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 ע"י עו"ד אבנר אשד

  1רחוב תרמ"ב 

 לציון-ראשון

 2 

 3 

 פסק דין

 4 

 5 

 6 והתנגדות לה. 11.13.0111מיום  "(,המנוח)להלן: "ז"ל .ע שצוואת המנוח בפניי בקשה לקיום 

 7 שנים במותו. 11כשהוא בן  11.11.0111המנוח הלך לעולמו ביום 

 8 11.11.0110בהמשך לבקשה מוקדמת שהגישה המתנגדת, ביתו של המנוח, לרשם הירושה, ניתן ביום 

 9 "(.הקיום צו)להלן: " 09.13.1112צו לקיום צוואת המנוח  מיום  

 10 



 
 יפו -ענייני משפחה בתל אביב בית משפט ל

  

 אביב ואח'-ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל .שב 5522-42-42ת"ע 

 

  

 11מתוך  0

 1לאחר כשמונה חודשים ממתן צו הקיום , עתר התובע לביטול צו קיום הצוואה שניתן וכן עתר למתן 

 2 )להלן: 11.13.0111היא הצוואה שבנדון מיום  -צו קיום לצוואה מאוחרת יותר שערך לטענתו המנוח

 3 "(."הצוואה

 4המנוח ובה הוא מצווה כי  , עליה חתום11.13.0111הצוואה שבנדון הינה צוואה נוטריונית מיום 

 5 , הוא התובע.ב.ש ד.לאחר מותו כל רכושו יועבר למר 

 6מאחר והן נטשו אותו  .)המתנגדת( וא ר.עוד בצוואה הצהיר המנוח כי איננו מצווה דבר לשתי בנותיו 

 7 ואינן סועדות אותו לעת זיקנה.

 8 ל. ק.לצוואה צורף אישור עשיית צוואה על ידי הנוטריון, עו"ד 

 9 

 10, הסכימה התובעת לביטול צו הקיום שניתן  וזאת מבלי 11.11.0113שהתקיים בתיק ביום בדיון 

 11לפגוע באף טענה אשר הועלתה ע"י מי מהצדדים, עוד הוסכם כי בית המשפט ידון בבקשת התובע 

 12 לקיום הצוואה המאוחרת ובהתנגדות שהוגשה מטעם המתנגדת.

 13 

 14 טענות המתנגדת

 15 

 16 החליט המנוח לעבור להתגורר בבית דיור מוגן  עייתו,ולאחר פטירת ר 0113בשנת  א. .1

 17בשם שבעת הכוכבים בהרצליה פיתוח; לטענת המתנגדת המנוח לא היה בריא 

 18 11.11.0111בלשון המעטה ומצבו הבריאותי הלך והדרדר עם השנים עד שביום 

 19 מונה למנוח אפוטרופוס על גופו ורכושו בבימ"ש לענייני משפחה בראשל"צ. 

 20 ר בסמוך למועד האמור, הלך המנוח לעולמו.למרבה הצע

 21כאמור לעיל, בסמוך לאחר פטירת המנוח הוגשה לרשם לענייני ירושה בקשה לקיום 

 22אשר נתן למנוח שירותים  פ. ב.שהותיר המנוח אצל עו"ד  09.13.1112הצוואה מיום 

 23 משפטיים שונים משך השנים. 

 24רסמה וכנדרש עפ"י הוראות חרף העובדה כי הבקשה למתן צו לקיום הצוואה פו ב. 

 25הדין, ואך לאחר שלא הוגשה התנגדות ניתן צו לקיום הצוואה האמורה , הרי שרק 

 26בחלוף כשמונה חודשים ממועד מתן צו הקיום פנה התובע בבקשה לביטול צו קיום 

 27; לא זו אף זו, המתנגדת טענה כי בשיהוי ניכר וכבדהצוואה דהיינו הבקשה הוגשה  

 28הוא הועבר לה כולו וזאת כיורשת החוקית עפ"י הצוואה והיא  העיזבון כבר חולק,

 29 כבר העבירה מחציתו לאחותה, היא בתו השנייה של המנוח.

 30לטענת המתנגדת בחלוף הזמן ומשעה שהעזבון חולק, הרי שהעתרות לבקשה תביא  ג. 

 31 אף לפגיעה באינטרס ההסתמכות של המתנגדת, של אחותה ובתקנת הציבור.

 32 
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 1למעט הטענה כי "נפגשו בשנים  -נו מפרט את נסיבות ההיכרות עם המנוחהתובע אי א. .0

 2האחרונות לחיי המנוח" לא ברור כיצד הכיר את המנוח, היכן, מה פירוש טענתו כי 

 3 סעד את המנוח ובמה דאג לצרכיו.

 4חברו יחד בטענה כי הם מסייעים למנוח  פ.לטענת המתנגדת, התובע כמו גם עו"ד 

 5 שה המדובר היה בניצול כבד.ותומכים בו כאשר למע

 6( 0110..00.1לבקשתו לביטול צו קיום הצוואה )הבקשה מיום  3טוען התובע בסעיף  ב. 

 7עקב מצב בריאותו של המבקש, לא עלה בידו להיות  "בחודשיים האחרוניםכי: 

 8]ההדגשה איננה במקור אלא אם בקשר עם המנוח ורק לאחרונה נודע לו כי נפטר." 

 9 נאמר אחרת .מ.ד[

 10לטענת המתנגדת, מיד לאחר שהתובע החתים במרמה ובעושק את המנוח על צוואה 

 11 ובכך השיג את מבוקשו, ניתק התובע את הקשר עם המנוח.

 12לטענתה, לא ברור כיצד מתיישבת טענת התובע כי רק בחודשיים האחרונים לא 

 13כאשר התובע כלל לא ידע שהמנוח הפך בחודש  -עלה בידו להיות בקשר עם המנוח

 14לסיעודי, כי הועבר לחברת בת בבית שבעת הכוכבים וכיצד רק  0111קטובר או

 15 חודשים מפטירת המנוח נודע לו כי המנוח הלך לעולמו. 11 -בחלוף כ

 16 פ.לטענת המתנגדת הציג התובע מצג שווא כלפי התובע ולפיו הוא יפנה לעו"ד 

 17על כן נערכה להשבת הכספים המופקדים בידיו והשייכים למנוח ובכך יסייע למנוח ו

 18הצוואה דנן ואולם לא דובים ולא יער; המתנגדת נאלצה לנהל הליכים משפטיים 

 19 בבימ"ש השלום בראשל"צ. פ.מול עו"ד 

 20 

 21 לטענת המתנגדת מצבו הנפשי והגופני של המנוח שהיה בין השאר תשוש, חולה,  א. .3

 22להבחין מרותק למיטתו וסיעודי מוכיח כי המנוח נוצל על ידי התובע וכי לא ידע 

 23בטיבה של צוואה; לטענתה עיון בצוואה הנדונה מעלה כי המנוח לא היה מסוגל 

 24לזכור את היקף רכושו וכן כתב כי הוא אינו מצווה דבר לשתי בנותיו והרי בצוואה 

 25 המוקדמת המנוח ציווה את כל רכושו רק למתנגדת.

 26 כי המנוח  ראייתו הלקויה של המנוח בסמוך לתאריך החתמתו על הצוואה מלמדת ב. 

 27 לא יכול היה לראות שזו צוואה ואת שרשום בה פיסית.   

 28עורך הצוואה וכלל לא ברור הכיצד  ק.לטענת המתנגדת המנוח לא הכיר את עו"ד 

 29 הגיע אליו.

 30לטענת המתנגדת, המנוח כלל לא יצא מבית שבעת הכוכבים במועד עריכת הצוואה  ג. 

 31 לא 11.13.0111ום כי ביום וכראייה צורף אישור מאת האחות האחראית במק

 32 נרשמה יציאת המנוח בספר תנועות הדיירים )נספח ו' להתנגדות(.
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 1אשר על כן נשאלת השאלה הכיצד נכתב באישור הנוטריוני המצורף לצוואה כי 

 2 בהרצלייה. ק.המנוח אכן הוחתם במשרדו של הנוטריון עו"ד 

 3כך לא ברור  -לו פגמיםטוענת המתנגדת כי באישור עשיית צוואה נוטריונית, נפ ד. 

 4לאישור כי "המצווה קרא בפניי את דברי  9בסעיף  ק.הכיצד נרשם ע"י עו"ד 

 5הצוואה כפי שרשמתי אותם" ובהינתן כי המנוח היה כמעט עיוור; אף עניין שכר 

 6 הטרחה לא ברור שכן האישור חסר הבהרה מהו השכר ששולם ובידי מי.

 7 

 8בו של המנוח והחתימו במרמה, עשק אותו, לטענת המתנגדת, התובע ניצל את מצ א. .9

 9 .ותוך טעות קיבל לכאורה חתימת הצוואה המאוחרתכפה עליו 

 10והדבר אף עלה  פ.עוד טוענת המתנגדת כי התובע הבטיח למנוח סיוע בעניין עו"ד  ב. 

 11; אולם מיד ובסמוך לעריכת הצוואה, ניתק ט.מהגרסה שמסר המנוח לעו"ס אורלי 

 12לסיכומי המתנגדת בעניין  21-26זנח אותו )ראה סעיפים התובע קשר עם המנוח ו

 13 זה(.

 14נוכח כל האמור לעיל, נוכח טענת המתנגדת כי הצוואה בנדון נעשתה מחמת השפעה  ג. 

 15בלתי הוגנת, מחמת תחבולה ותרמית, מחמת עושק, ניצול והטעייה ומחמת טעות, 

 16 התבקש ביטול הצוואה הנדונה.

 17 

 18 טענות התובע

 19 

 20 את טענותיו בכך שבנותיו של המנוח "נטשו אותו, החרימו אותו, לא התובע פתח  א. .1

 21 טיפלו בו ורק המתינו למותו כדי לעוט על שארית העיזבון שיוותר". 

 22 לערך וזאת דרך מכר  0119בסיכומיו טען התובע כי פגש לראשונה את המנוח בשנת  ב. 

 23 ות, אשר נולדו היו מחלוקות כספי פ.משותף  נטען כי בין המנוח לבין עו"ד    

 24 .פ.בעקבות הלוואות שהעניק המנוח לעו"ד    

 25"התובע נתבקש בשעתו על ידי המנוח לסיכומי התובע נכתב כדלקמן:  .1בסעיף 

 26לסייע בפתרון המחלוקת ובהשבת כספיו, ואכן כך עשה, בעקבות החברות 

 27 העמוקה בין השניים".

 28ת המנוח בבית הדיור המוגן לערך, הגיע הוא לבקר א 0111לטענת התובע, עד לשנת  ג.

 29בו שהה המנוח, נהג לאכול עימו ארוחות צהריים במקום ומחוצה לו, צפו יחד 

 30 במשחקי כדורסל, התובע הסיע את המנוח לקניות ובילה עימו את זמנו הפנוי.

 31מכתב בידי הנהלת  00.11.0111אשר על כן היה זה אך טבעי כי המנוח הפקיד ביום 

 32מתבקשים הם להודיע לתובע על כל בעיה ו/או צורך בית שבעת הכוכבים ולפיו 

 33 הנוגעים למנוח )צורף כנספח ח' להתנגדות(.
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 1לטענת התובע, במהלך השנה האחרונה לחיי המנוח, נחלש הקשר בין השנים וזאת 

 2עקב מצבו הרפואי של התובע אשר אובחן כחולה סכרת, בנוסף לכך מצבה הרפואי 

 3ת והתובע השקיע את זמנו באימו. בנוסף של אימו של התובע התדרדר בתקופה זא

 4התובע אשר הוא איש עסקים נאלץ להשקיע את זמנו בעסקיו השונים ונסע 

 5 לתקופות ארוכות לחו"ל.

 6התובע גילה אודות פטירת המנוח רק לאחר חודשים ומאחר והקשר ביניהם  ד.

 7התרופף; הואיל והיה ידוע לתובע על קיומה של צוואה שהותיר המנוח מיום 

 8 וביקש כי יפנה לרשם הירושה. ק., פנה התובע לעו"ד 11.13.0111

 9 

 10 לעניין כשירות המנוח לערוך הצוואה טוען התובע כי עניין מינוי אפוטרופוס למנוח  א. .2

 11כשנה וחצי לאחר עריכת הצוואה הנדונה. המנוח  -0111החל רק בחודש ספטמבר  

 12ה כשיר לחלוטין לערוך ידע והכיר את רכושו, ידע להבחין בטיבה של צוואה והי

 13 .0111הצוואה בחודש מרץ 

 14האחרון היה עצמאי הן מהבחינה  -התובע לא השפיע השפעה בלתי הוגנת על המנוח ב.

 15הפיזית והם מהבחינה השכלית הכרתית במועד עריכת הצוואה. המנוח לא נזקק 

 16באופן תלותי לסיוע בפעולות היומיומיות שלו אלא היה אדם עצמאי לחלוטין בתוך 

 17בית האבות. למנוח היתה מטפלת שהגיעה אליו מדי יום והוא היה מוקף בצוות 

 18המקום משכך המנוח לא היה מנותק מאנשים אחרים ולא תלוי בתובע. לעניין 

 19פנה המנוח אליו  0111מעורבות התובע בעריכת הצוואה טען האחרון כי בשלהי 

 20תו הוא מכיר שנים או ק.וביקש את המלצתו לעו"ד, התובע מצידו המליץ על עו"ד 

 21רבות ובהתאם לכך ביקש המנוח מהתובע להסיע אותו לעו"ד משכך לא ניתן לטעון 

 22 כי התובע היה מעורב בעריכת הצוואה.

 23התובע דחה טענות המתנגדת כי המנוח חתם על הצוואה מתוך טעות או מתוך  ג.

 24 היתה כדין. ק.מרמה וטען כי החתימה על הצוואה במשרדו של עו"ד 

 25ל כן עותר התובע לקבוע כי הצוואה שבנדון כשירה היא ויש להורות על מתן אשר ע ד.

 26 צו לקיומה.

 27 

 28 דיון

 29 

 30 במסגרת תביעה זו מתעוררות השאלות הבאות: .6

 31 

 32 האם הצוואה נערכה עת המנוח לא יכול היה להבחין בטיבה של צוואה ובהתאם להוראות  (א

 33 "(.חוק הירושה)להלן: " 1121 –, תשכ"ה חוק הירושהל  02סעיף  

http://www.nevo.co.il/law/72178/30.b
http://www.nevo.co.il/law/72178
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 11מתוך  2

 1 

 2 .חוק הירושהל )ב(31סעיף האם הצוואה נערכה מחמת טעות של המנוח בהתאם להוראות  (ב

 3 

 4 .)א( לחוק הירושה 31בסעיף האם הצוואה נערכה מחמת תחבולה או תרמית וכאמור  (ג

 5 

 6 )א(31סעיף בהאם הצוואה נערכה מחמת השפעה בלתי הוגנת מצידו של התובע וכאמור  (ד

 7 לחוק     

 8 הירושה. 

 9 

 10 

 11 

 12 הוכחה והשכנוענטל ה ..

 13 

 14הדין המתנגד לקיום הצוואה ככל שלא נפלו -ככלל, נטל השכנוע מוטל על בעל .א

 15 בגדריה 

 16 פגמים צורניים. 

 17" )הוצאת נבו( בעמ' 5691 –תשכ"ה  חוק הירושהפירוש לראה פרופ' ש' שילה, "   

030 . 18 

 19 , 36.( 3)בוסקילה נ' בוסקילה, פ"ד נה 16/.011ע"א     

 20 .392( 0)עוזרי נ' עוזרי, פ"ד לג 131/66ע"א    

  21 

 22 הצוואה שבבסיס התובענה דנן הינה 'צוואה בפני רשות', אשר דרכי עריכתה נקבעו  .ב

 23 לחוק הירושה: 00ף בסעי 

 24"צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את 

 25 הצוואה שנעשתה ביום ובמקום הנקוב בה כיום עשייה ומקומה".

 26 

 27  סעיף זה אפוא, אינו דורש תנאים צורניים לתוקפה של צוואה בפני רשות.

 28 

 29 119( עמ' 0119צאת סדן, )הו דיני ירושה ועזבוןבספרם של שוחט, פיינברג ופלומין 

 30 נאמר כך:

 31 
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 11מתוך  6

 1לחוק( הם מסימני  22"קיומו של מצווה וקיומה של רשות )כהגדרתה בסעיף 

 2ההיכר של צוואה בפני רשות. בהיעדרם של אלה אין הצוואה ראויה לשמה ולא 

 3 )א( לחוק לשם קיומה".21ניתן לעשות שימוש בהוראות סעיף

 4 

 5 ה נפלו פגמים צורניים אשר עפ"י בנסיבות מקרה זה, טענה המתנגדת כי בצווא .ג

 6ההלכה הפסוקה הופכים את נטל ההוכחה ומעבירים אותו בעניינו לכתפי התובע; 

 7 להלן תיבחנה טענות המתנגדת בעניין.

 8 לחוק הירושה וכאמור כי צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה  00קובע סעיף  .ד

 9 ם הנקוב בהשנעשתה ביום ובמקושהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה 

 10כיום עשייה ומקומה.  טענה המתנגדת כי הנוטריון עורך הצוואה לא רשם בצוואה 

 11עצמה את המקום שבו נערכה ונחתמה אלא אך באישור הצוואה שצורף לצוואה. 

 12לטענת המתנגדת אי רישום מקום עריכת הצוואה על גבי הצוואה עצמה, מהווה 

 13 . 1166-קנות הנוטריונים תשל"ז)ד( לת 9פגם בצוואה ומנוגד אף לנדרש בתקנה 

 14על גבי הצוואה עצמה כי לכאורה  ק.לטענת המתנגדת, לא בכדי לא ציין עו"ד 

 15נערכה במשרדו אשר בהרצלייה שכן לטענתה, המנוח כלל לא היה במשרדו של 

 16 הנוטריון. 

 17אין ספק כי מקום בו נערכת צוואה בפני רשות, יש להקפיד על כל פרט ופרט ולו כדי 

 18ראייתית ביכולתו של מבקש צו הקיום לשקף את שארע עת נערכה  לא לפגום

 19 הצוואה. 

 20, ק.במקרה דנן נכתב מפורשות באישור עשיית הצוואה אשר צורף לה כי עו"ד 

 21ניצב בפניו  11.13.0111הרצלייה, מאשר בזאת כי ביום  32נוטריון ברחוב סוקולוב 

 22 בהרצלייה וערך את הצוואה. במשרדוהמנוח 

 23ת כי ראוי שמקום עריכת הצוואה היה מצויין על גבי הצוואה עצמה צודקת המתנגד

 24ואולם במקרה דנן לא נראה כי המדובר בפגם של ממש, בוודאי לא כזה המעביר את 

 25 נטל ההוכחה לכתפי התובע.

 26 

 27 הקובעות  1166-לתקנות הנוטריונים התשל"ז  9עוד מפנה המתנגדת לתקנה  .ה

 28 כדלקמן: 

 29 

 30 וחופשיות הרצון . בירור הכשרות המשפטית4"  

 31יברר תחילה אם נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו,  )א(

 32  הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו.

... 33 
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 11מתוך  .

 1נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות הענין לא  )ד(

 2מלאה את משמעותה  שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החפשי ושהוא מבין הבנה

 3 של הפעולה.

 4לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את  )ה(

 5תעודה הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו 

 6לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה  רפואית

 7 ".שמר בידי הנוטריוןהרפואית תצורף לעותק האישור שיי

 8עת נערכה צוואתו,היה חולה מאוד,   1.לטענת המתנגדת, המנוח אשר היה כבן 

 9 תשוש ואינו כשיר לערוך הצוואה.

 10על כן טוענת המתנגדת כי היה על הנוטריון לברר תחילה האם הניצב בפניו כשיר 

 11מלאה לעשיית הצוואה ולהיות משוכנע כי המנוח פועל מרצונו החופשי ומבין הבנה 

 12 את משמעותה של הפעולה.

 13כפי שיודגם להלן, הרי שהנוטריון אכן מצא לנכון להפנות את המנוח לבדיקת 

 14פסיכוגריאטר שכן צפה כבר אז כי "התיק לא ילך חלק"; מדברים אלו עולה כי אף 

 15לטענת הנוטריון עצמו היה חשש באותה עת אשר הוא ביקש להפיג באמצעות 

 16בהתנהלות האמורה משום פגם הסותר את חובת  בדיקה של המנוח אך לא מצאתי

 17הנוטריון עפ"י תקנות הנוטריונים קרי, הנוטריון אכן ניהל שיחה עם המנוח וככל 

 18 הנראה  התרשם כי בפניו עומד מצווה כשיר ועל כן נאות לערוך הצוואה.

 19אמנם הרחיבה באשר לדרישת התעודה הרפואית למצווה "מרותק למיטתו"; 

 20ללה גם אדם אשר קשה לו להתנייד, אדם מבוגר אשר מחמת הפסיקה מושג זה וכ

 21גילו או חוליו קשה לו לצאת מביתו ולפיכך אף במקרים כאלה יש צורך בקבלת 

 22 עטיה נ' ניסני ואח'. 31.0/13ת"ע  תעודה רפואית בטרם עריכת צוואה. ראה 

 23המנוח כנטען הגיע בגפו למשרדו של הנוטריון ושהה שם לבדו עת נערכה הצוואה 

 24ואף עזב את המשרד בכוחות עצמו ; אף אם עסקינן במצווה חולה, אין המדובר 

 25 במצווה "מרותק למיטתו" המצריך הצגת תעודה רפואית לצורך ביצוע הפעולה. 

 26 , בה נקבע: 1166-, התשל"זתקנות הנוטריוניםל .תקנה הפנתה המתנגדת לבנוסף  .ו

 27 ציון מומים מסוימים של הניצב בפני נוטריון"  

 28ניצב לפני נוטריון לשם אימות חתימה, קבלת תצהיר או הצהרה אחרת או עריכת 

 29מסמך לחתימתו אדם שהוא אילם, חרש או עיוור, יציין הנוטריון באישורו את 

 30תכנע שאותו אדם אמנם הבין את משמעותה של עובדה זו וכן את הדרך שבה הש

 31הפעולה; שוכנע נוטריון שהניצב לפניו אינו יודע לחתום את שמו, יבוא, לענין 

 32 ".טביעת האצבע שלו -תקנות אלה, במקום החתימה 

http://www.nevo.co.il/law/72999/8
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 11מתוך  1

 1לטענת המתנגדת, המנוח היה עיוור כליל בעין אחת ולוקה באופן חמור ביותר 

 2 ל היה לקרוא.ועל כן לא יכו -בראייה בעינו השנייה

 3בנוסף המנוח היה חולה מאוד ותשוש נפשית וחרף כך, לא ציין הנוטריון עובדות 

 4 אלו באישור ואת הדרך שבה השתכנע שאותו אדם אכן הבין את משמעות הפעולה.

 5 , הצוואה את למנוח הקריא כי הנוטריון עדות לרבותנוכח הראיות שהונחו בפניי,  .ז

 6 מצאתי אכן אם ואף המנוח כשירות בעניין השהוגש הרפואית הדעת חוות לרבות  

 7  דופי

 8 נפל זו התנהלות בשל כי לקבוע מקום מצאתי לא, להלן כך ועל הנוטריון בהתנהלות

 9 זלוף - ../32 א"ע וראה התובע לכתפי ההוכחה נטל את המעביר פגם, בצוואה פגם

 10 ...1.1-1' עמ, 1.9(, 3)מו ד"פ.  שאול זלוף' נ' אח 3-ו דורה

 11 

 12  מתווה משפטי –אי כשרות המצווה  .1

 13 

 14 הכלל הוא כי כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו וכל אדם כשר  א.

 15דין של -לפעולות משפטיות, אלא אם נשללה או הוגבלה כשרותו בחוק או בפסק

 16 –, תשכ"ב חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותל 0-ו 1סעיפים משפט )-בית

 17אי לכך, כל אדם כשר לעשות צוואה, אלא אם כן כשרות זו נשללה ממנו כדין  (.1120

 18 (. 119, 111( 3) בנדל נ' בנדל, פ"ד לה 1./121, 11/61.ע"א )

 19 

 20 עניינה של הטענה בדבר אי כשרות המצווה היא במצבו הנפשי, המנטלי והגופני של  .ב

 21המצווה לעת עריכת הצוואה. נקודת הזמן המסוימת הרלוונטית לבחינת כושרו של 

 22 1010/11ע"א הבחין בטיבה של צוואה היא 'שעת עשייתה של הצוואה' )המצווה ל

 23(. על כן, צוואה תהא תקפה אם נעשתה 611( 3) קרן לב"י נ' בינשטוק ואח', פ"ד מח

 24כן בנקודת זמן שבה ידע המנוח להבחין בטיבה של צוואה, אף אם לפני כן או אחרי 

 25השתנה מצבו. גם אם סבל המצווה מרגעים, או אף מתקופות שבהם נתערפלה דעתו 

 26קודם לעשיית הצוואה ולאחריה, הרי שאם בית המשפט ימצא כי המצווה היה בעל 

 27 כושר להבחין בטיבה של צוואה במועד עשייתה תקוים הצוואה. 

 28 

 29שהוא עורך  מן המצווה 'היודע להבחין בטיבה של צוואה' נדרשת מודעות לעובדה

 30צוואה, להיקף רכושו, מי הם הזוכים על פי הצוואה, את מי הוא מבקש להדיר מן 

 31הירושה וכן מודעות לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו. על המצווה להתייחס 

 32בעניין  11/61.א ע"למציאות הסובבת אותו ולגבש רצון חופשי )ראה לעניין זה: 
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 11מתוך  11

 1;  שוחט, גולדברג, .31( 1) היועמ"ש נ' מרום, פד"י מט 11.1/13ע"א בנדל, לעיל; 

 2 (..1, בעמ' דיני ירושה ועיזבוןפלומין, 

 3 

 4לצורך שלילת הכשרות לא די בהעלאת ספקות בלבד. כמות ההוכחה אינה עניין של 

 5 בעניין בנדל לעיל(.  11/61.ע"א כך )מה ב

 6בענייננו כאמור, מוטל נטל השכנוע על המתנגדת להוכיח כי המנוח לא ידע להבחין 

 7בטיבה של צוואה במשמעות מונח זה כמפורט לעיל; נטל זה יורם באמצעות עדות 

 8, פדי שוורץ נ' בית אולפנא בית אהרון וישראל 11/6112ע"א רפואית כלשהי וראה 

 9 .  011( 0נ"ד )

 10 

 11 ולבקשת המתנגדת, מומחה מטעם בית המשפט  06.11.0119במקרה דנן, מונה ביום  .ג

 12 הוא הפסיכוגריאטר פרופ' ירמיהו הייניק . 

 13אל המומחה הועברו מסמכים רפואיים של המנוח וביניהם תיק המטופל מבית 

 14 שבעת הכוכבים.

 15, המונה עשרה עמודים ובוחנת את כלל 13.10.0111עת המומחה מיום חוות ד

 16 המסמכים הרפואיים שהועברו למומחה, מסוכמת כדלקמן:

 17"אינני מוצא , בהסתמך על החומר הרפואי שסקרתי, עדות לכך כי המנוח בתאריך 

 18סבל מדמנציה קשה, מפסיכוזה, ממצב בלבולי חריף, אשר עלולים   2116..55.1

 19כשרות לצוות. מוזכרות, חודשים אחדים קודם לכן בטופס שנועד היו לפגוע ב

 20לקבלת שירותי סיעוד, "הפרעות התמצאות קשות", אך אלה לא אובחנו בתור 

 21דמנציה, אין איזכור שלהם בתאור מצבו של המנוח על ידי גורמים אחדים בתקופה 

 22זכר הרלוונטית, ואין פירוט או כימות שלהם בבדיקה אוביקטיבית. כמו כן מו

 23דיכאון, ללא פירוט, מוזכר מהלך חוזר שלו )דהיינו, עם אפשרות להפוגות(, ואשר 

 24היה מטופל תרופתית. המנוח המשיך להתגורר במחלקת עצמאים עד להעברתו 

 25במצבו. לאור כל אלה,  הזמן האחרוןעקב התדרדרות של  2151לסיעודית בספטבר 

 26עותי, אם כי לא מוחלט, כף המאזניים בשאלה שעל הפרק נוטה יותר באופן משמ

 27 המנוח היה כשר לצוות." 16..55.1לכך שבמועד 

 28 

 29עינינו הרואות כי המומחה מטעם ביהמ"ש קבע כי ככל הנראה המנוח היה כשיר 

 30 טיבית והנפשית לערוך הצוואה הנדונה במועד בו נערכה.נמהבחינה הקוג

 31 רק ביום המתנגדת טענה כי מלוא תיקו הרפואי של המנוח התקבל לתיק ביהמ"ש  .ד

 32ומשכך לא כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים הונחו בפני המומחה;  11.10.0112

 33כן נטען כי לא עמדו לעיון המומחה הדוחו"ת בכתב של העובדים הסוציאליים של 

http://www.nevo.co.il/case/17925822
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 11מתוך  11

 1בית שבעת הכוכבים אשר נרשמו בזמן אמת וכן המומחה לא שוחח עם האנשים 

 2חלות גריאטריות לא מאובחנות הקרובים למנוח, דבר שנהוג לאפשר שכן ידוע שמ

 3 לסיכומי המתנגדת(. 111בזמן כמו בלבול ואלצהיימר )ראה סעיף 

  4 

 5למתנגדת היתה הזדמנות לזמן את המומחה לחקירה על חוות דעתו ולעמת אותו 

 6עם מסמכים רפואיים שונים כרצונה וכן עם עדויות שונות שהובאו על ידה לבית 

 7 המשפט ועפ"י הוראות הדין.

 8 אף זימנה את פרופ' הייניק לבית המשפט והוא היה אמור להתייצב  המתנגדת 

 9 .13.10.0112לחקירה ביום  

 10ואולם בהודעה שהוגשה על ידי ב"כ המתנגדת, חזרה בה האחרונה וויתרה על 

 11 חקירתו של המומחה.

 12לסיכומיה טענה המתנגדת כי לא ראתה צורך להכביד בהוצאותיה  111בסעיף  

 13 ולייעול 

 14 אה כל טעם לזימון המומחה וכי הדבר מיותר.הדיון לא מצ 

 15 עם כל הכבוד הרי שטענות המתנגדת כנגד חוות עת המומחה אשר מונה לבקשתה,  .ה

 16מקומן היו באמצעות שאלות הבהרה וחקירה נגדית של המומחה. מקום בו 

 17החליטה המתנגדת להמנע מהפרוצדורה האמורה והמתאפשרת לה עפ"י הוראות 

 18 לטעון לעניין מהימנות חוות הדעת ומסקנותיה.הדין הרי שמושתקת היא 

 19 נכון היא כי ההכרעה ושיקול הדעת נותר לעולם בידי בי המשפט; .ו

 20הלכה היא, כי על אף שבית המשפט הוא זה המכריע הסופי ואין הוא מחויב לקבל 

 21חוות דעת שניתנו על ידי מומחים מטעמו, הרי שסטייה מחוות דעתו של המומחה 

 22חברת יצחק  ../013ע"א ת סיבה בולטת לעין לעשות כן  תיעשה רק כאשר נראי

 23 ....31.10]פורסם בנבו[ פס"ד מיום   נימן להשכרה בע"מ נ' רבי

 24במקרה דנן, לא עלה בידי המתנגדת לקעקע את האמור בחות הדעת ו/או את 

 25מהימנותה ומשכך אני מורה על קבלת מסקנות חוות דעת המומחה וקובעת כי 

 26נה המנטלית והקוגנטיבית עת נערכה הצוואה בנדון ועל כן המנוח כשיר היה מהבחי

 27 לחוק הירושה. 02דוחה את טענת העדר הכשרות ובמובן של סעיף 

 28 

 29משנדחתה טענת העדר הכשירות של המנוח, נעבור לבחינה האם הצוואה נערכה מחמת  .11

 30מחמת תחבולה או תרמית  או   חוק הירושהל )ב(31סעיף טעות של המנוח בהתאם להוראות 

 31 .)א( לחוק הירושה 31בסעיף וכאמור 

 32לצורך כך, תיבחנה נסיבות עריכת הצוואה שבנדון והתמונה שהצטיירה לעיני המנוח במועד  

 33 הרלוונטי.

http://www.nevo.co.il/law/72178/30.b
http://www.nevo.co.il/law/72178
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 11מתוך  10

 1 

 2 הקשר בין המנוח לתובע 

 3האמור לעיל והקביעה כי המנוח כשיר היה מהבחינה הקוגנטיבית, הרי חרף  .א

 4 שבחינת 

 5מכלול הנסיבות המיוחדות בענייננו מלמדת כי הצוואה נשוא המחלוקת נערכה 

 6בנסיבות חריגות ובעייתיות ביותר שיש בהן כדי להוכיח כי התובע עשה שימוש 

 7תחבולה, הטעיה ותרמית באמון ובכוח שיש לו כלפי המנוח בין באופן ישיר ובין ב

 8על מנת להשפיע שלא כדין על המנוח לערוך צוואה המזכה אותו בכל רכושו. להלן 

 9 יפורטו מכלול הטעמים שעומדים ביסוד מסקנתי זו. 

 10שנים( נוצר קשר בדרך שאינה  31 -בין המנוח לתובע )אשר ביניהם הפרש של כ .ב

 11 ברורה 

 12 וי במחלוקת.לחלוטין; גם המועד בו הכירו המנוח והתובע שנ 

 13)ראה  0111העיד התובע בפניי כי הוא מכיר את המנוח משנת  03.10.0112ביום 

 14 עמוד 

 15 (. 01-02לפרוטוקול, שורות  136

 16בהמשך חקירתו באותו היום העיד התובע כי הכיר את המנוח רק כאשר האחרון 

 17 ב."הכרתי אותו מיד לאחר שובמילותיו:   0110נכנס לבית שבעת הכוכבים בשנת 

 18 (. 01קול, שורה ולפרוט 131)עמוד  " 2112הכניס אותו. בשנת מ.ד(  פ. ב.ו"ד )ע

 19"החל מן המועד בו כדלקמן:  11בסיכומים שהוגשו מטעם התובע נכתב בסעיף 

 20 לערך, התידדו מאוד המנוח והתובע". 2114נפגשו לראשונה, בשנת 

 21 

 22ה בשיחתם וכפי שתפורט להלן, טענה היא כי המנוח סיפר ל ט.בעדותה של עו"ס 

 23שהכיר "מכר" חדש לפני מספר חודשים, קרי ההיכרות בין  0111בחודש אפריל 

 24 . 0111השניים היתה בראשית שנת 

 25 

 26 גם מועד סיום מערכת היחסים בפועל בין המנוח לתובע, לוט בערפל.

 27התובע נקב בשלל גרסאות ומרובן עולה כי לכל הפחות בשנה האחרונה לפני 

 28 ר כלל עם המנוח.הפטירה, לא היה התובע בקש

 29עד לשנת בסיכומיו טען התובע כי המשיך לבקר את המנוח ולעמוד איתו בקשר 

 30 לסיכומי התובע(. 01)ראה סעיף  לערך 2151

 31 

 32 כתב התובע כדלקמן: 03בהמשך הסיכומים, בסעיף 
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 11מתוך  13

 1"במהלך השנה האחרונה לחיי המנוח, נחלש הקשר בין התובע למנוח וזאת עקב 

 2ר אובחן כחולה סכרת, בנוסף לכך מצבה הרפואי של מצבו הרפואי של התובע אש

 3אימו של התובע התדרדר בתקופה זאת, עקב גילה המבוגר, והתובע השקיע מיטב 

 4מרצו וזמנו לשם סיוע לאימו בשעת מחלתה. בנוסף לכל זאת, התובע אשר הינו 

 5להשקיע זמן רב בעסקיו השונים וכן נסע  איש עסקים )בתחומי הנדל"ן( נאלץ

 6 ארוכות לחו"ל". לתקופות 

 7, נותק הקשר בין 11.11.0111אם כן לפי גרסא זו ומאחר והמנוח הלך לעולמו ביום 

 8 היא שנתו האחרונה של המנוח. 0111רק בשנת המנוח לתובע 

 9 

 10ע"י  0110..00.1לבקשה לביטול צו קיום הצוואה, אשר הוגשה ביום  3בסעיף   

 11 התובע 

 12תו של המבקש, לא עלה בידו להיות עקב מצב בריאו בחודשיים האחרוניםנכתב: "

 13 בקשר עם המנוח ורק לאחרונה נודע לו כי נפטר".

 14 

 15 נשאל התובע אודות הגרסאות השונות וכדלקמן: 03.10.0112בחקירתו ביום   

 16, 2מפנה לפרוטוקול הדיון הראשון, עמ'  –נדבר על הקשר הרציף שלך  "ש.

 17 שורה 

 18א היית איתו בקשר. אקל , ושם אתה מתקן ואומר שבחודשים האחרונים ל22

 19לתגובה להתנגדות שלך אתה  55. בסעיף 15/15/55עליך ואומר שהוא נפטר ביום 

 20, שלא התראיתם בשנה האחרונה 51שורה  2, מפנה לעמ' 2151טוען שעד שנת 

 21 9445-52-52.בפרוטוקול  51שורה  .לתצהירך; בעמ'  .5וחוזר על זה גם בסעיף 

 22אתה אומר שנה  29כי היית טרוד. בשורה אתה אומר שלא היית בקשר שנתיים 

 23אתה אומר עד שלוש שנים. מה נכון מבין כל ארבע  51שורה  .וחצי; בשורה 

 24 כמה זמן לפני פטירתו של המנוח לא היית בקשר? –הגרסאות 

 25 ]פושט ידיו לצדדים[ מה אתה רוצה לשאול? ת.

 26 מה הגרסה הנכונה מבין כולם? ש.

 27שהתחלתי לחשוב אחרי קדם המשפט, תראה, לדעתי, מה שהיה ואחרי  ת.

 28עוה"ד שלי אמר שיכול להיות מצב שלא אצטרך להגיע ולא התכוננתי לכל 

 29התהליכים ולכן לא נתתי תשובות מסודרות. אני חושב שפה התערבב משהו, גם 

 30בתקופה שהוא נפטר ולא ידעתי הכנסתי את זה לזמן שהוא נפטר, כי אם הייתי 

 31בבית האבות היו צריכים להודיע לי וגם עוה"ד  יודע שהוא נפטר, האנשים שעבדו

 32 כשהוא בא להחתים אותי.."

 33  1-.1לפרוטוקול, שורות  112עמוד 
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 11מתוך  19

 1 

 2לערך נותק הקשר  0111מן האמור עולה וכפי שהעיד התובע עצמו, כי החל משנת 

 3 . 0111הצוואה נערכה בשנת  -לחלוטין בין השניים ויוזכר

 4 

 5ר בין התובע למנוח היו ערב רב של כפי האמור לעיל, הסיבות לניתוק הקש 

 6החל ממצבו הרפואי של התובע אשר טען כי לקה בסכרת ואולם בחקירתו  -תירוצים

 7שנים וכבר בשנת  11-קרי, לפני כ 11בפניי הודה כי אובחן כחולה בסוכרת עוד בגיל 

 8 . 06-31לפרוטוקול, שורות  119לערך וראה חקירת התובע בעמוד  0111

 9 הקשר בין מחלת הסכרת שהתגלתה שנים קודם לניתוק הקשר  משכך לא ברור מה  

 10 .0111בשנת   

 11עוד טען התובע כי הסיבה לניתוק היה אימו הקשישה והחולה תוך שלא הובאה כל 

 12ראיה לנטען, כן טען התובע כי נסע נסיעות ארוכות לחו"ל , בין היתר למקסיקו וכן 

 13 לנטען. טען כי אשתו הורתה לו להתנתק, שוב בלא כל אסמכתא

   14 

 15כאשר עומת התובע עם הטענה כי את עסקיו המשיך באותה עת כרגיל, השיב   

 16 התובע:

 17מה שאתה אומר כאן הוא מופרך, כי אתה במשרד שלך באת , כמו שצריך,  ש.

 18 היית שם, במשרד הזה ובמשרד הזה. את העסקים שלך המשכת כרגיל.

 19 מאיפה אתה יודע? ת.

 20 לי אחרת, אני אוכיח לך.  זה מה שאני אומר לך, אם תגיד ש.

 21אדם לא יכול לתלוש את מקור הפרנסה שלו באופן טוטאלי. יכול להיות  ת.

 22 שהייתי קצת יותר ברפרוף, אני לא יודע איך.

 23 . .-13לפרוטוקול, שורות  191עמוד 

 24 

 25בין אם עסקינן בשנה או בשנתיים טרם  -כתוצאה מהנתק בין התובע למנוח

 26 לאחר הפטירה.   כשמונה חודשיםירת המנוח רק גילה התובע אודות פט -הפטירה

 27 :11.11.0113כך העיד התובע בדיון הראשון שהתקיים בתיק ביום 

 28איך דיברת איתו בטלפון כשהוא בכלל לא זיהה את הקרובים שלו פנים  "ש.

 29 אל פנים?

 30 שנים או שנתיים לפני שנפטר דיברתי איתו כל הזמן.  .עד  ת.

 31 בלוויה לא היית? ש.

 32 לא ת.

 33 מתי ידעת שהוא נפטר? ש.
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 11מתוך  11

 1 כשהתקשרתי לבית אבות ת.

 2 לשאול אם הוא חי או לא? ש.

 3 לא. התקשרתי בשביל לדבר איתו. ת.

 4 כמה זמן לפני אותה שיחה התקשרת פעם קודמת? ש.

 5השיחה הקודמת לבית האבות היתה אולי שנה וחצי לפני. לפעמים באתי  ת.

 6 בלי להודיע בטלפון. 

 7 מתי זה היה? ברגע שנודע לך שהוא נפטר ש.

 8 .2152מרץ -בסביבות פברואר ת.

 9 חודשים לא עשית כלום למרות שידעת? 51 ש.

 10יש פה טעות, אני טעיתי. הייתי איתו בקשר לפני והתקשרתי אחרי שהוא  ת.

 11ואני התקשרתי כמה חודשים  5.55.2155נפטר. אני טעיתי, הפוך, הוא נפטר ב

 12 אחריי ואמרו לי שהוא נפטר. 

 13 מתי התקשרת? ש.

 14 חודשים אחרי שהוא נפטר. " 2-1 .ת

 15 2שורה  9עד עמוד  16לפרוטוקול, שורה  3עמוד  

 16 

 17כאשר נשאל התובע בדיון מאוחר יותר הכיצד מתיישבת העובדה הנ"ל עם טענותיו,  

 18 החליט התובע לתת לבית המשפט "שתי אפשרויות" לבחירה:

 19 

 20 ש. ביהמ"ש: כמה זמן אחרי פטירתו נודע לך על פטירתו?

 21 חודשים. 2-1 ת.

 22 2-1ש. ביהמ"ש: אם היית בקשר טלפוני כל הזמן כפי שאתה טוען, אז איך 

 23 חודשים אחרי פטירתו נודע לך על כך?

 24בתקופה שהייתי חולה התנתקתי כמעט מכל  –יש פה שתי אפשרויות  ת.

 25 –האנשים וזה בהמלצת אשתי שאני עושה בד"כ את כל מה שהיא אומרת. שנית 

 26זו אותה תקופה חופפת, אז הטלפונים לא היו כמו היום.  בזמן שהייתי בחו"ל, אולי

 27 אז, כנראה שזו הסיבה.

 28  .01-1לפרוטוקול, שורות  112עמוד  

 29 

 30 "ספורטאי בעבר.. הלך כמו באשר למהות הקשר, העיד התובע כי המנוח היה  .ג

 31 שצריך.. הוא היה עצמאי, נהג באוטו, עשה קניות. יש להניח שכן היה עצמאי"

 32 ..-2, שורות  03.10.0112קול מיום וטלפרו .13)עמוד 
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 11מתוך  12

 1וכמעט  .011אולם בהמשך החקירה, התברר כי המנוח מכר את רכבו ביולי 

 2 (.11-09קול, שורות ולפרוט .13כשנתיים קודם לכן, כלל לא נהג בו )ראה עמוד 

 3העיד התובע כי היה מגיע לאסוף את המנוח מבית שבעת הכוכבים למשחקי 

 4ערך עבורו קניות וכן כי הסיע אותו מספר פעמים לתל כדורסל, לשוק ולמסעדות , 

 5 השומר ולמכון מור.

 6 כאשר נשאל התובע האם סעד את המנוח, השיב:

 7"לא. אין לי שום ידע רפואי ואני יודע שהוא היה מטופל במקום כל מה שהיה 

 8 . 09-02לפרוטוקול, שורות  191עמוד  צריך"

 9 

 10", נשאל התובע כיצד אוד פעמיםהרבה מלאחר שהעיד התובע כי ביקר את המנוח "

 11" הייתי בא לבקר אותו בערב,  ( והשיב:.פלא ידע שיש לו מטפלת אישית )הגב' ב

 12ידעתי שיש מישהי שמטפלת בו לא ידעתי מי. בד"כ ביום אני עובד, בערב הייתי 

 13 . 06-01לפרוטוקול, שורות  192)עמוד בא" 

 14 

 15תו כי ביקר את המנוח כל כאשר נשאל כיצד איש לא מכיר אותו במקום ונוכח טענ

 16 כך הרבה פעמים משך שנים, השיב התובע:

 17איך באת אליו כ"כ הרבה פעמים לשבעת הכוכבים ואף אחד לא מכיר  ש.

 18 אותך שם?

 19 אז איך לא עצרו אותי מלהיכנס?  ת.

 20 המטפלות שלו העידו כאן ואמרו שהן לא מכירות אותך.  ש.

 21  קר אותו בערב? איך יכירו אותי אם אני עובד בבוקר ובא לב ת.

 22אין מה להניח, כי גם בערב הן טיפלו בו. כשאתה היית הם טיפלו בו  ש.

 23 באופן צמוד. 

 24 יכול להיות שלא ראו אותי כשהגעתי והן לא היו שם.  ת.

 25 אז מעולם לא ראו אותך? ש.

 26 אני יודע שלא ראיתי אף אחד. ת.

 27 . 3 שורה, 161 עמוד עד 02 שורה, לפרוטוקול .16 עמוד

 28 

 29 לארוחות המנוח את להזמין נהג כי האחרון טען, התובע לסיכומי 01 בסעיף כי יוער 

 30 כי הטענה עם הדבר מתיישב הכיצד ברור ולא הכוכבים שבעת לבית מחוץ צהריים

 31 .בערב רק לאספו או/ו המנוח אל הגיע

 32 ממה מדויקים פרטים ליתן האחרון ידע לא בפניי התובע נחקר כאשר, ועוד זאת

 33 מיום לפרוטוקול 9 עמוד ראה) בעיניים קטרקט ניתוח עשה וכי המנוח סבל בדיוק
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 11מתוך  16

 1 עד, שלו הטלפון מספר מה, המנוח של החדר מספר מה(, .02-0 שורות 11.11.0113

 2 בבית המנוח של החברים שמות מהם ידע לא, נמכר ומתי ברכב המנוח נהג מתי

 3 .ב"וכיו

 4 

 5  הצוואה עריכת

 6  התובע, ד"לעו המלצתו את וביקש 0111 שנת בשלהי אליו פנה המנוח כי טען התובע .ד

 7 המנוח ביקש לכך ובהתאם, רבות שנים מכיר הוא אותו ק. ד"עו על המליץ מצידו

 8 (.התובע לסיכומי' ד 11 סעיף ראה) ד"לעו אותו יסיע כי מהתובע

 9 

 10 :הצוואה עריכת יום על התובע העיד גם כך 

 11 ירד הוא, ק. מר של משרדו פתח עד אותו והבאתי, לבקשתו אותו הסעתי אני"

 12 . 01-01 שורות,  לפרוטוקול 191 עמוד ראה "שהיה מה זה. למשרד ועלה

 13 

 14 אכן כי האחרון העיד 11.11.0113  מיום הראשון בדיון התובע של בחקירתו ואולם

 15 המנוח את הסיע מה לשם ידע לא אבל ק. ד"עו של למשרדו המנוח את הסיע

 16 :ק. ד"עו של למשרדו

 17  למה אותו שואל לא אתה, ד"לעו אותו שתסיע ממך שמבק טוב כ"כ שלך חבר. ש" 

 18 ?ד"לעו הולכים 

 19 בנושאים התעסקתי לא. עליו סומך שהוא ד"עו לפגוש רוצה שהוא לי אמר הוא. ת

 20 .שלו הכלכליים

 21 ?ד"העו אצל לו יש מה אותו לשאול חשבת לא דאגה מתוך. ש

 22 שאלתי לא. ת

 23 ?הזה הנוטריון את מכיר אתה. ש

 24  "ן"בנדל עוסק אני, דין עורכי כל את מכיר אני. ד"וע ממני ביקש הוא. ת

 25 . 2 בשורה, 2 עמוד עד 31 בשורה לפרוטוקול 1 עמוד ראה

 26 

 27  ק. ד"לעו שפנה זה הוא כי התובע תחילה העיד, הצוואה אודות לגילוי באשר .ה

 28 בנושא שיטפל גלעד ד"לעו התובע פנה ואז, במשרדו צוואה שיש לו אמר והוא

 29 :המדויקות ובמילותיו

 30 גלעד ד"לעו פניתי ואז צוואה שיש לי אמרו(, ד.מ ק.) ד"לעו שפניתי אחרי"

 31 . 11 שורה, קולולפרוט 9 עמוד ראה -" בנושא שיטפל

 32 

 33 :כדלקמן התובע טען, היום באותו העדות בהמשך 
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 11מתוך  .1

 1 ?בכלל אלי בא הוא למה אותך שאל לא ק. ד"עו. ש"

 2 זאת עשה למה תהשאל. לטובתי צוואה שיש לי ואמר אחרי אותי הזמין הוא. ת

 3 .בכלל איתו בקשר לא שלו שהבנות ואמר

 4 ?במשרדו שהופיע טוען ק. ד"עו. ש

 5 .לבדו הגיע כ"ואח איתי הגיע בהתחלה? במשרדו הופיע א"ז מה. ת

 6 ?יום באותו האבות מבית פיזית אותו לקחת. ש

 7 .לקחתי אותו לו כשהכרתי רק. באתי כן ק.ל אותו לקחת כשבאתי. לא. ת

 8 ?אותו לקחת אתה לא צוואה שעשה ביום. ש

 9 2 עמוד ראה – ...."ש"לביהמ היום באתי לא אני. זוכר לא אני האמת. ת

 10 . 2-19 שורות, 11.11.0113  מיום לפרוטוקול

 11 

 12 פעם, ק. ד"עו של למשרדו פעמיים הגיע המנוח כי עולה האמורה התובע עדות מן 

 13 . לבדו הגיע כך ואחר התובע עם אחת

 14 פנה כאשר,  המנוח שנפטר לאחר רק המנוח צוואת אודות הגיל התובע כי עולה עוד 

 15 פנה לגילוי בהמשך, הצוואה על לו וסיפר למשרדו התובע את הזמין וזה ק. ד"לעו

 16 .טיפול להמשך גלעד ד"לעו התובע

 17 שורה, לפרוטוקול 0 עמוד" הזה המהלך מכל הופתע" הוא כי התובע טען למעשה 

02. 18 

 19 

 20 בחיי עוד כי התובע והעיד גרסתו את  התובע שינה, 03.10.0112 ביום בחקירתו

 21 הצוואה אודות ק. ד"עו של ממשרדו לו הודיעו כי גם – הצוואה על לו נודע המנוח

 22 :כדלקמן ובמילותיו העניין על לו הודיע המנוח ואף שנערכה

 23 

 24 לפני שנפטר הוא אמר לך? ש.

 25 ואמרו שיש צוואה פה מונחת וגם הוא הודיע לי. ק.הודיעו לי מ ת.

 26, ושם אתה 51שורה  4אני אומר לך שזה לא נכון. מפנה לפרוטוקול בעמ'  .ש

 27אומר שאחרי שפנית לעו"ד אמרו לך שיש צוואה. בפרוטוקול הראשון אמרת 

 28 . מה נכון מבין הגרסאות?ק.שאתה פנית ל

 29קודם כל, אני רוצה להגיד לך שמבחינת מימיקה אתה יוצא מן הכלל וגם  ת.

 30 התנועות שלך...

 31 אפשר להגיד מה ידעתי? –לענות על זה פשוט אפשר  ת.

 32 ?...ק.הודיעו לך ושנית שאתה פנית ל ק.ש –תגיד איזו גרסה נכונה  ש.
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 11מתוך  11

 1אז אולי לא דייקתי. יכול להיות, יש מצב. אני התבלבלתי, יכול להיות  ת.

 2 שהתבלבלתי, קורה. כאילו שאתה לא מתבלבל אף פעם.

 3 שיטפל בעניין? ואמרת ק.אבל אתה אומר עכשיו שהתקשרת ל ש.

 4 נכון. ת.

 5 , שם אמרת שפנית לעו"ד גלעד?51שורה  4מפנה שוב לעמ'  ש.

 6 מה מפתיע אותך? ת.

 7 ?ק.לגלעד ול –מה נכון, אולי לשניהם אמרת  ש.

 8ונתתי לו לטפל, אני  ק.אתה שואל שבע שאלות יחד. אני סומך על עו"ד  ת.

 9 סומך עליו.

 10צוואת המנוח, לאחר שעשית  ש. ביהמ"ש: תספר לפי גרסתך איך נודע לך על

 11הודיע לך מיד לאחר  ק.בדיקה ועשית סדר ולאחר שפעם אחת אתה אומר שמשרד 

 12 פטירת המנוח שיש צוואה

 13 :ב"כ התובע

 14 הוא לא אמר מיד.

 15 :המשך החקירה

 16 ש. ביהמ"ש: תגיד מה היה?

 17 קודם כל, אני לא מנהל יומן. ת.

 18ו משפחה והורה לך ש. ביהמ"ש: כמה פעמים בחייך קיבלת צוואה מאדם שאינ

 19 את הונו?

 20 לא זוכר. ת.

 21 ש. ביהמ"ש: חוץ מהפעם הזאת יש עוד מקרים?

 22 משהו מהמשפחה. ת.

 23ש. ביהמ"ש: לא משפחה, אדם זר. יש פה צוואה של אדם שמעריך את פועלך 

 24 –לפני או אחרי שנפטר  –ומשאיר לך את עזבונו, זה לא דבר רגיל. מתי נודע לך 

 25 שהותיר את עזבונו לך?

 26, שזה ק.מה זמן אחרי שהוא עשה את שעשה, התקשרו אליי ממשרד כ ת.

 27אמר לי באיזשהו  ע.משרד מאוד פעיל, והודיעו לי שיש צוואה לטובתי. בסדר. גם 

 28שלב, לא זוכר מתי, ושאלתי למה עשה והוא אמר כי נשאר בודד וכל הדברים 

 29מעתי , שלקח ממנו כמעט את כל הונו ופה שפ.האלה וחוץ מזה כי חשש מעו"ד 

 30 שזה הסתיים בפשרה עם האנשים המכובדים האלה ]מצביע על המתנגדים[.

 31 .06 בשורה לפרוטוקול 126 עמוד עד 11 שורה, לפרוטוקול 122 עמוד 

 32 

 33  -השיב והלה שנתן השונות הגרסאות לעניין ש"ביהמ ידי על נשאל התובע 
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 11מתוך  01

 1 

 2 ש. ביהמ"ש: יש פה כמה גרסאות, מה היה?

 3אני זוכר  ק.ם במדויק, זה שהתקשרו אליי מאני לא זוכר את הארועי ת.

 4על הדברים האלה. המנוח לא נתן לי  ע.שהתקשרו, אני לא זוכר שדנתי עם המנוח 

 5 העתק.

 6 ש. ביהמ"ש: המנוח דיבר איתך על זה?

 7 פעם אחת, אבל לא חזרנו על זה. ת.

 8  9-. שורות, לפרוטוקול .12 עמוד

 9 

 10 

 11  כח יפוי על גם המנוח הוחתם,  11.13.0111 -הצוואה עריכת במועד כי הסתבר עוד .ו

 12 האישור;  בחייו עוד, המנוח ברכוש פעולה כל לעשות לתובע המתיר נוטריוני כללי

 13 (.0/במש וסומן הוגש) ק. ד"עו ידי על נוטריונית ואושר נחתם הנוטריוני

 14 : השיב,  הנוטריוני הכח יפוי אודות לראשונה לו נודע מתי התובע נשאל כאשר 

 15 לזה ייחסתי לא, נערך כשזה ק. ממשרד אליי כשהתקשרו לי הנדמ... ש...כש"

 16 . 03 שורה, לפרוטקול 113 עמוד ראה – "חשיבות

 17 

 18 כי טען( להלן ראה) 13.10.0112 ביום בפניי בעדותו ק. ד"עו כי עתה כבר יודגש

 19 :ובמילותיו המעמד באותו התובע עבור נוטריוני כוח יפוי הכין לא, זכרונו למיטב

 20 

 21 גם ייפויי כוח נוטריונים? ב.שעשית ל ש.

 22 יכול להיות שבמסגרת העסקה.  ת.

 23 מהמצווה? ב.שלא. ייפוי כוח ל ש.

 24 לא. לא לפי מיטב זכרוני.  ת.

 25 טוען שיש לו ייפוי כוח נוטריוני מהמנוח, זה לא אתה עשית? ב.שאם מר  ש.

 26 לא זכור לי.  ת.

 27זוכר  מה זאת אומרת לא זכור לך? אתה זוכר סיפורים שאמר לך, אתה ש.

 28מדויק תאריכים ואתה אומר שאתה מאוד קפדן ופתאום שאני שואל שאלה מאוד 

 29 מהותית אתה אומר לא זכור לי?

 30 אם יש ייפוי כזה תציג אותו. למיטב זכרוני לא עשיתי כזה.  ת.

 31 . 1-1 שורות, לפרוטוקול 111 עמוד 

 32 
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 11מתוך  01

 1בסמוך למשרדו חשבון בנק עבור המנוח,  31.13.0111התובע פתח ביום ,   ועוד זאת . ז

 2לאחר עריכת  כשלושה שבועות בלבדשל התובע בהרצליה; פתיחת החשבון היתה 

 3 הצוואה הנדונה.

 4לטענת התובע, עשה כן על מנת להקל על המנוח אשר היה מוגבל בניידות ועל כן 

 5היה זה אך הגיוני כי התובע יפתח חשבון בסמוך למשרדו ויסייע למנוח למשוך 

 6 מזומנים וכיו"ב.

 7 ה לא התיישבה עם העובדה כי בבית שבעת הכוכבים, ניצב מכשיר למשיכת הטענ   

 8 ;כסף והמנוח כלל לא היה זקוק ל"שירות" זה   

 9 

 10 גם את חשבון הבנק ביקשו ממך לסגור מיד אחרת יפנו למשטרה? "ש.

 11 זה לא נכון ת.

 12 סגרת את החשבון בנק מיד? ש.

 13טשילד של רוצה לשמוע את הסיפור? לאיש היה חשבון בסניף רו ת.

 14 היה לו קשה היות והוא לא התנהל עם כרטיסים.דיסקונט בת"א. 

 15 לא היה לו כרטיס אשראי? ש.

 16היה לו כרטיס אשראי אחד. היה לו קשה להתנועע בתקופה האחרונה  ת.

 17והוא אמר שהוא רוצה משהו יותר בנוח לפתוח חשבון בדיסקונט בהרצליה אז 

 18 הלכתי ופתחתי לו חשבון. 

 19 שם?לקחת אותו ל ש.

 20הוא בא אלי למשרד והלכנו ביחד. למה לא? החשבון שלו במקום נשאר  ת.

 21 ואמרתי לו כשתרצה כסף תבקש שיעבירו לפה ונוציא לך במזומן. 

 22 מי יוציא? ש.

 23 אם הוא יבקש ממני אז אני יוציא ואם לא אז הוא יוציא.  ת.

 24זה סיפור מצוץ מהאצבע. יש פה כרטיסי אשראי בניגוד למה שאמרת  ש.

 25חלה. מציג שיקים. כל הסיפור שסיפרת מופרך כי בתוך בית האבות יש בהת

 26 מכשיר להוצאת כסף?

 27  לא ידעתי שיש מכשיר וכל זה נעשה לבקשתו. ת.

 28המנוח אמר שמי שהציע וביקש לפתוח את החשבון המשותף זה אתה כדי  ש.

 29 ?פ.לעזור לו לגבות את הכסף המגיע לו מעו"ד 

 30 ור לו להוציא מזומנים. לא, זה לא נכון. רק כדי לעז ת.

 31   11-.0שורות  11.11.0113לפרוטוקול מיום  1עמוד    

 32 
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 11מתוך  00

 1בהמשך, חזר שוב התובע על הגרסה לפיה פתח חשבון בנק עבור המנוח ולנוחיותו 

 2יכול היה להגיע עם "אוטובוס או  -וכי אם המנוח רצה להגיע לאותו סניף בנק

 3 טקסי" משל היה בחור צעיר;  

 4 ת את החשבון בנק?באיזו שנה פתח ש.

 5 לא זוכר. ת.

 6 לא זוכר? ש.

 7 לא. ת.

 8 אגיד לך, חודש אחרי שנערכה הצוואה? ש.

 9 אני לא מאשר את זה, אולי זה במקרה. זה לא בכוונת מכוון. ת.

 10 ש. ביהמ"ש: איזה רכב היה לו אז?

 11 אני זוכר שהיה לו רכב מדגם מיצובישי והוא אמר לי יום שמכר אותו. ת.

 12 שכבר אין לו אוטו, אז איך אתה אומר שקרוב לו? אז הנה אתה יודע ש.

 13 אפשר להגיע בטקסי ובאוטובוס. ת.

 14עכשיו אגיד לך שגם מה שאתה אומר זה לא נכון. אני אומר לך שיש סניף  ש.

 15 מ' משבעת הכוכבים? 211בנק 

 16ק"מ. אתה מעוות את הדברים. אשתי  5מ', זה בערך  211קודם כל זה לא  ת.

 17 הזה.היתה מנהלת סניף הבנק 

 18 איפה זה נמצא? ש.

 19 בככר טיראן. ת.

 20 אז למה לא פתחת לידו? ש.

 21 בגלל שפתחתי במקום שיהיה לו נוח וגם לי, אם אצטרך לשרת אותו. ת.

 22 . .בשורה  .11ועד עמוד  01בשורה  03.10.0112לפרוטוקול מיום  116עמוד    

 23 

 24 ט. לאחר שהתגלה עניין חשבון הבנק, ובמסגרת הפגישה שהתקיימה בין עו"ס

 25 – על אתר, התבקש האחרון לסגור את חשבון הבנק 0111לתובע באפריל 

 26 

 27אתה מציג בתצהירך, שהעדפת לסגור את חשבון הבנק ואני אומר לך שזה  "ש.

 28 לא שהעדפת, הם דרשו והוכחת לסגור את זה. 

 29 לא דרשו.  ת.

 30 כמה פעמים פנו אליך לסגור אותו? ש.

 31 וסגרתי אותו.  הזמינו אותי לשיחה והסקתי מסקנה לבד ת.

 32 נכון שפנו אליך הרבה יותר מפעמיים? ש.

 33 פעם אחת.  ת.
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 11מתוך  03

 1 כתוב ברישומים שפעמיים פנו אליך.  ש.

 2 אתה גם כתבת שסילקו אותי משם.  ת.

 3 שכחת פעמיים? ש.

 4 לא. נפגשתי עם זו שהעידה פה, פעם אחת.  ת.

 5 ולאחר מכן אמרו לך שוב לסגור, לא? ש.

 6 ת החשבון הזה רק לכפרות. לא. שקר וכזב. הייתי צריך א ת.

 7 ברור. להעביר את הכסף הזה.  ש.

 8 "כסף של מי? זו הוצאת דיבה מה שאתה עושה עכשיו. ת. 

 9 .01-11, שורות  03.10.0112לפרוטוקול מיום  .16עמוד    

 10 

 11(, חתם 31.13.0111בהמשך חקירת התובע, התברר כי במועד פתיחת החשבון )

 12 תובע.המנוח על יפוי כוח בחשבון לטובת ה

 13 סך של   11.0111..1עוד התברר כי התובע העביר לחשבון חמותו הגב' לוי מזל, ביום    

 14מחשבונו של המנוח; לא ברור מדוע בוצעה ההעברה ובסכום כה פעוט ואף ₪  03

 15 התובע לא נתן מענה קוהרנטי בעניין:

 16 

 17 ללוי מזל? ע."ש. ביהמ"ש: מה הסיכויים שהועברו כספים מחשבון 

 18או ההיפך? זה  ע.ל.מ  מל –אדם מאוד מסודר.. מאיפה עבר כסף אני בן  ת.

 19 מאוד חשוב.

 20 ש. ביהמ"ש: אתה יודע מה היה בחשבון?

 21אני לא יודע. יכול להיות, אני בן אדם מאוד מסודר בחשבונות ומשתדל לא  ת.

 22והזמנתי שיקים,  ע.להיות בחובה אף פעם. יכול להיות מצב שפתחתי חשבון של 

 23חובה אצלו כי הרי הבנקים מחייבים עמלות ויכול להיות יכול להיות שהיה 

 24לכסות חובת יתרה .מ שהיתה חובה ועשיתי העברה מחשבון שלי לחשבונות של ל

 25 קטנה, זה הכל.

 26 אני אומר לך שזה לא פחות מגניבה? ש.

 27 אתה קורא לי גנב ת.

 28 אני אומר לך שזה לא לכסות יתרת חובה אלא להעביר יתרת זכות אליה ש.

 29 אלא? ת.

 30 מציג לך את המסמך. ש.

 31תעשה לי טובה, קח את זה. מה זה? חשבתי ₪?  .2כמה כסף זה?  ת.

 32לא חבל על שמצאת כמה מיליונים שם. אתה מחפש מהיקב ומהגורן, אתה מחפש. 

 33 ₪. .2הזמן של ביהמ"ש על שאלות כאלה טיפשיות, על 
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 11מתוך  09

 1 אתה מכיר את העניין הזה שאתה מיופה כח של מישהו? ש.

 2חשבתי איך שהצגת והדרמה הזאת היו כמה ₪?  .2מה זה לא מכיר,  ת.

 3 מיליוני שקלים.

 4 כשפותחים חשבון בנק חותמים ייפוי כח. ש.

 5 מה השאלה? ת.

 6 האם הוא חתם לך ייפוי כח בבנק? ש.

 7. , זו הפעם היחידה שהוא חתם בנוכחותי על משהוכן, הוא בעל החשבון ת.

 8אמר לי  פ.קשר לעניינים של לא היה בינינו אף פעם מסמכים, הוא פנה אליי ב

 9שהוא לקח מחצית מהכסף שהיה לו בחשבון ואני סידרתי לו את החוב. אני לעולם 

 10לא החתמתי על מסמך. הוא פנה אליי בעצב רב. זה הדבר היחידי שהוא חתם. הוא 

 11 בבכי. פ.פנה אליי בקשר ל

 12 16/.5/1.אני אומר לך שאת ייפוי הכח בחשבון הבנק חתמתם ביום  ש.

 13 מצב. יש ת.

 14 . 31-1 בשורות, 03.10.0112 מיום לפרוטוקול 123 עמוד   

 15 

 16 ק. .ל ד"עו -הצוואה עורך הנוטריון עדות .11

 17 

 18 לא העד;  10.10.0112 ביום בפניי העיד, הנדונה הצוואה את ערך אשר הנוטריון . א 

 19  הגיש

 20 . ש"ביהמ באולם גרסתו ולמסור להגיע ביכר אלא תצהיר   

 21, במשרדו צוואות רושמים שבו הנוטריונים ספר את לא קירהלח עימו הביא לא העד

 22 שלו פגישות מתועדות בו ד.י יומן לא וגם העסקה בגין חשבונית עימו הביא לא

 23 המסמכים כל את לחקירתו עימו להביא הדרישה חרף הכל; עת מאותה

 24 .לתיק הרלוונטים

 25 לו היתה טענתול. שנה כארבעים משך מנוסה ד"עו הינו כי ק. ד"עו טען בעדותו .ב 

 26 וביקש במשרד עימו להפגש ביקש הוא בה המנוח עם בלבד אחת טלפונית שיחה

 27 .להגיע לו קשה שכן יום באותו עוד צוואה לערוך

 28 מ"מע בתוספת ₪ 1,111 יהא הצוואה בגין שכרו כי מראש למנוח הודיע ק. ד"עו

 29 לו ןאי כי המנוח גילה, הצוואה שנערכה ולאחר למשרדו המנוח כשהגיע ואולם

 30 :כסף מספיק

 31שנה ניסיון, מגיע אליך איש שאינך מכיר, ואתה אומר  1.אתה עם  ש.

 32 שהגשת לו את החשבון, איזה חשבון הגשת לו?
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 11מתוך  01

 1בתוספת מע"מ. האיש ₪  5,111הודעתי לו מראש, הוא היה אמור לשלם  ת.

 ₪2  5,111שאל מראש כמה זה אמור לעלות בשיחת הטלפון והודעתי לו שזה יעלה 

 3ע"מ וכשהאיש הגיע למשרדי אחרי שגמרנו וחתמנו וביקשתי שישלם בתוספת מ

 4נכנס למבוכה גדולה והבטיח שישלם. אני כמעט משוכנע שהכסף הועבר, איני 

 5יכול להתחייב לכך. האיש יודע כמה אמור היה לעלות לו, נאמר לו מראש כי אני 

 6 נוהג כך.

 7וכמה  אתה מתאר מצב שהמנוח ידע מראש שהוא הולך לעשות צוואה ש.

 8עולה בדיוק? אתה מספר לנו עכשיו לראשונה שהוא ידע מראש כמה כסף צריך 

 9להביא לו והוא בא ללא הכסף הזה. זה לא נראה לך מוזר? אדם סביר שרואה את 

 10הצוואה ואומרים לו מה המחיר, ברור שהוא בא עם הכסף. איך זה שהוא לא הביא 

 11 את הכסף?

 12יה לו פחות כסף, לא גביתי מה הוא אמר שלא הביא אתו מספיק כסף, ה ת.

 13את הצוואה כשהוא הגיע  11שהיה לו. סברתי שיהיה גסות רוח לא לתת לאיש בן 

 14אליי. לרגע אחד, אני חושב שהייתי נוהג ממש בגסות רוח אם הייתי אומר לו לא, 

 15 לך ותחזור עם הכסף. 

 16  00-1 שורות, לפרוטוקול 113 עמוד 

 17 

 18 הטרחה שכר" כתוב הנוטריוני באישור כי העובדה עם הנוטריון עומת בהמשך

 19 .הנוטריוני באישור זאת ולרשם כסף לגבות חובה יש שכן" שולם

 20 ששולם כתוב לא, קרי פתוח נשאר השכר ואולם חובה שיש נכון כי השיב ק. ד"עו

 21 .מדויק הרישום ולכן כלשהו סך

 22 

 23 היתה זו, ק. ד"לעו ששילם הוא האם ונשאל לעניין התובע נחקר כאשר כי יוער

 24 :טוקולובפר שנכתבה התשובה

 25 ?ק.ל שילמת אתה. ש"

 26 ..-6 שורות, לפרוטוקול 160 עמוד ראה "לא[ משתהה. ]ת

 27 

 28 עריכת בגין לנוטריון טרחה שכר שולם האם הוברר לא זה למועד עד כי אפוא יוצא

 29 (.קבלה הוצגה לא) שולם מי ידי ועל שולם כמה, הצוואה

 30 

 31 , לפרוטוקול 113 עמוד) בלבד אחת פעם למשרדו הגיע המנוח כי העיד ק. ד"עו .ג 

 32 ופעם למשרדו אחת פעם  המנוח עם הגיע כי התובע לעדות בניגוד וזאת( 09 שורה

 33 (.לעיל ראה) בגפו המנוח הגיע אחת
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 11מתוך  02

 1 עלה המנוח, במשרד איש היה לא עת בבוקר למשרדו הגיע המנוח, ק. ד"עו לטענת

 2 על לו סיפר המנוח". כדוגמן" לבוש והיה, הליכון בלי יפה הלך, בגפו למשרד ונכנס

 3 .הצוואה לתוכן עברו ואז ובספורט בטניס עברו

 4 כדאי שאולי מהמנוח ביקש הוא", דרסטי" היה הצוואה תוכן, העד ולטענת מאחר

 5 111 עמוד ראה) כך על ממליץ הוא וכי החולים בבית מהרופא דעת חוות להביא

 6 (.00-01 שורות,  לפרוטוקול

 7 מראהו, המנוח כשירות בדבר טענותיו מתיישבות כיצד ק. ד"עו נשאל כאשר

 8 לקבל מעמד באותו פעמים מספר למנוח המליץ כי העובדה עם, ממנו וההתרשמות

 9 :הנוטריון העיד, רפואית דעת חוות

 10חשדת, בניגוד למה שהצהרת פה שהוא נכנס למשרדך כמו ז'ונ גלר,  ש.

 11יך זה שאתה חושד כלומר, מודל מהז'ורנלים ואין לו שום בעיה אמרת, ואתה, א

 12(, המלצתי למנוח להביא חוות דעת פסיכוגריאטרית 51במשהו )מפנה לסעיף 

 13 ולוודא כשירותו. איך זה מסתדר?

 14חד וחלק. אני אסביר איך זה מסתדר. לא בגלל שחשדתי שהאיש לא הבין  ת.

 15יצונים כאלה, אני נוהג להמליץ תמיד, כי ניסיון מה עשה, אלא שבמקרים ק

 16החיים מלמד אותי שתיקים כאלה מגיעים לביהמ"ש. פעם זה היה בבן גוריון 

 17שנים, גם הייתי  51-עכשיו זה לכאן ולכן המלצתי לאיש. לו האיש היה צעיר ב

 18ממליץ לו בלי שום חשד, ללכת להיבדק. כשהשתכנעתי לאחר שיחתי אתו 

 19 , זה הספיק לי כדי להחתים אותו על הצוואה. שהאיש מבין היטב

 20  1-. שורות, לפרוטוקול 112 עמוד   

 21 

 22 :ובהמשך 

 23אני אומר לך שגם אחרי שהוא חתם על הצוואה לשיטתך, אתה אומר  ש.

 24(, גם לאחר זה אמרת לו שאתה ממליץ לו להיבדק 54ששוב חזרת )מפנה לסעיף 

 25רי ולא לשלוח אותו לפני שאתה אצל רופא גריאטרי. למה פעמיים גם לפני וגם אח

 26 עורך את הצוואה עפ"י התקנות?

 27התקנות אומרות שכשיש לך חשד. התקנות אומר שאם אתה הולך  ת.

 28להחתים את האיש בבית אבות, במוסד, בבי"ח אז אתה עושה את זה. האיש הגיע 

 29למשרדי. המלצתי לו כי סברתי שתיק זה יגיע לביהמ"ש והסברתי את זה. אמרתי 

 30לא יוותרו, הוא צחק עליי שאני חושב שהוא לא שפוי. לא סברתי אפילו  שבנותיו

 31לרגע שהאיש לא היה מסוגל לצוות. חשבתי שבאמצעות חוות הדעת יהיה אפשר 

 32 לפתור את כל המצב הזה שבגללו אנחנו נמצאים כאן היום. 

 33 . 01-00 בשורות 112 עמוד - 
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 11מתוך  06

 1 

 2  הקריא ק. ד"שעו ולאחר םכשעתיי יחד ישבו  והמנוח הוא, ק. ד"עו לטענת .ד 

 3  שבא למישהו וצלצל הטלפון את המנוח ביקש, חתם והמנוח הצוואה את בפניו   

 4 -10 שורות, לפרוטוקול 111 עמוד) ראייה כבד היה המנוח ויוזכר מהמשרד לקחתו   

   12.) 5 

 6 

 7 בשתי אותו ייצג הוא וכי שנים 01 -כ התובע את מכיר הוא כי העיד ק. ד"עו .ה 

 8 (. 01-31 שורות, לפרוטוקול 116 עמוד)  ן"נדל עסקאות

 9 

 10 לא וכי הצוואה עריכת לפני התובע עם דיבר לא כי ק. ד"עו העיד זאת עם יחד

 11 :ובמילותיו הצוואה עריכת ביום למשרדו המנוח את שהביא הוא התובע

 12שנה, הייתי  21אומר שהוא הביא אותו אליך. אם אתם מכירים  ב.ש ש.

 13לא עולה לבד מדרגות. כשהוא בא למישהו שהוא מכיר,  61מצפה שאדם כמעט בן 

 14 הייתי מצפה שמישהו שהוא סומך עליו, יבוא ויציג אותו בפניך ולא יברח?

 15. כמה שאני זוכר, ולי יש זיכרון טוב, לא רע, שאלתי ב.שתשאל את מר  ת.

 16הביא אותו למשרדי והאיש לפי מיטב זכרוני, השיב לי  ב.שאת האיש האם אכן 

 17 ביא אותו.שלא הוא ה

 18 

 19ולא שם אחר, תשובתי היא  ב.שלשאלת ביהמ"ש, מדוע העלית את שמו של 

 20מופיע כזוכה בצוואה, רציתי לוודא האם הוא יביא אותו. לפי  ב.ששמכיוון שמר 

 21 מיטב זכרוני הוא אמר לי שלא.

 22  19-6 שורות, לפרוטוקול 116 עמוד 

 23 

 24 עומד והדבר הנוטריון של למשרדו המנוח את הביא הוא אכן כי העיד התובע, יוזכר

 25 .ק. ד"עו לעדות בסתירה

 26 

 27  השיב, במשרדו שנערכה הצוואה אודות לתובע סיפר מתי ק. ד"עו נשאל כאשר .ו 

 28 :כדלקמן הנוטריון   

 29 על הצוואה? ב.שלשאלת ביהמ"ש, סיפרת ל 

 30הודיע לי שמישהו אחר  ב.שפעם ראשונה שסיפרתי על הצוואה היה כש ת.

 31ום צוואה ואז החתמתי אותו על ייפוי כוח. זה היה ביום הגיש כבר בקשה לצו קי

 32. יש העתק ומציג אותו. יש לי עותק גם מייפוי הכוח שקיבלתי ביום 22.12.2152
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 1וקיבלתי חזרה  ע. ש., כשפניתי לבקש עותק מהצוואה שקוימה של מר 56.12.2152

 2 מהרשם עותק של צו קיום צוואה המוחזק בידי. 

 3  13-.1 ורותש, לפרוטוקול .11 עמוד 

 4 

 5 : 6-1 בשורות, לפרוטוקול 119 בעמוד ובהמשך 

 6 ?נכון העתק ש ב.ל נתת כלומר. ש" 

 7 .מהצוואה עותק ש ב.ל נתתי לא. לא היא התשובה, שוב. ת 

 8 ?מהצוואה אמת בזמן העתק ש ב.ל נתת. ש 

 9 ".הצוואה בנושא ב.ש עם שוחחתי לא מעולם 2152 יולי חודש עד. לא. ת 

 10 

 11 אליו פנה שהתובע ולאחר המנוח פטירת לאחר רק כי בחקירתו כך על עמד ק. ד"עו

 12 צוואת על ק. ד"עו לו סיפר, לקיום המנוח של אחרת צוואה הגיש שמישהו וסיפר

 13 כי התובע גרסת את לחלוטין סותרת זו גרסא כי יודגש; במשרדו שנערכה המנוח

 14 ק. ד"עו של ממשרדו קשר עימו יצרו, 0110 לשנת קודם והרבה המנוח בחיי עוד

 15 .לעיל ראה-הצוואה על לו וסיפרו

 16 

 17 האם, משקפיים לו היו האם זכר לא -המנוח אודות רבים פרטים זכר לא ק. ד"עו .ז 

 18 .ב"וכיו התנהל איך, קירח היה

 19 אשר בתיאורים הפליג ואף ומרשים בריא, כשיר היה המנוח כי ק. ד"עו שזכר כל

 20 בעניינו שהוצגו פואייםהר והמסמכים 11 -ה בן המנוח את הולמים ממש אינם

 21 :עצמה העדות במהלך צוין אף והדבר

 22לתקנות הנוטריונים קובעת ... מצטט ... כתוב שעליך לציין את  1תקנה  "ש.

 23 המומים שלו אם יש משהו בולט. 

 24הדבר היחידי שבלט שהקראתי לו את הצוואה ועל כך אני כותב. לא היה  ת.

 25מום. לא זכור לי אם היו לו שום דבר בולט על האיש הזה. משקפיים זה לא 

 26משקפיים ואני אומר שוב, על פניו לא היה לו שום מום בולט. האיש התנהל 

 27 ביחס לגילו. אני התפעלתי על הדרך שבה התנהל.  בקלילות

 28 

 29 :הערת ביהמ"ש

 30 בקלילות? זה לא תואם את המסמכים שבפני ביהמ"ש. "

 31 

 32 . .-12לפרוטוקול, בשורות  110ראה עמוד 

 33 
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 11מתוך  01

 1לספר כי המנוח שוחח עימו אודות הצוואה  ק.סוף עדותו, נזכר עו"ד  רק לקראת ח.

 2הקודמת שערך וכי הוא מבקש לבטל צוואה זו; כבר במהלך עדותו נשאל העד מדוע 

 3לא ציין פרטים אלו בתחילת עדותו כאשר תיאר את השיחה שערך עם המנוח 

 4 .11-01לפרוטוקול, שורות  113ראה עמוד  -ואולם לא ניתנה תשובה עניינית

 5 

 6וכי האחרון  ק.באשר לטענת המתנגדת כי המנוח כלל לא הגיע למשרדו של עו"ד  ט. 

 7הגיע להחתים את המנוח על הצוואה בבית שבעת הכוכבים ובהתייחס למעמד אותו 

 8אתה שקרן, חד וחלק, : "ק.תיארה המטפלת של המנוח )ראה להלן(, השיב עו"ד 

 9 לפרוטוקול(. 119עמוד ) זו המצאה שלך" האיש משקר.. שקר וכזב..

  10 

 11לא עלה בידיי המתנגדת להוכיח בפניי באופן מוחלט כי המנוח הוחתם על הצוואה 

 12במועד הנטען  ק.הנדונה בבית שבעת הכוכבים וכי כלל לא הגיע למשרדו של עו"ד 

 13אולם יודגש כי עדותו של הנוטריון לא היתה סדורה, לא קוהרנטית, סתרה מספר 

 14ת את גרסת התובע ובאופן כללי דעתי לא היתה נוחה פעמים ובנקודות מהותיו

 15 מעדות פתלתלה זו.

  16 

 17 

 18  ט..א' הגב,  הסוציאלית העובדת עדות .10

 19 

 20 .ט מן העדויות "החיצוניות" למעמד עריכת הצוואה, ביכרתי לפתוח בעדותה של העו"ס א

 21של הן ב -ולעדותה ניתן משקל רב 0116אשר החלה לעבוד בבית שבעת הכוכבים החל משנת 

 22העובדה כי המדובר בעדה עצמאית ,חפה מאינטרסים אשר לא ניתן לטעון כי הינה עדה 

 23ובסמוך מאוד למועד עריכת  בזמן אמת"מטעם", הן כי העדה ניהלה תרשומת בכתב יד, 

 24ועד לפטירתו(  0116הצוואה והן בשל העובדה כי העדה טיפלה במנוח תקופה ארוכה )משנת 

 25"היו לי דם ולאחר עריכת הצוואה ובמילותיה של העדה: קו -, ניהלה עימו שיחות רבות

 26 מפגשים איתו." 1.שנים והיו לי  .-הרבה מפגשים איתו. הכרתי אותו כ

 27 

 28 היתה למנוח ירידה תפקודית  0111אפריל  -העדה טענה כי בתקופה הרלוונטית א. 

 29 ובמילותיה: 

 30ירידה  "היתה לו ירידה פיזית, ירידה תפקודית, היתה לו להערכתי סוג של

 31 .3עמוד  –איסנטרומנטלית היו לו קשיים בלקיחת תרופות, עניינים כספיים." 

 32  09-01, בשורות 11.0111..1לפרוטוקול מיום 

 33 ..פהגב' ב-נוכח מצבו של המנוח, החלה באותה תקופה לטפל בו המטפלת 
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 1 

 2 מיוזמתה וסיפרה שמזה זמן מה שהיא שמה . באותה תקופה הגיעה המטפלת ב ב.

 3 יע אל המנוח "מכר" שמביא לו דברים ולוקח אותו לסידורים.לב שמג 

 4העדה החליטה לברר את המידע שקיבלה וכך העידה על הנוהל במקום ועל 

 5 התנהלות הבירור שערכה:

 6האם בכל מקרה של דייר ששוהה אצלכם היה מגיע לבקר אותו אדם  "ש.

 7ע מסוים בקביעות האם היית עושה בירורים, או מידי פעם כשהיה מגי

 8 אדם?

 9 לא בהכרח. ת.

 10 למה במקרה זה עשית ברור? ש.

 11היא באה מיוזמתה ואמרה לי. היא זרקה אבן לנהר ואני בודקת. זה שאני  ת.

 12התחלתי לבדוק זה לא בהכרח שהיה לי חשד. אבל מצד שני, אני לא 

 13יכולה להגיד שהתחלתי לחפור לעומק אולי החשדות שלי קצת התגברו 

 14ת עד שהסתבר לי שאותו מכר בא ולקח אותו אבל עדיין לא היו לי עובדו

 15 לסדר איזה ייפוי כוח בבנק וזה עורר אצלי נורה אדומה.

 16מבחינת הנהלים בבית הדיור המוגן. הדיירים יכולים להיכנס ולצאת  ש.

 17 באופן חופשי או היו רישומים?

 18 לדעתי יש רישומים. ת.

 19 או שיש מקרים שהוא יכול לצאת? ש.

 20 בת. אני חושבת שהקבלה... אני לא יודעת מי הכתו ת.

 21 בררת עובדות וחשדת תמשיכי? ש.

 22 ואז גם מצאתי לנכון לזמן את הידיד הזה.  ת.

 23 מי זה הידיד? ש.

 24 .ב.ש ד. ת.

 25 התקשרת אליו, פנית אליו? ש.

 26 נתן לי את מספר הטלפון שלו. ש. ת.

 27 מיד. מה היה, על מה דיברתם? ב.שוקראת ל ש.קראת למר  ש.

 28 נראה לי... אני זוכרת את הפגישה אבל ... אני זוכרת אני אמרתי לו שזה  ת.

 29אמרתי לו שנראה לי  –ובהחלט אני יכולה לקרוא עוד פעם. מתווה כללי 

 30שיש טעם לפגם שאדם לוקח קשיש מאוד מבוגר לבנק ועושה את עצמו 

 31וגורם לו להיות מיופה כוח. אני הייתי ונראה לי שצריך להפסיק עם 

 32סגור את החשבון. אכן אחרי חודש קיבלתי הסיפור הזה ואני מבקשת שי

 33 אסמכתא שהוא סגר את החשבון .
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 1 ?ב.שמה ענה לך  ש.

 2 הוא אמר לי שהוא מכיר אותו ממכבי ת"א והוא מנסה לסייע לו גם  ת.

 3 והוא כביכול שלדבריו סידר אותו  פ.בעניינים כספיים גם עם עו"ד  

 4 המלאך המושיע. 

 5 למה את עושה פרצוף כזה? ש.

 6 י אגיד לך? פתאום אדם...מה אנ ת.

 7אם אני או את היינו מחליטים שמישהו מלאך מושיע מי יגיד לי במי  ש.

 8 לבטוח?

 9 זה מאוד יכול להיות ואולי זה היה המקרה.  ת.

 10 למה מצאת להתערב פה? ש.

 11בכל זאת נשארתי עם סימן שאלה האם יש פה ניצול כלכלי או מוטיבציה  ת.

 12 של ניצול כלכלי.

 13 שנטית לחשוב כך? ע.של מה היה המצב  ש.

 14 היתה איתו ירידה. אם אנו מדברים על פני רצף לא היתה לו ירידה  ת.

 15קוגניטיבית באותה תקופה מאוד קשה אבל אני לא יודעת אם נבדק על 

 16ידי איזה שהוא גורם. לי לא נראה שהיתה ירידה מאוד קשה. צריך לקחת 

 17ייפוי כוח בחשבון שהוא אדם מאוד מבוגר ולא פשוט לתת לאדם זה 

 18 במיוחד שיש שתי בנות חיות וקיימות."

 19 .9בשורה  91עד עמוד  -11לפרוטוקול בשורה  31ראה עמוד 

 20 

 21החומר  –בכתב ידה אשר הוכנסה לתיק המנוח במקום ערכה תרשומת  ט.עו"ס  ג.

 22 . 3וסומן נ/ ט.צורף כנספח ח' להתנגדות וגם הוגש במהלך חקירתה של הגב' 

 23 

 24כי המדובר בדפי טיפול אותנטיים  ט., העידה עו"ס 06.11.0112בחקירתה ביום 

 25 הנמצאים בתיק הסוציאלי של המנוח וכי הצילום שהוגש, צולם מהתיק המקורי.

 26וכחודש לאחר  נערכה בזמן אמתמשום חשיבות הדברים ובהינתן כי התרשומת 

 27 עריכת הצוואה, יצוטטו הדברים כלשונם:

 28 

 29 כדלקמן:. ו"ס אאל התיק מאת הע 11.14.2116התרשומת מיום 

 30)ללא  ש.למטפלת הרווחה ואלי.. עליתי ל . "בהמשך לפנייתה של המטפלת ב

 31תיאום מוקדם( כדי לברר את מהות קשריו עם אותו מכר עליו דיווחה ביאנה, 

 32 , קשריו עם בנותיו ועוד.ש.להתרשמות ממצבו של 
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 1מצב היה לאחר רחצה וארוחת בוקר אך עדיין לא לבוש, נראה ונשמע ב 1.:16 -ב

 2 תקין למדי.

 3העלתי את עניין ה"מכר" והדגשתי את הסיבה מדוע באתי דהיינו רצוני להגן עליו 

 4 ולמנוע אפשרות של ניצול כלכלי בהתאם לכובע המקצועי שלי ולחוק.

 5 בשיחה עלו הדברים הבאים:

 6עו"ד אשר סחט וגזל ממנו  פ. ב.יש לו "חבר" מזה שנים רבות בשם  ש.לדברי 

 7, אשר ד.הכיר את המכר החדש,  לפני מספר חודשיםהשנים. כספים רבים לאורך 

 8, ב.עסקים עשיר והוא מטפל בהחזר הכספים שחייב לו אותו הינו איש  ש.לדברי 

 9 חשבון בבנק )?( ש.בין השאר פתח ל

 10לא ידע לומר לי )האם מתוך שכחה או מתוך אי רצון( באילו נסיבות הכיר את  ש.

 11מדוע הוא עוזר לו, מדוע פתח לו חשבון  , מה בדיוק מהות הקשרים ביניהם,ד.

 12 בבנק וכו'

 13 רוצה לעזור לו... ד.חזר ואמר ש ש.

 14, לכשיחזור מחו"ל, וישאל אותו מדוע בעצם עוזר לו ומדוע פתח ד.סוכם: ידבר עם 

 15הוא ואני( בו אנסה לתהות על  ד.יתאם מפגש משולש ) -לו חשבון בנק. בנוסף

 16 .ש.אשקול המשך טיפול בענייניו של ומניעיו ועל סמך הפגישה  ד.קנקנו של 

 17 לשקול זימונו לד"ר לב למינימנטל. -בנוסף

 18לפנות לפק"ס זיוה ברזוק אלבאום מהלשכה לשירותים חברתיים  -ובהתאם לצורך

 19 בעיריית הרצלייה ליידוע והנחיות."

 20 

 21 

 22 כדלקמן: . אל התיק מאת העו"ס א 21.14.2116 התרשומת מיום

 23 ..ע ש."המשך טיפול בעניינו של 

 24 ד.ש.. וביקש שאפגוש אותו. פניתי טלפונית ל ד.נתן לי את מט"ל של המכר,  ש.

 25 .1.:55 22.14.2116ונקבעה פגישה ליום ד' 

 26. פ.מספר שנים דרך מכבי ת"א ועו"ד  ש.בשיחה עם המכר הנ"ל טען שמכיר את 

 27לפתוח לו חשבון בנק בבנק דיסקונט סניף הרצליה העיר  ש.לדבריו רוצה לעזור ל

 28הוא מיופה  ש ד.ז( וזאת כדי להקל עליו לנהל את ענייניו הכספיים כאשר )מרכ

 29יודע שיש לו בנות שאין עימן כמעט קשר, הוא עצמו לא מכיר  ד.הכח בחשבון זה. 

 30 אותן.

 31והאם מתרחש ניצול כלכלי עכשווי או עתידי.  ד.לא ברור לי מהם מניעיו של המכר 

 32 .הלאחרונ ש.אמר שיסגור את החשבון שפתח ל ד.

 33 ראה גם פנייתי לד"ר לב."
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 1 

 2 

 3 כדלקמן: ., מאת העו"ס א22.14.2116לב מיום פנייה לד"ר 

 4, לפיה מזה זמן מה מגיע .ב ש."קיבלתי אינפורמציה  מהמטפלת האישית של 

 5 ידיד אשר מביא לו דברים ולוקח אותו לסידורים בחוץ )?(. ש.ל

 6ותו ידיד, להתרשם כדי לברר את מהות קשריו עם א 11.14.16 -ב ש.נפגשתי עם 

 7 .ש.ממצבו של 

 8 עלו בין השאר הדברים הבאים: ש.בשיחה עם 

 9חשבון בנק וכן שמכיר אותו מספר  ש.ופתח ל בענייני כספים ש.אותו ידיד עזר ל

 10 חודשים )לא ידע לומר לי באילו נסיבות הכיר את הידיד(.

 11לה ( בשיחה ע22.14.16זימנתי את הידיד הנ"ל לשיחה עימי שהתקיימה היום )

 12היה פעיל  ש.מספר שנים דרך מכבי ת"א בה  ש.שהידיד מכיר לדבריו את 

 13לגבות חוב שמישהו היה חייב לו  ש.במסגרת טניס שולחן. טוען שהוא עזר ל

 14ושאכן פתח חשבון בנק כאשר הידיד מיופה כח בחשבון זה. טען שעשה זאת כדי 

 15 ולהקל עליו. ש.לעזור ל

 16ותעשה לו הערכה קוגנטיבית  ש.ם אני מבקשת את התערבותך בכך שתשוחח ע

 17עם דגש על יכולתו לקבל החלטות, לנהל עניינים כספיים, האם קיימת ירידה 

 18משמעותית בזכרון, האם מבין את משמעות מתן יפוי כח לאדם אחר וכו' על סמך 

 19הערכתך/המלצותיך יתכן ויהיה מקום לפנות לפק"ס בעיריית הרצליה במדור 

 20ל הנחיות להמשך טיפול וזאת במגמה למנוע ניצול לקשיש כדי לעדכן אותה ולקב

 21 כלכלי עכשווי או עתידי שכן קשה לי להעריך מהם מניעיו של המכר הנ"ל."

 22 

 23 ניתן לראות  -בתרשומת מדברים בעד עצמם ט.נראה כי  הדברים שכתבת עו"ס  ד.  

 24כי הכיר את  ט.סיפר המנוח לעו"ס  0111חודש אפריל  -כי במועד עריכת התרשומת

 25 . 0111בחודש מרץ  ויוזכר הצוואה נערכה  לפני מספר חודשים בלבד!דיד החדש הי

 26שלו ומטפל  התובע עוזר לו בעניינים הכספייםעוד עולה כי המנוח חזר ואמר כי 

 27 בשיחה ביניהם. ט.עבורו בבעיות כלכליות וכך גם אמר התובע לעו"ס 

 28הגינות ועל כן -איעוד עולה באופן אותנטי החשש של העו"ס מפני ניצול כלכלי ו

 29ד"ר לב לצורך הערכה קוגנטיבית  -מצאה מקום להפנות את המנוח לבדיקת הרופא

 30 עם דגש על יכולת לקבל החלטות.

 31 

 32 בהודעת עדכון שהכניסה עו"ד כאמור לעיל, התובע פתח חשבון בנק עבור המנוח;  ה.  

 33 לתיק המנוח, נכתב על ידה כדלקמן: ט.אורלי    
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 1 ש.לדאוג לסגירת חשבון הבנק שפתח עבור  ש. ד.י את תיזכרת -14.11.2116" 

 2 בהרצלייה. להמשיך לעקוב!

 3 להמשיך לעקוב!" -עדיין לא נסגר החשבון -ש.בבירור עם  -11.2116..5

 4 

 5 כאשר נחקרה העו"ס לעניין חשבון הבנק והדרישה מן התובע לסגור אותו, העידה    

 6 כדלקמן:    

 7 הוא לא סגר מיד את החשבון? ש.

 8 ול להיות. קיבלתי אסמכתא. פניתי אליו עוד פעם.יכ ת.

 9 זה נכתב בזמן אמת? ש.

 10 כל מה שכתבתי זה בזמן אמת. הדוחות שנערכו בכתב ידי.  ת.

 11 ברישום הפנימי שלך יש לך רישום בו את אומרת לו שיסגור את החשבון? ש.

 12 אני לא זוכרת. אני אציג את הרישומים. זה לא בלתי סביר. ת.

 13 נתן לך למה הוא פתח חשבון? ב.שאולי מה  את זוכרת מה ש.

 14שהוא רוצה לסייע ולעזור לו. אני לא זוכרת אם דווקא על השאלה הזו או  ת.

 15 באופן כללי.

 16 הגיע שוב? ב.שאחרי זה ראית אותו עוד פעם או דיווחו לך שמר  ש.

 17 גם אם הגיע עוד פעם אני לא יודעת. אני יכולה לדעת אם הוא מגיע אלי. ת.

 18 הגיע שוב? ב.שו דיווחים חוזרים או מידע נוסף שמר האם הי ש.

 19 יתכן. אני לא יכולה לדעת. גם אם היה מגיע לא בטוח שהייתי יודעת. ת.

 20 את יודעת מי זה או ראית אותו אי פעם? פ.עו"ד  ש.

 21 לא. ת.

 22 .00-1בשורות   11.0111..1לפרוטוקול מיום   91ראה עמוד 

 23 

 24, התוודעה 0111ואילו רק באפריל  0116שנת הכירה וטיפלה במנוח החל מ ט.עו"ס  ו.

 25לראשונה )באמצעות המטפלת ביאנה( לתובע ולפועלו מול המנוח; לא ברור הכיצד 

 26נמצא בקשר אדוק  0110הדברים מתיישבים עם טענת התובע כי לכל הפחות משנת 

 27 , רצוף ומיטיב עם המנוח.

 28לא  -בע עצמועם המנוח ואף עם התו ט.זאת ועוד, חרף השיחות שקיימה עו"ס 

 29 הובא לידיעתה על ידי אף אחד מן השניים, כי המנוח הוחתם על צוואה!

 30, כחודש לאחר מועד עריכת הצוואה  00.19.0111ביום  ט.התובע נפגש עם עו"ס 

 31ואילו בשיחה אשר נסובה על חשבון הבנק ובחינת ההתנהלות מול המנוח, הסתיר 

 32 התובע את העובדה כי המנוח ערך צוואה.
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 1אודות הידיד החדש שמסייע לו לרבות פרטים  ט.ח , אשר סיפר לעו"ס גם המנו

 2כי התובע לקח אותו למשרדו של  ט.שונים בהתנהלות, לא סיפר משום מה לעו"ס 

 3וכי ערך שם צוואה, לא ברור מדוע בחר המנוח להעלים פרט מידע זה  ק.עו"ד 

 4 מעו"ס המטפלת ולמנוח הפתרונים.

 5 

 6 .פ עדות הגב' ר . 13

 7 שנה ומשמשת אחות ראשית בבית שבעת הכוכבים. 91 -היא בהכשרתה אחות כ .הגב' פ 

 8העידה עדות ראשית בפני ביהמ"ש ועוד באותו מעמד, נכתב בהחלטתי כי יש בכך  .הגב' פ 

 9להביא את הנתונים האוביקטיביים באופן הטוב והמדויק ביותר לעיני בית המשפט )ראה 

 10 (. 00-03שורות , ב11.0111..1לפרוטוקול מיום  01עמוד 

 11 

 12העדה טענה כי בבית שבעת הכוכבים מתנהל ספר מדויק המתעד כניסות ויציאות  א.

 13הוא חייב היה לעבור  -של דיירים ואם אכן המנוח יצא מן הבניין במועד הנקוב

 14 בקבלה והדבר יתועד.

 15 כך העידה העדה על מצבו הגופני של המנוח: ב. 

 16. די סמוך להגעתו החלו בעיות בערך 2119אני מכירה את המנוח משנת  "ת.

 17ראיה והיו לו בעיות ראיה קשות. היה לו גם קטרקט ובעין אחת הוא לא ראה 

 18 בכלל. בשנים האחרונות הוא לא צפה בטלוויזיה. 

 19 עין אחת היה עיוור בה? ש.

 20 כן.  ת.

 21 לגבי עיין שנייה ? ש.

 22היה ליקוי ראיה מאוד קשה בשני העיניים. הוא היה הולך  ת.

 23 אצל רופא עיניים, הוא היה צריך מטפלת בשביל זה.לביקורת. 

 24 האם בהערכות המקצועית הייתה לו מלווה צמוד? ש.

 25 הייתה לו מטפלת שאנו חייבו אותו לקחת.  ת.

 26 האם הייתה הערכות טכנית? ש.

 27זה דיור מוגן ולא בית אבות, בד"כ כל הנושא שאנו ממליצים  ת.

 28העברנו אותו לסיעודית לקחת מטפלת. באיזה שהוא שלב כשמצבו החמיר 

 29שעות, גם מצבו הקוגניטיבי והייתה  24 -כי לא הייתה לו מטפלת ל

 30 המלצה להעבירו למחלקה סיעודית.

 31 האם היו לו נפילות או בלבול בלקיחת תרופות ומתי? ש.
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 1הוא כבר  2151קצת יותר משנה לאחר שהועבר למחלקה הסיעודית בסוף  ת.

 2והיו שני אשפוזים והייתה לו בצקת  רדרלא היה אצלנו. למעלה משנה מצבו התד

 3 קשה עם ריווי חמצן מאוד נמוך. 

 4 . 06-13לפרוטוקול, שורות  33עמוד    

 5 

 6 

 7 צוואה שנערכה מחמת טעות  . 19

 8 

 9 כפי האמור לעיל, לא מצאתי מקום לקבל את טענת המתנגדת כי המנוח לא כשיר  א.

 10 לחוק הירושה. 02היה לערוך הצוואה במובנו של סעיף    

 11)ב( לחוק  31אך האם עסקינן בצוואה שנערכה מחמת טעות וכאמור בסעיף 

 12 הירושה.

 13 

 14 לתצהיר עדות ראשית שהוגש מטעמה ביום  31-90כך כתבה המתנגדת בסעיפים  ב.

 19.12.0111 : 15 

 16 פ.. את שמו של התובע שמעתי מאבא כאשר הוא דיבר איתי ואמר שעו"ד 6."

 17יו ואמר לו שיוכל לעזור לו לגבות את הכסף פנה אל פ.חייב לו כסף וידיד של עו"ד 

 18 אם לא את כולו את חלקו לפחות. פ.מ

 19לווה מאבא ולא  פ.. אבא הסכים לקבל את העזרה בהשבת הכספים שעו"ד 41

 20 השיב שכן אבא חש בושה לערב אותנו בעניין וחשש לכספו.

 21 להשיב לאבא את כספו. פ..התובע ככל שידוע לי מהתיק, לא פנה לעו"ד 45

 22התובע מעולם לא עזר לאבא בעניין, התובע הבטיח לאבא הבטחות שווא ובכך  .42

 23גרם לאבא התשוש והחולה להסתמך עליו וסבר בטעות שניתן לסמוך עליו והוא 

 24וישיב לאבא כספים, אבא כנראה ראה בו 'מושיע' אלא  פ.יושע אותו כנגד עו"ד 

 25ן האמת היא שאבא הקשיש והתשוש הוטעה לחשוב בתחבולה ע"י התובע , שכ

 26שלמעשה התובע לא התכוון מלכתחילה לעשות מאומה והלכה למעשה בדיעבד 

 27 התברר שגם לא עשה מאומה בעניין."

 28 

 29 לתצהיר : .2וכך בהמשך, בסעיף 

 30והוא ישיב  פ."כאמור התובע הציג לאבא מצג שווא ולפיו הוא יושיע אותו אל מול 

 31, פ.התובע, את עו"ד הכספים עד כדי כך שאבא התחיל לראות כתוצאה מהסתת 

 32חברו משכבר הימים כאויבו המושבע. זה שהיה חברו ועזר לו הפך מהסתת התובע 

 33 לאויבו המר"
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 11מתוך  36

 1 

 2אקדים כבר עתה ואומר כי נוכח הראיות שהונחו בפניי, מצאתי כי תיאורי 

 3 המתנגדת בעניין זה מדויקים ותואמים את התנהלות הדברים ועתה אפרט.

 4 

 5 , קובע בזו הלשון:חוק הירושהל )ב(31סעיף  ג.

 6 

 7אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה  -הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות "

 8מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם 

 9 ".בטלה הוראת הצוואה -אפשר לעשות כן -אי

 10 

 11"המחוקק הישראלי הלך בדרך חדשנית ולא  שילה המנוח, ש.לדעת פרופ' 

 12סלולה בקבעו כללים בנוגע לטעות בצוואה... יש לראות את מדינת ישראל 

 13כמדינה מובילה בכל הנוגע להכרה בטעות והוכחתה, במטרה לקיים את 

 14שילה פירוש לחוק הירושה )ש'  דברי המת לפי רוחו ורצונו האמיתי"

 15 .0.1, 062 כרך א 1121-תשכ"ה

 16 

 17 

 18 מהי טעות?   

 19שבסעיף אפשרויות פרשנויות שונות לתיבה "מחמת טעות"  3הפסיקה העניקה 

 20 לעיל. חוק הירושהל )ב(31

 21 

 22מקום שקיים פער בין המציאות האובייקטיבית לבין – טעות שבעובדה .1

 23. כמו טעות בעובדה שמקורה בטעות של תפישתה הסובייקטיבית אצל המצווה

 24המצווה באשר למצב הדברים לאשורם. כך, למשל, כאשר המצווה סבר בטעות 

 25  וא בעל הזכויות בנכס פלוני אותו ציווה כחלק מנכסיו. שה

 26 

 27למשמעות המשפטית שייחס מקורה בטעות המצווה בנוגע –טעות במשפט .0

 28באופן שלא ידע לאשורן את התוצאות המשפטיות של הלשון שבה  להוראות הצוואה

 29 בחר לנסח את הצוואה. 

 30 

 31 היא זו הנסמכת על הנחה עובדתית מוטעית.–טעות במניע .3

 32 

 33 ראה:

http://www.nevo.co.il/law/72178/30.b
http://www.nevo.co.il/law/72178
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/562
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/562
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/562
http://www.nevo.co.il/law/72178/30.b
http://www.nevo.co.il/law/72178/30.b
http://www.nevo.co.il/law/72178/30.b
http://www.nevo.co.il/law/72178
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 11מתוך  .3

 1, השופט גולדברג בעמ' 611( 3)קרן לב"י נ' פליציה בינשטוק, פ"ד מח 1010/11ע"א 

69. (0./1./1119 .) 2 

 3 ;01.-31.,עמ'  16.( 0)איזבל טלמצ'יו נ' האפוטרופוס הכללי,פ"ד נג 1111/12ע"א 

 4, פורסם במאגרים 11/11/0116) פס"ד מיום  אלמונית נ' פלונים 196/16ע"מ )חי'( 

 5 (.]פורסם בנבו[

 6 

 7לגבי סוג זה של טעויות נקבע, כי מקום בו ניתן לקבוע בבירור מה היה אומד דעתו 

 8, כי אז רשאי השופט דע את המציאות האובייקטיביתאילו יהאמיתי של המצווה 

 9 לתקן את לשון הצוואה.

 10 

 11בחינת העילה כאמור, מחייבת בחינת הקשר הסיבתי בין הטעות וההטעיה 

 12 להוראות צוואת המנוח ועל הראיות להתייחס לקשר זה:

 13)ב( חייב תחילה 1.מי שבא לבית המשפט בבקשה להפעיל את האמור בסעיף "

 14פלה טעות ואפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו להוכיח לא רק שנ

 15 אלמלא הטעות, אלא שההוראה שהוא רוצה לשנות נקבעה מחמת הטעות.

 16לא הוכיח את הקשר הסיבתי בין הטעות לבין עשיית ההוראה, אין לתקן את 

 17  ".הצוואה

 18 

 19פסקה  062, עמ' 1, כרך 1121-, תשכ"החוק הירושהראה: פרופ' ש' שילה פירוש ל

 20 שניה.

 21 

 22מקום שבית המשפט מתרשם כי הצוואה נערכה מחמת טעות, סעיף החיקוק לעיל  ד.

 23מעניק בידו כוח לא שגרתי. דרך המלך שמתווה הסעיף אינה הכרזה על בטלותה של 

 24שקף את מה הוראת הצוואה, אלא תיקון של הצוואה בידי בית המשפט באופן שי

 25שהיה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות. כמובן, זאת רק אם ניתן לדעת 

 26בבירור את רצונו האמיתי של המצווה. אם לא כן, על בית המשפט להסתפק בביטול 

 27 הוראת הצוואה.

 28 

 29 : השופט הנדלאומר על כך כב'    

 30ה הסיבה לגישה מרחיבה זו בדיני צוואה לעומת זו של דיני החוזים פשוט"

 31וברורה. בדיני חוזים, על אף שהם נשענים על רצונו של המתקשר הטועה, אין 

 32מדובר בממלכתו הפרטית. מדובר במערכת שלה שני צדדים לפחות, אשר יש להגן 

 33על אינטרס ההסתמכות שלהם. החוזה הוא כלי של תקשורת בין שני צדדים, 
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 1בן שיש מקום ועניינו במסמך ששני הצדדים יכולים להסתמך עליו. על כן מו

 2לדרישת יסודיות אובייקטיבית בטעות, ואף מובן החשש מכך שבית משפט יכתוב 

 3 חוזה חדש עבור שני הצדדים.

 4בדיני צוואות, לעומת זאת, אנו נמצאים בממלכתו הפרטית של המצווה. מטרתנו 

 5היא להבין את רצונו האמיתי ולנסות להגשימו. הסתמכות של יורש פוטנציאלי על 

 6]פורסם בנבו[ : 55559/11בע"מ ה מעלה ואיננה מורידה )כפי שנכתב בצוואה איננ

 7"דיני הירושה אינם מפעילים כנגד מוריש המציג מצג מסוים השתק בשל מצג זה, 

 8 אלא בוחנים את רצונו לאור צוואתו הסופית. דיון הנוגע למתן צו ירושה אינו בגדר

 9((. 1.2.2152 תביעה נגד העיזבון, אלא הכרעה מי הוא הזכאי לרשת את המוריש" )

 10על כן, לעניין דיני טעות, די בכך שהטעות בה טעה המצווה היוותה את הסיבה 

 11 –לצוואה כדי לפסול את הוראת הצוואה כפי שהיא; ועל בית המשפט לנסות 

 12ולתקן את הצוואה ללמוד על רצונו האמיתי  –במידה שאפשר לקבוע בבירור 

 13 14.-11.פרשנות הצוואה  –חמישי  ברק פרשנות במשפט כרךבהתאם לו )וראו א' 

 14((. ניתן לסכם את ההבדל באופן הבא: הצוואה היא מסמך של היחיד, 2115)

 15ון והשני מפגש והחוזה הוא מסמך של שנים לפחות. הראשונה משקפת רצ

 16]פורסם , 13/11/0110 , פס"ד מיוםזילברסון נ' זילברסון  9111/10בע"מ ) רצונות"

 17 ((בנבו[

 18 

 19הוצאת המכון  דיני ירושה ועזבון,וכך היא גם גישתו של  עו"ד בעז קראוס בספרו 

 20 למחקרי משפט וכלכלה בע"מ:

 21פער בין המציאות האובייקטיבית לבין תפיסתה הסובייקטיבית אצל טעות היא "

 22, התרופה העיקרית לטעות היא בתיקון חוק הירושהל 1.סעיף המצווה. בהתאם ל

 23ו אפשרי תבוא התרופה המשנית שעניינה הוראות הצוואה, רק אם התיקון אינ

 24ביטול הוראות הצוואה. חוק הירושה אינו מגדיר טעות מהי, לעניין זה ניתן 

 25להיעזר בדיני החוזים, אולם בעוד שבדיני החוזים יש לאזן גם את אינטרס 

 26ההסתמכות של הצד האחר, הרי שבדיני צוואות לא קיים אינטרס הסתמכות של 

 27ורך בזהירות שמא טועים אנו בהבנת רצונו של המצווה. יורשים ומאידך קיים הצ

 28יש להדגיש את הזהירות הרבה בה ינקוט בית המשפט בבואו לתקן טעות בלשון 

 29הצוואה באמצעים פרשניים, שמא יסטה מאומד דעתו האמיתי של המצווה, 

 30יעמיד את עצמו במצב בו  הוא עורך צוואה חדשה למוריש ובכך יחטא בכיבוד רצון 

 31 ". המת

 32 )א( . 119קראוס עמ' 

 33 
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 1 ובהמשך מסביר:   

 2 

 3לעיתים ילמד בית המשפט מלשון הצוואה עצמה אם המצווה טעה בעובדות, או "

 4בדין, או במניע ולעתים ילמד זאת מתוך הראיות על חיי המצווה, מחשבותיו 

 5התנהגותו וכיוצא באלו נתונים סביבתיים. ודוק! שינוי הוראות צוואה שנפלה בה 

 6שר בהתקיים שני תנאים מצטברים: כאשר בהוראות הצוואה נפלה טעות, מתאפ

 7טעות אופרטיבית וכאשר קיימת ידיעה "בבירור" על רצונו הריאלי( של המצווה. 

 8הוכחה  –כוונה משוערת אינה מספקת. מידת ההוכחה הנדרשת היא גבוהה 

 clear and convincing evidence" "9בבירור התואמת את המבחן האמריקאי "

 10 )ב(. 119ס עמ' קראו

 11 

 12די בכך שהטעות בה טעה המצווה היוותה את הסיבה לצוואה כדי לפסול  ה.

 13במידה שאפשר  –את הוראת הצוואה כפי שהיא; ועל בית המשפט לנסות 

 14 ללמוד על רצונו האמיתי ולתקן את הצוואה בהתאם לו –לקבוע בבירור 

 15  312-319פרשנות הצוואה  –חמישי  ברק פרשנות במשפט כרךוראה אהרון    

   (0111.)) 16 

 17 

 18המקרה הרגיל של טעות לפי סעיף זה הוא טעות ביחס לעובדה כלשהי, שהמוריש 

 19 פיה קבע הוראה מהוראות הצוואה.-הניחה כעובדת קיימת ועל

 20 .753בעמ'  ' רזניק ואח' נ' נ' רזניק,ז 61/.11ע"א וראה 

 21 

 22( קבע 31.11.0111)פורסם בנבו, פס"ד מיום  בן טובים נ' יסקין 11-11-2113בת"ע כך 

 23בית המשפט כי הוראתו של המצווה ליתן לאשתו סכום כספי מדי חודש באה על 

 24האישה  בסיס תפיסתו הסובייקטיבית כי לאישה אין רכוש משלה. משנקבע כי

 25זכאית למחצית הרכוש מכח הלכת השיתוף, תיקן בית המשפט את הוראת ההענקה 

 26 והעמידה על מחצית הסכום.

 27ההערכה או ההנחה המוטעית, יכול שתהיה הן באשר לעבר הן באשר להווה והן 

 28 , שם(.אהרון ברקבאשר לעתיד )ראה 

 29אה בצוואתו )ב( לחוק לצורך ביטול הור 31יודגש כי אין להשתמש בהוראת סעיף 

 30של חולה נפש. הטעות הנדונה בסעיף זה הנה טעות של בן אנוש רציונלי אשר ניתן 

 31לשכנע אותו שטעה, לאמור: טעות הנובעת מהיעדר נתונים, להבדיל מטעות הנובעת 
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 1דיני  :  שוחט, פינברג, פלומיןבשל כושרו הפגום של המצווה לעבד נתונים וראה

 2 . 131בעמוד  0119ירושה ועיזבון, מהדורה שביעית 

 3נשאלת השאלה, האם הצוואה עסקינן נעשתה מחמת טעות? האם המנוח עשה  

 4צוואתו משהאמין למצג שווא שקרי אשר העמיד בפניו התובע, שרק הוא דואג 

 5וישיב למנוח את הכספים  פ.לצרכיו וכי הוא יפתור עבורו את המחלוקת מול עו"ד 

 6את המנוח ולא יסייעו בידו בפתרון שנגזלו ממנו? וכן ששתי בנותיו למעשה זנחו 

 7 הבעיה הכלכלית מולה ניצב.

 8ראשית יש לבחון האם המצג אשר הציג התובע בפני המנוח הינו מצג שווא שקרי או 

 9 שמא מצג שמשקף את המציאות?

 10 

 11במקרה דנן, הונחה בפנייה תשתית ראייתית מבוססת כי עוד מראשית ההיכרות   ו.  

 12וישיב  פ.הוא יפתור עבורו את המחלוקת מול עו"ד ביניהם, הבטיח התובע למנוח ש

 13 . פ.למנוח את כל כספו שנגזל לכאורה על ידי עו"ד 

 14וכי  פ.אין חולק כי המנוח היה טרוד ומודאג בשל הכספים הרבים שהפקיד בידי עו"ד      

 15נוחות לחלוק את הדבר עם בנותיו, וכפי שהעידה  בפני -אף חש תחושת בושה ואי

 16 המתנגדת.

 17מכלל העדויות עולה כי התובע הפציע לחייו של המנוח ביום בהיר. כאשר שוחחה      

 18שהכיר לפני סיפר לה המנוח על המכר החדש  0111עם המנוח בחודש אפריל  ט.עו"ס 

 19; רק כשלושה  0111קרי, תחילת ההיכרות בין השניים בראשית שנת  מספר חודשים

 20 חודשים לפני עריכת הצוואה הנדונה.
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 1בל את טענת התובע בעניין, יען כי היה בקשר עם המנוח עוד משנת לא מצאתי לק

 2ואף קודם לכן הן כי לא הובאה לכך כל ראייה, הן כי איש מבית שבעת  0110

 3 פ.הכוכבים לא פגש מעולם בתובע , הן כי המטפלת הצמודה של המנוח הגב' ביאנה 

 4והן בשל  בחודש בו נערכה הצוואה -העידה כי ראתה את התובע פעם אחת בלבד

 5 עת שוחחו כאמור. ט.הגרסה האותנטית אותה מסר המנוח לעו"ס 

 6 

 7וישיב לו את כל  פ.כי התובע יפתור לו את הבעיה מול עו"ד  ט.המנוח סיפר לעו"ס 

 8המלאך ( את התובע בשם: "בציניותבעדותה ) ט.כספו; לא בכדי כינתה עו"ס 

 9 ראה לעיל. -המושיע"

 10וישיב  פ.כי הבטיח למנוח שיפנה בשמו לעו"ד אף התובע עצמו וכמצוטט לעיל, טען 

 11לו את כספו, כי יפתור למנוח את כל בעיותיו, כי יפתח לו חשבון בנק על מנת לסייע 

 12 לו וכיו"ב.

 13אין כל ספק , נוכח כל הראיות שהונחו בפניי וחרף הטענה בדבר הריחוק היחסי בין 

 14וקדמת מיום המנוח לבנותיו, כי המנוח לא היה מוצא לשנות את צוואתו המ

 15ובוחר להוריש את כל רכושו לתובע, אותו פגש לראשונה מספר חודשים  09.13.1112

 16אילולא סבר כי התובע יושיע אותו מבעיותיו הפיננסיות בלבד לפני עריכת הצוואה, 

 17 .פ.וישיב לו את כספו האבוד מידי עו"ד 

 18 

 19 בר לסייע למנוח הרי שהתובע לא עשה דבר וחצי ד במבחן התוצאהלא זו אף זו ואף  ז. 

 20 ולפתור לו את בעיותיו ואף התנער בעדותו מחובתו לעשות כן.   

 21ואף  פ.הלכה למעשה, התובע לא פתר את המחלוקת הכספית בין המנוח לבין עו"ד 

 22לא חלק ממנה, התובע לא השיב לידי המנוח ולו שקל אחד מן הכספים שהיו בידי 

 23 היה אמור להשיג הישג כלשהו בענייןהתובע אף טען כי לא ובעדותו בפניי,  פ.עו"ד 

 24 ובמילותיו:

 25לפרוטוקול, שם אתה טוען שלא ידוע לך  21שורה  2שוב, מפנה לעמ'  ש.

 26 ע.החזיק כסף ל פ.שעו"ד 

 27 כן. ת.

 28 ואמרת שאתה לא יודע מי זה ע.החזיק כסף ל פ.נשאלת אם ידוע לך ש ש.

 29 נכון. ת.

 30עניינים העסקיים להתנגדות כתוב שבכלל לא היית מעורב ב ..בסעיף  ש.

 31 שלו?

 32 של מי? ת.
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 1 ?ע.של  ש.

 2וסייעתי לו, הוא אמר שלקח לו  פ.רק פעם אחת הוא פנה אליי בנושא של  ת.

 3 ועשיתי פריסה ביניהם מסוימת והעברתי לו. 11%

 4 אתה לא אומר אמת בכך.. ש.

 5 מאיפה אתה יודע שאני לא אומר אמת? אתה קורא לי שקרן. ת.

 6 החזר כספי? פ.שם אתה אומר שהסדרת עם לתצהירך,  1.מפנה לסעיף  ש.

 7 כן, נכון. ת.

 8לתצהיר התנגדות ראשי של המתנגדת עו"ד שלך טוען  .5אבל בנספח ח'  ש.

 9 ?פ.במכתב שלא גבית כספים מעו"ד 

 10 ?פ.אני? אני גביתי כספים מעו"ד  ת.

 11 איזו גרסה נכונה? ש.

 12והשארתי  לא. לא היו לי קשרים כלכליים אפילו. סייעתי להסדיר ביניהם ת.

 13 להם. לא אני גביתי, השארתי להם את הניירות.

 14בתגובה להתנגדות שם אתה אומר שכן הצלחת לסייע במחלוקות  6בסעיף  ש.

 15 והשבת הכסף?

 16 לא הייתי אחראי על השבת הכסף.לא אמרתי השבת הכסף,  ת.

 17 :המשך החקירה

 18 מה נכון משלל הגרסאות שלך? ש.

 19 תן לי להתרכז ]מעיין[. מה השאלה? ת.

 20 : סייעת או לא סייעת בגבייה?ש. ביהמ"ש

 21 לא. אני סייעתי בהסדר ביניהם, לא בגבייה. ת.

 22לתצהירך בעדות ראשית  5.אתה אומר שסייעת לו בקניות, מפנה לסעיף  ש.

 23 שלך, שכל הזמן סייעת לו בקניות?

 24 לא כל הזמן. ת.

 25 .  01בשורה  163עד עמוד  03, בשורה 03.10.0112לפרוטוקול מיום  160עמוד 

 26 

 27נוכח הבעיה שבעינה נותרה ונוכח הימנעות התובע מלסייע למנוח בחייו, כפי  ח.

 28שהבטיח, נאלצה המתנגדת לעתור לאחר פטירת המנוח בשם העיזבון ולהגיש  

 29 .פ ב.תביעה כספית כנגד עו"ד 

 30בבית משפט שלום ראשל"צ והועברה לימים  12.11.0110התובענה הוגשה ביום 

 31 .161.6-11-10.א לבימ"ש שלום תל אביב בת

 32 במסגרת כתב התביעה, טענה המתנגדת בשם העיזבון כדלקמן:
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 11מתוך  99

 1"עניינה של תביעה להשבת כספים שקיבל, כעו"ד במקצועו שייצג את התובע 

 2ז"ל שהיה בשלב מסוים חברו של  ע.כהלוואה וכפיקדון בנאמנות מהמנוח, מר 

 3 הנתבע".

 4עשק רימה  פ.עו"ד  -תבעובה נטען כי הנ₪  .109,02התובענה הועמדה על סך של 

 5 והוליך שולל את המנוח.

 6בתיק )נספח ד' לתצהיר עדות ראשית של המתנגדת(  תביעה שכנגדהגיש  פ.עו"ד 

 7סעד את המנוח, עזר לו וליווה אותו בכל צעד וצעד בשנותיו  פ.ובה נטען כי עו"ד 

 8 האחרונות.

 9, יצאו לטיולי הגיע לפגישות עם המנוח .0113-011כי משך השנים  פ.כך טען עו"ד 

 10שבת, יצאו למסעדות יחד, נהגו לנסוע יחד למשחקים וכי הוא ליווה את המנוח 

 11 לבדיקות ובתחום הבריאות והסיעוד.

 12מן העיזבון במסגרת התביעה כנגד שכר ראוי בגין מתן  פ.על כן תבע עו"ד 

 13 ₪. 09.,092השירותים המפורטים בתביעה ובסך של 

 14ם הצדדים כי הם מבקשים למשוך את שתי הוגשה הודעה מטע 10.11.0113ביום 

 15 התביעות וכי הם הגיעו להסכם ביניהם.

 16, הודיע ב"כ המתנגדת כי ההליכים 06.11.0112במהלך דיון שהתקיים בפניי ביום 

 17כהחזר הוצאות ₪  1,111.הסתיימו בהליך גישור והוחזרו  פ.בין העיזבון לעו"ד 

 18כהחזר הוצאות )ראה ₪  91,111 פ.משפט; כל אחת מהיורשות קיבלה מעו"ד 

 19 (.11-13בשורות  21פרוטוקול היום, עמוד 

 20 

 21לא מצאתי מקום להיכנס לפרטי ההסכמות ו/או הכספים שהועברו בין הצדדים 

 22לא נפתרה  -ואולם הנקודה המכרעת בעניין הינה כי במהלך חייו של המנוח

 23 וכי התובע לא עשה דבר וחצי דבר בסוגיה זו. פ.המחלוקת בינו לבין עו"ד 

 24ולאחר פטירת אביה;  פ.אשר על כן נאלצה המתנגדת, לעתור בתביעה כנגד עו"ד 

 25 תביעה אשר כאמור הסתיימה בהסדר פשרה.

 26טענות דומות מאוד לטענות התובע  פ.יצויין כי במסגרת התביעה שכנגד, טען עו"ד 

 27 2.בדבר העזרה והסיוע הרב )לכאורה( שניתן על ידו למנוח ואולם במסגרת 

 28את שמו של התובע ולו פעם  פ.ב התביעה שכנגד, לא הזכיר עו"ד הסעיפים בכת

 29 אחת.

 30 

 31 שהוצג למנוח , הינה העובדה כי  השוואנקודה נוספת המצטרפת לפאזל מצג  ט. 

 32 התובע ניתק כל קשר עם המנוח בסמיכות מאוד לאחר עריכת הצוואה.   
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 11מתוך  91

 1לא רב,  משעה שנערכה הצוואה ולשביעות רצונו של התובע ובחלוף מספר חודשים

 2 ניתק התובע כל קשר עם המנוח ועל כך ראה בחינת מסכת הראיות דלעיל.

 3מעל פני השטח, עד לכדי  המוחלטתהתובע אחז בשלל תירוצים לסיבת היעלמותו 

 4 כך שהתובע גילה כי המנוח נפטר רק כשמונה חודשים לאחר הפטירה.

 5ד מספר בטוחני כי אילו ידע המנוח שהתובע, "המלאך המושיע שלו", יתאיי

 6חודשים לאחר עריכת הצוואה, לא היה עורך המנוח את הצוואה הנדונה ולא היה 

 7משנה מהוראות הצוואה הקודמת אשר נערכה בסינכרון להוראות צוואת רעייתו 

 8 . 1112המנוחה עוד בשנת 

 9למנוח הוצג מצג שווא לפיו התובע הינו "מושיע ומסייע" אשר יתמוך ויעזור לו עד 

 10 טחות אלו חזר התובע באופן מפגיע.הרגע האחרון ומהב

 11נחה דעתי כי למנוח היתה תפיסה מעוותת של המציאות והיא זו שעמדה ביסוד 

 12 הצוואה.

 13הפער בין המציאות האוביקטיבית )התובע מכר חדש, לא סייע ואף לא התכוון 

 14לסייע להשיב הכספים לידי המנוח ונעלם מספר חודשים לא רב לאחר עריכת 

 15תו הסוביקטיבית של המנוח באותה עת כי הנה הגיע המלאך הצוואה( לבין תפיש

 16ויעמוד לצידו של המנוח ויסייע לו עד  פ.מעו"ד ₪ המושיע אשר ישיב לו מאות אלפי 

 17יום לכתו מהעולם, פער זה הוא המבסס מצג שווא, הוא המבסס טעות והוא זה 

 18 אשר הביא את המנוח לערוך את הצוואה הנדונה.

 19 

 20( הובאה דוגמה לטעות 10...0)מיום ]פורסם בנבו[  פלוני נ' פלוני 311/11.בע"מ ב

 21 לחוק. )ב( 31בסעיף האמורה 

 22 של הסובייקטיבית תפיסתו לבין האובייקטיבית המציאות בין פער קיים "כאשר

 23 אותו הציל שהוא סבר כי לראובן רכושו את הוריש המצווה אם ,למשל .ווההמצ

 24 המציל" הוא ששמעון היא האמת אך ,מוות מסכנת אחת פעם

 25 ברי כי הדוגמא הולמת את המקרה דנן. 

 26 

 27יודגש כי במקרה דנן, כל כולה של הצוואה הינו ההוראה בדבר העברת כל רכוש 

 28וראותיה; במקרה זה יש להדרש לסיפא המנוח לתובע ומשכך אין מקום לתקן את ה

 29ב' לחוק הירושה ולהורות כי אי אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה  31לסעיף 

 30 מורה בצוואתו לולא הטעות ומשכך, בטלה הוראת הצוואה.

 31 

 32 איום, תחבולה ותרמית . 11

 33 

http://www.nevo.co.il/case/6248347
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 1 קובע: חוק הירושהל )א(31סעיף  א.

 2הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או "

 3 ".בטלה –תרמית 

 4 

 5 "תרמית" אינה מוגדרת בחוק. 

 6ביסוד התרמית מונח הצגה כוזבת של עובדה כלפי המרומה. על מונח זה כעוולה 

 7ודת הנזיקין וכעבירה פלילית )עבירת המרמה( ראה סעיף לפק 12נזיקית ראה סעיף 

 8 לחוק העונשין. 919

 9גם "תחבולה" אינה מוגדרת בחוק. מדובר במצבים שהם ספק אונס ספק תרמית 

 10 )לא פורסם(. א' נ' א' .11-13-1.29ת"ע )חי( וראה 

 11במדרג הפגיעה ברצונו של אדם, האונס והמרמה חמורים מתחבולה. אולם דרגת 

 12 ל תחבולה עולה על זו של ההשפעה הבלתי הוגנתחומרתה ש

 13פורסם בנבו, פס"ד מיום  עזבון המנוח נ'א' ז"ל נ' ק'ז 19-116163ת"ע וראה 

11.10.0112 . 14 

 15הכרעה משפטית בדבר תחבולה בוחנת את קיומו של מעשה גלוי או מחדל גלוי, זאת 

 16שוחט, ראה בשונה מבחינתה של השפעה בלתי הוגנת שעניינה נבכי נפשו של האדם ו

 17 . .10לעיל, בעמוד פינברג, פלומין 

 18 

 19 לגבי העילות של תחבולה ותרמית צוין כי:

 20בדומה לאמור לגבי השפעה בלתי הוגנת, גם בטענת תרמית על הטוען אותה "

 21להוכיחה. חזקה על צוואה שנערכה כדין ושלא נערכה כתוצאה מתרמית. מה 

 22ותר עליה בהוכחת התרמית והוא מהווה חוליה שאין לו –שלעיתים קשה להוכיח 

 23 ".הוא הקשר הסיבתי בין התרמית לבין הוראת הצוואה הנדונה –

 24 

 25 ראה:

 26 ( .11.11.0111פורסם בנבו, )פס"ד מיום  ויקטוריה מינס נ' זיזובי 1361/11ם( -ת"ע )י

 27 , הוצאת 1, כרך 061עמ'  ,1121-, תשכ"החוק הירושהפירוש לפרופ' ש' שילה 

 28 נבו.

 29 

 30האם במקרה דנן, התקיימה תחבולה או תרמית והאם יש קשר סיבתי בין התרמית  ב.

 31 או התחבולה לבין הוראות הצוואה דנן?

 32 

http://www.nevo.co.il/law/72178/30.a
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 1כפי שפורט לעיל בהרחבה, המנוח הוטעה לחשוב כי התובע הוא המלאך המושיע, כי 

 2הצוואה הינו "איש עסקים התובע אשר אותו הכיר מספר חודשים לפני מועד עריכת 

 3. עוד הוטעה המנוח פ.עשיר" וכי הוא יסייע בידו להשיב את הכספים הרבים מעו"ד 

 4ועל כן אף  -לחשוב כי התובע יתמוך בו ויסייע לו בכל הנדרש מהבחינה הפיננסית

 5 נפתח חשבון בנק עבור המנוח בסמוך למשרדו של התובע.

 6 

 7ה בתרמית; התובע לא סייע למנוח, לא מכלל הראיות שהונחו בפניי הרי שמדובר הי

 8 ומעולם לא התכוון לעשות כן. פ.השיב הכספים מעו"ד 

 9התובע "שידך" בין המנוח לבין עורך הדין עורך הצוואה, הסיעו למשרדו ושם שינה 

 10אשר היה  -והוריש את כל רכושו לתובע 1112תיקה משנת והמנוח את צוואתו הו

 11 מועד. אדם זר לתובע כמה חודשים לפני אותו

 12באותו מועד חתם המנוח גם על יפוי כח כללי המאפשר לתובע ולו בלבד, לבצע כל 

 13 דיספוזיציה ברכוש המנוח עוד בחייו.

 14לא זו אף זו, מספר חודשים לאחר עריכת הצוואה, נעלם התובע כליל מחייו של 

 15רדי שגילה אודות פטירת והמנוח, לא יצר עימו כל קשר עד לכדי המצב האבס

 16 רק כשמונה חודשים לאחר פטירתו. ר הוריש לו את רכושו בעולם,המנוח, אש

  17 

 18עוד נראה כי אילולא אותו מצג שווא, אילולא אותן הבטחות למנוח, לא היה נאות 

 19המנוח לערוך הצוואה שבנדון ומשכך אף מתקיים קשר סיבתי, היינו: שההוראות 

 20קרן לב"י נ'  1010/11ע"א   -מעשה התרמית וראה בגלל ועקבבצוואה נעשתה 

 21 (.611( 3) פליציה בינשטוק, פ"ד מח

 22 

 23אחזור ואציין כי עדות התובע הותירה בי רושם קשה. כפי שפורט בהרחבה דלעיל,  ג. 

 24בעדות התובע נמצאו סתירות רבות, בעניינים רבים מסר התובע גרסאות והיפוכן, 

 25מועד ההיכרות עם המנוח, לנסיבות ההיכרות, להבטחות לסייע גרסאותיו באשר ל

 26למנוח, לנסיבות עשיית הצוואה וכן באשר לניתוק הקשר בינו לבין המנוח בסמוך 

 27לאחר מכן, אינן עולות בקנה אחד עם ההיגיון והתובע אף לא תמך גרסאותיו כדבעי 

 28. התובע באמצעות ראיות אובייקטיביות לרבות עדים, אשר אינם בעלי עניין

 29התקשה להשיב לשאלות שהוצגו לו וניכר ניסיונו להשמיע את דבריו, תוך 

 30 התחמקות ממענה ענייני לשאלות שהופנו אליו.

 31עורך הצוואה,  ק.הוא עו"ד  -אף העד היחיד אשר אמור היה לתמוך בגרסת התובע

 32חשף את התובע במערומיו כאשר מסר גרסאות הפוכות לאלו שמסר התובע 

 33 תיות.ובנקודות מהו
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 11מתוך  .9

 1(  13.( 0) מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד נב 1112/11דנ"א בפרשת מרום )  ד. 

 2 הפנה כב' השופט מצא למבחן הגיונה של הצוואה.

 3על פי מבחן זה, בכדי לקבוע האם הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, 

 4אם הצוואה סבירה על פי הבנת השופט את הגיונו של המצווה;  השופט יש לבחון ה

 5 יוכל לבחון זאת באמצעות הראיות המובאות לפניו: 

 6המשפט, במסגרת הדיון בתוקפה של הצוואה, קרוב -מן הראיות הבאות לפני בית"

 7שתצטייר בפניו תמונת חייו של המצווה עובר לכתיבת הצוואה, קשריו 

 8דפותיו; ויעלה בידו לבדוק אם הצוואה, מנקודת מבטו החברתיים, ערכיו והע

 9תשובה חיובית לשאלה זו תחזק . המשוערת של המצווה, נראית לכאורה הגיונית

 10את ההערכה כי הצוואה משקפת את רצון המצווה... מנגד, כאשר תוכן הצוואה 

 11 (. 99." )שם, בעמ' נראה בלתי סביר, יש מקום לבדוק היטב את כשרות הצוואה...

 12 

 13בענייננו, בחינת שאלת הגיונה של הצוואה מחזקת את המסקנה בדבר טעות, 

 14 תרמית ותחבולה של התובע על המנוח.

 15מלמד על מנגנון הורשה אשר ככל הנראה תואם עם  1112עיון בצוואת המנוח משנת 

 16רעיית המנוח דאז, כל הרכוש הועבר למתנגדת אשר היא מטעמיה שלה, העבירה 

 17 ון ובמסגרת הסכמות ביניהן.לאחותה את חלקה בעיזב

 18לערך, התקיים קשר רופף יחסית בין  0113עוד עולה מחומר הראיות כי עוד משנת 

 19 המתנגדת לבין אביה המנוח ולא היה כל שינוי או חידוש בעניין.

 20לפתע  , עת פגש המנוח את התובע, 0111אשר על כן לא ברור מדוע דווקא בשנת 

 21דרת ביתו מהצוואה והורשת כל רכושו הביא הקשר בין המנוח למתנגדת , לה

 22 לתובע.

 23 

 24 כדלקמן: לחוק הירושה 31סעיף זאת ועוד, קובע  ה. 

 25"עברה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו 

 26לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי 

 27לא יהיה עוד באותו פגם כדי ביטול הוראת  המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן,

 28 "הצוואה או תיקונה.

 29 

 30; בחלוף מספר חודשים לאחר עריכת 0111במקרה דנן, נערכה הצוואה בחודש מרץ 

 31הצוואה, נעלם התובע דה פקטו מחייו של המנוח )ככל הנראה לקראת סוף שנת 

0111.) 32 
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 11מתוך  91

 1והיא כי  חלפו אפוא, מספר חודשים עד שלמעשה התבררה התמונה האמיתית

 2 כפי שהבטיח. פ.התובע לא סייע בידי המנוח ולא פעל מול עו"ד 

 3ואולם למרבה הצער, מצבו של המנוח באותה עת כבר לא אפשר לו לבחון את 

 4 הנתונים.

 5, המטפלת האישית של המנוח מבית שבעת הכוכבים הגב' רינה מנדהכך העידה 

 6 19)עמוד  0111ש יוני אשר היתה בקשר יום יומי עם המנוח וטיפלה בו החל מחוד

 7 (..16-1, שורות 11.0111..1קול מיום ולפרוט

 8המטפלת העידה כי מראשית הטיפול בו, המנוח לא ידע לאן ללכת, הפך להיות 

 9קול, ולפרוט 16מבולבל, לא זכר להגיע לחדרו והיה זקוק לליווי צמוד )ראה עמוד 

 10 (.0-6שורות 

 11 11ש ללכת לאיבוד )עמוד עוד העידה כי המנוח פחד לצאת החוצה ותמיד חש

 12 (.19-11קול, שורות ולפרוט

 13כן ציינה המטפלת את מגבלות הראייה והקריאה של המנוח אשר בעטיין כבר לא 

 14 ראה טלויזיה ולא קרא בעצמו.

 15, התדרדר מצבו הקוגנטיבי של המנוח ועל כך הצביעו אף 0111מראשית שנת 

 16 המסמכים הרפואיים אשר הונחו בפניי.

 17אף מונה למנוח אפוטרופוס לגוף ורכוש ומספר חודשים לאחר מכן  0111באוקטובר 

 18 הלך המנוח לעולמו.

 19אין חולק כי אף אם חלפו חודשים מהמועד בו התגלתה התרמית והטעות, הרי שלא 

 20היה בידי המנוח לבטל את הצוואה הנדונה שכן מצבו הנפשי והגופני התדרדר, 

 21 אפוטרופוס. כשירותו נפגמה ולאחר חודשים מספר אף מונה לו 

 22על כן נראה כי לא יכול היה המנוח לבטל הצוואה ו/או לתקנה וכאמור בהוראות 

 23 סעיף זה בחוק.  

 24 

 25 המתנגדת טענה אף לעילת השפעה בלתי הוגנת; ההשפעה הבלתי הוגנת הינה אחד  א. .12

 26מאותם פגמים רעים שיש בהם כדי להביא לפסלות צוואה שערך המנוח, משום 

 27ה את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח באופן שתוכנה לא שפגימתו הרעה שלל

 28 מהווה ביטוי לרצונו אלא לרצונו של המשפיע. 

 29גודמן ואח' נ' ישיבת שם בית מדרש גבוה להוראה ודיינות על  9110/11ע"א וראה: 

 30 .991( 0מט )פ"ד  שם הרב שלמה מוסאיוף זצ"ל בירושלים,

 31 נוכח מסקנתי דלעיל, כי הצוואה שבנדון נערכה בשל טעות, תחת תרמית ותחת  ב. 

 32 תחבולה ומשכך דינה להתבטל, לא מצאתי מקום לדון בעילת השפעה בלתי הוגנת    
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 11מתוך  11

 1ואולם יאמר כי אף אילו לא מתקיימים כל מבחני עילה זו, הרי שבחינת נסיבות 

 2 לתי הוגנת של התובע על המנוח. המקרה בכללותן מלמדת על השפעה ב

 3( אישר כב' השופט הנדל את 2.1.11)פורסם בנבו,  פלונית נ' פלוני 9911/19בע"מ ב ג. 

 4לעיל  צ' ג' א' נ' נ' ג' א'  10-11-91211עמ"ש )ת"א( פסק דינו של כב' השופט שוחט ב

 5 תוך שהוא קובע את הדברים הבאים: 

 6בחן את סוגיית ההשפעה הבלתי הוגנת כמכלול.  )בית המשפט המחוזי מ.ד .(הוא "

 7כך ראוי לנהוג. הנטל להוכיח עילת פסלות זו רובץ על המבקש את פסלות הצוואה 

 8סיבתיות )ראו, למשל, )המשיב כאן(. אך יש לזכור, כי לא פעם הראיות הינן נ

 9(. בענייננו, המשיב טען לעילות פסלות נוספות, כגון העדר 141הלכת מרום בעמ' 

 10כשרות ומעורבות בעריכת הצוואה. סבורני כי בצדק נדחו עילות אלה על ידי בית 

 11הגם שלא  –המשפט לענייני משפחה. אך עדיין, חוטים שונים של עילות שונות 

 12יכולים להישזר יחד לרבדים המחזקים  –ת היה בכוחם לבסס עילה עצמאי

 13ומבססים את מסקנת בית המשפט המחוזי. ההשפעה הבלתי הוגנת העולה עד 

 14כדי שלילת הבחירה החופשית של המצווה הינה מבחן דינאמי ורחב קשת החיים. 

 15בית המשפט המחוזי נעזר בחוטים השונים כדי להגיע לראייה כוללת המשקפת 

 16 ". את מלוא התמונה

 17לעיל, משקלן המצטבר של העדויות והראיות  9911/19בע"מ במקרה דנן, כאמור ב ד. 

 18ובעיקר התנהלות התובע לפני, בעת ולאחר עריכת הצוואה לרבות הסתירות הרבות 

 19יוצרים בעדותו והראיות האוביקטיביות אשר הונחו בפניי ושפורטו בהרחבה לעיל, 

 20מארג שלם של נתונים אשר יש בהם כדי לבסס היטב את הטענה בנוגע להשפעתו 

 21 הפסולה של התובע על המנוח, לתרמית, לתחבולה ולטעות בה נפל המנוח.

    22 

 23 

 24 

 25  דבר-סוף . 16

 26 

 27 אני מורה כדלהלן:  –על כן מכל המקובץ דלעיל  

 28 

 29 מתקבלת. –ההתנגדות שהוגשה לקיום צוואת המנוח  .א

 30 

 31 נדחית.  –  11.13.0111לקיום צוואת המנוח מיום התובענה  .ב

 32 

http://www.nevo.co.il/case/17101189
http://www.nevo.co.il/case/3947843
http://www.nevo.co.il/case/17101189


 
 יפו -ענייני משפחה בתל אביב בית משפט ל

  

 אביב ואח'-ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל .שב 5522-42-42ת"ע 

 

  

 11מתוך  11

 1 . 09.13.1112מורה על מתן צו קיום לצוואת המנוח שנערכה ביום  .ג

 2 

 3 ₪ . 91,111מחייבת התובע בהוצאות המתנגדת על סך  .ד

 4 

 5 

 6 

 7 , בהעדר הצדדים.0112בספטמבר  11ניתן היום,  יב' אלול תשע"ו, 

 8 

 9 חתימה       

 10 

 11 

 12 

 13 


