלעה למצב של חוסר שקט, ובחלק מהזמן  56.2

 20, הוא נאלץ להודות בכך, וכך 6ל התובע יתה קשורה בגפיה, והנה בחקירתו שיה

 21תה קשורה, אני הבנתי שקשרו אותה, יהיא לא הילפרוטוקול : ".. 242אמר בעמוד 

 22 " תה קשורה כל היום5ילא הי

 23 

 24תה מדברת קצת, אבל יהי, המטפלת של המנוחה, כי המנוחה "..ס5פהעדה, הגברת  56.4

 25וקול(, כאשר נלחצה לפרוט 07".. )עמוד לא קשה, היא מדברת בבית קצת קצת

 26 העדה בחקירה נגדית, היא אף חזקה את העובדה שהמנוחה דיברה בקושי,

 27 

 28 אביא מתשובותיה בחקירה הנגדית : 

 29 
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 1אומר ש55)המנוחה( לא דיברה, איך את אומרת שדיברה,  י5מ5גם  ש5"

 2 היה קשה לה לדבר, איך דיברה?

 3היה אומר שלום  5היא מדברת קצת קצת, היא לא מדברת הרבה5 י ת5

 4 לפרוטוקול(. 696" )עמוד תה עונהיומה שלומך הי

 5 

 6 

 7 בהמשך מוסיפה העדה :  

 8 

 9יתה אומרת שלום ומה שלומך, וזה י55 הקול שלה לא היה חזק, היא ה"

 10 "הכל55

 11 

 12הוכח, כי המנוחה התקשתה להתנייד, ונזקקה לעזרה של מטפלת צמודה, מצבה  56.5

 13(, והמטפלת העידה כי המנוחה 30.4.62האחרון )הפיזי אף החמיר ממועד האשפוז 

 14 לפרוטוקול(. 06תה זקוקה לה )עמוד יהי

 15 

 16 לפרוטוקול(. 676תה תמיד עם מסכת חמצן )עמוד יהעיד, כי המנוחה הי ק5עו"ד  56.1

 17 

 18ימים קודם  5השיב בחקירתו כי הוא אשר אשפז את המנוחה  א5ק מר , 6הנתבע  56.7

 19יפר על קשריו עמה כאיש הכספים מטעמה ותיאר שהוא עצמו נכנס לניתוח, הוא ס

 20כיצד התובעים בודדו את המנוחה ממנו אח"כ. הוא תיאר בעדותו, כי החזיק פנקס 

 21לדבריו, פנקס זה נמצא היום אצל מנהל  –לפרוטוקול(  40שיקים של המנוחה )עמוד 

 22. הנה גם זה מתאר, עד כמה בעת יצחק שנהבזבון הזמני, השופט בדימוס יהע

 23 נה נזקקה המנוחה לסיוע מאת סביבתה.האחרו

 24 

 25 . מבחן קשרי המצווה עם אחרים .53

 26 

 27תה בקשר כמעט רק יתה כמעט מבודדת בעת האחרונה, לראיה היא הייהמנוחה הי 53.6

 28בלבד. בהמשך העמוד בסעיף זה, אראה עוד, שעל  6עם המטפלת הסיעודית והתובע 
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 1יתה יכל השנים בהן ה פי התשתית הראייתית שהונחה בפני, להבדל מאשר היה

 2 גרם לניתוקה ובידודה. 6המנוחה בריאה ותפקדה, הרי שמאז מחלתה, התובע 

 3 

 4, שחווה דעתו לתובעים, הוא גרינבלטאסמכתא לאמור לעיל מצאתי בדברי ד"ר  53.3

 5 לפרוטוקול, להלן אצטט : 332נחקר על כך בעמוד 

 6 

 7שיטפל בחוות הדעת, אתה אומר שמצבה הגופני מצריך אדם  ש5"

 8 בענייניה, ויש לתת לה אפשרות לכך, למי שהוא רואה בו כמטפל

 9 

 10 העיקרי שלה5 האם שאלת אם יש מי שמטפל בענייניה ? 

 11 כן5 ת5

 12 שאלת ? ש5

 13שמי  השאלתי, וגם ציינתי ששאלתי מי מטפל בענייניה, וענת ת5

 14 ש5ג5 (555 " – 4)התובע  נ5שדואג לענייניה זה 

 15 

 16הוא שטיפל בענייניה הכספיים של המוחה  6התובע  , כיגרינבלטבהמשך הוסיף ד"ר 

 17 לפרוטוקול(. 334)עמוד 

 18 

 19תה יועושה על האש, היענה בחקירתו הנגדית כי היה מבקר את המנוחה " 3הנתבע  53.2

 20 "שם אולפנה שזו המטפלת הקודמת, היה שם מנגל והייתי עושה על האש שמה55

 21 רוטוקול(.לפ 311לדבריו, גם ביקר אותה בבית החולים )עמוד  

 22היו היחידים שביקרו  6עד זה גם הצהיר בתצהיר עדותו הראשית, כי הוא והתובע  

 23 לפרוטוקול( 313את המנוחה. כאשר נשאל על כך, הגיב : )עמוד 

 24 

 25זאת אומרת, אתה אם אני רואה את תצהירך, תראה, אתה אומר  ש5"

 26לי דבר, וסלח לי על הבוטות, דבר שהוא שקרי, אתה משקר, אתה 

 27בתצהיר שלך, "היינו היחידים שביקרנו וטיפלנו במנוחה",  אומר

 28כך כתבת בסעיף האחרון5 לפני רגע אמרת שלא טיפלת, לא 
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 1טיפל בה5 האם אני יכול לתקן את התצהיר ולמחוק  א5ק ליווית, 

 2 את השורה בלבד?

 3אני הייתי לוקח אותה לאירועים, לחתונות5 חתונה זה אירועים,  ת5

 4אחותה המנוחה ז"ל, היא  5תה יוצאת בחוץ, היא וריהיא הי

 5יתה אומרת אם יש חתונה או בר יתה יוצאת לאירועים, היהי

 6תה אומרת לי "בוא תיקח אותי", ימצווה או ברית של מישהו, הי

 7מישהו במשפחה5 לקחתי אותה לאירועים של משפחה5 למשל, 

 8הבת  אירוע של הבן דוד שלי, לשפחה, בן דוד שלי, היה אירוע של

 9תה באולם ב55 אני לא זוכר, רגע55 זה לפני כמה ישלו, החתונה הי

 10 "שנים55

 11 

 12, וככל מלפני מספר שניםהם  3הנה כי כן, האירועים שמתוארים בתצהיר התובע  

 13הנראה, מן התקופה שקדמה לשכירת המטפלת הסיעודית, שהחלה לטפל במנוחה 

 14הסיעודית, עולה כי ארבע שנים קודם מותה, דווקא בתקופה הקודמת למטפלת 

 15 יתה בקשר עם אנשים רבים ובכללם הנתבעים.יהמנוחה ה

 16 

 17טיפל בנכסי המנוחה  6003, סיפר שמשנת 6, שהעיד כעד הגנה מספר 2הנתבע מס'  53.4

 18 6כרואה חשבון, הוא היה בקשר אתה, עד אשר חלתה ואושפזה, אך לדבריו, התובע 

 19 לפרוטוקול : 23הנגדית בעמוד לא אפשר לו לבקר את המנוחה. אצטט מחקירתו 

 20 

 21אני ביקרתי אותה במשך שנתיים בבית פעמיים, הפיליפינית לא  ת5"

 22השומר, באגף  –תה שם5 ביקרתי אותה פעמיים בתל יהי

 23ה, כשהיא הועברה יהגריאטרי, ישבנו שעה וחצי, בפעם השני

 24לסיעודית בלה גרדיה, הייתי אצלה ושוחחתי אתה על העברה 

 25לשמה, לא  נ5מו בפתח תקווה, פתאום הגיע למוסד יותר טוב, כ

 26ידעתי מי זה, הוא התחיל בצעקות שעלי לפנות את המקום באופן 

 27מידי, ניסיתי להסביר לו מי אני, הוא לא רצה לשמוע וגירש אותי 

 28משם בצעקות, נפגעתי ממנו מעומק נשמתי, שהביטחון הוציא 

 29 אותי משם5
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5 1 

5 2 

5 3 

 4 ? 5אלימותו של נולא חזרת לבקר אותה, בגלל שחששת מ ש5

 5אני לא חזרתי, מכיוון שגורשתי והיה לו דמעות רבות בעיניים,  ת5

 6יתה שם, וגם י, למחרת היום ה5רק על הדבר הזה5 אשתו של א

 7היא גורשה, ויש עוד מתווך שגם גורש משמה, אנחנו נמנענו 

 8" )הקו  הוא ישב על הסף ושמר שאף אחד לא ייכנס5מלהיכנס5 

 9 ש.ג.(. –המדגיש אינו במקור 

 10 

 11המשמש אמרכל אחראי אנוש ואדמיניסטרציה של המוסד  י5מ5, מר 3עד הגנה  53.5

 12, 6013החינוכי בו גרה המנוחה, הכיר את המנוחה ואת אחיותיה המנוחות משנת 

 13 כאשר היה תלמיד בעצמו במוסד החינוכי, וראה אותה באופן יומיומי, כיוון שפגש

 14לפרוטוקול(,  49-ו 20אותה מדי יום, נשאל מי היה קרוב אל המנוחה )עמודים  

 15)וכדי להבהיר, המדור היה במשך שנים ארוכות עד לשנים  3והצביע על הנתבע 

 16 בודד את המנוחה(, להלן אצטט מחקירתו הנגדית : 6ועד שהתובע  –האחרונות 

 17 

 18האדם , כמו שציינת הרבה שנים, מי היה ב5מהיכרותך את  ש5"

 19 הקרוב אליה ביותר?

 20אני יכול להגיד די בוודאות, שמי שהיה ביום יום של חייה, זה  ת5

 21הבחור הזה שנמצא פה5 )מצביע על הספסלים האחוריים(, השם 

 22שלו רשום לי בטלפון, והוא "ברח" לי כרגע5 הבחור הזה, אי 

 23אני מתנצל, זה  א5אפשר לטעות בו )מעיין בטלפון( שמו 

 24וטופח על  4משפט5 )מצביע על הנתבע מההתרגשות מבית ה

 25 שכמו כיוון שהוא "בחור כארז" לדבריו(5

 26 

 27 לפרוטוקול : 46והוא מוסיף בעמוד   

 28 
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 1ראיתי  5אומר רק את מה שעיני ראו ואוזני שמעו : אני את א ת5"

 2 ב5באופן רציף, אפשר לומר כמעט יום יומי, בדרכו לביתה של 

 3שהיה בתיבת  ב5 בדרכו למשרדים למטה, לאסוף את הדואר של

 4הדואר של משרדי ההנהלה הראשית, ולכן באופן קבוע היה מגיע 

 5למטה5 הוא הגיע אלי לא פעם ולא פעמיים, בשאלות שהטרידו 

 6במסגרת המגורים שלה במקום, הוא פנה אלי בכל מיני  5את ב

 7בעיות שקשורות בברכה, לברר5 הוא די היה איש הקשר מטעם 

 8 י אותו ברמה די שוטפת5ברכה להנהלת מקווה, ואכן פגשת

 9 , האיש נ5חאני רוצה להצביע לך על  ש5

 10 

 11, וניסו להטיח בו, כי לא השאיר למנוחה כספים עת 6התובעים חקרו את הנתבע  53.1

 12 40נכנס הוא לניתוח והיא אושפזה, אביא את תשובתו בחקירה הנגדית )עמוד 

 13 לפרוטוקול(, המעידה אף היא על התנהלות התובעים :

 14 

 15תה בבית החולים, לא השארתם לה ייכול להיות שכשהיא היאיך  ש5"

 16אפילו שקל אחד במזומן בידה, כדי שתוכל לשתות קפה או לפנק 

 17 את המטפלת שלה ?

 18אני מבקש, בית המשפט יסלח לי, אם אענה בהרחבה קצת : לא  ת5

 19חסכתי מהמנוחה כל חייה, גם לאחר מותה, עצם העובדה שאחרי 

 20ירה, חרשו אותה, לקחו את מותה, אחרי שהם חרשו את הד

 21המפתח וחרשו את הדירה, אני עדיין מצאתי, הוצאתי מהארון 

 22במזומן, אני לא יודע מה לקחו, לא רוצה להגיד, אני ₪  43,444

 23שילמתי הכל, אם זה לעובדת, רשום לי יום יום, היא לא ידעה 

 24 "להחזיק כסף בשביל קפה, או משהו, לא555

 25 

 26( באה לבקרה, 7)הנתבעת מס'  ...., מנכ"לית עמותת 5ער, הגברת 4עדת הגנה מס'  53.7

 27 ( :60.94.3961לפרוטוקול, ישיבת  16והיא העידה )בעמוד 

 28 
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 551עד עכשיו, לא ידעתי מעולם, וגם כתבתי בתצהיר שלי, שאנחנו סברנו "

 2שמדובר באישה צנועה, מקסימה, חסרת כל, כך התייחסנו אליה, פעם 

 3למה שהיא נתפסה בעינינו מי   אחת ראינו תרומה גדולה מאד, ביחס

 4שהביא לידיעתי שאנחנו חלק מצוואה, אני לא ידעתי שאנחנו חלק 

 5 ".מצוואה, נתחיל בזה, אני ידעתי משני האנשים הנכבדים האלה

 6 

 7לפרוטוקול( עדותה, סיפרה העדה על הקשר שהיה למנוחה עם  12בהמשך )עמוד  

 8, והמנוחה השתתפה איתם שהיו מקיימים קייטנה באותו מוסד חינוכי ...ילדי 

 9, וזאת 6והתרגשה בכל פעם, וכי מי שכל השנים ההן טיפל במנוחה היה הנתבע מס' 

 10לפרוטוקול(. עדה זו  13שנים שבאה לבקר את המנוחה )עמוד  4כפי שאמרה במשך 

 11 גם העידה שמעולם לא ראתה את התובעים אצל המנוחה.

 12 

 13חייה, קיימה מערכת יחסים מן המקובץ עולה מסקנה פשוטה, המנוחה, כל  53.3

 14מסוימת עם סביבתה, אנשי המוסד החינוכי והבאים בשעריהם, הרבתה לתרום 

 15בודדה ע"י  –לצדקה, קיימה מערכת קשרים מסוימת עם קרוביה, אך מאז מחלתה 

 16 בעיקר מכל הסובבים אותה, ונותרה מכל אינטראקציה חברתית. 6התובע 

 17 

 18את טענת התובעים, כי המנוחה כעסה על בהקשר זה אוסיף, שאין אני מקבלת  53.0

 19 הנתבעים, ולכן לפתע הדירה אותם מצוואתה.

 20מה גר אצל  –לתצהיר עדותו הראשית( שתקופות  4העיד )סעיף  3אמנם, התובע  

 21המנוחה עם אמו, אך אם רצתה המנוחה לצוות לו את רכושה, מדוע לא עשתה כך 

 22 ? 3993בצוואת 

 23ובנו נראו אצל המנוחה קודם  3כלשהי, שהתובע לא נשמעה גם עדות אובייקטיבית  

 24 מחלתה.

 25 י5מאין בידי לקבל גם את הנטען בסיכומי התובעים, כי אין לקבל את עדות מר  

 26)האמרכל של המוסד החינוכי( כיוון שמן הסתם היה הלה, כל הזמן ספון בחדרו... 

 27 עולה תמונה הפוכה. י5מ5אלה השערות בעלמא, ומעדותו של מר 

 28 

 29 . נסיבות עריכת הצוואה מבחן .52
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 1 

 2. 3997-, שהיא הוספה עליה ותיקנה אותה ב3993-תה צוואה קודמת מילמנוחה הי 52.6

 3תה י, על תיקונה, ייעד את רכושה למטרות צדקה. המנוחה הי3997רוב צוואת 

 4, אותה כבר הבאתי ר5עשה מאמינה, שתרמה לצדקה כל חייה ועדות הגברת יא

 5 עד עצמה, וכן ראו עדויות נוספות.לעיל, מעידה על כך ומדברת ב

 6ימים קודם פטירתה כשהיא חולה ומאושפזת היא עורכת צוואה חדשה  63אך הנה,  

 7אך גם  –לטובת התובעים, כבר עצם עובדה זו מעלה חששות להשפעה בלתי הוגנת 

 8בדיקות נסיבות עריכת הצוואה והסתירות הרבות שבין העדויות, מצביעות על כך, 

 9 חשש להשפעה בלתי הוגנת בעריכת הצוואה.כי קיים יותר מ

 10 

 11השיב בחקירתו הנגדית, כי המנוחה ביקשה ממנו שיפנה עבורה לעו"ד  3התובע מס'  52.3

 12לפרוטוקול, אך הוא לא זכר  303כדי לערוך צוואה, ראה חקירתו הנגדית בעמוד 

 13גרדיה(.  –יתה מאושפזת בלה ישזה היה בתל השומר )חשב שבאותה עת המנוחה ה

 14 לפרוטוקול. 300חזר על כך שזה בנאות לה גרדיה, בעמוד  הוא

 15לפרוטוקול(, כי המנוחה ביקשה ממנו למצוא עו"ד  269העיד )בעמוד  6גם התובע  

 16 כדי לערוך צוואה חדשה, אביא מדבריו :

 17 

 18של כל הסיפור של הצוואות שיש שמה, ביקשה להוציא  5יתה עם ביה"..

 19אותן, התעצבנה ממה שכתוב שם, את הצוואות שהיו בבית ולהקריא לה 

 20לא הסכימה לזה, אמרה לי "תמצא לי עורך דין שיטפל לי בכל העניין 

 21 המשפטי, גם בצוואה וגם בזה5

 22 מתי אמרה לך את זה? ש5  

 23תה בתל השומר, משהו 55 אממ55 )מהרהר( יוני, תחילת יכשהי ת5

 24 "יוני5

 25 

 26, כדי לשנות את הצוואה, אך 5קבהמשך חקירתו הוא מודה שהיא פנתה אל עו"ד 

 27 231מוסיף בחקירתו, כי לא ידע למי המנוחה רוצה להוריש את כספה )עמוד 

 28 469אמר בחקירתו הנגדית )בעמוד  א5קלפרוטוקול(. לעומת דברים אלה, עו"ד 
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 1לפרוטוקול(, כי התובע אמר לו כאשר פנה אליו, כי המנוחה רוצה להוריש לו )לתובע 

 2 ( את כל רכושה.6מס' 

 3 

 4היה נוכח בתחילת מעמד הקראת הצוואה )ראה חקירתו  6העיד שהתובע  5קעו"ד  52.2

 5, כי הוא לא היה נוכח בעת עריכת 6לפרוטוקול( ; העיד התובע  613הנגדית בעמוד 

 6 לפרוטוקול(. 221הצוואה )עמוד 

 7 

 8, אך 5%על שכ"ט בשיעור  א5קאישר בחקירתו הנגדית שסיכם עם עו"ד  6התובע  52.4

 9נגדויות, לא ישלם לו את אשר התחייב, כי ההסכם בוטל והוא לא מייצג משיש הת

 10לפרוטוקול(. אם הדברים הם נכונים, כי אז הדבר מעורר  226אותו עכשיו )עמוד 

 11עבור עריכת צוואה? ואם הדברים אינם ₪ מיליון  6-תמיהה, שכ"ט בשיעור של כ

 12 ? 6נכונים, כי אז איזה אמון ניתן לייחס לתובע 

 13לפרוטוקול, כי הוא חושב שהמדובר על  644אמר בעדותו בעמוד  א5קכי עו"ד אציין,  

 14אך לא היה הסבר בפיו, מדוע נרשם משכון לטובתו על ₪,  3,599 -שכ"ט בסך של כ

 15 ₪. מיליון  4זבון בגובה של יהע

 16 לפרוטוקול( הסכים שצריך לבטל את המשכון. 652בהמשך החקירה )עמוד  

 17 

 18הודה בחקירתו הנגדית, כי היה "פעיל" בכל הנוגע לעריכת צוואתה של  6התובע  52.5

 19 242המנוחה, הוא זה אשר הביא את הרופא, מצא עו"ד, הביא את כל הניירת )עמוד 

 20ח של המנוחה, מסר את תעודת הרופא לעו"ד ולפרוטוקול(, היה פעיל בנושא יפוי הכ

 21הדבר יכול להצביע על מסקנה של  .  גם בהיבט זה, משנעשתה הצוואה לטובתו,א5ק

 22 השפעה בלתי הוגנת.

 23 

 24(, שהיא לא 3962, )כשבוע לפני עריכת צוואת 6תמוה הדבר שהמנוחה אמרה לתובע  52.1

 25תה מאושפזת בבית החולים, ומן ימרוצה מהצוואה הקודמת, וכל זאת כאשר הי

 26לו העדויות שכבר סקרתי לעיל, המנוחה בקושי דיברה ורק הנהנה בראשה, ואפי

 27 "..קצת קצתלדברי המטפלת הסיעודית דיברה רק "

 28 
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 1, יכולות אף הן 3962הנסיבות המתוארות לעיל, והבהילות של עריכת צוואת  52.7

 2 להצביע על השפעה בלתי הוגנת מצד התובעים על המנוחה.

 3 

 4שקלול כל המבחנים המצטברים שסקרתי לעיל מצביעים בפירוש על השפעה בלתי הוגנת,  .54

 5עתה, לעניות דעתי, התובעים לא נשאו בנטל המושת עליהם להוכיח העדרה של  ואומר כבר

 6 השפעה בלתי הוגנת, ואילו הנתבעים נשאו בנטל של הוכחת ההשפעה הבלתי הוגנת.

 7 

 8אמנם ארבעת המבחנים שסרקתי לעיל הם המקובלים בפסיקה כדי לבחון את השאלה,  .55

 9חנים אלה אינם חזות הכל, כך קובע תה השפעה בלתי הוגנת אם לאו, אולם מביהאם הי

 10", הוצאת המכון למחקרי משפט וכלכלה פגמים בצוואותבספרו "שאול שוחט כבוד השופט 

 11, היינו יש לבדוק כל מקרה לפי נסיבותיו ; ראה בעניין זה גם פסק הדין 335בע"מ, עמוד 

 12גם המצב הפיזי , בו נקבע ש246( 2פ"ד נ)שטיינר נ' ארגון עולי מרכז אירופה  3599/02בע"א 

 13של המצווה, מצבו המנטלי והנפשי, מידת חולשתו וסוג התלות שהוא תלוי בזולת, בדידותו 

 14 וכיו"ב, כל אלה גורמים היכולים להשפיע על המסקנה.

 15 

 16אכן, הצטברות כל   -כדי שלא לחזור על הדברים שכבר פירטתי באריכות בפסק דיני לעיל  

 17שה של המנוחה המאושפזת בבית חולים, כשהיא הגורמים האמורים לעיל, מצבה הפיזי הק

 18חסרת ישע, ואף בלתי כשירה קוגניטיבית, עולה תמונה ברורה של השפעה בלתי הוגנת מצד 

 19 התובעים על המנוחה. בנוסף, אסקור להלן עדויות נוספות מהן עולה המסקנה האמורה :

 20 

 21 : מ5אעו"ד  –עד התביעה  55.6 

 22ו שהתה, ולדבריו לאחר מספר שאלות  העד הגיע אל המנוחה בבית האבות ב 

 23, אך 6ח לתובע מס' וסטנדרטיות, היא אישרה בפניו, כי היא רוצה לתת יפוי כ

 24 בהגינותו

 25 73הוא הודה שאינו יודע להעריך את מצבה הקוגניטיבי של המנוחה )עמוד  

 26לפרוטוקול(, לדבריו גם אינו צריך לוודא כי החותם יודע על מה הוא חותם ומה 

 27 4בסיכומיו, פעל בניגוד לתקנה  2כפי שטוען הנתבע  –של צעדיו, ולמעשה ההשלכות 

 28 –ד' לתקנות הנוטריונים, לפיכך גם לא אייחס משקל לעדותו "לטובת" התובעים 
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 1אלא דווקא נשמע ההיפך מכך, בנסיבות אלה עדותו באשר ל"צלילות" המנוחה אין 

 2 לה חשיבות, מה גם שאין הוא יכול לתת עדות רפואית.

 3 

 4 .)המטפלת הסיעודית(  ס5פהגב'  –עדות התביעה  55.3 

 5יה כאשר דרשתי שיהיה מתורגמן יהעדה אינה קוראת או דוברת עברית, בפעם השנ 

 6 לדבריה, הופיע מתורגמן בלתי מקצועי, וספק אם הבינה משמעות האזהרה.

 7, הינו עוד קודם טירתה של המנוחה, 60.91.3962עדה זו נתנה תצהיר שנושא תאריך  

 8 דבר המעורר קושי בפני עצמו.

 9תה נוכחת י", היא אישרה בחקירתה שהיקצת קצתהעדה אשרה שהמנוחה דיברה " 

 10 06בעת חתימת המנוחה על הצוואה, לפי בקשת המנוחה )ראה דבריה בעמוד 

 11לפרוטוקול(, מאידך, העדה אשרה שהיא לא ידעה על מה המנוחה חתמה כיוון 

 12לפרוטוקול(, גם בעדותה, אין כדי  03ד שאינה יודעת לקרוא עברית )ראה עמו

 13 לתמוך בגרסת התביעה.

 14 

 15 5 א5קעדות עו"ד  55.2 

 16בעניין עדות זאת, צר לי לומר שעלו מספר תמיהות באשר לעובדות : לא ברור מדוע 

 17את התובע לקבל חוות דעת רפואית עוד קודם שביקר אצל  א5קהנחה עו"ד 

 18את המנוחה, אך חרף  ק5המנוחה, הבדיקה הראשונה נערכה ביום ביקורו של עו"ד 

 19, נחתמה הצוואה למחרת על ידי המנוחה, 90.91.3962-האמור בתעודה הרפואית מ

 20נאמר, כי המנוחה אינה יכולה לחוות  0.1.62-וכל זאת כאשר בתעודה הרפואית מ

 21 דעתה בקשר לאפוטרופסות...

 22 

 23השיב בחקירתו הנגדית, כי ערך תרשומת של השיחה עם המנוחה, אך לא  א5קעו"ד 

 24ף תרשומת זאת. בחלוף יומיים כאשר ביקר את המנוחה מתוך כבוד ערך צר

 25 תרשומת, הדבר מעורר תמיהה.

 26 

 27עד כה, חרף היותו נוטריון, נמנע מלהחתים המנוחה על צוואה נוטריונית, השיב 

 28", לא נתן הסבר מתקבל על לא בא ליתשובות מתחמקות כפי שציטטתי לעיל, כי "

 29את  6ח, וביחוד כאשר בבנק סירבו לקבל מהתובע והדעת מדוע היה צורך ביפוי הכ
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 1ח כללי ?? לא היו בפיו הסברים, ראה וח הנוטריוני, כיצד יקבלו יפוי כויפוי הכ

 2 .2-ו 3סתירות מרובות בעדותו כפי שאלה נסקרו בסיכומי הנתבעים 

 3 

 4 ד5מעו"ד  –עדת התביעה  55.4 

 5תה ציינה העדה, כי אקדים ואומר, כי התקשיתי לתת אמון בדבריה. בתחילת עדו 

 6לפרוטוקול(, דבר כה  324המנוחה שוחחה אתה במעמד החתימה על הצוואה )עמוד 

 7, 0.1.62-מהותי לא הוזכר בתצהירה, שלא ברור מדוע קראה התעודה הרפואית ב

 8לא יכולה תה להסביר מדוע התעלמה מקביעת הרופא שהמנוחה יאך לא יכולה הי

 9 להביע דעתה באשר לאפוטרופסות.

 10 343, ועם זאת נראה היה )עמוד 5קזכור שעדה זו היא שותפתו למשרד של עו"ד יש ל 

 11אומרת את אשר  0.1.62-תה מופתעת לגלות, כי התעודה מילפרוטוקול(, כי הי

 12 תמהתני. ? אומרת. אם כך, האם קראה אותה

 13כך או אחרת, לצערי גם אמינותה של עדה זו מוטלת בספק בעיני, משנה תוקף נוכח  

 14חה עם המנוחה שאחרים אמרו שבקושי דיברה, שרק הנהנה בראשה, עדותה ששו

 15 תה מבולבלת, ואף היה צורך לקשור אותה למיטתה.ישהי

 16 לצערי, לא נתתי אמון בעדותה. 

 17 

 18שה ערירית, שכל חייה תרמה יתה איאוסיף עוד לכך, כי מהעדויות שהיו בפני שהמנוחה הי .51

 19בהיותה צלולה בדעתה, ציוותה את הצוואה לצדקה, ואף טבעי בעיני שבשיקול דעת, 

 20יתה מצטרפת לקייטנות של ילדים י(, המנוחה שה3997-)לרבות תיקונה ב 3993-המוקדמת ב

 21", שהעמיקה בתרבות מוצאה, ובעמותות הקשורות לטיפוח ...חולים שארגנה עמותת 

 22שטיפחה ימים לפני מותה, ותפנה עורף למפעל הצדקה  69תרבות זו, לא סביר שתשנה טענה 

 23 כל חייה.

 24 

 25גם מטעם זה לבדו, )בלי הטעם שהמנוחה לא ידעה להבחין בטיבה של צווה( ,  –המסקנה  .57

 26 בטלה5 – 4443אני קובעת כי צוואת 

 27 

 28 

 29 
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 1 

 2 

 3 . סיכומו של דבר

 4 

 5 אני קובעת כדלקמן : .53

 6 

 7 , ודוחה התביעה לקיים צוואה זו.3962אני מקבלת ההתנגדויות באשר לצוואת  53.6 

 8 

 9-ו 44174-41-49וההתנגדויות לה )ת"ע  4444תביעות באשר לקיום צוואת ה 53.3

 10 44:445בשעה  44544547( נקבעות לקדם משפט ליום 96444-49-49ת"ע 

 11 

 12המזכירות תשלח פסק דיני לב"כ הצדדים בדואר רשום, ותסגור התיקים  53.2

 13 שבכותרת5

 14 

 15 ₪. 19,999בסך  התובעים ישאו בהוצאות הנתבעים על פי קבלות ובשכ"ט עו"ד .50

 16 

 17 ניתן לפרסום בהשמטת שמות. .19

 18 

 19 

 20 

 21 , בהעדר הצדדים.3967מאי  63 63ניתן היום,  כ"ב אייר תשע"ז, 

 22 

 23 

 24 


