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 פסק דין
 1 

 2 : דבר-פתח

 3 

 4עסקינן בסכסוך סבוך וממושך בין אח ואחות בנוגע לקיום צוואותיהם של הוריהם המנוחים,  .1

 5 . 11.5.11צוואות משותפות והדדיות אשר נערכו )כל אחת( בפני שני עדים ונחתמו ביום 

 6 

 7למרבה הצער, ההליך בעניינם של הצדדים התנהל ברמת קונפליקט גבוהה ביותר אשר  .6

 8והשורשית בין שני האחים אשר הלכה והתעצמה ביתר שאת המחישה את היריבות העמוקה 

 9לאחר פטירת הוריהם במסגרת המאבק על ירושתם. נדמה כי עם פטירת המנוחים, נפרצו כל 

 10המחסומים והגבולות אשר שררו בחיי המנוחים והחל מאבק חסר תקדים בין האחים, הן 

 11יל ולהכפיש את הצד השני בתוך כותלי בית המשפט והן מחוצה לו, אשר מטרתו לפגוע, להשפ

 12 בכל האמצעים הקיימים.  

 13 

 14יצוין, כי היריבות המרה בין שני האחים יצרה התדיינות משפטית מסועפת וסבוכה אשר  .3

 15התאפיינה בריבוי טענות ועתירות ובהגשת בקשות למכביר )כבר עתה ייאמר כי הנתבעת 

 16, בקשות אלו הוגשו עילות משותפות ונפרדות כנגד הצוואות(. למרבה הצער 11-העלתה כ

 17לעיתים בנושאים אשר אינם רלוונטיים לבירור המחלוקות בין הצדדים והיוו כר נוסף 

 18להעלאת האשמות הדדיות אשר גרמו בכל פעם מחדש לליבוי היצרים הטעונים מלכתחילה. 

 19עם זאת, חרף התנהלות הצדדים להרחבת יריעת הסכסוך אל עבר מחוזות רחוקים ובעייתיים, 

 20ענייננו לזקק מתוך כלל הטענות שהועלו את אותן טענות רלוונטיות לצורך הכרעה יש הכרח ב

 21בשאלת תוקפן של צוואות המנוחים בשים לב לנסיבות הספציפיות האופפות את עריכתן, 

 22 וזאת מבלי להידרש לכל יתר הטענות הרבות שאינן ממין העניין.   
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 1 

 2 רעה.    על רקע כל האמור לעיל, נפלס עתה דרכינו בנתיבי ההכ .1

 3 

 4 :רקע עובדתי כללי

 5 

 6"( )להלן שניהם: המנוחהצ' ז"ל )להלן: " '"( והמנוחה חהמנוחצ' ז"ל )להלן: "' המנוח ז .5

 7 באוזבקיסטן.   1412"( נישאו זל"ז בשנת המנוחים"

 8 

 9 יצוין, כי המנוח לחם במלחמת העולם השנייה כחייל בצבא הסובייטי.  .2

 10 

 11"; אחות הצדדים)להלן: " 'ל 'האחות הבכורה זלמנוחים שלושה ילדים: מנישואיהם נולדו  .7

 12 "(, התובע והנתבעת.האחות"

  13 

 14עלו המנוחים לארץ מהעיר סמרקנד שבאוזבקיסטן ביחד עם שני ילדיהם, התובע  1471בשנת  .1

 15 שנים(.   55שנים, ואילו המנוחה כבת  23והנתבעת )באותה העת היה המנוח כבן 

 16 

 17הצדדים הגיעה ארצה שנתיים קודם לכן ביחד עם יצוין, כי בתם השנייה של המנוחים אחות  .4

 18 "( ושני ילדיהם הקטנים. בעלה של האחות)להלן: " 'ל 'בעלה מר א

 19 

 20 לאחר עליית המנוחים ארצה, השתכנו המנוחים במעון לעולים חדשים בכפר חב"ד.  .11

 21 

 22( באור ---)כיום רח'  ---עברו המנוחים להתגורר בדירת עמידר ברח'  1475בחודש אוגוסט  .11

 23 "(.דירת המנוחים"; "הדירהודה )להלן: "יה

 24 

 25( פנה המנוח לוועדה רפואית בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר על מנת 1475באותה שנה ) .16

 26שיכירו בנכותו אשר לטענתו נגרמה לו בשל לחימתו במלחמת העולם השנייה. בתחילה, שללה 

 27ה נדחה, אולם בשנת הוועדה את נכותו של המנוח ואף ערעור שהגיש המנוח על החלטת הוועד

 28התקבל אישור מהוועדה הרפואית אשר  61.7.74פנה המנוח פעם נוספת לוועדה וביום  1474

 29 (.3)ת/ 11%קבעה למנוח דרגת נכות בשיעור 

 30 

 31 (. 2הגישו המנוחים בקשה לחברת עמידר לרכישת הדירה בה התגוררו )ת/ 5.11.71ביום  .13

 32 
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 1ם לבין חברת עמידר לרכישת דירת חתמו המנוחים על הסכם רכישה בינ 1.16.71ביום  .11

 2(. יצוין, כי לטענת התובע, בנוסף נדרשו המנוחים 5ל"י )ת/ 125,111המגורים תמורת סך של 

 3 ל"י.  115,242(, כך שסכום הרכישה הכולל עמד על סך 2ל"י )ת/ 14,142לשלם מע"מ בסך 

 4 

 5מהבנק לפיתוח ל"י  121,111יצוין, כי רכישת הדירה נעשתה באמצעות נטילת משכנתא בסך  .15

 6(. כבר עתה ייאמר, כי בין הצדדים נתגלעה מחלוקת 1ת/-ו 7ולמשכנתאות לישראל בע"מ )ת/

 7מהותית בנוגע למקורות המימון של הדירה. בעוד שהתובע טוען כי מימן את רכישת הדירה 

 8 עבור המנוחים מכספו, טוענת הנתבעת כי הדירה נרכשה מכספי המנוחים בלבד.  

 9 

 10חלוף שבע שנים ממועד עליית המנוחים ארצה, ערכו המנוחים צוואות , ב11.5.11ביום  .12

 11אשר שימש גם  'ס '"( בפני עו"ד אצוואות המנוחים"; "הצוואותמשותפות והדדיות )להלן: "

 12אשר עבדה עמו במשרדו באותה  'ס '"( ובפני אשתו גב' שעורך הצוואותכעד לצוואות )להלן: "

 13 "(.העדה לצוואותהעת ואף היא שימשה כעדה לצוואות )להלן: "

 14 

 15בהתאם לצוואות המנוחים, הזוכה במלוא הזכויות הרשומות של שם המנוחים בדירה הוא  .17

 16התובע, ואילו בנוגע ליתרת העיזבון נקבעה הוראה של "יורש אחר יורש" לפיה הזוכה הוא בן 

 17 ולאחר פטירתו הזוכים הם שלושת ילדי המנוחים בחלקים שווים ביניהם. הזוג הנותר בחיים

 18 אפרט להלן נוסח הצוואות בהן עניין לנו )בשינויים המחויבים למנוח ו/או למנוחה בהתאמה(:

                19 

 20 צ ו ו א ה             

 21אור יהודה,  ---והמתגורר/ת ב ---ת.ז.  'צ '/ ח---. ת.ז 'צ 'אני החתום/מה מטה ז"

 22 -בהיותי בדעה צלולה ומיושבת מצווה בזה על רכושי לאחר מותי: 

 23 

 24 להיות מנהל עזבוני ומוציא לפועל של עזבוני.  'צ 'הנני ממנה את בני, מ .2

 25הנני מורה ומצווה כי מתוך כספי ורכושי ישולמו תחילה כל חובותי אם יהיו  .1

 26 כאלה ביום פטירתי.

 27יעברו  ---בגוש  ---, דירה ---, בית --גורר/ת, בזכויותי בדירה בה אני מת .4

 28 .--- ת.ז. 'צ 'לבני מ

 29ת.ז.  'צ '/בעלי ז---.ז. ' תצ 'כל הכספים ונכסים אחרים, יועברו לאשתי ח .6

 30 -חלקים שווים כדלקמן:  4-ולאחר פטירת אשתי/בעלי יחולקו ל ---

 31 .2/4 – ---ת.ז.  'צ 'לבני, מ 

 32 .2/4 –---ת.ז.  '( ט')צ 'לבתי, ש

 33 .2/4 – ---ת.ז.  '( ל')צ 'לבתי, ז

 34עדים, בפניהם אני  1הנני חותם/מת על צוואה זו, ללא אונס וכפייה, במעמד  .5

 35 .מצהיר/ה כי זאת צוואתי 

 36 
22.5.12                                                                                    (- ) 37 

_______                                                                           ________ 38 
 39 'צ '/ח'צ 'ז        תאריך                                                                        
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 1 

 2 'צ '/ח'צ 'מאשרים בזה שהמצווה ז --- ת.ז. 'ס 'וש --- ת.ז. 'אנו הח"מ, עו"ד א. ס

 3חתם/מה בפנינו על הצוואה דלעיל. אחר שהצהיר/ה בפנינו זאת צוואתו/ה 

 4 .   22.5.12האחרונה, וכי אנו חתמנו יחד איתו/ה במעמד אחד על אישור זה, היום 

 5 

 6 הלך המנוח לבית עולמו.  11.3.43כאמור, ביום  .11

 7 

 8 לאחר פטירת המנוח, המשיכה המנוחה להתגורר לבדה בדירת המנוחים.  .14

 9 

 10, עברה המנוחה להתגורר בדירה שכורה 1444ם לאחר פטירת המנוח, בחודש ינואר כשש שני .61

 11 (. 61בסמוך לבית מגוריו של התובע בפתח תקווה )ת/

 12 

 13בשלב מסוים לאחר מעברה של המנוחה להתגורר בפתח תקווה, החלה המנוחה להסתייע  .61

 14 במטפלת מטעם המוסד לביטוח לאומי למשך מספר שעות ביום. 

 15 

 16 הלכה המנוחה לבית עולמה.  11.3.16ביום  .66

 17 

 18 : השתלשלות ההליך המשפטי

 19 

 20כאמור, במסגרת ההליך דנן הוגשו בקשות רבות )רובן המכריע על ידי הנתבעת( בנושאים  .63

 21שונים ומגוונים, ואלו הן: בקשה מטעם הנתבעת למינוי גרפולוג לבדיקת אותנטיות חתימות 

 22(; 11366-14-16בת"ע  3רות של דירתה )בקשה מס' המנוחה על גבי הצוואה ועל הסכמי השכי

 23(; בקשה מטעם 11523-17-16בת"ע  3בקשה להורות לתובע להיבדק בפוליגרף )בקשה מס' 

 24הנתבעת להעברת נטל הבאת הראיות בנוגע לצוואות המנוחים בגין נזק ראייתי שנגרם לה 

 25בת"ע  1קשה מס' ובשל קיומה של חזקת ההשפעה הבלתי הוגנת של התובע על המנוחים )ב

 26(; בקשה מטעם הנתבעת למתן צווים להמצאת מסמכים רפואיים ומסמכים 11547-17-16

 27בתיק הנ"ל(; בקשה מטעם הנתבעת למינוי מומחים רפואיים, רופא  5בנקאיים )בקשה מס' 

 28פסיכיאטר ורופא עיניים, לבחינת כשרותו ומצב ראייתו של המנוח לעת עריכת הצוואה )בקשה 

 29)א( לחוק  71הנ"ל(; בקשה מטעם הנתבעת להסרת סודיות ההליכים על פי סעיף בתיק  2מס' 

 30בתיק הנ"ל(; בקשה מטעם  7)בקשה מס'  1411 –בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד 

 31בתיק הנ"ל(; בקשה מטעם  1הנתבעת להמצאת דפי חשבונות בנק של המנוחים )בקשה מס' 

 32נתבעת ומחיקת סעיפים בהתאם )בקשה מס' התובע להוצאת בדיקת פוליגרף מתצהירי עדות ה

 33(; בקשה מטעם הנתבעת להזמנת המומחים הרפואיים להיחקר על חוות 11523-17-16בת"ע  4

 34(; בקשה מטעם הנתבעת להגשת תצהיר מטעם בתה, 11547-17-16בת"ע  13דעתם )בקשה מס' 

 35ע למחיקת בתיק הנ"ל(; בקשה מטעם התוב 12כוחה, כראיה נוספת בהליך )בקשה מס' -באת
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 1 63סיכומי התובעת בשל חריגה מהיקף הסיכומים שהותר על ידי בית המשפט )בקשה מס' 

 2בתיק הנ"ל( ועוד. כמו כן, במסגרת הליך ניהול העזבון הזמני הוגשו בקשות רבות הן על ידי 

 3הצדדים עצמם והן על ידי מנהל העזבון הזמני, וזאת בהעדר שיתוף פעולה בסיסי בין הצדדים 

 4(. בענייננו, לאור ריבוי 13271-11-13ות"ע  3161-11-13ועניין )ר' בקשות בת"ע  בכל דבר

 5 הבקשות וההכרעות שניתנו, יפורטו אלו בתמציתיות רבה.  

 6 

 7עת הגיש התובע בקשות לקיום צוואות המנוחים בפני  31.5.16ביום תחילת ההליך המשפטי  .61

 8 (. 11523-17-16 ות"ע 11641-14-16הרשם לענייני ירושה )ת"ע 

 9 

 10הגישה הנתבעת כתבי התנגדויות לקיום הצוואות במגוון טענות, ואלו הן: המנוח  61.2.16ביום  .65

 11לא ידע להבחין בטיבה של צוואה; צוואות המנוחים נערכו עקב איום ו/או תחבולה ו/או 

 12 תרמית ו/או השפעה בלתי הוגנת של התובע; הצוואות נערכו תוך מעורבות פסולה של התובע

 13 (. 11547-17-16ות"ע  11366-14-16בעריכתן; הצוואות לא תורגמו לשפתם של המנוחים )ת"ע 

 14 

 15 הגיש התובע כתב תשובה מאוחד לכתבי התנגדויות לעיל.  11.11.16ביום  .62

 16 

 17בקשה למינוי  11.6.13הגישה הנתבעת תובענה למינוי מנהל עזבון המנוח וביום  6.1.13ביום  .67

 18 (. 3161-11-13מנהל עזבון זמני )ת"ע 

 19 

 20ניתן, בהסכמת הצדדים, צו לגילוי מסמכים  61.1.13בישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום  .61

 21רפואיים ו/או סוציאליים המופנה למוסד לביטוח לאומי ו/או הרשות לזכויות ניצולי שואה 

 22ועד ליום  1.1.71ו/או הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר בנוגע למנוח, עבור התקופה שמיום 

 23. כמו כן, ניתן צו למטב, עמותה לשירותי טיפול ורווחה בבית, במוסדות ובקהילה 11.5.16

 24 "( להמציא את כל המסמכים הסיעודיים המתייחסים למנוחה. חברת מטב)להלן: "

 25 

 26הגישה הנתבעת תובענה למינוי מנהל עזבון קבוע למנוחה וכן בקשה למינוי מנהל  1.1.13ביום  .64

 27 (. 13271-11-13עזבון זמני )ת"ע 

 28 

 29כוח הצדדים כמנהלי עזבון זמניים בין -מונו בהסכמה באי 61.1.13בישיבת קדם המשפט ביום  .31

 30היתר לצורך השכרת הדירה, עריכת חוזה שכירות עם השוכר והפקדת כספי השכירות 

 31השוטפים בחשבון בנאמנות. במסגרת הדיון עתרה הנתבעת להעברת נטלי ההוכחה לקיום 

 32ק ראייתי שנגרם לה בגין הגשת צוואת המנוח בשיהוי וכן הצוואות אל כתפי התובע בשל נז

 33למינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט. בהחלטתי מאותו היום, הוריתי לנתבעת להגיש 

 34 בקשות מתאימות בעניינים אלו.  



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

 עותק לפרסום                                                                                                  ואח' 21-70-66544ת"ע 

  

 26מתוך  2

 1 

 2בהעדר שיתוף פעולה בין באי כוח הצדדים כמנהלי עזבון זמניים, מיניתי את עו"ד  3.4.13ביום  .31

 3 מנהל עזבון זמני ניטראלי מטעם בית המשפט. ישראל מרק כ

 4 

 5הגישה הנתבעת בקשה להעברת נטל ההוכחה לאמיתות צוואות המנוחים בגין  63.5.15ביום  .36

 6שנים  וכן  14 -נזק ראייתי אשר נגרם לה, כך לטענתה, בגין הגשת צוואת המנוח באיחור של כ 

 7 (. 11547-17-16בת"ע  1בגין קיומה של חזקת השפעה בלתי הוגנת של התובע )בקשה מס' 

 8 

 9החלטתי  1.6.11תובע אשר התנגד לבקשה ותשובת הנתבעת, ניתנה ביום לאחר קבלת תגובת ה

 10בה נעתרתי לבקשה באופן חלקי תוך שהוריתי כי בשלב זה יוטל על התובע נטל הבאת הראיות 

 11להוכחת טענותיו בנוגע לאמיתות צוואת המנוח בלבד כאשר השאלה על מי יוטל נטל השכנוע 

 12הראייתי שנגרם, ככל שנגרם. בכל הנוגע לצוואת תיבחן בסוף ההליך בשים לב להיקף הנזק 

 13המנוחה, קבעתי כי מאחר שצוואה זו הוגשה לקיום בסמוך לאחר פטירת המנוחה, לא התגבשו 

 14הקריטריונים להחלת דוקטרינת הנזק הראייתי בעניינה. כמו כן, בנוגע להעברת נטל ההוכחה 

 15תיה העובדתיים של החזקה בגין חזקת ההשפעה הבלתי הוגנת, קבעתי כי לא הוכחו יסודו

 16בהתאם למבחנים שהותוו בפסיקה ומשכך דין טענה זו להידחות ביחס לשתי הצוואות. לסיום 

 17קבעתי, כי בישיבת קדם המשפט הקרובה אתייחס לאופן הגשת התצהירים מטעם שני 

 18 הצדדים בשים לב לכך שחלק מהעדים והראיות רלוונטיים לבירור תוקפן של שתי הצוואות. 

 19 

 20הגישה הנתבעת בקשה למתן צווים לגילוי מסמכים אודות נסיבות עריכת  63.5.13 ביום .33

 21הצוואות, מצבם הרפואי של המנוחים ועניינים נוספים השנויים במחלוקת בין הצדדים 

 22(. לאחר קבלת תגובת התובע אשר התנגד לבקשה, ניתנה 11547-17-16בת"ע  5)בקשה מס' 

 23 פן חלקי להמצאת המסמכים הנוספים.החלטתי בה נעתרתי באו 31.16.13ביום 

 24 

 25הודיע ב"כ התובע כי על אף האמור בהחלטתי  62.3.11בישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום  .31

 26משיקולים של יעילות הדיון ומבלי שהדבר יפגע בטענותיו, מסכים התובע לפתוח  1.6.11מיום 

 27הגיש תחילה את בהבאת הראיות גם בנוגע לצוואת המנוחה. לאור האמור, הוריתי לתובע ל

 28 תצהיריו ומוצגיו ולאחר מכן הנתבעת וכן קבעתי שלושה מועדים לשמיעת הראיות.  

 29 

 30הגישה הנתבעת בקשה למינוי שני מומחים רפואיים בעניין המנוח, רופא  65.6.11ביום  .35

 31פסיכיאטר לבחינת מצבו הנפשי וצלילות דעתו בעת עריכת הצוואה ורופא עיניים לבחינת מצב 

 32(. לאחר קבלת 11547-17-16בת"ע  2מנוח ויכולתו לקרוא את הצוואה )בקשה מס' ראייתו של ה

 33הוריתי על מינוי פרופ' שמואל פניג כמומחה  4.1.11תגובת התובע, נעתרתי למבוקש. ביום 

 34הוריתי על  11.2.11מטעם בית המשפט לבחינת כשרותו של המנוח לעת עריכת הצוואה; וביום 

 35 לבחינת מצב ראייתו של המנוח ויכולתו לקרוא את הצוואה. מינוי פרופ' אבינועם אופיר 
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 26מתוך  7

 1 

 2הגישה הנתבעת בקשה למתן צווים נוספים לגילוי חשבונות בנק של המנוחים  7.1.11ביום  .32

 3ועד מועד פטירת המנוחה וכן לגילוי כל הסכמי השכירות בגין  11/15עבור התקופה שמיום 

 11547-17-4בת"ע  1קווה )בקשה מס' דירת המנוחים ובגין הדירה שנשכרה למנוחה בפתח ת

 5 החלטתי אשר דחתה את הבקשה. 17.7.11(. לאחר קבלת תגובת התובע, ניתנה ביום 16

 6 

 7חוות דעת המומחה )להלן: " 66.2.11התקבלה חוות דעתו של פרופ' פניג מיום  64.2.11ביום  .37

 8להפרעה אין עדות לפגיעה קוגנטיבית או "(. על פי מסקנות חוות הדעת "הפסיכוגריאטרי

 9 ".  נפשית הפוגעת במסוגלתו או כשירותו של המנוח לערוך צוואה בתאריך נושא חוות הדעת

 10 

 11חוות דעת המומחה )להלן: " 16.1.11התקבלה חוות דעתו של פרופ' אופיר מיום  17.1.11ביום  .31

 12שתי עיניו של המנוח היו חולות בתקופת "(. בחוות דעתו קבע המומחה כך: "לרפואת עיניים

 13עקב גלאוקומה ונזק מתקדם בשדה הראיה, אך ללא פגיעה במרכז  –צוואתו: בעין ימין עריכת 

 14כושר ראיה ירוד חלקית, במשך שנים  –במשקפיים(; ובעין שמאל  4/4הראיה ובראיה )

 15כי המנוח יכול היה לראות את הכתוב  רבות. על סמך חדות הראיה ושדות הראיה, סביר מאד

 16 ".  עין ימיןבדפי הצוואה, באופן חד יותר ב

 17 

 18נחקרו עורך הצוואות והעדה  6.7.15בדיון ביום התקיימו דיוני הוכחות.  1.7.15-ו 6.7.15בימים  .34

 19"( אשר הובא בן הדודה, בן דודם של הצדדים )מצד המנוחה( )להלן: "'ר 'לצוואות וכן מר י

 20"(, המנוחבן צ', בנו של התובע )להלן: " 'נחקרו א 1.7.15לעדות מטעם התובע; בדיון ביום 

 21 "( והחלה חקירת התובע.   אשת התובעצ' )להלן: " 'אשתו של התובע, א

 22 

 23עתרה הנתבעת להורות על זימונם של הרופאים המומחים להיחקר על חוות  11.7.15ביום  .11

 24(. יצוין, כי בקשה זו הוגשה מבלי שהנתבעת הגישה 11547-17-16בת"ע  13דעתם )בקשה מס' 

 25שנה ממועד הגשת חוות הדעת. עם זאת, לאחר קבלת תגובת שאלות הבהרה למומחים ובחלוף 

 26 לבקשה.  11.4.15התובע אשר התנגד לבקשה, נעתרתי ביום 

 27 

 28הסתיימה חקירת  7.11.15. בדיון ביום המשיכו דיוני הוכחות 6.16.15 -ו 7.11.15בימים  .11

 29בת )להלן: ", בת דודתם של הצדדים )מצד המנוח( 'ב 'נחקרו ל 6.16.15התובע; בדיון ביום 

 30 "( אשר הובאה לעדות מטעם התובע והחלה חקירתה של הנתבעת.הדודה

 31 

 32 11.16.15הגישה הנתבעת בקשה דחופה לפסילת שופטת במעמד צד אחד. ביום  11.16.15ביום  .16

 33ניתנה החלטתי לפיה לנוכח מהות הבקשה וטעמיה אין לדון בבקשה במעמד צד אחד ועל כן 
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 1הודיעה הנתבעת כי היא חוזרת בה  66.16.15. ביום הוריתי על הגשת עמדת הצד שכנגד

 2 נעתרתי לבקשת הנתבעת למחיקת הבקשה.     66.16.15מבקשתה. ביום 

 3 

 4נחקרו, בהסכמת הצדדים,   2.1.12בדיון ביום המשיכו דיוני ההוכחות.  7.1.12-ו 2.1.12בימים  .13

 5 הסתיימה חקירתה של הנתבעת.  7.1.12המומחים הרפואיים; בדיון ביום 

 6 

 7הגישה הנתבעת בקשה דחופה להתיר לה להגיש  17.1.12בעיצומם של דיוני ההוכחות, ביום  .11

 8 12תצהיר עדות ראשית מטעם בתה שהיא גם באת כוחה כראיה נוספת מטעמה )בקשה מס' 

 9(. לאחר קבלת תגובת התובע אשר התנגד לבקשה וקבלת תשובת הנתבעת, 11547-17-16בת"ע 

 10 שר דחתה את הבקשה. החלטתי א 17.3.12ניתנה ביום 

 11 

 12נחקרה אחות הצדדים וביום  61.1.12ביום הושלמו דיוני ההוכחות.  31.1.12-ו 61.1.12בימים  .15

 13נחקר בעלה של האחות, אשר הובאו לעדות מטעם הנתבעת. בתום מסכת הבאת  31.1.12

 14 הראיות, הוריתי על הגשת סיכומים בכתב. 

 15 

 16 .לאחר הגשת סיכומי הצדדים, ניתן כעת פסק הדין .12

 17 

 18 : עילות ההתנגדות לקיום הצוואות

 19 

 20 : הן ואלו, ונפרדות משותפות, הצוואות לבטלות עילות מספר הנתבעת מעלה טענותיה בכתבי .17

 21 

 22: להלן) 1425 – ה"התשכ, הירושה לחוק 62 סעיף לפי צוואה לערוך המנוח כשרות אי .א

 23 "(;הירושה חוק"

 24 

 25 ; הצוואה את לקרוא יכול היה שלא באופן ראיה לקוי המנוח היות .ב

 26 

 27 31 סעיף לפי המנוחים על התובע של תרמית או/ו תחבולה מחמת הצוואות עריכת .ג

 28 ; הירושה לחוק( א)

 29 

 30 ;הירושה לחוק( א) 31 סעיף לפי המנוחים על התובע של הוגנת בלתי השפעה .ד

 31 

 32 . הירושה לחוק 35 סעיף לפי הצוואות בעריכת התובע של פסולה מעורבות .ה

 33 
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 1טענות/עילות אשר בגינן יש להורות על העברת הנטל להוכחת  מספר הנתבעת העלתה כן .11

 2אמיתות הצוואות מכתפי הנתבעת אל כתפי התובע, ואלו הן: הצוואות נערכו על ידי המנוחים 

 3מבלי שתורגמו לשפה הרוסית/בוכרית; קיומו של נזק ראייתי בנוגע לשתי הצוואות בגין הגשת 

 4ם ממועד פטירתו; קיומה של חזקת ההשפעה הבלתי הוגנת שני 14צוואת המנוח בשיהוי של 

 5 של התובע על המנוחים לערוך צוואותיהם. 

 6 

 7 .  להכרעה הדרושים מקדמיים עניינים מספר להבהיר יש, דברים של לגופם אפנה בטרם .14

 8 

 9 : על התשתית הראייתית

 10 

 11, הדדיותו משותפות צוואות להיות נחזות אשר צוואות של לתוקפן התנגדות של בהליך עסקינן .51

 12 כאשר לתוכנן באשר המנוחים שני של משותפת מהחלטה כתוצאה שנערכו צוואות קרי

 13, השני המצווה שקבע ההסדרים על מבוססים המצווים אחד שקבע התוכניים ההסדרים

 14 ומשכך המצווה של אישי מעשה גם היא צוואה שכל מכך להתעלם ניתן לא, זאת עם. ולהיפך

 15 ההתנגדות עילות היות חרף, אלו בנסיבות. עריכתה של הייחודיות לנסיבות בהתאם נבחנת

 16 כל לבחון יש אלא" אחת מקשה"כ אליהן להתייחס ניתן לא, בזו זו שזורות הצוואות לקיום

 17 ומלאה שלמה תשתית ועולה קמה זו בדרך. אותה האופפות הנסיבות ואת עצמה בפני עילה

 18 .  הצוואות של אמיתותן שלילת או הוכחת על ללמד כדי בהן יש אשר נסיבות של

 19 

 20 לנכון מצאה אשר הנתבעת של הילוכה בדרך רב קושי מצאתי כי אציין הדברים בראשית כבר .51

 21"; הם אחד" כאילו המנוחים שני כלפי זהות פסלות עילות גורף ובאופן פה בהבל להעלות

 22 ידיעת אי בשל הצוואה הוראות את הבינו לא כי המנוחים שני כלפי טענות העלתה הנתבעת

 23 נערכו כי, התובע של תחבולה או/ו תרמית בשל בוצעו הצוואות שתי כי, העברית השפה

 24. בעריכתן התובע של פסולה מעורבות קיימת וכי התובע של הוגנת בלתי מהשפעה כתוצאה

 25 יחדיו המנוחים שני כלפי ודומה כוללני, גורף באופן העתירות ניסוח בדרך יש כי סבורה אני

 26 . לגופן הפסלות עילות בבחינת זהירות משנה לנקוט המשפט בית את לחייב כדי

 27 

 28 האשמות בהעלאת סופו ועד מראשיתו ההליך אופיין הצדדים בין הקשה היריבות בשל, כן כמו .56

 29 העלמות, הון הלבנת בגין מהצדדים מי של לכאורה פליליים מעשים אודות והדדיות חמורות

 30 טענות, פליליים מעשים ביצוע, ועבריינית אלימה התנהגות, מגונים מעשים ביצוע, מיסים

 31 ההליך פרוץ לפני שנים 31 – כ נערכו אשר המנוחים צוואות של תוקפן לשאלת נגיעה להן שאין

 32 עוצמת את להמחיש כדי בהם יש, לענייננו רלוונטיות כל אלו בטענות שאין הגם. המשפטי

 33 זו מרה יריבות בשל, לכך מעבר. הדיונים התנהלו בה האווירה ואת הצדדים בין הסכסוך

 34 אשר, כגדולות קטנות, פשוטות לעובדות בנוגע סותרות ואף קוטביות גרסאות העלו הצדדים

 35 117 המכיל ראשית עדות תצהיר הנתבעת הגישה בתחילה כי, יצוין) ההליך את וסרבלו היקשו
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 1 בין כן כמו(. עמודים 31-ל התצהיר צומצם 15.2.15 מיום החלטתי בעקבות ורק עמודים

 2 השפה את המנוחים ידיעת לשאלת בנוגע ועיקשות מהותיות מחלוקות נתגלעו הצדדים

 3 התדיינות הצריכו אשר, הדירה רכישת במועד המנוחים של הכלכלי מצבם וכן העברית

 4 לאור, הדברים מטבע. הנוספות המחלוקות לשאר בנוסף וזאת ומורכבת ענפה משפטית

 5 טענותיהם את לקבל קושי יש, ורבים שונים בנושאים הצדדים של הסותרות גרסאותיהם

 6 . רבה בזהירות הדברים את לבחון ויש כלשונן

 7 

 8 ניכר בשיהוי המנוח צוואת בהגשת לה שנגרם ראייתי נזק של לקיומו בנוגע הנתבעת טענת גם .53

 9 לגילוי רבות בקשות להגשת הובילה זו טענה. להיפך אלא, ההליך ופישוט לקיצור תרמה לא

 10, זאת עם. 1.6.11 מיום החלטתי תעיד כך ועל, ההוכחה נטלי בשאלת מורכבות ויצרה  מסמכים

 11 תקפותן להוכחת ראיותיו מכלול בהבאת התובע משהחל, זה תיק של המיוחדות בנסיבותיו

 12 סבורה אני, הצדדים שני מטעם שהוגשו הראיות של העצום להיקפן לב ובשים, הצוואות של

 13 של ורחבה כוללת ראיה מתוך, לגופן הראיות של משקלן את לבחון ניתן ההליך בתום כי

 14 . בהמשך אפרט כך ועל, הדברים

 15 

 16 אין ולמעשה משפחותיהם ובני עצמם הצדדים של הם בהליך שנשמעו העדויות מרבית, בנוסף .51

 17 הצוואות עורך, רפואיים מומחים, דודים בני שני למעט חיצוניים צדדים של עדויות כמעט

 18 שהנתבעת הגם. הספציפי המקרה נסיבות את זכרו לא הצער למרבה אשר לצוואות והעדה

 19 והעדים התובע במהימנות לפגום כדי בהן שיש טענות להעלות כדי מסיכומיה ניכר חלק ייחדה

 20 להתעלם ניתן לא. מספקות נקייה היתה לא ועדיה הנתבעת התנהלות גם כי מצאתי, מטעמו

 21 המשפט שבית לאחר רק עמדתה והגישה להליך להצטרף שלא בחרה הצדדים שאחות מכך

 22 הסבירה בו כוללני תצהיר האחות הגישה, לכך במענה(. 63.1.13 מיום החלטתי' ר) זאת ביקש

 23 אחי של הבריוני התנהלותו סגנון עם היכרותי לאור" היתר בין נבע להליך הצטרפותה אי כי

 24 הודעה' ר" )(...הנתבעת ומאחותי) ממני יגבה כזה שהליך הנפשי מהמחיר ומחשש התובע –

 25 תצהיר והגישה להליך כעדה להצטרף האחות החליטה יום של בסופו אולם(. 63.5.13 מיום

 26 הפתאומי השינוי אודות האחות כשנשאלה. הנתבעת לתצהיר ברובו זהה אשר ומפורט ארוך

 27 בפניה חשפה, הנתבעת של בתה שהיא, הנתבעת כ"שב לאחר נבע זה שינוי כי השיבה בעמדתה

 28 את זייף וכן מהמנוחים רבים כספים נטל התובע כי כביכול המעידים בנקאיים מסמכים

 29 אשר עניינים(, 1' ש, 313' עמ -1' ש, 311' בעמ עדותה' ר) השכירות הסכמי על האם חתימות

 30 במועד הצוואות של תוקפן שאלת על דבר וחצי דבר להעיד כדי בהם אין להלן שיפורט כפי

 31 ובעלה האחות של האינטנסיבית המעורבות על להעיד כדי אלו באמירות די, זאת עם. עריכתן

 32 עדויותיהם את גם לבחון שיש כך, המשפט בית בפני להעיד הגעתם בטרם עוד המשפטי בהליך

 33, הנתבעת בתצהיר האמור בין ושורשי עמוק פער קיים כי התרשמתי, כן כמו. רבה בזהירות

 34, עתה כבר ייאמר. בהמשך בהרחבה אפרט כך ועל, המשפט בבית עדותם לבין ובעלה האחות

 35 עובדות, טענות, בפרטים מלאים עמודים עשרות אוחזים ועדיה הנתבעת של תצהיריהם כי
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 26מתוך  11

 1 דלה היתה המשפט בבית עדותם הצער למרבה אולם, זהה כמעט באופן נוסחו אשר, וסברות

 2 המובנים הראייתיים לקשיים לב בשים ובפרט לעיל האמור כל רקע על, אלו בנסיבות. ביותר

 3 שנוצרו לראיות יותר רב משקל ליתן יום של בסופו מצאתי, ההליך של ממורכבותו הנובעים

 4 סוגיית לבירור נפנה, ועתה. ועדיהם הצדדים עדויות פני על החיצוניות ולעדויות" אמת זמן"ב

 5 .   הצדדים בין המחלוקת בליבת היא אף המצויה, הצוואות אמיתות להוכחת ההוכחה נטלי

 6 

 7 : הצוואות אמיתות להוכחת ההוכחה נטלי שאלת

 8 

 9בצוואות המנוחים לא נפל פגם כל שהוא מבחינת הצורה. כיוון שכך בענייננו, אין חולק כי  .55

 10חזקה עליהן שצוואות אמת הן ובאופן רגיל הנטל להוכחת אמיתות הצוואות מוטל על מי 

 11עקא, במקרה דנן, העלתה הנתבעת מספר טענות/עילות אשר בגינן -שטוען שאין להן תוקף. דא

 12ות הצוואות אל כתפי התובע, ואלו הן: יש להורות על העברת נטל השכנוע להוכחת אמית

 13הצוואות נערכו על ידי המנוחים מבלי שתורגמו לשפתם )רוסית/בוכרית( והעדר ציון דבר 

 14שנים  14תרגום הצוואות למנוחים; קיומו של נזק ראייתי בהגשת צוואת המנוח בשיהוי של 

 15 ם. לאחר פטירתו; קיומה של חזקת ההשפעה הבלתי הוגנת של התובע על המנוחי

 16 

 17ניתנה החלטתי, בה דחיתי את הטענה בנוגע לקיומו של נזק ראייתי בנוגע  1.6.11כאמור, ביום  .52

 18לצוואת המנוחה וכן את הטענה בנוגע לקיומה של חזקת ההשפעה הבלתי הוגנת בנוגע לשני 

 19המנוחים, וטעמי מפורטים בהחלטתי זו. משכך, כל שנותר הוא לדון בטענה בנוגע לאי תרגום 

 20של המנוחים וכן לבחון סוגיית העברת נטל השכנוע להוכחת צוואת המנוח  הצוואות לשפתם

 21 בגין קיומו של נזק ראייתי בהתאם לראיות שהוגשו. נדון כעת בסוגיות אלו, אחת לאחת. 

 22 

 23 : הטענה בנוגע לאי התרגום הצוואה לשפתם של המנוחים

 24 

 25בפיהם של המנוחים, לטענת הנתבעת, במועד עריכת הצוואות, השפה העברית לא היתה שגורה  .57

 26כשהם מבוגרים )המנוח  1471אלא ברמה בסיסית ביותר. לדבריה, המנוחים עלו לארץ בשנת 

 27שנים בארץ  7שנים( ולמעשה הצוואות נערכו בעת שהמנוחים היו  55שנים והמנוחה בת  23בן 

 28בלבד. גם לאחר עליית המנוחים ארצה, המנוחים לא הבינו את השפה העברית בשל יכולת 

 29דה מוגבלת ובפרט של המנוח אשר סבל ממחלת הפרקינסון, אשר סימניה, בין היתר פגיעה למי

 30קוגניטיבית. כן למרות שהמנוחים היו רשומים לאולפן, הרי שהמנוח לא למד באולפן שכן לא 

 31היה מסוגל ללמוד כתוצאה ממצבו הבריאותי, ואילו המנוחה למדה באולפן עברית ברמה של 

 32ן לטענת הנתבעת, המנוחים לא דיברו עם גורמי חוץ, מכרים ושכנים מילים בודדות בלבד. כ

 33בעברית, שכן התגוררו בבניין בו כל דייריו היו עולים חדשים וכולם דיברו ברוסית או בבוכרית. 

 34כמו כן, בכל פעם שהגיעו המנוחים לביקור במרפאה, נעזרו במישהו מצוות המרפאה אשר 

 35, לטענת הנתבעת המנוחים לא ידעו ולא הבינו את תרגם את שפת המנוחים לעברית. על כן
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 1לשון הצוואה כל שכן את משמעות המונחים הכתובים בה, לא במועד עריכת הצוואה ולא 

 2לאחריה. משכך, טוענת הנתבעת כי צוואות המנוחים נושאות פגם צורני מהותי והוא העדר 

 3כמו כן, לטענת  תרגום צוואות המנוחים לשפה הרוסית/בוכרית השגורה בפי המנוחים.

 4הנתבעת, אין רישום אודות הקראת הצוואות למנוחים בשפתם והסבר על תוכנן ואף בכך יש 

 5להעיד כי המנוחים לא הבינו את שפת הצוואות. בנסיבות אלו, כך לטענת הנתבעת, יש להורות 

 6על העברת נטל השכנוע אל כתפי התובע במובן זה שעליו להוכיח כי מדובר בצוואות אשר 

 7חים הבינו את הוראותיהן ותוצאותיהן כמשקפות את רצונם האמיתי; וכפועל יוצא, יש המנו

 8גם להורות על העברת נטל השכנוע בנוגע לשאר עילות ההתנגדות בדבר צלילותו של המנוח, 

 9 עשיית הצוואות בתחבולה ו/או בתרמית, השפעה בלתי הוגנת ומעורבות של התובע בעריכתן. 

 10 

 11כי הנתבעת נפלה לכלל טעות ביישום סוגיית נטלי ההוכחה  ייאמר מעתה, אני סבורה .51

 12להוכחת/שלילת תוקפה של צוואה בעדים שנחתמה על ידי מצווה שאינו מסוגל לקרוא אותה, 

 13 ואפרט;  

 14 

 15 על נסמכת המנוחים של לשפתם תורגמו שלא מאחר בצוואות פגם נפל כי הנתבעת טענת .54

 16 נכתבה: "כך קובעת אשר' רשות בפני צוואה'ל המתייחסת הירושה לחוק( ג) 66 סעיף הוראת

 17 והמתרגם, שומע שהוא ללשון בתרגום בפניו תיקרא, שומע אינו שהמצווה בלשון צוואה

 18 תרגום שעובדת רשות בפני בצוואה הדרישה עצם כי, יצוין". הצוואה פני על זאת יאשר

 19 הנוגעת דרישה דהיינו, צורנית דרישה היא הצוואה בתוכן תאושר המצווה של לשפתו הצוואה

 20 לצוואה הנוגע, הירושה לחוק 61 בסעיף מופיעה אינה דומה דרישה. הצוואה עריכת להליך

 21 חלה הצוואה תרגום של רישומו שחובת אף על כי העמדה בפסיקה הובעה כבר ואולם, בעדים

 22 6114/41 א"ע) בעדים צוואה על גם זה הסדר להחיל יש, רשות בפני צוואה על רק לכאורה

 23 ד"פ, באומן' נ אלוני 5211/46 א"ע"(; לנדאו פרשת: "להלן) 17-11, 77( 6) מט ד"פ, וין' נ לנדאו

 24 (. 165-163' עמ(, 6111, שנייה מהדורה) בצוואות פגמים שוחט. ש; 315, 373( 6) מט

 25 

 26 על שנחתמה בעדים צוואה של דינה מה, השאלה את העליון המשפט בית בחן לנדאו פרשתב .21

 27 : לאמור קדמי. י השופט' כב של דבריו לענייננו יפים. לקוראה מסוגל שאינו מי ידי

 28 

 29 ואם השפה ידיעת אי בשל – לקראה מסוגל הוא שאין צוואה על שחותם מי... "

 30 יובא הצוואה של תוכנה כי, ראשית: להבטיח בחובה נושא – כלשהו אחר מטעם

 31 תבוא זו עובדה כי – ושנית; עליו המהימן אדם ידי על עליה שיחתום לפני לידיעתו

 32 תתייחסנה האימות שחתימות ורצוי, הצוואה פני על מתאים ברישום ביטוי לכלל

 33 לא' שהמצווה לטענה הצוואה את חושפת האמורה בחובה עמידה אי. זו לעובדה גם

 34 השכנוע ונטל, בה הכתוב את לקרוא מסוגל היה שלא כך בשל חותם הוא מה על' ידע

 35 מוקדם בתנאי המדובר שהרי, הצוואה קיום את המבקש של לפתחו מוטל – ידע כי

 36 ".  לתוקפה
 37 
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 1  את בהרחבה שוחט השופט' כב ניתח( 3.16.12, במאגרים פורסם) .ז.א' נ. ש.ב 1611/11 ע"בת .21

 2 צוואה של תוקפה שלילת/להוכחת השכנוע נטל לשאלת בנוגע לעיל קדמי השופט' כב דברי

 3, והמהותי הצורני להיבט בהתייחס אותה לקרוא מסוגל שאינו מצווה ידי על שנחתמה בעדים

 4 :   כדלקמן

 5 

 6 הצורני היסוד במסגרת בעדים בצוואה הציון דרישת את מציג קדמי השופט"

 7 של הראייתי הצורני היסוד ובמסגרת' צוואתי זו' המצווה הצהרת של העובדתי

 8 זו' – המצווה הצהרת, לשיטתו. כאמור וחתם הצהיר שהמצווה העדים הצהרת

 9 את באמצעותה מזהה המצווה, אחד מצד. כפולה לתכלית משמשת –' צוואתי

 10 שני ומצד, ההצהרה של פורמלי הטכני הפן זה –' צוואתו'כ חתום הוא עליו המסמך

 11 את מבטא מצביע הוא שעליו המסמך תוכן כי, ההצהרה באמצעות מאשר המצווה

 12 פני על הצהיר לא והמצווה מקום – מכאן. מהותי – הענייני הפן זה – האחרון רצונו

 13 נטל את המעביר העובדתי בפן פורמלי/צורני בפגם לנו ענין צוואתו זו כי, הצוואה

 14 והמצווה מקום. הירושה לחוק 15 סעיף במובן הקיום מבקש של שכמו על השכנוע

 15 זה פורמלי/צורני ליסוד בדרישה הוא עמד', צוואתי זו' כי הצוואה פני על הצהיר

 16, שומע אינו שהוא בלשון שנכתבה צוואה פני על', צוואתי זו, 'שהצהיר מצווה ואולם

 17 לציין, ומבין שומע שהוא ללשון בפניו תורגמה או הוקראה הצוואה אם, עליו חובה

 18 נעשה לא הדבר אם. פניה על זו עובדה יאשרו העדים שגם וראוי הצוואה פני על זאת

 19, לטעון המאפשר בכשל אלא הירושה לחוק 15 סעיף במובן פורמלי בפגם ענין לנו אין

 20 השכנוע נטל עובר בלבד זה ובהיבט זה בהיבט. הצוואה הוראת את הבין לא הוא כי

 21 שעליו זה במובן אלא – הירושה לחוק 15' ס במובן לא – המצווה של שכמו אל

 22 . הוראותיה את והבין תוכנה את ידע הוא כי, בראיות להוכיח

 23 

 24 המצווה כי בראיות והוכיח עליו שהועבר בנטל הקיום מבקש משעמד -ברור וההבדל

 25 שזו כגון – הוראותיה את והבין תוכנה את ידע לאמור, המהותי בפן צוואתו שזו ידע

 26 פני על צוינה לא זו שעובדה הגם, שומע שהוא בשפה לו תורגמה/הוקראה אכן

 27 את להוכיח( המתנגד) הבטול מבקש של שכמו על השכנוע נטל חוזר – הצוואה

 28 לחוק 47 בסעיף המפורטים אלה כגון האחרון מהטעמים הצוואה של פסלותה

 29 צוואה על שחתם, כאמור ומצווה מקום'(. וכד הוגנת בלתי השפעה) הירושה

 30 כשל' צוואתי זו' כי הצוואה פני על הצהיר לא, שומע אינו שהוא בשפה שנכתבה

 31 היבטים משני הנטל אז ורק אז. מהותי/העניני בפן והן פורמלי/הצורני בפן הן הוא

 32     ".אליו יעבור אלה
 33 

 34 זו ועובדה 'צוואתי זו' כי צוואתו גבי על הצהיר מהמנוחים אחד כל כי חולק אין, בענייננו .26

 35 כי מוכח היה אם גם שוחט השופט' כב לשיטת, זה דברים במצב. העדים ידי על אושרה

 36 נטל העברת על להורות מקום היה( מבינים) שומעים אינם שהמנוחים בלשון נכתבו הצוואות

 37 הוראותיה את והבין הצוואה של תוכנה את ידע מהמנוחים מי כי העובדה להוכחת השכנוע

 38 עילות שאר להוכחת השכנוע נטל את להעביר שכזה דברים במצב מקום היה לא וממילא, בלבד

 39 .  הנתבעת כטענת, הצוואות כנגד הפסלות

 40 
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 1בענייננו נתגלעה מחלוקת מקדמית בשאלה, האם המנוחים הבינו את השפה העברית , עקא-דא .23

 2בעת עריכת הצוואות, אם לאו. ברי, כי להכרעה בשאלה זו נפקות ממשית לבחינת הצורך 

 3מלכתחילה בצירוף תרגום לשפה הרוסית/בוכרית או הקראתן בשפה זו למנוחים. כאן המקום 

 4הותית המצויה בלב ליבו של ההליך וכי בנוגע למחלוקת לציין כי מדובר במחלוקת מרכזית ומ

 5זו בלבד הוגשו מאות מסמכים אשר נאספו בין היתר מדירתם של המנוחים, נערכו חקירות 

 6 ארוכות וממושכות ושני הצדדים הקדישו היקף נכבד בסיכומיהם להוכחת עניין זה. 

 7 

 8 עם. הנתבעת על קרי, לו ןשטוע הצד על מוטל זו עובדתית טענה להוכחת הנטל, רגיל באופן .21

 9 מוטל היה ההוכחה נטל אם גם, לפני שהונח הראיות חומר לאור, ענייננו בנסיבות, זאת

 10 המנוחים בה בשפה נערכו הצוואות כי להוכיח הצליח התובע כי שוכנעתי, התובע על במלואו

 11 להקראת או/ו בוכרית/הרוסית לשפה הצוואות לתרגום זקוקים היו שלא כך, והבינו שלטו

 12 .  זו מסקנתי ביסוד הנימוקים את להלן אפרט. לפניהם הצוואה

 13 

 14 :ראיות פרטניות בנוגע לידיעת המנוח את השפה העברית

 15 

 16הוכח כי המנוח למד בילדותו ב"חדר" בו למדו בין היתר את השפה העברית ולימודי קודש  .25

 17(. כשנשאלה מה 14 , ש'317שונים בעברית. האחות אישרה כי המנוח למד בחדר בילדותו )עמ' 

 18(. 6-1, ש' 317" )עמ' כמו באולפן, לומדים אלף, מה זה אלף, מה זה ביתעושים בחדר, ענתה "

 19הוא אף פעם לא סיפר לי, ואם הוא היה הנתבעת מצידה ניסתה להכחיש עובדה זו באומרה "

 20האחות (. גם בעלה של 4-11, ש' 45" )עמ' לומד הוא היה מספר לי כי רק לי הוא היה מספר הכל

 21( למד בילדותו למודי קודש וגם הוא בעצמו למד 1411)המנוח יליד  1415אישר כי אביו יליד 

 22(. כן אישר כי בתקופת 3-14, ש' 557( למודי קודש וקריאה בעברית )עמ' 11-בילדותו )בשנות ה

 23, 542עמ'  -61, ש' 523המנוח למדו רק ב"חדר" מאחר ולא היו בתי ספר ממשלתיים בזמנו )עמ' 

 24(. כך, שבניגוד לטענת הנתבעת, עולה כי המנוח הכיר את השפה העברית, לרבות קריאתה, 6' ש

 25 עוד בטרם הגיע לישראל.  

 26 

 27כמו כן, הוכח כי כאשר המנוח עלה לארץ הוא למד עברית באולפן יחד עם המנוחה, התובע  .22

 28ללימודים למרות שאבי היה רשום לתצהירה כי " 11והנתבעת. בניגוד להצהרת הנתבעת בס' 

 29" )ר' ... 2706באולפן לעולים ... המנוח לא למד באולפן לעולים לאחר עלייתו לישראל בשנת 

 30כאשר לתצהיר בעלה(, כשנשאלה הנתבעת בחקירתה האם " 11לתצהיר האחות וס'  31גם ס' 

 31כן. אני ואבא שלי, אבא שלי היה הולך אבל ?", השיבה "עליתם לארץ כולכם הלכתם לאולפן

 32". בהמשך עדותה ניסתה הנתבעת לסתור טענה זו ושב שם. אימא שלי גם ...סתם היה י

 33היו זמנים שמידי ואמרה כי המנוח לא היה איתם באולפן, אולם בסופו של דבר שבה וטענה "

 34(. גם האחות, כשנשאלה האם יכול להיות 1-11, ש' 41" )ר' עמ' פעם הוא היה נכנס לשם

 35אבא שלי, תראה, באולפן היו כמה שעות היו  לא.שהמנוח למד באולפן השיבה תחילה "
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 1( אולם לאחר מכן שעומתה עם 1-5, ש' 112" )עמ' צריכים לשבת, הוא לא יכול היה לשבת

 2יש אולפן שזה לא עולה כסף וזה, יכול להיות שהוא היה בא. יכול תשובת הנתבעת השיבה "

 3(. 1-16, ש' 111" )עמ' ...להיות ... יכול להיות שפה ושם הוא היה בא, אבל הוא לא היה לומד

 4בהמשך עדותה התברר כי הצהרותיה בקשר ללימודיו של המנוח באולפן נסמכו רק על מה 

 5(. גם בעלה של האחות 1-3, ש' 111ועמ'  11, ש' 117ששמעה לכאורה מהמנוחה ומהנתבעת )עמ' 

 6בוקר אישר כי בשל עבודתו היה מבקר את המנוחים רק בערב, בעוד שהלימודים היו בשעות ה

 7(. בקשר להצהרותיו בנוגע ללימודי המנוח באולפן אישר כי הכל השערה 61-61, ש' 573)עמ' 

 8יש דברים שאתה לא, אם אתה לא נמצא, זה הכל השערה, זה מה שאתה שלו ולדבריו "

 9(. בהקשר זה אציין כי לא מצאתי משמעות רבה לכך שלא צורף 17-11, ש' 571" )עמ' שומע

 10את לימודיו באולפן שכן בניגוד להצהרות הנתבעת ועדיה עולה כי אישור כי המנוח סיים 

 11 המנוח אכן ביקר באולפן וכי עדויות האחות ובעלה נסמכות על עדויות שמיעה ו/או סברה.   

 12 

 13יתר על כן, על אף שהנתבעת ועדיה טענו בצורה גורפת כי המנוח לא שלט בשפה העברית למעט  .27

 14אנחנו אף פעם לא דיברנו איתו בעברית האחות כי " מילים בודדות עד ליום פטירתו, הודתה

 15בסיסי יכול להיות : "17( ובש' 6-5, ש' 111" )עמ' שאנחנו נדע מה הוא יודע מה הוא לא יודע

 16". אולם, על המילים הבסיסיות הוא כמה מילים ידע: "4, ש' 111", ובעמ' שהוא היה מבין

 17ודות מילים פשוטות המופיעות אף שהצהירה כי המנוח ידע עברית בסיסית, כשנשאלה א

 18אנחנו אף פעם לא דיברנו בעברית שהוא ", השיבה בהתחמקות "כסףבצוואה כגון המילה "

 19" ענתה בניגוד דירה(, וכשנשאלה על המילה "16-13, ש' 111? )עמ' יענה לנו בעברית, איך אדע

 20", ן שליב", כשנשאלה על המילה "דירה? לא. אני לא חושבת שהוא ידעלתשובתה הקודמת "

 21(. כן העידה האחות כי המנוח לא שיפר את ידיעותיו 17-61" )שם, בש' לאענתה בנחרצות "

 22 (, עדות שאינה סבירה. 1, ש' 116עמ'  -61, ש' 111בעברית ממועד עריכת הצוואה ואילך )עמ' 

 23 

 24גם בנוגע ליכולת הקריאה של המנוח, נתגלו סתירות מהותיות בין תצהירי הנתבעת ועדיה לבין  .21

 25לתצהירה הודתה הנתבעת כי המנוח היה יכול לקרוא מתוך ספר תהילים  11עדותם. בס' 

 26המנוח לא הבין את צירופי ", אולם לשיטתה "כשקרא מתוך ספר תהילים...ולדבריה "

 27לתצהיר(. גם האחות הצהירה  11" )ס' האותיות שקרא ולא ידע את משמעות המילים שקרא

 28לתצהירו. עם זאת, בעדותה הציגה הנתבעת  11-ו 34ה בס' וכן בעל 11-ו 32הצהרות דומות בס' 

 29דקות הוא לא יכל לקרוא. אני הייתי  1-יותר מגרסה מבולבלת ובעייתית. תחילה טענה כי "

 30(, 61-61, ש' 43" )עמ' דקות ואז היה סוגר. הוא היה בוהה באותיות 1עדה שהוא קרא תהילים 

 31ד לקרוא, הוא ידע א' ב'.. הוא לא ידע הוא לא למאולם בהמשך חזרה בה מגרסתה וטענה "

 32, 41" )עמ' הוא לא הבין..." וכשעומתה עם האמור בתצהירה, השיבה בהתחמקות "לקרוא...

 33(. גם האחות ניסתה לחזור בה מהצהרותיה לעיל וכשנשאלה האם המנוח ידע לקרוא 1-11ש' 

 34לא, אני לא טענה כי "( ואח"כ 1, ש' 314" )עמ' יכול להיות שהוא ידע אותיותבעברית השיבה "

 35( ולבסוף הודתה כי המנוח ידע לקרוא 15-61" )שם, ש' יודעת ... אולי הוא היה רק מסתכל ...
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 1... אפילו היה קורא, לא ידע (, אולם לדבריה "11, ש' 341" )עמ' אולי פה ושם היה קורא ..."

 2יכול לקרוא גם כמה מילים, הוא היה, הוא לא היה ( ובהמשך "2, ש' 341" )עמ' משמעות ...

 3" וכשנשאלה איך את יודעת שהוא התבלבל, ענתה תשובה סתמית למה שהוא היה מבלבל

 4(. גם בעלה של האחות ניסה לחזור בו מהצהרותיו 4-16" )שם, בש' החיים שלו מבולבלים"

 5(, אולם לאחר מכן הודה כי 14, ש' 551וטען תחילה כי המנוח אף פעם לא קרא תהילים )עמ' 

 6(. בנסיבות אלו, לאור ריבוי הסתירות 6-5, ש' 521קרוא לאט, מילים בודדות )עמ' המנוח ידע ל

 7והתמיהות בעדויות הנתבעת והעדים מטעמה, המסקנה המתבקשת היא כי גרסת הנתבעת כי 

 8 המנוח לא ידע לקרוא עברית אינה מהימנה.  

  9 

 10ת המשפט לא בנוסף לאמור לעיל, עולה כי בכל המסמכים הרפואיים אשר הומצאו לתיק בי .24

 11צוין כי המנוח לא הבין עברית. יתר על כן, המנוח הופיע בפני וועדה רפואית כדי שיכירו בו 

 12כנכה מפציעתו ממלחמת העולם השנייה, כאשר כל ההליכים כללו בירוקרטיה מלאה בשפה 

 13פנחס -ע"י ד"ר א. סרובה 11.4.71העברית. הדבר עולה במפורש במסמך רפואי שנערך ביום 

 14( בו קיימות אינדיקציות על קבלת פרטים מאת המנוח 11קשתו של המנוח לוועדה )נ/בנוגע לב

 15בעת התפוצצות שהיתה בסביבתו נעשה חירש ובגלל הלך נפשי  2764-בעצמו. כך נכתב: "

 16)כך מתברר מפי דבריו(, אושפז לתקופה קצרה בבי"ח ואח"כ המשיך בשירות הצבאי ... 

 17(. כן המומחה הפסיכוגריאטרי העיד 11" )נ/ה לדבר...בבדיקה: שקט, משתף פעולה, אינו מרב

 18כי ממסמכי הוועדה עולה כי הרופאים שאלו את המנוח שאלות וכי הוא עונה להם והם 

 19(. בנוסף, המנוח חתם על טופס "הסכמת חולה לניתוח" 7-13, ש' 631מתרשמים ממנו )עמ' 

 20כים רפואיים רבים בהם לא ( וכן מסמ36הכתוב בשפה העברית בלבד ומאומת על ידי רופא )ת/

 21נזכרה העובדה שהמנוח לא מבין את השפה העברית. כמו כן, הוכח כי המנוח ביצע פעולות 

 22שונות מול פקידי הבנק. לתיק בית המשפט צורפו  אישורים של ביצוע פעולות בנקאיות בבנק 

 23(. ברי, 67, ת/62עליהם חתם המנוח בשפה העברית )ת/ 16.3.16ומיום  3.3.11דיסקונט מיום 

 24 כי ככל שהמנוח לא הבין את השפה העברית לא היה יכול לבצע פעולות מול פקידי הבנק. 

 25 

 26 : ראיות פרטניות בנוגע לידיעת המנוחה את השפה העברית

 27 

 28אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי שפת האם של המנוחה היתה רוסית/בוכרית. עם זאת,  .71

 29יה של המנוחה בשפה העברית מספקות המחלוקת בין הצדדים מתמצית בשאלה האם ידיעות

 30 מבחינת איכותן וכמותן לצורך הבנת תוכנה של הצוואה.  

 31 

 32בענייננו, הוכח כי המנוחה היתה אישה נבונה ומלומדת וסיימה את לימודיה האקדמאים  .71

 33(. ברוסיה עסקה המנוחה בהוראה לשפה הרוסית. עם עלייתה 1באוניברסיטת בסמרקנד )ת/

 34(, שם למדו את 66)ת/ 31.2.71ועד ליום  1.6.71נוחה באולפן החל מיום למדה המ 55לארץ בגיל 

 35(. הנתבעת אשרה כי המנוחה 61, ש' 47)ר' עדות הנתבעת עמ'  רזי השפה העברית לרבות קריאה

 36 (. 16-13, ש' 621למדה עברית אף בביתה אלא שלשיטתה מדובר בעברית בסיסית )עמ' 
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 1 

 2הצוואה המנוחה שלטה בשפה העברית ברמה הנתבעת ועדיה הצהירו כי במועד עריכת  .76

 3 16לתצהיר האחות וס'  34לתצהיר הנתבעת, ס'  15בסיסית של מילים יומיומיות בלבד )ס' 

 4לתצהיר בעלה(. עם זאת, כאשר הנתבעת נשאלה אודות מילים בסיסיות ביותר המופיעות 

 5" כסףה "בצוואה, התחמקה הנתבעת ממתן תשובה. כשנשאלה האם המנוחה הכירה את המיל

 6אני ואימא שלי " השיבה "דירה" ובקשר למילה "יכול להיות לא יודעתהשיבה בהתחמקות "

 7דיברנו בשפה הרוסית או הבוכרית, איך אני יכולה לדעת אם היא ידעה את המילה דירה או 

 8" )ר' בן שלי בת שלי" ותשובה דומה נתנה עת נשאלה האם המנוחה הכירה את המילים "כסף

 9עד יום מותה היא לא ידעה (. גם בעלה של האחות טען כי "1-5, ש' 111ועמ'  63-67, ש' 44עמ' 

 10(. האחות מצידה הודתה כי במידה והיו שואלים את המנוחה 16, ש' 544" )עמ' עברית ...

 11?", היא היתה מבינה )עמ' איפה את גרה", ו"איך את מרגישה?", "מה שלומךשאלות כגון "

 12את המילה הבסיסית  1411חות האם המנוחה הבינה בשנת ( אולם כשנשאלה הא4-13, ש' 112

 13" השיבה דירה( ובקשר למילה "12, ש' 117" )עמ' אני לא חושבת" התחמקה וענתה "כסף"

 14לא .. אולי אחר כך זה נודע לה ... תראה אנחנו אף פעם לא דיברנו על הדירה, כסף, אני לא "

 15ירה, כך שאני לא יודעת מה היא דיברתי איתה על זה. והיא אף פעם לא אמרה לי, כסף ד

 16(. בעלה של האחות העיד בקשר לידיעת המנוחה את השפה 3-12, ש' 111" )עמ' יודעת ...

 17מאיפה אני יודע שהיא ידעה, לא ידעה, אני אף פעם לא הזדמן לי לדבר איתה העברית כך "

 18בשנת  "כסף(. כשנשאל האם המנוחה הכירה את המילה "11-11, ש' 511" )עמ' בעברית ...

 19(. יתר על 1-5, ש' 511" )עמ' יכול להיות, אני לא דיברתי איתה בשפה העבריתהשיב " 1411

 20יכול כן, כשנשאלה האחות האם המנוחה דברה עם ילדיו של התובע בעברית בסיסית השיבה "

 21(, אולם אח"כ טענה 5, ש' 161" )עמ' להיות שדברים שמה שהיא ידעה, היא היתה אומרת...

 22(. כשנשאלה האחות האם 1-11" )שם, בש' הכל ברוסיתם רק ברוסית ולדבריה "כי דיברה אית

 23דברים בסיסיים היא היתה אומרת. יש מילים שפה המנוחה דיברה עם ילדיה בעברית ענתה "

 24אני כבר לא זוכרת, (. כשנשאלה אלו מילים ענתה "17-14, ש' 161" )עמ' ושם הייתה אומרת

 25(. לאור האמור, ניתן לראות כי הנתבעת ועדיה לא 1-6 , ש'166" )עמ' אבל דברים בסיסיים

 26יודעים מה היתה רמתה של המנוחה בשפה העברית ובוודאי שאינם יכולים להעיד כי המנוחה 

 27 לא היתה יכולה לקרוא ו/או להבין את הצוואה.

 28 

 29גם בנוגע לשאלה האם המנוחה שיפרה את ידיעותיה בשפה העברית, הציגה הנתבעת גרסה  .73

 30סבירה. כשנשאלה הנתבעת מתי העברית של המנוחה היתה טובה יותר,  מתחמקת ולא

 31( 11-14, ש' 44" )עמ' אף פעם היא לא היתה יותר טובההקצינה הנתבעת טענתה והשיבה "

 32כן. אני למשל, ? ענתה "האם עד סוף החיים שלה היא ידעה עברית בסיסיתוכשנשאלה "

 33י עובדת, יוצאת, הולכת. אימא שלי למרות שלמדתי באולפן איך אני יודעת לדבר? כי אנ

 34(. גם בעלה של 61-66" )שם, בש' נפגשה עם עולים שדיברו רק בבוכרית לכן היא לא למדה

 35האחות השיב תשובות סותרות עת נשאל האם המנוחה שיפרה את העברית שלה לאחר הלימוד 
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 1(, 12, ש' 511" )עמ' אני לא יודע, אני לא שמעתי שהיא מדברת עבריתבאולפן. תחילה ענה "

 2(. 16, ש' 544" )עמ' עד יום מותה היא לא ידעה עברית ...אולם בהמשך טען בצורה גורפת "

 3מטעם  5.11.14-ו 62.6.11, 31.1.17ודוק, עדויות אלו עומדות בניגוד לאמור במכתבים מיום 

 4שפת ענף בטוח סיעוד של עיריית פתח תקווה לחברת מטב, בהם נכתב בקשר למנוחה כי "

 5של חברת מטב בקשר למנוחה נכתב  16.3.44". גם בטופס שאלון למזמין מיום עבריתדיבור: 

 6(. הגם שמסמכים אלו נערכו שנים רבות 65" )מוצג ת/שפה מדוברת: "רוסית עברית בוכרית"

 7לאחר עריכת הצוואה, יש בהן כדי לפגום במהימנות גרסת הנתבעת ועדיה כי המנוחה לא ידעה 

 8 עברית עד מועד פטירתה. 

 9 

 10גם בנוגע ליכולת הקריאה של המנוחה, נתגלו סתירות מהותיות בין תצהירי הנתבעת ועדיה  .71

 11לבין עדותם. כשנשאל בעלה של האחות מהי הרמה הבסיסית אותה ידעה המנוחה, השיב 

 12יכולים לקרוא, אולי ככה ב, בכתבים, באותיות גדולות, היו כותבים את זה ורואים את זה "

 13יכול להיות (. כשנשאל האם המנוחה ידעה לקרוא בעברית השיב "16, ש' 512" )עמ' מה שכתוב

 14( 17-11, ש' 512" )עמ' שכן... אף פעם לא ישבתי על ידה, תקראי את זה ... מאיפה אני יודע

 15לא שלטה בשפה העברית ברמה שאפשרה לה לפיה המנוחה " 16וזאת בניגוד להצהרתו בס' 

 16י המנוחה ידעה לקרוא בלי להבין, ענה ". לאחר מכן כשנשאל אוללקרוא ספרים בעברית

 17(. לאחר מכן סתר את 1-6, ש' 544" )עמ' אני לא דיברתי איתה בעברית, לא יודעבהתחמקות "

 18אני בוודאות יודע שהם לא ידעו את זה. בגלל שהיא לא יכולה עצמו שוב כשנשאל על הצוואה "

 19 (. 1-6, ש' 212עמ' ?" )לקרוא ולא מבינה מה שכתוב שמה. כמה פעמים אני צריך להגיד

 20 

 21מטבעה אישה מסודרת אשר נהגה לערוך  לכל האמור יש לצרף את העובדה כי המנוחה היתה .75

 22תרשומת על גבי מסמכים שונים בשפה העברית לרבות בנוגע לפעולות כספיות שביצעה תוך 

 23שהיא משתמשת במילים בעברית/רוסית/בוכרית, כך שעצם העובדה שהמנוחה תמצתה על 

 24עתי גבי כל מסמך את תכנו מלמדת שידעה לקרוא ואף הבינה את תוכנו. בהקשר זה אין בד

 25לקבל את עמדת הנתבעת כי מאחר שהדברים נכתבו בשפה הרוסית, יש בכך כדי להעיד כי 

 26המנוחה לא הבינה עברית. עיון במסמכים מלמד כי המנוחה השתמשה במילים שונות בשפה 

 27העברית, מילים לא פשוטות אשר חורגות משפה בסיסית, אשר מלמדות על הבנתה את 

 28חה כתבה את המילים בשפה הרוסית, היא שפת האם משמעות המילים עצמן. אמנם, המנו

 29הנוחה והשגורה בפיה, אולם אין בכך כדי להעיד כי לא הבינה את השפה העברית, אלא להיפך. 

 30, תעודת אחריות לשנה בגין שירותי חיטוי, השתמשה 31.5.15כך, למשל, במסמך מיום 

 31נשאלה הנתבעת כיצד " אותה כתבה באותיות רוסיות. כשאחריותהמנוחה במילה העברית "

 32הבן אדם שהביא לה את " העלתה סברה כי "אחריותהמנוחה הבינה את משמעות המילה "

 33, 113" אולם הודתה כי לא היתה נוכחת במעמד זה )עמ' זה ביד אמר לה שזה תעודת אחריות

 34(. כמו כן, צורפו קבלות בגין תשלומים לארגון נכי המלחמה תוך רישום המילה 5-14ש' 

 35(. בנוסף, צורפה תעודת אחריות נגד התחשמלות 11-ו 1עמ'  11" בכתב רוסי )נ/רגוןאהעברית "
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 1(. כן צורף 13עמ'  11" בכתב רוסי )נ/נגד זרם ומכשירוהמנוחה השתמשה במילים העבריות "

 2(. יצוין, כי 63עמ'  11" )נ/דוד שמש" ו"ביטוחכתב אחריות תוך שימוש במילים העבריות "

 3י טענות אלו של התובע מהוות בבחינת הרחבת חזית, אולם יש בסיכומיה טענה הנתבעת כ

 4לציין כי מדובר בראיות שצירפה הנתבעת עצמה לתיק מוצגיה לאחר הגשת תצהירי עדות 

 5ראשית מטעם הצדדים וכי הנתבעת לא כפרה באמיתות תוכנם של הדברים, אלא ניסתה לתת 

 6ומיה(. כמו כן, לא נסתר מעיני סיפא לסיכ 11למסמכים אלו פרשנות התואמת את גרסתה )ס' 

 7כי מדובר במסמכים מאוחרים למועד עריכת הצוואה, אולם יש בהם כדי לפגום בנחרצות 

 8טענתם של הנתבעת ועדיה כי המנוחה לא ידעה עברית עד מועד פטירתה. יצוין, כי במסגרת 

 9כל דבר שהיא היתה מקבלת חקירתה ניסתה האחות להסביר את הכתובים ולדבריה "

 10. הוא היה הכל מסביר. בוא תקרא את זה. בוא תסביר לי מה זה. ככה וככה' ית ... אבעבר

 11(. אולם, בעלה של האחות העיד כי לא 16-17, ש' 161" )עמ' מהר היא היתה כותבת ברוסית

 12אף פעם לא ישבתי על ידה, תקראי את " ידע האם המנוחה יודעת לקרוא עברית שכן לדבריו

 13 (. 17-11, ש' 512? )עמ' זה ... מאיפה אני יודע

 14 

 15וכן מסמכים נוספים אשר נמצאו בביתה של המנוחה מנגד טענה הנתבעת, כי מסמכים אלו  .72

 16מעידים כי המנוחה לא שלטה בשפה העברית שכן כתבה ברוסית וזאת אף במועד מאוחר 

 17לצוואתה. כן טענה הנתבעת כי התובע לא הביא ולו מסמך אחד בו כתבה המנוחה משפט 

 18, ראשיתו, ואפרט: לסיכומים(. אין בדעתי לקבל טענות אל 13-ו 11שחיברה בשפה העברית )ס' 

 19אין חולק כי שפת האם של המנוחה היתה השפה הרוסית/בוכרית וכי ידיעותיה של המנוחה 

 20, הוכח כי שניתבשפה הרוסית/בוכרית אינן יכולות להתחרות עם ידיעותיה בשפה העברית. 

 21המנוחה היתה אישה מסודרת אשר נהגה לערוך תרשומות בכל דבר ועניין, גם בנוגע למסמכים 

 22בים בשפה הרוסית/בוכרית וגם בנוגע למסמכים הכתובים בשפה העברית. כך, למשל, הכתו

 23 מהם ציינה קסטה לכל וביחס הבוכרית בשפה קסטות של תרשומות ערכה המנוחה 16/בנ

 24 כשנשאלה(. 6-1' ש, 621' עמ) הנתבעת גם שהעידה כפי, בה המבצעים והזמרים השירים

 25 דבר כל היא, כזאתי היא כי" השיבה, זה את לכתוב צריכה היתה המנוחה מדוע הנתבעת

 26 מסודרת היא..  לה יש מה תדע שהיא וכזאתי כזאת קלטת לה יש, לה שיש כותבת הייתה

 27 הרישומים" כמות"ל משמעות לתת יש כי מצאתי לא, אלו בנסיבות(. 2-66' ש, 621' עמ" )...

 28אין חולק כי המנוחה שרבבה מילים בעברית אשר כתובות בשפה  זה ובהיבט" איכותם"ל אלא

 29, בתוך המחברת בכתב ידה שלישיתהרוסית, משמע הבינה את משמעות מילים אלו בעברית. 

 30( כתובות מילים שונות בשפה הרוסית כשלצדן רשומות המילים 67-64של המנוחה )עמ' 

 31ד מספר מילים בעברית, למשל בעברית )בכתב רוסי(. כמו כן, במספר מקומות נכתב בכתב י

 32", ציפוריםמלמעלה " 1בצד שמאל, ש'  61" )צ"ל לשחות(, עמ' לצחותמלמעלה: " 6, ש' 7עמ' 

 33". הנתבעת סכנהמלמעלה " 3, ש' 64" )עם הניקוד(, בעמ' ָלשירמלמעלה " 5ובצד ימין ש' 

 34, ש' 653עמ' , 3-1, ש' 116ואחותה אישרו כי הכתבים ברוסית הם בכתב ידה של המנוחה )עמ' 

 35(, אולם בקשר למילים הכתובות בשפה העברית העלו הנתבעת ואחותה 1, ש' 133, ועמ' 1-3

 36, 111טענה תמוהה ומפתיעה כאילו הן בלבד לא נכתבו על ידי המנוחה )ר' עדות הנתבעת בעמ' 
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 1(. עדות מפתיעה זו מלמדת על 1, ש' 133ועדות האחות בעמ'  2-61, ש' 656ועמ'  66-65ש' 

 2תיות של עדותן של הנתבעת ואחותה, אשר מנסות בכל דרך להרחיק את המנוחה המגמ

 3מידיעת השפה העברית, גם באמצעות מתן תשובה שאינה מתיישבת עם השכל הישר. 

 4יכול כשנשאלה האחות האם יתכן שהמנוחה עזרה למישהו ללמוד את השפה העברית, ענתה "

 5, גם אם נאמר כי רביעית(. 11-7, ש' 132)עמ' " אני לא יודעת. אני לא ראיתי" ולדבריה "להיות

 6המנוחה לא ידעה לכתוב בשפה העברית, הרי שלצורך חתימה על צוואה אין צורך לשלוט 

 7, בנוגע לברכה שכתבה המנוחה בשפה חמישיתבכתיבה בעברית אלא להבין את השפה. 

 8השפה השגורה ( לא מצאתי כל תמיהה בכך. הנתבעת ועדיה העידו כי 11)נ/ 'הרוסית לנכדה ח

 9בתוך המשפחה היתה השפה הרוסית, זו שפת האם וטענו כי דיברה איתה רק ברוסית, כך שיש 

 10טעם בכך שבחרה לכתוב את הברכה בשפה זו. עם זאת, בסופה של ברכה כתבה המנוחה את 

 11' באותיות רוסיות, דבר שמלמד על ידיעתה את משמעות המונחים סבא וסבתאהמילים '

 12עדויות הנתבעת ועדיה שטענו כי במועד עריכת הצוואה המנוחה לא ידעה ומעמיד בתמיהה את 

 13 ". בת שלי", "בן שלי", "דירה", "כסףלמשל מילים בסיסיות כמו "

 14 

 15בהקשר זה אציין כי לא שוכנעתי בגרסת מי מהצדדים בנוגע לספר שנמצא בדירתה של  .77

 16יצוין, כי מדובר בספר  (.11, עמ' 15" ללימוד באולפנים )נ/שיעורים 47 -עברית בהמנוחה "

 17". מחד, טען התובע כי המנוחה מרינהוכן בכותרת הספר כתוב השם " 1446שיצא לאור בשנת 

 18סייעה למכרה בשם מרינה בלמוד השפה העברית, ומאידך טענו הנתבעת והאחות כי לא ראו 

 19ת הנתבעת (. כך או כך, בשים לב לעדו6-7, ש' 134ועמ'  11-15, ש' 116ספר זה אצל המנוחה )עמ' 

 20והאחות כי מעולם לא ראו את הספר בבית המנוחה, לא מצאתי כי יש בה כדי לפגום במסקנתי 

 21לעיל בנוגע להבנת המנוחה את השפה העברית. כמו כן, הגם שאין בעובדה כי המנוחה ידעה 

 22לחתום את שמה בעברית כדי להוות עדות ניצחת לידיעתה את השפה העברית כטענת התובע, 

 23" כדי ללמד על היותה דקדקנית, 'צ' חמוש בחתימתה בעברית בצירוף הניקוד "יש בעצם השי

 24מסודרת ורצינית. כשם שהנתבעת טוענת כי אין להיבנות מעצם החתימה בעברית בכל הנוגע 

 25לידיעת המנוחה את השפה העברית, אזי באופן דומה אין לזקוף את העובדה כי המנוח נהג 

 26יודע את השפה העברית.  בהקשר זה אציין כי גם הנתבעת, לחתום בשרבוט  כדי להעיד כי אינו 

 27האחות ובעלה חותמים בשרבוט, ואין ספק כי הם יודעים את השפה העברית ומבינים אותה 

 28 ודווקא בהיבט הזה התנהלות המנוחה חריגה ומוקפדת מכל בני משפחתה. 

 29 

 30ו/או הראיות בנוסף, נלמדת ידיעתה והבנה של המנוחה את השפה העברית מתוך המסמכים  .71

 31 'הבאים: לתיק בית המשפט צורפה צוואה בשפה העברית שערכה דודתם של הצדדים, גב' ק

 32(. עיון בצוואה מלמד כי המנוחה חתמה על 11, נ/17)עמ'  64.11.41"( ביום הדודה)להלן: " 'ב

 33הצוואה כעדה וכי תוכן הצהרתה של המנוחה כעדה נוסח בשפה העברית. הדעת נותנת כי ככל 

 34חה לא היתה מבינה את השפה העברית, אזי לא היתה חותמת כעדה לצוואה. כמו כן, שהמנו

 35יצויין נכתב באופן מפורש מפי המנוחה כך " 3.5.74במסמך הוועדה לשיקום נכים מיום 



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

 עותק לפרסום                                                                                                  ואח' 21-70-66544ת"ע 

  

 26מתוך  61

 1להודעת הנתבעת  47" )עמ' שאשתו טוענת שלפני חמש שנים היו לו מחשבות מהסוגים האלה

 2ף החומר הרפואי(. משאין חולק כי הרופאים בוועדה על איסו 17.1.13לבית המשפט מיום 

 3(, יש בכך 11-15, ש' 211ועדות בעלה בעמ'  16-12, ש' 111דיברו עברית )ר' עדות האחות בעמ' 

 4כדי ללמד כי גם המנוחה שוחחה עמם בעברית במועד הנ"ל. בנוסף, המנוחה חתמה על הסכם 

 5שפה העברית מול צדדים שלישיים אשר ערוך ב 65.1.44שכירות הדירה בפתח תקווה ביום 

 6 1441-1445( בעת שלטענת הנתבעת ועדיה היתה צלולה לחלוטין. כמו כן, הוכח כי בשנת 61)ת/

 7לערך המנוחה פתחה תכניות חסכון לנכדיה, וכשהנתבעת נשאלה כיצד היתה יכולה לעשות כן 

 8דוברי  יש בבנקאם לא הבינה את השפה העברית, השיבה בצורה מגמתית ומתחמקת כי "

 9 (.12-65, ש' 115" )עמ' רוסית

 10 
 11 : ראיות משותפות לשני המנוחים

 12 

 13כמו כן, לתיק בית המשפט צורפו מסמכים משפטיים שונים שנערכו לפני עריכת הצוואות אשר  .74

 14כתובים בשפה העברית עליהם חתמו שני המנוחים, ואלו הם: בקשה לרכישת הדירה מעמידר 

 15(; מסמכי נטילת המשכנתא בגין 5)ת/ 1.16.71הדירה מיום (; הסכם רכישת 2)ת/ 5.11.71מיום 

 16(. ודוק, במסמכים אלו לא צוין כי תורגמו למנוחים לשפה העברית כפי שנהוג 7הדירה )ת/

 17לעשות עם מי שאינו דובר עברית על מנת למנוע טענה של החותם כי לא הבין על מה חתם, 

 18כים משפטיים אשר אינם נופלים ובפרט על מסמך נטילת המשכנתא. אציין כי מדובר במסמ

 19משעומתה הנתבעת עם עובדת חתימת המנוחים על הסכם . מחשיבותם מעריכת צוואה

 20הרכישה נתנה תשובות סותרות. תחילה ענתה כי המנוחה לא הבינה על מה היא חותמת מאחר 

 21שלא ידעה עברית, אולם לאחר מכן סתרה את עצמה משהודתה כי המנוחה ידעה שהיא קונה 

 22(. בדומה, 1-65, ש' 111" )עמ' הסבירו לה שהיא קנתה דירה. מה הבעיהולדבריה "דירה 

 23כשנשאלה האחות על כך ענתה תחילה כי היא לא מבינה איך המנוחה חתמה, אח"כ העלתה 

 24השערה כי מישהו תרגם לה את המסמך ולבסוף טענה כי חתמה על ההסכם משום שרצתה 

 25סאות אלו, מעיד על חולשת טענותיהם של הנתבעת (. ריבוי גר2-1, ש' 136לקבל דירה )עמ' 

 26 ועדיה כי המנוחה לא הבינה את השפה העברית.  

 27 

 28יצוין, כי על מנת להפריך את טענות התובע בקשר לידיעת המנוחים את השפה העברית במועד  .11

 29 11.7.75עריכת הצוואה, צירפה הנתבעת הסכם שכירות בגין דירת המנוחים )מול עמידר( מיום 

 30" חוזה שכירות של הדירהכאשר על גבי הסכם זה נכתב ברוסית בכתב ידה של המנוחה "( 11)נ/

 31(. לטענת הנתבעת, העובדה שהמנוחה ציינה לעצמה בכתב 62-67, ש' 22)ר' עדות התובע בעמ' 

 32יד ברוסית את משמעות המסמך מלמדת כי היא לא ידעה לקרוא את המסמך. אין בדעתי 

 33הסכם זה נערך כשנה וחצי בלבד לאחר עליית המנוחה ארצה, , ראשיתלקבל טענה זו, ואפרט: 

 34, כאמור לעיל, המנוחה אשר היתה באופייה שניתשנים לאחר מכן.  7בעוד שהצוואה נערכה 

 35אישה מסודרת וקפדנית ערכה תרשומות רבות בכתב ידה בשפה הרוסית על מסמכים שונים, 

 36, מסמך זה עומד שלישיתעברית. וכאמור לעיל אין בכך כדי ללמד כי לא הבינה את השפה ה
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 26מתוך  66

 1לצד מסמכים אחרים מאוחרים יותר אשר מעידים על הבנת המנוחה את השפה העברית. 

 2בנוסף, הנתבעת צירפה הסכם שכירות שנערך בין דודתם של הצדדים לבין עמידר מיום 

 3 (. לטענת הנתבעת, משהוכח כי הדודה לא ידעה עברית במועד עריכת11-12, עמ' 11)נ/ 64.1.72

 4(, הרי שברור שלא הבינה הדודה את תוכנו של הסכם 17, עמ' 11)נ/ 1441צוואתה בשנת 

 5ובכך כדי ללמד כי גם המנוחים, אשר חתמו על הסכם שכירות  1472השכירות שנערך בשנת 

 6, לא ניתן להקיש מאדם ראשיתדומה, לא הבינו עברית. גם טענה זו אין בדעתי לקבל, ואסביר: 

 7מנוחים חתמו על מסמכים שונים ורבים לרבות הסכם רכישת דירה , השניתאחד למשנהו. 

 8, דווקא העובדה שלישיתונטילת משכנתא, ואין דינם של מסמכים אלו כדין הסכם שכירות. 

 9שהמנוחה חתומה על צוואת הדודה כעדה מלמדת כי המנוחה הבינה את שפת הצוואה 

 10יש במסמכים שהגישה הנתבעת  )הכתובה בעברית(, במאובחן מהדודה. לסיכום, לא מצאתי כי

 11כדי לפגום במסקנותיי לעיל אודות ידיעת והבנת המנוחים את השפה העברית במועד עריכת 

 12 הצוואות. 

 13 

 14בנוסף, לתיק בית המשפט צורפו אישורים על פעולות בנקאיות שביצעו המנוחים. כך, למשל,  .11

 15עדים שלאחר עריכת צורפו אישורים על פעולות בנקאיות שבצעה המנוחה בבנק דיסקונט ממו

 16( וכן אישורים על  1-1עמ'  12)נ/  6.11.17 -ו 2.5.11, 2.11.16, 61.2.16הצוואה, קרי מהימים 

 17(. מסמכים 67ות/ 62)ת/ 16.3.16-ו 3.3.11ביצוע פעולות עליהם חתום המנוח, קרי מהימים 

 18בנקאיים אלו אשר כתובים בשפה העברית תומכים ומחזקים את המסקנה בדבר הבנת 

 19נוחים את השפה העברית במועדים סמוכים שלאחר עריכת הצוואות. אל מול ראיות אלו המ

 20טענה הנתבעת בקול רפה כי בכל פעם שהמנוחים היו הולכים לבנק, היו נעזרים בפקידים 

 21דוברי רוסית. בנוסף, הסברה התמוה של האחות כי בכל פעם שהמנוחה חתמה את שמה, 

 22ממסמך אחר. ברי, כי מדובר בטענה נוספת אשר  לרבות בבנק, היא העתיקה את חתימתה

 23נועדה להרחיק את המנוחה מהשפה העברית באופן מאולץ ולא הגיוני. בהקשר זה יש להזכיר 

 24כי במסגרת הצו לגילוי מסמכים הודיעו בנק דיסקונט ובנק הפועלים כי התובע לא היה בעל 

 25(, 17ות/ 12)ת/ 31.16.15יום ועד ל 1.1.71זכויות חתימה בחשבונות המנוחים בתקופה שמיום 

 26 כך שכל הפעולות הבנקאיות שנעשו מול פקידי הבנקים נעשו על ידי המנוחים באופן עצמאי.  

 27 

 28ואף  1411כמו כן, כפי שיפורט בהרחבה גם להלן, שוכנעתי כי במועד עריכת הצוואות בשנת  .16

 29לרבות  שנים רבות לאחר מכן, המנוחים דאגו לענייניהם היומיומיים באופן עצמאי,

 30בתשלומים לרשויות השונות, קניות לבית, הליכה לרופאים, ניהול כספים וחשבונות בנק. גם 

 31בהקשר זה מצאתי את עדויות הנתבעת ועדיה כעדויות מוגזמת ובלתי סבירות. כך, למשל, 

 32טענה האחות כי בכל פעם שהמנוחים ביקרו במרפאה נעזרו במישהו מהצוות במרפאה, כגון 

 33לתצהירה(, אולם בעדותה התברר כי מדובר בהשערה  31דוברי רוסית )ס' אחות או פקידה 

 34(. גם את טענת 11, ש' 116בלבד משום שלא היתה נוכחת עם המנוחים בביקורים אלו )עמ' 

 35הנתבעת כי בעת שהלכה עם המנוחים לרופא המשפחה היתה נכנסת איתם כי הם לא ידעו 
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 26מתוך  63

 1זו עומדת בסתירה לטענת הנתבעת לתצהירה ( יש לדחות שכן טענה 16, ש' 111עברית )עמ' 

 2 (. 22כאילו התובע מנע ממנע ומאחותה ללוות את המנוחים לרופאים )ס' 

 3 

 4יצוין, כי הנתבעת נאחזת כמוצאת שלל רב בדברי התובע ואשתו כי במועד שלטענתו הציג  .13

 5ולכן , אמרו לו האחיות כי אינן מבינות את האמור בצוואות 1447לאחיותיו את הצוואה בשנת 

 6ביקשו ממנו להביאן לבעלה של האחות. מבלי להידרש לגופם של דברים, שכן קיימת מחלוקת 

 7מהותית בין הצדדים בשאלת הידיעה או אי הידיעה של הנתבעת והאחות על הצוואות בשנת 

 8, אני סבורה כי אין בטענה זו ממש. הנתבעת ואחותה מעולם לא טענו בתצהיריהן כי הן 1447

 9פה העברית, אלא להיפך, הנתבעת הודתה כי היתה יכולה לדבר בעברית עוד אינן שולטות בש

 10( וכשהוצג בפניה מסמך בשפה העברית 1, ש' 111עמ' -67, ש' 111)ר' עדותה בעמ'  1411בשנת 

 11, ש' 613עמ'  -11, ש' 616הנתבעת קראה אותו ואף והודתה כי היא יודעת לקרוא בעברית )עמ' 

 11-12, ש' 111מסוגלת לקרוא, לדבר ולכתוב בשפה העברית )עמ'  (. גם האחות אישרה כי היא13

 13, ש' 115)עמ'  1475( ואף טענה כי דברה עם הרופאים בוועדה לשיקום נכים בעברית בשנת 15

 14(, קרי שלוש שנים לאחר עלייתה ארצה. התובע טען כי לדברי האחיות הן לא הבינו את 7-11

 15(, אולם אין בכך כדי 4, ש' 51האחות )עמ'  משמעות הצוואות ורצו להראות אותן לבעלה של

 16להעיד כי אינן מבינות את שפת הצוואה, אלא ייתכן כי רצו לנקוט משנה זהירות בפרט לאור 

 17 חוסר האמון בין הצדדים. 

 18 

 19 5גם לגופו של עניין, עיון בצוואות מלמד כי מדובר בצוואות פשוטות וקצרות אשר מכילות  .11

 20נקבע  סרולוביץ ואח' נ' דוידוביץ 541/47ני חצי עמוד. בעז' סעיפים בלבד ואשר משתרעות על פ

 21אכן עולה כי המנוחה ידעה עברית פשוטה, וסביר כי לא הבינה מונחים מקצועיים כגון "

 22"גוש", "חלקה" וכד', אך עניין זה אינו מעלה ואינו מוריד, באשר לא ברור כי גם אנשים 

 23אשר שולטים בשפה העברית מבינים פירושם ומשמעותם של מונחים מקצועיים אלה, או 

 24בן ם(, -)מחוזי י 1611/42(. בתיק עז' 16" )פסקה של דירתםיודעים מהם ה"גוש" וה"חלקה" 

 25רוב סעיפי הצוואה ( ביחס להבנת הצוואה נקבע "2, דינים מחוזי לב )הרוש נ' שאולקר

 26מנוסחים בשפה משפטית, חלקם הגדול סטנדרטיים בצוואות, ואולם את עיקר ההתייחסות 

 27". במקרה דנן, פי האופרטיבייש לייחד לנוסח הסעיפים המהותיים של הצוואה, בעלי האו

 28אין ספק כי הסעיפים האופרטיביים הם בודדים ומנוסחים בשפה פשוטה ביותר. כן משהוכח 

 29", דירהכי המנוחים שלטו לכל הפחות בעברית בסיסית, הרי שבוודאי ידעו מונחים כמו "

 30   " ובפרט משחתמו על הסכם רכישה של דירתם אך מספר שנים קודם לכן. בן שלי", "כסף"

 31 

 32בענייננו, עורך הצוואה והעדה לצוואה אמנם לא זכרו את המקרה הספציפי, אלא העידו מתוך  .15

 33התנהלות כללית שנהוגה במשרדם. עם זאת, הגם שאין בעדותם כדי להוות ראיה ניצחת 

 34אודות הבנת המנוחים את שפת הצוואות, התרשמתי מעדותם האמינה. עורך הצוואות בחר 

 35י מהצדדים ועדותו נשמעה לראשונה באולם בית המשפט. כן שלא להגיש תצהיר מטעם מ
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 26מתוך  61

 1התרשמתי כי לעורך הצוואות אין כל אינטרס בהליך, ואף לא זכר את התובע ולדבריו 

 2המנוחים היו "לקוחות מזדמנים" בלבד. בענייננו, עורך הצוואות הזמין את תיק הצוואות 

 3העיד כי בתיק אין תרשומות בקשר ( ו1-2, ש' 4מהגניזה בו מצא את הצוואות המקוריות )עמ' 

 4(. 7, ש' 11לצוואות מכיוון שהוא נוהג לערוך תרשומות רק אם היה משהו חריג בהליך )עמ' 

 5אני חייב לתקשר עם בקשר לטענת הנתבעת כאילו המנוחים לא שלטו בשפה העברית העיד "

 6וא לא מבין מי שבא אלי לערוך צוואה ... אין מצב שאני מדבר עם מישהו בעניין צוואה וה

 7" אני לא מטפל –ש. ואם לא הוא לבין מה אתה עושה? ת. אם הוא לא מבין . אותי או אני אותו

 8ש. אני מסתכל על נוסח האישור "הח"מ ... מאשרים בזה שהמצווה (. וכן "4-16, ש' 4)עמ' 

 9מבחינתך זה אומר ששוכנעת שהכל  –... אחרי שהצהירה בפנינו שזו צוואתה האחרונה..." 

 10ואתה מחתים? ת. אכן כן. אני גם מציין בפירוש שהמנוח או המנוחה הצהירו בפני שזו  בסדר

 11(. כן העיד עורך הצוואות כי הוא נוהג להיפגש פגישה ראשונה עם 7-4, ש' 11" )עמ' צוואתם

 12, ש' 13המצווה ואז פגישה שניה לחתימה, כאשר הם עוברים ביחד עם הוראות הצוואה )עמ' 

 13אין מצב כזה שהוא יחתים מישהו וואה העידה בנוגע לידיעת השפה "(. גם העדה לצ14-61

 14אני חוזרת ואומרת שאין מצב שאנשים לא יבינו את מה שעוה"ד אומר "; "שלא מבין עברית

 15, ש' 15" )עמ' להם. אין מצב. הוא לא יקבל אנשים או שאני אחתום על דבר שמישהו לא הבין

 16להיות עדה אני שומעת שהוא מברר איתם שהם  אחרי שהוא קורא לי(. וכן: "61-61וש'  17

 17מאחר שאני עובדת עם בעלי אני מכירה את דרך ( וכן "11, ש' 12" )עמ' מבינים על מה חתמו

 18העבודה שלו. אין מצב שהוא לא מסביר לאנשים ולא שומע מהם מה הם רוצים לכתוב 

 19זה. אין מצב גם בצוואה. אין מצב ששניהם יהיו בחדר שהוא עורך את הצוואה. אין מצב כ

 20(. כאמור, לא ניתן ליתן משקל 12-11, ש' 17" )עמ' שהוא יקבל מישהו שאיננו מבין את השפה

 21רב לעדויות אלו, אולם איני סבורה כי יש להתעלם מהן כטענת הנתבעת, אלא יש בהם כדי 

 22 לחזק את המסקנות שפורטו לעיל אודות הבנת המנוחים את השפה העברית.  

 23 

 24זה, אבקש לציין כי בכפוף למגבלות שפירטתי לעיל, מטעם הנתבעת העידו לקראת סיום פרק  .12

 25האחות ובעלה בלבד, ואילו מטעם התובע העידו בנוסף לאשתו ובנו גם שני בני דודים של 

 26 עריכת במועד העיד הצדדים של דודם בןהצדדים, אשר אין להם נגיעה בתוצאות ההליך. 

 27 כן(. לתצהירו 1' ס) בעברית עמו משוחח היה ואף עברית וקרא הבין, דיבר המנוח כי הצוואות

 28, בעברית עמו דברה, ודיבור קריאה בהבנה לרבות העברית בשפה שלטה המנוחה גם כי העיד

 29 הצהירה הצדדים של דודתם בת, בנוסף(. לתצהירו 5' ס) בעברית ד"חב של מעלונים קראה ואף

 30 המנוחה, ל"ז ודודתה אמה, לבינה, המנוחה בין שהתנהלה שיחה במסגרת כי לתצהירה 11' בס

 31 שכל מאחר( התובע) לבנם דירתם את הורישו בהן צוואות על חתמו והמנוח היא כי ספרה

 32 . הצוואה תוכן את הבינה משמע(, 1-11' ש, 15' עמ) ואשתו מהתובע בא הדירה לרכישת הכסף

 33 

 34לסיכום, טענת הנתבעת ועדיה כי המנוחים לא הבינו את השפה העברית במועד עריכת  .17

 35הצוואות התגלתה כגרסה מגמתית, גורפת ובלתי סבירה. בגרסה זו נתגלעו בקיעים של ממש 
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 26מתוך  65

 1שיש בהן כדי לאיין את מהימנותה. גם הראיות החיצוניות לרבות המסמכים המשפטיים 

 2תומכים בטענת התובע כי המנוחים הבינו את השפה  שצורפו לפני מועד עריכת הצוואות,

 3העברית. לכל האמור יש להוסיף כי מדובר בצוואות קצרות, הכתובות בשפה פשוטה ובהירה 

 4המכילות שני סעיפים אופרטיביים בלבד. בכל האמור, יש כדי לבסס את המסקנה כי המנוחים 

 5 תן לשפה הרוסית.   הבינו את שפת הצוואות, ללא צורך בצירוף תרגום ו/או הקרא

 6 

 7 :סוגיית הנזק הראייתי בנוגע לצוואת המנוח

 8 

 9ניתנה החלטתי בבקשה שהגישה הנתבעת להורות על העברת נטל השכנוע  1.6.11כאמור, ביום  .11

 10להוכחת אמיתות הצוואות אל כתפי התובע בשל נזק ראייתי שנגרם לה בהגשת צוואת המנוח 

 11  (.11547-17-16בת"ע  1שנים ממועד פטירתו )בקשה מס'  14-באיחור של כ

 12 

 13בכל הנוגע לצוואת המנוחה מהטעם שלא התקיימו בהחלטתי זו דחיתי את עתירת הנתבעת  .14

 14הקריטריונים להחלת דוקטרינת הנזק הראייתי מאחר שצוואת המנוחה הוגשה לקיום בסמוך 

 15לעומת זאת, בכל הנוגע לצוואת המנוח, נעתרתי באופן להחלטה(.  65לאחר פטירתה )ר' ס' 

 16הראיות להוכחת יפתח התובע בנטל הבאת חלקי לבקשה תוך שקבעתי כי בשלב הראשון 

 17תתברר בתום הליך ההוכחות בהתאם לממצאים אמיתות הצוואה וכי סוגיית נטל השכנוע 

 18 להחלטה(.  66-63שיתקבלו )ס' 

 19 

 20גם  כי שוכנעתי – מטעמם והעדים הדין בעלי עדויות, הראיות מכלול בחינת לאחר, בענייננו .41

 21אם אלך כברת דרך לטובת הנתבעת ואעביר את נטל השכנוע אל כתפי התובע בכל הנוגע 

 22לשלילת עילות ההתנגדות כנגד צוואת המנוח מכוח קיומו של "נזק ראייתי", אזי התובע 

 23הצליח לעמוד בנטל ההוכחה להוכחת אמיתות הצוואה. בהקשר זה אציין כי הנטל לסתור את 

 24את המנוח היא ברמה של 'מאזן הסתברויות' ולא ברמה של עילות ההתנגדות לקיום צוו

 25'למעלה מספק סביר' שכן העברת נטל השכנוע על פי דוקטרינת הנזק הראייתי היא מכוח 

 26 לחוק הירושה.  65חזקה שבעובדה ולא חזקה שבדין ואין תחולה בענייננו להוראת ס' 

 27 

 28 הנזק דוקטרינת יישום בשאלת נקודתי באופן להכריע צורך אין כי סבורה אני, האמור לנוכח .41

 29 הוא שהתובע לאחר, ההליך בתום. שהוגשו לממצאים בהתאם המנוח לצוואת בנוגע הראייתי

 30 לא זו ומבחינה(, המנוחה לצוואת בנוגע והן המנוח לצוואת בנוגע הן) הראיות בהבאת שפתח

 31 ביחס שהתקבלו הראיות של משקלן את לבחון ניתן, להיפך אלא, מאומה הנתבעת נגרעה

 32 אחת לכל בנוגע ראיות ספור אין הוגשו המשפט בית לתיק. ושלמה כוללת בראייה זו לצוואה

 33 שני מטעם דעת חוות הוגשו, למכביר רפואיים מסמכים הוגשו, הנתבעת של מטענותיה

 34 ועדים הדין-בעלי של עדויות נשמעו, ואחרים בנקאיים מסמכים הוגשו, רפואיים מומחים

 35בנסיבות אלו, ניתן כעת לבחון את משקלן . לצוואות והעדה הצוואות עורך העידו, מטעמם
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 26מתוך  62

 1המצטבר של הראיות והעדויות שנשמעו ולקבוע ממצאים עובדתיים ביחס למכלול הסוגיות 

 2 שבמחלוקת בנוגע לתוקפה של צוואת המנוח.   

 3 

 4וואות, יתר על כן, כפי שפירטתי לעיל, משעניין לנו בהליך ייחודי בו נבחנות בו זמנית שתי צ .46

 5באופן שהראיות שהוגשו כלפי מצווה אחד משמשות את בית המשפט להסקת מסקנות גם 

 6בנוגע למצווה השני, הרי שקיימת נפקות גם בשאלת כמות וטיב הראיות הנדרשות להוכחת 

 7אמיתות/שלילת תוקפן של שתי הצוואות. בענייננו, מאחר שמדובר בצוואות משותפות 

 8 של תוקפה על גם ישיר באופן מעיד האחד המצווה של וצוואת של תוקפהוהדדיות הרי ש

 9בנסיבות אלו, משבחר התובע לפתוח בהבאת הראיות ביחס לשתי . השני המצווה של צוואתו

 10הצוואות, ניתן כעת לבצע את המהלך הסופי של בחינת משקלן של הראיות ביחס לשתי 

 11מאחר שמדובר בצוואות משותפות והדדיות אני סבורה כי איכות הראיות , בענייננוהצוואות. 

 12הנדרשות לבטלות כל אחת מהצוואות צריכה להיות משמעותית. מסקנתי זו מתחדדת ביתר 

 13שאת משעולה כי גדר המחלוקת בין הצדדים היא בהורשת דירת המנוחים בלבד, לגביה היה 

 14אולם חרף זאת בחר אף הוא לצוות את עשוי למצווה אחד להיות אינטרס בצוואת השני, 

 15 זכויותיו בדירה לתובע. 

 16 

 17בסופו של מסע, כפי שאפרט בהרחבה להלן, מצאתי כי מצבור הראיות והעדויות מטה את הכף  .43

 18בצורה ברורה לטובת קיומן של הצוואות. כאמור, מסקנתי זו מושתת על כך שבכל הנוגע 

 19ה )ברמה של מאזן הסתברויות( הועבר לצוואת המנוח, נטל השכנוע להוכחת אמיתות הצווא

 20לכתפי התובע, ואילו בכל הנוגע לצוואת המנוחה, הושאר נטל זה על כתפי הנתבעת. למעלה מן 

 21הצורך, אציין כי גם אם היה מועבר הנטל להוכחת אמיתות צוואת המנוחה אל כתפי התובע, 

 22 ן.   מסקנתי היתה עומדת בעינה. נפנה כעת לבחון את עילות ההתנגדות לגופ

 23 

 24  :הטענה אודות אי כשרותו המשפטית של המנוח לעת עריכת הצוואה

 25 

 26לטענת הנתבעת, מאז מלחמת העולם השנייה בה לחם המנוח ובכלל זה במועד עריכת הצוואה  .41

 27, המנוח לא היה במצב בריאותי המאפשר לו להבין מהי צוואה ואת ההשלכות שיש 1411בשנת 

 28לחתימתו על צוואה שכן המנוח לא היה צלול בדעתו גם בזמנים הרלוונטיים לעריכת הצוואה, 

 29יהם. לטענת הנתבעת, במועד עריכת הצוואה המנוח היה חולה בדמנציה וגם לא לפניהם ואחר

 30ופרקינסון. המחלות בהן לקה המנוח והתרופות שנטל בגין מצבו הבריאותי כללו תופעות 

 31לוואי ותסמונות נפשיות, אשר היה בהם כדי לפגום בשיקול דעתו ובצלילות דעתו של המנוח. 

 32כן ואחרי כן, מתסמונות נפשיות שיש בהם כדי  המנוח סבל במועד עריכת הצוואה ואף לפני

 33להעיד על העדר צלילות דעתו של המנוח, כגון: חרדות, הזיות, קנאות, מחשבות שווא, 

 34תחושות של פרנויה, אובססיביות, הפרעות בזיכרון, שכחה, תפיסת מציאות מעוותת, שינויים 

 35הירה(. מנגד, לטענת התובע, לתצ 36בערנות ובהתנהגות והתנהגות לא מאוזנת באופן כללי )ס' 
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 26מתוך  67

 1המנוח היה כשיר וצלול לערוך את הצוואה, לא סבל מדמנציה או הפרעות נפשיות הפוגעות 

 2 11במסוגלותו וכשירותו לערוך צוואה ואף לא סבל מהזיות חרדות ומחשבות שווא )ס' 

 3רוך לתצהירו(. בנסיבות אלו, לא זו בלבד שהנתבעת לא הוכיחה כי המנוח היה בלתי כשיר לע

 4 צוואה, אלא הוכח בדיוק ההיפך, כי המנוח היה כשיר לערוך צוואה והבין את טיבה. 

 5 

 6 : מתווה משפטי –אי כשרות המצווה 

 7 

 8הכלל הוא כי כל אדם כשיר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו וכל אדם כשיר לפעולות  .45

 9לחוק הכשרות  6-ו 1משפטיות, אלא אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין )ס' 

 10(. אי לכך, כל אדם כשיר לעשות צוואה, אלא אם 1426 –המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 

 11 (. 111, 111( 3, פ"ד לה )בנדל נ' בנדל 121/11, 151/74ממנו כדין )ע"א כן כשרות זו נשללה 

 12 

 13לחוק הירושה היא במצבו הנפשי,  62מהותה של הטענה בדבר אי כשרות המצווה לפי סעיף  .42

 14, קרן ליב"י נ' בינשטוק ואח' 1616/41המנטלי והגופני של המצווה לעת עריכת הצוואה )ע"א 

 15יודע להבחין בטיבה של צוואה' נדרשת מודעות לעובדה שהוא (. מן המצווה 'ה715( 3פ"ד מח )

 16עורך צוואה, להיקף רכושו, מי הם הזוכים על פי הצוואה, את מי הוא מבקש להדיר מן הירושה 

 17וכן מודעות לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו. על המצווה להתייחס למציאות הסובבת אותו 

 18;  שוחט, גולדברג, 311( 1, פ"ד מט )ש נ' מרוםהיועמ" 5115/43ולגבש רצון חופשי )ר' ע"א 

 19 (.166, מהדורה שביעית, עמ' דיני ירושה ועיזבוןפלומין, 

 20 

 21לצורך שלילת הכשרות לא די בהעלאת ספקות בלבד. כמות ההוכחה אינה עניין של מה בכך  .47

 22בעניין בנדל, לעיל(. להוכחת הטענה ניתן להסתייע במסמכים רפואיים אודות  151/74)ע"א 

 23צווה נכון למועד עריכת הצוואה או בסמוך לאותו מועד; בחוות דעת רפואית או אחרת המ

 24)לא  לפיבסקי נ' עמליה דן 7114/41באשר למצבו של המצווה לעת עשיית הצוואה )ע"א 

 25שוורץ  7512/45פורסם((; בעדויות של מי שערך את הצוואה ו/או מי ששימש כעד לה )ר' ע"א 

 26, ברזבסקי נ' רובינשטיין 5466/12; ת"ע 615( 6, פ"ד נד )שראלנ' בית אולפנא בית אהרון י

 27 בעניין קרן ליב"י לעיל(; ובעדויות אחרות.  1616/41; ע"א 14פ"מ תשנ"ג )ג( 

 28 

 29 : לענייננו -מן הכלל אל הפרט 

 30 

 31במקרה דנן, הוגשו לתיק בית המשפט מסמכים רפואיים שונים אודות המנוח בתקופה שלפני  .41

 32הוגשה חוות דעת של מומחה פסיכוגריאטרי שמונה על ידי בית  ואחרי עריכת הצוואה;

 33המשפט לצורך בחינת שאלת כשרותו של המנוח לעת עריכת הצוואה; העידו עורך הצוואה 

 34והעדה לצוואה; וכן נשמעו בעלי הדין ועדים נוספים בנוגע למצבו הבריאותי של המנוח 

 35 בתקופה הרלוונטית לעריכת הצוואה.  
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 26מתוך  61

 1 

 2ול המסמכים הרפואיים שהוגשו בעניינו של המנוח, לאור מסקנות חוות דעת לאחר בחינת מכל .44

 3המומחה הרפואי ולאחר שמיעת מכלול העדויות, נחה דעתי כי התובע הצליח להרים את נטל 

 4ההוכחה כי הצוואה נעשתה בזמן שהמנוח היה בעל כשרות שכלית והכרתית לערוך צוואה, 

 5 והכל כמפורט להלן. 

 6 

 7 י: הפסיכוגריאטרחוות דעת המומחה 

 8 

 9מיניתי את פרופ' פניג כמומחה רפואי מטעם בית המשפט ליתן חוות  16.6.15כאמור, ביום  .111

 10דעתו בנוגע לכשרותו של המנוח לערוך צוואה. יצוין, כי בפני המומחה הרפואי עמדו מסמכים 

 11 רפואיים שונים לרבות בתקופה שלפני ואחרי עריכת הצוואה אשר חלקם יפורטו להלן:  

 12 

 13פנחס מאת הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר –סמך רפואי מאת ד"ר א. סרובה מ -

 14בעת  2764-האנמנזה: בבו נכתב: " 11.4.71"( מיום הלשכה לשיקום נכים)להלן: "

 15התפוצצות שהיתה בסביבתו נעשה חירש ובגלל הלם נפשי )כך מתברר מפי דבריו( 

 16סובל מסחרחורת  –כעת  אושפז לתקופה קצרה בבי"ח ואח"כ המשיך בשירות הצבאי.

 17שקט, משתף פעולה,  –ומרעד בגפיים בעיקר בצד שמאל. אינו נוטל תרופות. בבדיקה 

 18מחוסרי ביטוי, אך קם והולך בזריזות.. מסקנה: הנ"ל סובל  –אינו מרבה לדבר. ... פניו 

 19בצורתה של ... בעיקר. אין קשר בינה לבין המאורע שהיה לנ"ל  parcenson -ממחלת ה

 20 (. 11" )נ/מת העולם השנייהבעת מלח

 21 

 22בו נכתב, בין היתר, כך:  6.1.75מסמך מהוועדה הרפואית של הלשכה לשיקום נכים מיום  -

 23בבדיקה איש איטי במחשבה ובתנועות יש לו רטט בגוף השמאלי, פנים של מסכה, "

 24צעדים קטנים, הרטט עובר גם על הראש באופן ניכר. בקרקעית העין רואים שינוים 

 25יש הסימטריה של הפנים לרעת צד שמאל וחולשה קלה מרכזית  1וסקולאריים בדרגה 

 26ן הגפיים. ... בסיכום: לפנינו של מצב הפנים באותו הצד. יש שמץ של חולשה באות

 27מחלה ע"ש פרקינזון אשר מוגבלת עדין יותר לגוף השמאלי, אך הסימפטומים הלא 

 28מוטורים הם כללים. מחלה זו נגרמת ע"י טרשת העורקים ... המוגבלות כתוצאה 

 29מהמחלה אינה מחייבת אחוזי נכות אשר נגרמה ע"י הקונטוזיה המלחמתית אשר הוא 

 30". בסופו של ים החליטה הוועדה לקבוע מה לא השאירה שום נכותעבר. הקונטוזיה עצ

 31 (. 32" אחוזי נכות )ת/1למנוח "

 32 
 33אשר מהווה ערעור על ממצאי הוועדה  11.2.75מסמך נוסף מהוועדה לשיקום נכים מיום  -

 34כפי שצוין בבדיקת הועדה הקודמת חוסר ביטוי בפנים, ... רעד בו נכתב: " 6.1.75מיום 

 35התובע סובל מפרקינסון שאינו קשור בחבלה. ". ובסיכום: "אלפרקינזוני ביד שמ
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 1". על כן, לא החבלה עצמה לא השאירה שום שרידים לכן הוועדה דוחה את הערעור

 2 (. 37" אחוזי נכות )ת/1שונתה החלטת הוועדה שקבעה למנוח "

 3 
 4בו נכתב בסעיף הדן בטענותיו של  3.5.74מסמך נוסף מהוועדה לשיקום נכים מיום  -

 5כאבי ראש עם סחרחורת, זיכרון לקוי, עצבני, מחשבות שווא שהוא רוצה ק, כך: "הנבד

 6"לשרוף את הכל", מחשבות של קנאות ומחשבות שווא שנמצאים אנשים, מחשבות 

 7תוקפניות ללא סיבה סבירה. יצוין, שאישתו טוענת שגם לפני חמש שנים היו לו 

 8עיות עם מחשבות שלא במקום מחשבות מהסוגים האלה. בזמן שהוא עבר תמיד היו לו ב

 9" ובסעיף הדן  בממצאי כבר בחו"ל מתוך שכיחה שכח לסגור מחסן והיו לו בעיות בעבודה

 10בבדיקה נמצא איש ... סימנים ברורים של פרקינסוניזם אשר הבדיקה נכתב כך: "

 11של הידיים, בהליכה בצעדים קטנים, בנוקשות כללית, הפרעות  מתבטא ברעד קיצבי

 12אמוציונליות מסוימות. לאור הסיפור של מחשבות שווא, שכיחה, בעיות עבודה כבר 

 13בחו"ל ברור שיש הפרעות מבחינה נפשית. גם ברור שהפרקינסוניזם לעתים נותן 

 14ה נפשית הפרעות נפשיות מאידך אין להתעלם שהפרקינסוניזם יכול לכסות תמונ

 15ראשונית נוירוטית אשר היום אין אפשרות לבדוק, אך לדעת הוועדה גם אין לשלול 

 16הועדה ". בסיכום הממצאים הרפואיים, מסקנות הוועדה והנמקתה נכתב: "אותם

 17-"קונטוזיה ללא תוצאות חולניות" ל-מבקשת מהרשות המוסמכת לשנות את הסעיף מ

 18.  ת התשובה הועדה תחליט ללא נוכחות"קונטוזיה שתוצאותיה נוירוטיות" לאחר קבל

 19הועדה עיינה מחדש בתוכן התיק והגיעה למסקנה שיש כאן נכות נכתב: " 5.7.74ביום 

 20אחוזי נכות  11". לפיכך, נקבעו עקב מצב כתוצאה של פגיעה מלחמתית בראש 27%של 

 21 (. 31ב' )ת/ 31על פי סעיף 

 22 
 23י שנה לאחר עריכת הצוואה( )כחצ 4.16.11מסמך רפואי מבית חולים תל השומר מיום  -

 24החולה סובל בעת שהמנוח התקבל למחלקה לניתוח קטרקטה בעין ימין, בו נכתב כי "

 25מפרקינסון ומקבל כדורים, מסתדר בעצמו, אבל זקוק למעט תשומת ולהדרכה, מבין 

 26 (. 14" )ת/ומסודר

 27 

 28ה( )כשנה וחצי לאחר עריכת הצווא 7.11.16מסמך רפואי "גיליון קבלת חולה" מיום  -

 29שנה. אושפז בגין  02בן שנערך בעת שהמנוח אושפז בגין קשיים במתן שתן. נכתב כך: "

 30אך הפסיק לפני מספר חודשים.  -שנה   47עישון במשך  –קשיים במתן שתן. מעברו 

 31, דלקת ראות או אסטמה, אין מחלת לב. אין יתר ל.ד., תאבון טוב. TBאין סיפור של 

 32מטופל בלקסטיבה. אין שינוי  –צירות כרונית משקל עולה. אין סיפור של כיב. ע

 33. אין PARKINSON-ביציאות. אין דימום רקטאלי. אין אנמנזה נוירולוגית לציון לבד מ

 34 ..". . לא ידועות אלרגיות. לא עבר ניתוחים ולא אושפז בעברglaucoma-סכרת. סובל מ

 35 
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 1כתב כי המנוח )כשנה וחצי לאחר עריכת הצוואה( נ 61.11.16מסמך סיכום מחלה מיום  -

 2עבר ניתוח. כן נכתב כי מהלך הניתוח  17.11.16אושפז עקב קשיים בהטלת שתן וכי ביום 

 3 (. 31היה ללא בעיות והמנוח שוחרר לביתו )ת/

 4 
 5טופס הסכמה לניתוח עליו חתום המנוח עם חתימת הרופא המאשר כי הסביר למנוח את  -

 6 (. 36טיב הניתוח )ת/

 7 
 8)כשנה וחצי לאחר עריכת הצוואה( בו נכתב כי  11.11.16מסמך גיליון קבלת חולה מיום  -

 9. אושפז לפני כשבועיים בגלל Turpמוכר מאשפוזים קודמים לאחר שעבר המנוח "

 10. הפעם הגיע בתמונה של עצירת שתן על רקע Turpהימטריה שהופיעה כחודש לאחר ה 

 11ת אחרות סתימת היאורטרה עם קרישי דם. מעברו יש לציין מחלת פרקינסון. אין מחלו

 12 (.31" )ת/לציון

 13 
 14)כשנה וחצי לאחר עריכת הצוואה( בו נכתב כי המנוח  66.11.16מסמך סיכום מחלה מיום  -

 15.. והשני עקב עצירת שתן  Turpמוכר למחלקתנו מאשפוזים קודמים, הראשון לצורך "

 16וקשיים  כתוצאה מקרישי דם בשופכה. אושפז הפעם בגין הימטוריה מקרוסופית

 17בהטלת שתן... בבדיקה גופנית אין כל ממצא לציון פרט לרעד והליכה המתאימים 

 18בוצעה ציסטוסקופיה לצורך שטיפה וחיפוש אחר  27.22.11למחלת פרקינסון. ב

 19מדממים. ... לאחר הטיפול התלונן החולה על תכיפות ואיבוד שליטה ולפיכך הוחל 

 20   (.35" )ת/טיפול ב ... החולה משתחרר לביתו

 21 
 22מטעם המוסד לביטוח לאומי בו נכתב כי למנוח  3.6.13תעודה ציבורית שהוגשה ביום  -

 23שנים לאחר  1בלבד )קרי,  11/1414-החל מ 151%נקבעה זכאות לגמלת סיעוד בשיעור של 

 24 (.  34מועד עריכת הצוואה( )ת/

 25 

 26 כתב:על יסוד המסמכים הרפואיים הנ"ל הגיש המומחה חוות דעת מפורטת ומנומקת, בה  .111

 27 

 28מבחינת התיעוד הרפואי סביב עריכת הצוואה עמדו בפני שני מקורות: רשומה "

 29רפואית מהלשכה לשקום נכים של משרד האוצר ורשומה רפואית של בית חולים 

 30שיבא. יש פניה של עורכי הדין למרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה ותשובה 

 31כיאטריים קודמים. האשפוז אך אין אשפוזים פסי 2717שלהם שהיה אשפוז בשנת 

 32 מבאר יעקב לא עמד בפני אך הוא אשפוז מאוחר לאירועים נשוא חוות דעת זו.

 33מהתעוד הרפואי ניתן ללמוד שהמנוח סבל ממחלת פרקינסון במשך שנים. כאשר 

 34כבר היו סימני  44, בהיותו כבן 2706 -התייצב לפני הוועדה של משרד האוצר ב

 35לשער שהמחלה החלה עוד קודם. הביטויים של פרקינסון ברורים ומכאן ניתן 

 36 המחלה מתוארים בגוף חוות הדעת אך אין ציון של ביטויים מנטליים של המחלה... 

 37במקרה של המנוח הרי הבודקים השונים מציינים את הסימנים הקלסיים של 

 38המחלה כמו הרעד, הירידה במימיקה של הפנים, האיטיות, ההליכה בצעדים 

 39לה בולטים יותר מצד שמאל אולם אין הם מציינים ליקויים קטנים, כאשר כל א
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 1קוגניטיביים, לפחות מהתיעוד הרפואי שעמד לפני. הפרעה נוספת שיכולה הייתה 

 2להיות לה השלכות על מצבו הנפשי הייתה הפגיעה שחווה בזמן מלחמת העולם 

 3מו השניה. הנבדק מציין סימפטומים כמו הפרעות בשינה, רוגזנות ועצבנות יתר כ

 4כן התלונן שהיה בהלם נפשי וכן שנחבל. בעקבות החבלה היה שבוע בחופשה, לא 

 5ברור אם אושפז אך ידוע שחזר אח"כ לשירות מלא עד סיום המלחמה שנה וחצי 

 6לאחר הפגיעה. הסימפטומים המתוארים יכולים להתאים לתוצאה כרונית של 

 7בדיקות בעקבות טראומית. הנבדק עבר סידרה של -חבלת ראש או לתסמונת פוסט

 8תלונותיו כאשר לפי הבנתי נבדק על ידי רופא עינים ונוירולוג אך לא נבדק על ידי 

 9פסיכיאטר. קשה לעשות אבחנה רטרואקטיבית. בערעור על הוועדה הראשונה 

 10טראומית, תלונות על -נוספו תלונות שאינן מתאימות להפרעה פוסט 2707בשנת 

 11של קנאה וכן מחשבות שווא לא  מחשבות שווא פרנואידיות ומחשבות שווא

 12, ערעור על 2707ספציפיות. מחשבות שווא אלה מוזכרות לראשונה בוועדה בשנת 

 13הוועדה הקודמת אך אשתו מציינת שמחשבות מסוג זה ליוו אותו במשך שנים, היו 

 14ושבמהלך השנים שעבר היו לו  2706-קיימים גם בזמן הוועדה הראשונה ב

 15עוד על טיפול פסיכיאטרי שהוא מקבל כתוצאה "מחשבות שלא במקום". אין תי

 16ממחשבות שווא אלה ולא ברורה השפעתם על התנהגותו ועל ההיסטוריה 

 17התעסוקתית שלו. בתעוד שעמד לפני לא הייתה אבחנה של הפרעה פסיכוטית. 

 18 אשתו מציינת לפני הוועדה אירועים של שכחה. 

 19תרשמה שהמנוח היה מה המשקל שיש לייחס לתלונות אלה? נראה שהוועדה לא ה

 20פסיכוטי אם כי התרשמה שלא ניתן לשלול השפעה מסויימת של הפגיעה 

 21 46. סעיף 46לפי סעיף  27%המלחמתית על מצבו הנפשי והעריכה את נכותו ב 

 22לתקנות הביטוח הלאומי מתייחס להפרעות נוירוטיות, כלומר הפרעות נפשיות 

 23 44בית וזאת בניגוד לסעיף שאין בהם פגיעה בבוחן המציאות או פגיעה קוגניטי

 24 המתייחס להפרעות פסיכוטיות שבהן יש פגיעה בבוחן המציאות. 

 25גם אם נקבל את ההנחה שהוועדה טעתה ולא אבחנה שהמנוח סבל מפסיכוזה 

 26כרונית במהלך כל השנים הללו עדיין נותרת השאלה כיצד השפיעה פסיכוזה זו על 

 27יות כשיר לעריכת צוואה אם תכני כשירותו לערוך צוואה. חולה פסיכוטי יכול לה

 28הפסיכוזה אינם קשורים ישירות למוטבי הצוואה. חולה פסיכוטי עם מחשבות 

 29שווא הקשורות לאחד המוטבים של צוואתו )למשל סובל ממחשבת שווא שאחד 

 30מילדיו מנסה להרעילו ולכן מדיר אותו מצוואתו( יכול להיות מוערך פסיכיאטרית 

 31וך התעוד הרפואי שמובא בקונטקסט של תביעה כלא כשיר לערוך צוואה. מת

 32 לפיצויים לא ניתן להסיק שמצב דברים זה אכן התקיים. 

 33לעומת הדיון התיאורטי שהובא למעלה והמתייחס להשלכות אפשריות של 

 34הפרעותיו ומחלתו של הנבדק על תפקודו הקוגניטיבי וכשירותו הרי שעמדו לפני 

 35 בעקיפין למצבו הנפשי: מסמכים רפואיים המתייחסים ישירות או 

 36מתוך התיעוד הרפואי בבית החולים שיבא הסמוך יותר לתקופת עריכת הצוואה 

 37ניתן להסיק שהנבדק עם יכולות קוגניטיביות תקינות ושהוא מבין את ההוראות 

 38(. גם שנה וחצי לאחר עריכת הצוואה כאשר הוא 77.21.2712ושניתן לסמוך עליו )

 39ה לניתוח כאשר ההליך דורש הבנה של הפרוצדורה עובר ניתוח הוא חותם על הסכמ

 40 והתוצאות הנובעות ממנו. 

 41ניתן להסיק שתהליך ההחתמה על הסכמה לניתוח, בעיקר כשמדובר בניתוח 

 42שאיננו מציל חיים, דורש מהרופא המחתים לוודא את יכולתו של החולה להבין את 
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 1על מסמך זה הוא התהליך, להיות מסוגל לציית להוראות אחרי הניתוח ובחתימתו 

 2 אכן מתחייב שוידא את היכולות הללו. 

 3מהיעדר כל תעוד על שיטיון או ציון על ליקוי קוגניטיבי ניתן להבין שהרופאים לא 

 4התרשמו מליקויים קוגניטיביים משמעותיים אצלו. האבחנות היחידות שמצויינות 

 5וטות בכותרות של סיכומי המחלה הן של פרקינסון, גלאוקומה והגדלה של בל

 6הפרוסטטה. אין ציון של ההפרעות שעליה תבע את הלשכה לשיקום נכים ואין ציון 

 7של כל הפרעה אחרת בכיוון נפשי או נוירולוגי שיש בה כדי לפגוע בהליכי החשיבה 

 8ובתפקודים הקוגניטיביים )שיטיון או דיכאון המלווים את מחלת הפרקינסון 

 9און, שעלול גם הוא לעוות את הליכי בשיעורים לא קטנים(. כמו כן לא מצויין דיכ

 10 ". החשיבה

 11 

 12אין עדות לפגיעה קוגניטיבית או על יסוד המסמכים הנ"ל הגיע המומחה למסקנה כי " .116

 13להפרעה נפשית הפוגעת במסוגלותו או כשירותו של המנוח לערוך צוואה בתאריך נשוא חוות 

 14על התיעוד הרפואי  ". אמנם המומחה סייג את מסקנות חוות דעתו בהיותה מבוססתדעת זו

 15שעמד בפניו ובהיותה רטרוספקטיבית, אולם מדובר בהסתייגות שקיימת בכל חוות דעת )ר' 

 16 (.5-7, ש' 121גם עדות המומחה בעמ' 

 17 

 18יצוין, כי הנתבעת בחרה שלא להגיש שאלות הבהרה למומחה. עם זאת, התרתי לנתבעת לזמן  .113

 19ה ארוכה ועניינית. גם בתום את המומחה להיחקר על חוות דעתו. המומחה נחקר חקיר

 20חקירתו עמד המומחה מאחורי מסקנותיו בחוות הדעת ואף חיזק אותן. ככלל, מקום שמינה 

 21בית המשפט מומחה מטעמו מהווה חוות דעתו תשתית נתונים מקצועית ואובייקטיבית לצורך 

 22ההכרעה בסוגיה שבמחלוקת ועל כן סביר שבית המשפט יאמץ את ממצאי המומחה, אלא אם 

 23חברת יצחק  643/11כן נראית סיבה בולטת לעין וכבדת משקל שלא לעשות זאת )ר' למשל ע"א 

 24((. בענייננו, הנתבעת לא העמידה כל 31.16.11)פורסם במאגרים,  ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי

 25ראיה שיש בה כדי לסתור את ממצאי המומחה הרפואי בנוגע לכשרותו של המנוח לערוך 

 26מצאתי כי אין לקבלן,  –צוואה. לאחר שבחנתי את טענות הנתבעת בנוגע לממצאי חוות הדעת 

 27 ואפרט: 

 28 

 29חוות דעת בשל כך שאינה נסמכת על תיעוד רפואי  תחילה, ניסתה הנתבעת לפגום במהימנות .111

 30לסיכומיה(. ברם, בחקירתו אישר המומחה כי התיעוד הרפואי שהוגש דווקא  111מספק )ס' 

 6-31, ש' 121לא כל כך מצומצם וכי יש לו מסמכים במועדים שלפני ואחרי עריכת הצוואה )עמ' 

 32רפואי של המנוח מקופת (. אמנם, המומחה הסביר כי חסרים לו מסמכים מתוך התיק ה3

 33(, אולם אישר כי החומר שעמד לפניו אפשר 5-4חולים, לרבות מפגשים עם רופאים )שם, בש' 

 34לו להגיע למסקנה בחוות הדעת, וזאת משום שעמדו בפניו מסמכים רפואיים לפני ואחרי 

 35 עריכת הצוואה אשר לא העידו על איזו שהיא בעייתיות בעניין כשירות המנוח לערוך צוואה

 36לחוות דעתו בתי חולים מחויבים  6(. כמו כן, כפי שהמומחה ציין בעמ' 12-11, ש' 121)עמ' 

 37שנה, כך  111לשמור רשומות של גיליון סיכום מחלה, סכום אשפוז וכו' של חולים במשך 
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 1(. 11, ש' 111שהמסמכים החשובים והרלוונטיים בעניינו של המנוח הוגשו לתיק )עדותו בעמ' 

 2מקבלת את טענת הנתבעת כי המרכז לבריאות הנפש לא המציא מסמכים בהקשר זה איני 

 3בתקופה המצוינת רפואיים אודות המנוח בגלל שהחומר בוער, אלא כפי שציין המרכז "

 4בהחלטת בית המשפט, לא קיים חומר רפואי במוסדנו בגין המנוח. מכיוון שהתיק יצא 

 5אין תיעוד רפואי  –(, משמע 11נ/" )2717לביעור על פי חוק, נשאר רק סיכום מחלה משנת 

 6מאחר שהמנוח לא אושפז שם לפני המועד הנ"ל )ר' גם עדות  1414למעט סיכום מחלה משנת 

 7(. באופן דומה הסיבה כי לא אותר חומר בבית 1-3, ש' 114ובעמ'  11-61, ש' 111המומחה בעמ' 

 8לים שיבא תל חולים בילינסון היא משום שהמנוח לא אושפז שם. המנוח התאשפז בבית חו

 9השומר ועל כן החומר נשמר שם והומצא לתיק. האמור לעיל נתמך גם מתשובת המל"ל אשר 

 10שנים לאחר עריכת הצוואה  1, קרי 1414מסר כי למנוח נקבעה זכאות לגמלת סיעוד מינואר 

 11(, ולכן 11)ת/ 1411( כאשר באופן דומה הודע בקשר למנוחה כי חוק הסיעוד החל באפריל 34)ת/

 12 ם מסמכים רפואיים בעניינה בתקופה הרלוונטית לעריכת הצוואה. אין לה

 13 

 14לעיל  3.5.74הנתבעת התעכבה רבות על משמעות תלונותיו של המנוח במסמך הוועדה מיום  .115

 15(, אשר לדבריה משקפים את מצבו הרפואי של המנוח במועד עריכת הצוואה. המומחה 31)ת/

 16ל המנוח, אולם בסופו של יום העריכה את השיב כי הוועדה לקחה בחשבון את כל תלונותיו ש

 17לתקנות הביטוח הלאומי )הכוונה לתקנות הביטוח הלאומי  31בלבד לפי ס'  11% –נכותו ב 

 18ו.ש.פ(, אשר מתייחס להפרעות נוירוטיות,  – 1452 -)קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, תשט"ז

 19זה ה קוגניטיבית ומשכך "כלומר הפרעות נפשיות שאין בהם פגיעה בבוחן המציאות או פגיע

 20(. המומחה 3-5, ש' 121" )עמ' לא סעיף שמצביע על איזו שהיא בעיה בכשירות לערוך צוואה

 21-העיד כי במידה והמנוח היה עם פרנויה או פסיכוטי הוא היה מקבל הערכה אחרת וכי גם ה

 22שמתלונן כל נפגע בתאונת דרכים (, ולדבריו "11-17, ש' 127ניתנו לו מחמת הספק )עמ'  11%

 23(. כן העיד 5-11, ש' 612" )עמ' אחוזי נכות 27על סיוטים קצת ולוקח תרופות, הוא מקבל 

 24המומחה כי המנוח לא סבל מטראומה קשה או מהפרעה נפשית קשה מאחר והוא הוחזר 

 25(. כן העיד המומחה כי לא ראה הוכחה או תיעוד לגבי פסיכוזה 611-614לשירותו הצבאי )עמ' 

 26עבר לתלונות בוועדה וכי המנוח לא קיבל טיפולים אנטי פסיכוטיים )עמ' כרונית מתמשכת מ

 27(. יצוין, כי הנתבעת מעולם לא העלתה טענה כאילו פרנויה מסוימת גרמה למנוח 12-14, ש' 611

 28לנשל מישהו מצוואתו, אלא כי בשל מצבו הנפשי של המנוח הוא לא הבין מהי צוואה 

 29ום לציין כי בניגוד לטענות הנתבעת אודות תלות כאן המקלתצהירה(.  36והשלכותיה )ס' 

 30מוחלטת של המנוחים בתובע, היא הודתה כי לתובע לא היתה כל מעורבות לפרוצדורה זו ומי 

 31שליווה את המנוח באותה תקופה היו האחות ובעלה, כך שיש לקבל את ממצאי הוועדה ללא 

 32( כי הוועדה לא קבעה 114ס' פקפוק. כן יצוין כי לא מצאתי ממש בטענת הנתבעת בסיכומיה )

 33כביכול למנוח ממצאי נכות בבקשותיו הראשונות, מאחר שעלה לארץ ללא אסמכתאות ורק 

 34לאחר מכן הצטברו מסמכים רפואיים. מדובר בהשערה שאין לה כל תיעוד בכתובים. מנגד, 

 35 טענת התובע כי בוועדה זו העלה המנוח תלונות שווא וזאת לראשונה במטרה לקבל את קצבת
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 1נכות, אמנם לא הוכחה, אולם מתיישבת עם ממצאי חוות דעת המומחה לכך שהוועדה לא 

 2 התרשמה במיוחד מתלונותיו של המנוח ולכן קבעה לו דרגת נכות נמוכה.  

 3 

 4בו  4.16.11כמו כן, לא מצאתי ממש בניסיון הנתבעת לפגום במהימנות המסמך הרפואי מיום  .112

 5( היות ולטענתה 64" )ת/למעט תשומת לב ולהדרכה מסתדר בעצמו אבל זקוקנרשם כי המנוח "

 6מדובר במסמך שנכתב על ידי רופא שאינו מכיר את המנוח. בנוגע למסמך זה העיד המומחה 

 7הם צריכים לדעת האם החולה הזה אפשר לסמוך עליו בנושא של לקיחת תרופות ... כי "

 8יות לגבי טיפול תרופתי חשבו לו שהחולה מבין את ההוראות שניתנות לו ... אבל יש פה הנח

 9שאם הם היו מתרשמים שאי אפשר לסמוך עליו אז הם לא היו כותבים את המסמך הזה, 

 10(. גם אם מדובר ברופא שאינו מכיר את 145-142" )עמ' האם כתבו את זה בצורה חיובית ...

 11חוסר צלילותו של אבי המנוח היה דבר ברור ביותר המנוח, הרי שהנתבעת עצמה העידה כי "

 12" וכשנשאלה על כך, אישרה כי התכוונה לבני המשפחה ולרופאים, כך שאין לקבל טענתה ללכ

 13 אשר חותרת כעת תחת הצהרותיה שלה.  

 14 

 15 61.11.16כן ניסיון הנתבעת לפגום בחשיבות טופס ההסכמה לניתוח, עליו חתם המנוח ביום  .117

 16ליך דומה בשני ( לא יכול להתקבל. בנוגע למסמך זה העיד המומחה כי המנוח עבר ה31)ת/

 17הכישורים הנדרשים מאדם והן ניתוח הקטרקט ולדבריו "  TURP -ניתוחים, הן ניתוח ה

 18(. כן 15-11, ש' 611" )עמ' שעומד לעבור ניתוח ולחתום הם גבוהים יותר מעריכת צוואה ...

 19התיעוד שהוא כשיר לחתום על הסכמה לניתוח עולה בקנה אחד עם זה העיד המומחה כי "

 20(. המומחה הסביר כי ככל שהרופא 1-5, ש' 615" )עמ' שיר לעריכת הצוואהשהוא היה כ

 21מתרשם בעת מתן ההסבר כי הנבדק דמנטי, אזי הרופא מחויב לדרוש מינוי אפוטרופוס  )עמ' 

 22(. כן העיד המומחה כי מחלת נפש אינה פוסלת אדם מלחתום על צוואה ועל 11-17, ש' 177

 23יטיבית ובמידת סבירות די גבוהה כי המנוח הבין שהוא הסכמה לעבור ניתוח, והוא מעריך פוז

 24(. כן 1-16, ש' 111עובר ניתוח, כי יש תופעות לוואי וכי עליו ליטול תרופות לאחר הניתוח )עמ' 

 25העיד המומחה כי הרופא חייב להסביר לחולה את ההליך ותופעות הלוואי של הניתוח מאחר 

 26( וכי אירוע זה נעשה 11-17, ש' 171)עמ'  וחייבים שיתוף הפעולה של החולה לאחר הניתוח

 27, 175בכובד ראש, והרופא לא יחתום על טופס כזה בלי שהוא ווידא שהחולה אכן הבין )עמ' 

 28(. גם כשעומת כביכול המומחה עם ליקויים במילוי הטופס, הוא עדיין לא שינה את 2-13ש' 

 29כל החומר הרפואי שעמד (. בסופו של יום, אישר המומחה כי לאור 1-11מסקנתו )שם, בש' 

 30, ש' 611לפניו סביר בעיניו כי המנוח היה כשיר לעריכת הצוואה במועד שבו היא נערכה )עמ' 

 31(. בהתייחס לעדות הנתבעת ועדיה כי המנוח לא ידע להבחין בטיבה של צוואה, השיב 1-3

 32. לפי זה מעורר תמיהות, כי שנה וחצי אחרי זה הוא כן מבחין בטיבו של ניתוח ..המומחה "

 33(. כשנשאל המומחה 3-5, ש' 665" )עמ' התיעוד הרפואי טענה כזאת הייתה נראית לי מוזרה

 34חוסר צלילותו של אבי המנוח היה דבר ברור ביותר בהתייחס להצהרות הנתבעת ועדיה כי "
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 1גם  11-בוודאי שלא, וב 05לתצהירה(, האם אמירה כזו לא נכונה, השיב " 36" )סיפת ס' לכל

 2 (. 5-7, ש' 631" )עמ' לא

 3 

 4בנוסף, טענת הנתבעת כי לאור מצבו הבריאותי של המנוח, הוא נטל תרופות פסיכיאטריות  .111

 5 112אשר יש להן השפעה על כשירות המנוח לערוך צוואה לרבות לפני שעלה לארץ )ס' 

 6 7-)כ 4.16.11לסיכומים( לא הוכחה ואף אינה נכונה. מגיליון התרופות של המנוח מיום 

 7עולה כי המנוח נטל תרופה אלטרולט שהיא תרופה נוגדת חודשים לאחר עריכת הצוואה( 

 8לטיפול  P.K Merzדכאון המשמשת גם להרגעה במינונים נמוכים לטיפול בפרקינסון וכן 

 9זה שתי התרופות העיד המומחה " 1-5, ש' 613לחוות דעת המומחה(. בעמ'  3בפרקינסון )עמ' 

 10קיבל המנוח מהתרופה אלטרולט ", כאשר הוא מדגיש כי המינונים ששהוא קיבל לפרקינסון

 11פעמים ביום( הם מינונים נמוכים לטיפול אנטי דכאוני והיא אנטי דכאונית במינונים  3מ"ג  11)

 12זה חמישית מהמינונים שאנחנו  4מיליגרם כפול  27( ולדבריו "1-1, ש' 611גבוהים יותר )עמ' 

 13כן העיד המומחה כי מינונים (. 15-11, ש' 662" )עמ' היינו נותנים ... לחולים דכאוניים ...

 14לחוות הדעת ציין  1(. בעמ' 4-13, ש' 635כאלה ניתנים בד"כ להשרות שינה או נגד כאבים )עמ' 

 15לאחר )כשנה וחצי לאחר עריכת הצוואה( " 14.11.16המומחה בקשר לגיליון התרופות מיום 

 16יל )תרופה הטיפול התלונן החולה על תכיפות ואיבוד שליטה ולפיכך החל בטיפול בטופרנ

 17". הגם שבעדותו העיד המומחה כי התרופה נוגדת דיכאון שגם מטפלת במצבים של הרטבה(

 18(, אין בכך כל ממש לענייננו. בכל הנוגע לדיכאון העיד 1-6, ש' 667מיועדת לטיפול בדיכאון )עמ' 

 19" )עמ' לא היה במצב נגיד דכאוני חמור או במצב מאני או במצב פסיכוטיהמומחה כי המנוח "

 20(. ומכל מקום, העיד 3-1, ש' 635" )עמ' לא מצוינים שם סימנים דיכאוניים( וכי "17-11, ש' 611

 21גם דיכאון הוא לא פוסל כשירות לעריכת צוואה, שהרי זאת מחלה מאוד שכיחה. דיכאון כי "

 22צריך להיות דיכאון חמור מאוד כדי ש, כדי שיפגע בכשירות לעריכת צוואה, צריך להיות 

 23(. למותר לציין כי הנתבעת 3-2, ש' 614" )עמ' בחומרה פסיכוטית כדי שיפגע דיכאון באמת

 24 ועדיה מעולם לא טענו שהמנוח סבל מדיכאון. 

 25 

 26יצוין, כי במהלך עדותו מצאה ב"כ הנתבעת לנכון להציג בפני המומחה את הצוואה. המומחה  .114

 27( ובשל כך 13ש'  ,663ועמ'  61, ש' 666קבע כי הצוואה די פשוטה מבחינת התנאים בה )עמ' 

 28אני לומד שגם אם היו נגיד ליקויים קוגניטיביים ... נגיד ביכולת קבלת ההחלטות, אז קבע  "

 29, 663" )עמ' נגיד צוואה כזאת הייתי נותן לו רף יותר, יותר נמוך מאשר צוואה יותר מורכבת

 30את רכושו (. כידוע, על המצווה להיות מודע גם להיקף רכושו, למי הוא רוצה להנחיל 3-7ש' 

 31ואת מי הוא מבקש להדיר מהירושה וכן לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו על פי דין )ר' ע"א 

 32, פ"מ תשל"ד מלמד נ' קיסלוק 451/71; ת"ע )חי'( 1642, פ"ד ט קפלן ואח' נ' רוזנצוויג 11/53

 33ה זהות (. בענייננו, עיון בצוואה מלמד כי כל הנתונים הללו באים לידי ביטוי ובכלל ז112( 3)

 34היורשים על פי דין, היקף העזבון, משמעות ההורשה על היורשים על פי דין וכו'. יש לשוב 

 35ולהדגיש כי אין המדובר בצוואה אשר מבקשת להדיר מישהו מהעזבון אלא לייחד את חלקו 
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 26מתוך  32

 1של המצווה בדירה לתובע, כאשר שאר הרכוש עובר לבן הזוג השני ולאחר מכן לשלושת 

 2גם ידיעה של המנוח בנוגע לזהות היורשים על פי דין ומהי משמעות  הילדים, כך שקיימת

 3עריכת הצוואה לגביהם. יצוין, כי האחות בעצמה העידה כי המנוח זיהה את ילדיו וכן בעלה 

 4 (. 4-11, ש' 261העיד כי המנוח ידע שיש לו דירה, שלושה ילדים, חשבונות בנק )עמ' 

 5 

 6 :עדות עורך הצוואה והעדה לצוואה

 7 

 8למרבה הצער, עורך הצוואה והעדה לצוואה לא זכרו את המקרה הספציפי ועל כן לא היו  .111

 9יכולים לשפוך אור על מצבו הקוגניטיבי של המנוח לעת עריכת הצוואה. עם זאת, עורך הצוואה 

 10העיד כי אין בתיק תרשומות בקשר לצוואות מכיוון שהוא נוהג לערוך תרשומות רק אם היה 

 11(. כמו כן, עורך הצוואה העיד כי הוא 7, ש' 11התקיים בענייננו )עמ'  משהו חריג, דבר שלא

 12(. בהקשר 15, ש' 4מחתים אדם על צוואה רק לאחר שהוא מבין שמדובר באדם נורמלי )עמ' 

 13זה אין בדעתי לקבל את טענת הנתבעת כי עורך הצוואה לא היה מודע למצבו הנפשי של המנוח 

 14וכי ככל שהיה מודע למסמך זה לא  3.5.74כים מיום כפי שתואר במסמכי הוועדה לשיקום נ

 15לסיכומים(. מדובר בסוגייה תיאורטית וממילא לאור ניתוח  163היה עורך את הצוואה )ס' 

 16משמעות המסמך כמפורט לעיל, לא מצאתי כי לכך חשיבות בענייננו. כאמור, בסופו של יום 

 17'מחמת הספק' ובשל פגיעות  נכות בלבד ואף זאת לדברי המומחה 11%הוועדה קבעה למנוח 

 18נוירולוגיות ולא נפשיות. יצוין, כי גם העדה לצוואה לא זכרה את פרטי המקרה, אולם העידה 

 19, ש' 12כי ככל שמתרשמת שהמצווה אינו מבין את מהות הפעולה היא לא תחתום כעדה )עמ' 

 20לול, אם לאו (. יצוין, כי בעדותה לא היססה העדה לסייג את יכולתה לדעת האם המצווה צ1-6

 21בד"כ שקוראים לי להעיד, מה שעושה עוה"ד מכיר לי את המצווים או המצווה. ולדבריה "

 22, 15" )עמ' יש דיאלוג קטן וזה נשמע בסדר. אי אפשר לדעת באותו רגע אם הבן אדם לא שפוי

 23 (, ויש בכך כדי לחזק מהימנותה.62-67ש' 

 24 

 25 : עדות התובע ועדיו

 26 

 27עריכת הצוואה המנוח היה עצמאי וצלול בדעתו לא נסתרה  יצוין, כי גרסת התובע כי לעת .111

 28בחוות דעת המומחה ואף חוזקה בעדויות הנתבעת ועדיה, כמפורט להלן. מעבר לכך, בכל הנוגע 

 29העיד כי הוא מכיר את המנוח עוד מהעיר סמרקנד וכי במהלך  בן הדודהלעדים החיצוניים: 

 30 1ושוחח עמו על נושאים שונים )ס'  שנות היכרותם המנוח התנהג בצורה רגילה לחלוטין

 31הצהירה כי התארחה  בת הדודה(. גם 61-14, 13-16, ש' 66, עמ' 4, ש' 61לתצהיר, עדותו בעמ' 

 32שנים לאחר עריכת הצוואה(, כאשר  4) 1441בבית המנוחים בימיה הראשונים בארץ בשנת 

 33בנוגע לקרובי  המנוח התנהג בצורה רגילה לחלוטין, שוחח עמה על המצב בארץ והתעניין

 34ועמ'  2-11, ש' 17לתצהירה, עדותה בעמ'  5-ו 6משפחה שונים אותם לא ראה שנים רבות )ס' 

 35(. אציין כי חרף ניסיונה של הנתבעת לקעקע מהימנות עדים אלו, מצאתי כי מדובר 7, ש' 11

 36 בעדויות אשר תומכות ומצטרפות למסקנות המומחה דלעיל. 
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 26מתוך  37

 1 

 2 : עדות הנתבעת ועדיה

 3 

 4לתצהירה טענה הנתבעת כי המנוח לא היה צלול בדעתו בכל  36-33ייאמר, כי בס'  כבר עתה .116

 5מועד מאז מלחמת העולם השנייה בה לחם וגם בזמנים הרלוונטיים לעריכת צוואה ועד שארית 

 6חוסר צלילותו של אבי חייו. עוד הגדילה הנתבעת לטעון עת תיארה את מצבו של המנוח כי "

 7-לתצהיר בעלה(. דא 32לתצהיר האחות וס'  31" )ר' גם ס' לכל המנוח היה דבר ברור ביותר

 8 עקא, במהלך חקירתם של הנתבעת ועדיה קרסה גרסתם זו לחלוטין, כמפורט להלן. 

 9 

 10, ש' 115הנתבעת הודתה כי המנוח זיהה אותה במועד עריכת הצוואה ועד מועד פטירתו )עמ'  .113

 11(. כמו כן, חרף טענת 1-7, ש' 124יו )עמ' (. כן אישרה האחות כי המנוח זיהה והכיר את ילד1-13

 12כיבדה  1415הנתבעת כי המנוח סבל מחרדות, הזיות, מחשבות שווא, קנאות ועוד, הרי שבשנת 

 13(. האחות העידה כי המנוח שמח על כך והודה 5-11, ש' 112אותו להיות סנדק לבנה )עמ' 

 14שמח והתרגש מהמחווה  (. גם בעלה של האחות העיד כי המנוח12-61, ש' 171לנתבעת )עמ' 

 15)עדות האחות  1471(. המנוח אף היה סנדק לבנו הבכור של התובע בשנת 13-14, ש' 262)עמ' 

 16(. ברי כי אדם מעורער בנפשו, כפי שטענה הנתבעת, לא ניתן לכבד בסנדקות. 6-3, ש' 176בעמ' 

 17, 112עמ' הסברה של הנתבעת בסיכומיה כי המנוח לא החזיק את התינוק לבד, אלא עזרו לו )

 18( מהווה ניסיון מאולץ ולא משכנע להיחלץ מהסתירות בעדותה. באשר להצהרתה הגורפת 4ש' 

 19כי חוסר צלילותו של המנוח היה דבר ברור ביותר לכל, הרי שבחקירתה שינתה את גרסתה 

 20(. 11-16, ש' 336" )עמ' רופא, רופא ואנחנו, אנחנו בני המשפחה"-ואמרה שהתכוונה רק ל

 21המשיכה לטעון כי כולם שמו לב לחוסר צלילותו של המנוח ולא רק בני המשפחה מנגד, האחות 

 22אז מה (, אולם כשנשאלה כיצד המנוח פתח חשבון בנק השיבה בתמיהה "2-12, ש' 121)עמ' 

 23אתה חושב, בן אדם דמנטי יש לו משהו לא בסדר הוא לא יכול לפתוח בנק? אסור לו? מותר 

 24(. הגם שהנתבעת העלתה טענה חדשה בסיכומיה כי המנוח היה לקוי 61-61, ש' 563" )עמ' לו

 25, 571בדיבורו, אישר בעלה של האחות כי היה משוחח עמו ואף הצליח להבין את דבריו )עמ' 

 26 (. 14, ש' 574עמ'  -11ש' 

 27 

 28רה. לטענת גם בנוגע למצבו הפיזי של המנוח, נמצאו עדויות הנתבעת ועדיה לוקות בהפרזה ית .111

 29הנתבעת, בשל מחלת הפרקינסון המנוח לא היה יכול ללכת בכוחות עצמו. ברם, בחקירתה 

 30( בה רואים את המנוח רוקד. 16הוצגה לנתבעת תמונה מחתונתה של בתה של האחות )נ/

 31הוא ישב ורקד בישיבה עם כשנשאלה על כך הנתבעת, נתנה תשובה מתחמקת ולדבריה "

 32(. כן עדות זו סותרת את האמור במסמך הרפואי 1, ש' 111עמ'  -63, ש' 113" )עמ' הידיים

 33(. 11" )נ/קם והולך בזריזותכי בבדיקתו המנוח " 11.4.71פנחס מיום -שנערך ע"י ד"ר סרובה

 34" לא טוביצוין, כי בחקירתה נאלצה הנתבעת להודות כי המנוח היה הולך בעצמו אבל לדבריה "

 35 זו יש כדי לפגום במהימנות גרסתה של הנתבעת.    (. ברי כי בשינוי גרסה61, ש' 361)עמ' 



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

 עותק לפרסום                                                                                                  ואח' 21-70-66544ת"ע 

  

 26מתוך  31

 1 

 2מעבר לכך, עדות הנתבעת והעדים מטעמה עומדת בסתירה לכך שהנתבעת והאחות מעולם לא  .115

 4-3, ש' 121, עמ' 13-61, ש' 127ביקשו למנות אפוטרופוס על גופו ו/או רכושו של המנוח )עמ' 

 4אבא שלי ואמא שלי היו ה של האחות "(. כן טענה זו עומדת בניגוד לעדות1, ש' 116, עמ' 11

 5בא .. אבא שלי אם  26:47לבוא, בשעה  25:77מאוד פדנטיים ...אם היו אומרים לו בשעה 

 6, למשל 'היה חוב .. חובות לא היה אוהב. למה? אם היה איזה שהוא חשבון ... הוא אומר, ח

 7(. 15, ש' 115עמ'  -12 , ש'111" )עמ' אתם לתת את הכסף כבר .. 1 -היו צריכים זה, לא ב 27-ב

 8לפי עדות זו, המנוח היה מקפיד להגיע לפגישות לפני הזמן ומקפיד לשלם תשלומים לפני 

 9 המועד האחרון, עובדה המוכיחה כי המנוחה היה צלול, מודע למעשיו ולא דמנטי כלל. 

 10 

 11נק כמו כן, המנוח ביצע פעולות רבות המעידות על צלילותו כגון פתיחת חשבון עם המנוחה בב .112

 12(, רכישת דירה 15)ת/ 66.11.74(, פתיחת חשבון בבנק דיסקונט ביום 11, עמ' 12הפועלים )נ/

 13(, לקיחת משכנתא מהבנק לפיתוח 11(, לקיחת הלוואה מבנק הפועלים )ת/2, ת/5)ת/

 14(, הליכה לבית הכנסת, חתימה על פעולות בנקאיות מול פקיד הבנק הן לפני 7ולמשכנתאות )ת/

 15(. כשנשאלה הנתבעת כיצד פקיד הבנק לא הבחין 67, ת/62לאחריה )ת/עריכת הצוואה והן 

 16" )עמ' ... איך הוא יכול לדעת שהוא לא צלול?שהמנוח לא צלול השיבה הנתבעת בהתחמקות "

 17אם עורך הדין היה רואה את אבא ( וזאת בניגוד לעדותה בנוגע לעורך הצוואה "16-11, ש' 331

 18(. כשנשאלה האחות בהמשך לדבריה 1-5, ש' 316)עמ' " שלי הוא לא היה מחתים אותו לעולם

 19כי המנוח נהג ללכת לבנק עם המנוחה, מדוע המנוחה לא חתמה בעצמה אם המנוח היה דמנטי 

 20 (. 13, ש' 565" )עמ' מה יש פה לחתום?ולא צלול, השיבה בהתחמקות "

 21 

 22ד עריכת , מהמסמכים הרפואיים שצורפו לתיק מהתקופה שלפני ואחרי מועסיכומו של דבר .117

 23הצוואה אין כל עדות לבעיה קוגניטיבית אצל המנוח שיש בה כדי להעלות ספקות בנוגע לאי 

 24כשרות המנוח לעת עריכת צוואתו. כמו כן, בעדות הנתבעת והעדים מטעמה אין כדי להקים 

 25ממצא כנגד מסקנת המומחה הרפואי, אלא להיפך מדובר בעדויות מוגזמות, מגמתיות ובלתי 

 26, עדויות התובע ועדיו תואמות את ממצאי המומחה ומחזקות את מסקנותיו. סבירות. מנגד

 27בנסיבות אלו, בשים לב לשלל הראיות והנסיבות שהונחו לפני וכן לנוכח חזקת הכשרות 

 28ובהעדר כל ממצא בנוגע לבעיה קוגניטיבית של המנוח במועדים שלפני ואחרי עריכת הצוואה 

 29חה ברמה של מאזן הסתברויות כי המנוח היה כשיר שוכנעתי כי התובע הרים את נטל ההוכ -

 30 לצוות בעת עריכת הצוואה. 

 31 

 32 :מצב ראייתו של המנוח בעת עריכת הצוואה

 33 

 34לטענת הנתבעת, בנוסף למצבו הנפשי הקשה של המנוח, אזי במהלך השנים נפגעה ראייתו  .111

 35באופן שבמועד עריכת הצוואה, המנוח היה לקוי ראיה באופן שלא היה יכול לראות כתב 
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 26מתוך  34

 1כלשהו ללא משקפי קריאה במספר מתקדם ביותר ולעיתים אף נעזר בזכוכית מגדלת כדי 

 2מנוח קרא מתוך ספר תהילים באמצעות משקפיים הוא לקרוא. כן לטענת הנתבעת, גם כשה

 3לתצהיר  11לא ראה טוב וכמעט לא הצליח לקרוא יותר משורות ספורות בכל פעם )ס' 

 4 הנתבעת(. משכך, לטענת הנתבעת המנוח לא היה יכול לקרוא את הכתוב בצוואה. 

 5 

 6הוגשה לתיק בית המשפט חוות דעתו של פרופ' אופיר, מומחה למחלות  17.1.11כאמור, ביום  .114

 7עיניים ומנתח. המומחה נדרש ליתן חוות דעת אודות מצב ראייתו של המנוח בעת עריכת 

 8( והשלכתו של מצב זה על יכולתו לקרוא את הצוואה עליה חתם. לאחר שבחן 11.5.11הצוואה )

 9שתי עיניו פני מועד עריכת הצוואה והן לאחריה, קבע המומחה כך "מסמכים רפואיים הן ל

 10עקב גלאוקומה ונזק מתקדם בשדה  –של המנוח היו חולות בתקופת עריכת צוואתו: בעין ימין 

 11כושר ראיה  –במשקפיים(; ובעין שמאל  4/4הראיה, אך ללא פגיעה במרכז הראיה ובראיה )

 12ת הראיה ושדות הראיה, סביר מאד כי המנוח ירוד חלקית, במשך שנים רבות. על סמך חדו

 13". יצוין, כי הנתבעת לא יכול היה לראות את הכתוב בדפי הצוואה, באופן חד יותר בעין ימין

 14התרתי את חקירתו. בחקירתו  11.4.15הגישה שאלות הבהרה למומחה. ברם, בהחלטתי מיום 

 15אני הערכתי שאם הוא יד "הע 61, ש' 166אישש וחיזק המומחה את מסקנות חוות דעתו. בעמ' 

 16, 165...", בעמ'  עשה שימוש במשקפיים, הוא ראה ... הוא ראה ראיה סבירה מאד בעין אחת

 17אני יכול להעריך את זה לפי המספר העיד בקשר למסקנותיו בנוגע לראיה מקרוב " 3-5ש' 

 18" שכן יש לרופאים טבלה שבהתאם לראיה לרחוק אפשר לדעת את הראיה לקרוב שלו לרחוק

 19(. כשנשאל האם חוות דעתו היתה שונה במידה והיה המנוח מטופל אצלו 15-17, ש' 134)ר' עמ' 

 20המסמכים די מסודרים לי, כך שאני בספק אם היה הבדל גדול ... זה מקום טוב, השיב "

 21, ש' 131)עמ'  45%(. עוד העיד כי חוות דעתו נכונה מעל 13-14, ש' 131" )עמ' נתונים סבירים

 22(. בהמשך קבע כי הקטרקט שהיה למנוח 15, ש' 137" )עמ' ים מאד ברורים ליהדבר( וכי "7

 23 2.65( וכי הראיה לקרוב היא בסביבות 3-61, ש' 134היה קל ולראיה לקרוב זה לא משנה )עמ' 

 24(. עוד אישר המומחה כי אמנם מדובר במספר מכובד 11, ש' 111ועמ'  11, ש' 165)עמ'  5.5-ל

 25( ולסיום אישר כי אין לו ספק כי המנוח ראה את הכתוב בצוואה 13' , ש111אולם לא חריג )עמ' 

 26 (. 1-2, ש' 111אם הרכיב משקפי קריאה )עמ' 

 27 

 28לתצהיר התובע(. גם  הנתבעת  41בענייננו, אין חולק כי המנוח הרכיב משקפיים לקריאה )ר' ס'  .161

 29(. בתחילה 14-61' , ש115, עמ' 13-11, ש' 111והאחות אישרו כי למנוח היו משקפי קריאה )עמ' 

 30(, אולם לאחר שעומתה 1, ש' 112טענה האחות שהמנוח לא היה יכול לקרוא עם משקפיו )עמ' 

 31" )עמ' בעין ימין יכול להיות שהיה קורא ככה ... יכול להיותעם מסקנות המומחה הודתה "

 32נוח סעיפים בלבד אשר למ 5(. למותר לציין, כי מדובר בצוואה קצרה ביותר בת 12-14, ש' 151

 33לא היה קושי לקראה. הטענה כי המנוח הרכיב משקפיים רק לעיתים נדירות ביותר וכי עדשות 

 34משקפיו לא עודכנו בהתאם לצורך, לא נטענה בכתבי טענותיה של הנתבעת עד כה וממילא 

 35 עומדת בסתירה לעדויות הנתבעת והאחות.
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 26מתוך  11

 1 

 2הישען על גלויה אחת ( ניסתה הנתבעת ל115במהלך חקירתה את התובע ואף בסיכומיה )ס'  .161

 3בכתב ברייל בעברית שנמצאה בדירת המנוחים על ידי מנהל העזבון וזאת על אף שמעולם לא 

 4(. יצוין, 61, עמ' 11נטען בתצהירי הנתבעת ועדיה כי המנוח ידע ו/או השתמש בכתב ברייל )נ/

 5לקבלה. כי טענה זו עומדת בסתירה לטענה כי המנוח לא ידע, קרא והבין עברית, ומשכך אין 

 6לגופו של עניין, טענה זו לא הוכחה. כשנשאלה הנתבעת האם המנוח קרא כתב ברייל התחמקה 

 7", וכשנשאלה האם הוא למד כתב ברייל, התחמקה ממתן לא ראיתי שהוא קראוהשיבה "

 8 -15, ש' 111תשובה. בהמשך הודתה הנתבעת כי לא ראתה את מסמך זה בבית המנוחים )עמ' 

 9האחות התחמקה ממתן תשובה עת נשאלה האם ראתה את אביה קורא  (. גם11, ש' 115עמ' 

 10(. למותר לציין כי המומחה עצמו העיד כי במצב 3-2, ש' 156" )עמ' לא זוכרתכתב ברייל "

 11(. משכך, שוכנעתי כי 17-61, ש' 137ראייתו של המנוח אין צורך להשתמש בכתב ברייל )עמ' 

 12שנעשה בראיה זו ממחיש את המגמתיות  המנוח לא השתמש בכתב ברייל ודווקא השימוש

 13ואת הקיצוניות בעדויות הנתבעת ועדיה, שהרי אם המנוח לא שלט בשפה העברית ו/או לא 

 14 היה צלול בדעתו עוד ממלחמת העולם השנייה כיצד השתמש בכתב ברייל? לכך לא ניתן מענה. 

 15 

 16 רוא את הצוואה.  אני דוחה את הטענה כי המנוח לא היה יכול לק -לנוכח כל האמור לעיל  .166

 17 

 18 : הטענה אודות פסלות הצוואות מחמת עשייתן בתחבולה ו/או תרמית

 19 

 20לטענת הנתבעת, עצם עובדה שהמנוחים לא סיפרו לבנותיהן על צוואותיהן מלמדת על כך  .163

 21שהוחתמו בתחבולה ו/או תרמית. כן לטענת הנתבעת, התובע ניצל את חוסר הבנתם 

 22לחשוב כי הם חותמים על מסמך כלשהו אחר מזה והתמצאותם של המנוחים והטעה אותם 

 23שחתמו בפועל, כגון מסמך שנועד להסדיר מעמדם כעולים חדשים או להסדיר זכויותיהם 

 24כפנסיונרים. בנוסף, החתמת הצוואות בתחבולה ו/או בתרמית נלמדת מכך שצוואת המנוח 

 25מה של צוואת המנוח לא הוגשה לקיום על ידי המנוחה ומעידה כי המנוחה כלל לא ידעה על קיו

 26שנים  14כל שכן על צוואתה. בנוסף, בעצם העובדה כי צוואת המנוח הוגשה לקיום בחלוף 

 27 ממועד פטירתו מלמדת כי התובע ביקש להסתירה מהנתבעת ומאחותה וכן מהמנוחה עצמה. 

 28 

 29 : לענייננו -מן הכלל אל הפרט 

  30 

 31ייאמר, כי טענת הנתבעת בנוגע להחתמת הצוואות בתחבולה ו/או בתרמית לא הובררה עד  .161

 32תום. כמו כן, משקבעתי כי המנוח הבין טיבה של הצוואה ומשטענה זו לא נטענה כלפי 

 33המנוחה, ממילא טענת התחבולה ו/או התרמית נופלת עוד בראשיתה. מעבר לכך, הנתבעת 

 34מדת מכך שהמנוחה לא סיפרה לה אודות עריכת הצוואה העידה כי מדובר בהשערה בלבד ונל

 35עקא, הנתבעת ואחותה אישרו כי מעולם לא דיברו עם המנוחים על -(. דא11-12, ש' 316)עמ' 

 36ועדות האחות  2-1, ש' 645עניינים כספיים לרבות מימון רכישת הדירה )ר' עדות הנתבעת בעמ' 
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 1 והאחות הנתבעת גם, בשיהוי המנוח צוואת להגשת הנוגע בכל(. כמו כן, 11-12, ש' 111בעמ' 

 2 אף והנתבעת, המנוח בעניין ירושה צו למתן בקשה להגיש בדעתן העלו לא מעולם כי אישרו

 3 שללה והאחות( 5' ש, 643' ש" )ביותר מגעיל זה" כי ואמרה השאלה למשמע התקוממה

 4 עכשיו, אמא, אגיד אני?  שלי לאמא כזה אגיד שאני לך נראה" ולדבריה, הסף על זו אפשרות

 5 שלא לכך טעם שקיים כך(, 13-15' ש, 513' עמ". )לא אני לא...  החצי את לי תביאי, נפטר אבא

 6 מפאת כי דעים תמימי האחים שלושת שכן המנוחה בחיי עוד לקיום המנוח צוואת הוגשה

 7 כל המנוח אחר צוואה קיום או/ו ירושה צו למתן בקשה להגיש מקום היה לא האם של כבודה

 8הגם שהנתבעת ניסתה לקעקע את מהימנות עדותה של הבת דודה , בנוסף. בחיים המנוחה עוד

 9בה המנוחה סיפרה על עריכת הצוואה והורשת הדירה  1442בנוגע לשיחה שהתנהלה בשנת 

 10במילה כנגד מילה, ולנוכח  שמדובר הרי(, 14' ש', לפרוט 15' עמ -66' ש, 11' עמ)לתובע  

 11הסתירות הרבות בגרסתה של הנתבעת, לא ניתן במחי יד לבטל עדות זו. יש לציין כי מדובר 

 12 בבת דודה, אשר אין לה אינטרס אישי וישיר בסכסוך וזאת בניגוד לנתבעת ועדיה. 

 13 

 14 דינה להידחות.    -אשר על כן, לאור הנימוקים לעיל ומשעניין לנו בטענה שהועלתה בלשון רפה  .165

 15 

 16 :הטענה אודות פסלות הצוואות מחמת השפעה בלתי הוגנת ו/או איום של התובע על המנוחים

 17 

 18השפעה בלתי הוגנת היא השפעה שיש בה מרכיב של אי הגינות שעל פי מושגים של מוסר אישי  .162

 19, פ"ד גודמן ואח' נ' מוסאיוף 1416/41בו כדי להצדיק את ביטולה של הצוואה )ע"א  וחברתי יש

 20(. נטל ההוכחה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת מוטל על הטוען לקיומה )ע"א 111( 6מט )

 21(. כמות הראיות שתידרש לעניין זה הינה 771, 776( 1, פ"ד מג )אנגלמן נ' קליין 615/15

 22 (. 316, 337( 6, פ"ד נד )כקשווילי נ' מיכקשווילימי 3161/41משמעותית )ע"א 

 23 

 24, 331( 3, פ"ד נ )שטיינר נ' המפעל לעזרה הדדית של ארגון עולי מרכז אירופה 6511/43בע"א  .167

 25קובעת השופטת בייניש כי על קיומה של השפעה בלתי הוגנת ניתן ללמוד מגורמים שונים  311

 26והנפשי, מידת חולשתו וסוג התלות שהוא ומשתנים: מצבו הפיזי של המצווה, מצבו המנטאלי 

 27תלוי בזולת, בדידותו וניתוקו מאנשים אחרים, מערכת הקשרים בינו לבין האדם שהוא נזקק 

 28לו וקשריו עם אחרים. כל אלה יש בהם, לדבריה, כדי להשפיע על מידת השתעבדות רצונו 

 29מצא בדנ"א  ואובדן השליטה של המצווה או על חשש מפני קיומו של מצב שכזה. השופט

 30"( מסכם פרשת מרום)להלן: " 113( 6, פ"ד נב )מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה 1512/45

 31את אבני בוחן שיש בהן לדעתו כדי לסייע לבית המשפט להכריע בדבר קיומה של השפעה בלתי 

 32 הוגנת, ואלו הם: 

 33 

 34זהו מבחן של מידה המבוסס על שני מושגים הפוכים כאשר השאלה  – תלות ועצמאות

 35שבית המשפט צריך לתת עליה תשובה במסגרתו היא, האם המצווה בתקופה הרלוונטית  
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 1הכרתית והן מבחינה פיזית. ככל שהמצווה -לעשיית הצוואה היה עצמאי הן מבחינה שכלית

 2האמורות תתחזק הנטייה לשלול  היה עצמאי יותר באותה תקופה מכל אחת משתי הבחינות

 3הכרתית. ייתכן -את קיומה של תלות המצווה בנהנה ולהיפך. הדגש הוא על העצמאות השכלית

 4הכרתית תחפה על תלותו הפיזית ותוביל למסקנה כי חוסר -שעצמאותו מבחינה שכלית

 5 העצמאות/התלות הפיזית לא גרע מעצמאותו; 

 6 

 7אכן לא היה עצמאי ועקב כך נזקק לסיוע הזולת, מקום בו מתברר כי המצווה  – תלות וסיוע

 8מתעורר צורך לבחון אם הקשר שהתקיים בינו לבין הנהנה התבסס על מתן הסיוע שהמצווה 

 9נזקק לו: אם היה זה הנהנה אשר סייע למצווה להתגבר על קשייו ומגבלותיו ייטה בית המשפט 

 10אחרים חולקים ביניהם את לקבוע שהמצווה היה תלוי בנהנה. הדעת נותנת, שכאשר אנשים 

 11 מטלות הסיוע מתמעט החשש להיווצרות תלות העלולה להיות פתח להשפעה בלתי הוגנת;

 12 

 13מבחן משנה זה מסייע לבית המשפט לאמוד את מידת התלות של  – קשרי המצווה עם אחרים

 14המצווה בנהנה. ככל שיתברר, כי בתקופה הרלבנטית לעריכת הצוואה היה המצווה מנותק 

 15ן מאנשים אחרים או שקשריו עם אחרים היו מועטים ונדירים, תתחזק ההנחה בדבר לחלוטי

 16 תלותו של המצווה בנהנה;

 17 

 18היה הנהנה מעורב בעשיית הצוואה, בנסיבות בהן המעורבות לא  – נסיבות עריכת הצוואה

 19לחוק הירושה יהיה במעורבות זו כדי להוות ראיה  35עלתה כדי זו הנדרשת להפעלתו של סעיף 

 20אורה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת או למצער שיקול רלוונטי להקמת חזקה בדבר קיומה לכ

 21 של השפעה כזאת עליו. 

 22 

 23אשר לשימוש במבחנים הללו, כמו גם במבחנים נוספים שנגזרים או מתחייבים מנסיבותיו של  .161

 24המקרה הנדון, קובע השופט מצא כי הוא ייעשה בזהירות רבה, תוך הבנה שבתלות כשלעצמה, 

 25אין משום ראיה מספקת לקיומה של השפעה בלתי הוגנת ואף לא להקמת חזקה בדבר קיומה. 

 26חלק מהמבחנים האמורים כדי להצביע על קיומה של השפעה כאמור  נקבע כי די בקיומם של

 27 ובמקביל רשאי בית המשפט לעשות שימוש במבחנים נוספים לגיבוש הכרעתו. 

 28 

 29 : לענייננו -מן הכלל אל הפרט 

 30 

 31כאמור לעיל, אני סבורה כי העלאת הטענה בגין השפעה בלתי הוגנת כלפי שני המנוחים יחדיו,  .164

 32לעצמה אשר יש לבחון אותה בזהירות רבה. כידוע, לצורך הוכחת מהווה טענה חריגה כש

 33השפעה בלתי הוגנת, על המצווה להימצא במצב של חולשה שכלית או פיזית כתוצאה ממצב 

 34בריאותי ו/או מנטלי ו/או נפשי רעוע, בדידות, חולשה, תלותיות וכו' אשר גורמים להשתעבדות 

 35יו. הנחת תשתית ראייתית בעניין זה היא רצונו ו/או אבדן שליטתו כלפי מי שמשפיע על

 36בעייתית בפרט כשהיא מתייחסת לשני מצווים שונים בנוגע לשתי צוואות כל שכן צוואות 
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 1משותפות והדדיות. כמו כן, מדובר בטענה לא שגרתית עת נטענת כלפי צוואות שאין בהן 

 2כאורה הוראה מנשלת אלא הוראה אשר מבקשת לייחד את הדירה לנהנה אחר בניגוד ל

 3 לאינטרס של המצווה השני אשר אף הוא קובע הוראת דומה בצוואתו.   

 4 

 5במקרה דנן, לאחר בחינת מכלול הנסיבות שוכנעתי כי הנתבע הצליח לשלול ברמה של מאזן  .131

 6הסתברויות את טענת קיומה של השפעה בלתי הוגנת כלפי המנוח )ואף למעלה מן הצורך גם 

 7צליחה להקים תשתית כל שהיא אשר מלמדת על השפעה כלפי המנוחה( ומנגד, הנתבעת לא ה

 8 בלתי הוגנת כלפי המנוחה ועל כן, דין טענה זו להידחות. אפרט להלן טעמיי.  

 9 

 10 :מבחן התלות והעצמאות

 11 

 12הואיל והמנוחים היו תלויים בתובע בכל מטלותיהם לתצהירה הצהירה הנתבעת כך " 71בס'  .131

 13יו תלויים המנוחים )הואיל והתובע מנע היומיומיות ובהיות התובע האדם היחיד בו ה

 14מאחותי זיוה וממני לסייע בטיפול בהורינו( הרי שהתובע יצר בכך תלות מוחלטת ... וניצל 

 15לתצהיר האחות  51" )ר' גם ס' את היחסים הנובעים מהתלות ... לצורך החתמת על הצוואות

 16ריכת הצוואות והן שנים עקא, הוכח מחומר הראיות כי הן במועד ע-לתצהיר בעלה(. דא 57וס' 

 17הכרתית -רבות לאחר מכן, המנוחים היו עצמאיים הן מהבחינה הפיזית והן מהבחינה שכלית

 18ולא התקיימה מערכת יחסים תלותית בינם לבין התובע אשר עשויה ללמד בדרך כל שהיא על 

 19 קיומה של השפעה בלתי הוגנת. 

 20 

 21צלולה לחלוטין במועד עריכת הצוואות )ר' עדות  אין חולק כי המנוחה היתה - אשר למנוחה .136

 22(. כן אישרה האחות כי המנוחה היתה אישה נבונה ביותר, קרי היתה 1-11, ש' 124האחות בעמ' 

 23(. עוד אין חולק כי עד למועד בו עברה 13יכולה לקבל החלטות נבונות ומושכלות )שם, בש' 

 24נים לאחר עריכת הצוואות, המנוחה ש 11 -, קרי כ1444המנוחה להתגורר בפתח תקווה בשנת 

 25דאגה לכל ענייניה היום יומיים באופן עצמאי ובכלל כך, ביצוע תשלומים לרשויות השונות, 

 26קניות לבית, הליכה לרופא, ניקיון הבית, בישולים, ניהול הכספים וחשבון הבנק, ועוד. 

 27בזמן כך " לתצהיר הנתבעת בו הצהירה 11.1הדברים נלמדים באופן מפורש מהאמור בס' 

 28". גם  שהמנוחה התגוררה בביתה שבאור יהודה המנוחה היתה עצמאית ותפקדה למופת

 29בזמן שהמנוחה התגוררה בביתה שבאור יהודה המנוחה היתה " 22.1האחות הצהירה בס' 

 30 לתצהיר בעלה של האחות(.  22.1" )ר' גם בס' עצמאית, מתניידת, מבשלת לעצמה ומתפקדת

 31 

 32הנתבעת לסתור את דבריה לעיל באופן בוטה ומגמתי. כך, כשנתבקשה אמנם בחקירתה ניסתה  .133

 33לאשר כי בתקופה שהמנוחים התגוררו באור יהודה הם שלמו בעצמם את חשבונות החשמל, 

 34אני לא יודעת. שום דבר המים, גז וארנונה, ונהלו את חשבונות הבנק שלהם בעצמם, השיבה "

 35(. אולם, במקום 1, ש' 363עמ' -12, ש' 366)עמ' ? אני לא יודעת ... אני לא יודעת, יותר מזה

 36( וכי 17, ש' 112ועמ'  11-14, ש' 111אחר העידה כי המנוחה ירדה למכולת וערכה קניות )עמ' 
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 1 ץ(. כן העידה הנתבעת כי עם עלית המנוחה לאר11, ש' 363המנוחה בישלה לה ולמנוח )עמ' 

 2עדות הנתבעת עומדת בסתירה לעדות  (. כמו כן,6, ש' 623עבדה בניקיון )עמ'  71-בשנות ה

 3האחות ובעלה, אשר בחקירתם שבו וחיזקו את עובדת עצמאותה של המנוחה הן מבחינה 

 4הכרתית. כשנשאלה האחות מי שילם את החשבונות בתקופה -פיזית והן מבחינה שכלית

 5היא היתה הולכת לדואר, הייתה השיבה " 1444שהמנוחה התגוררה באור יהודה עד שנת 

 6(. כן אישרה האחות 11-17, ש' 561" )עמ' ... אני יודעת שהיא היתה עצמאית מאוד משלמת

 7המנוחה היתה מנקה  1444המנוחה היתה מנהלת את חשבונות הבנק ועד שנת  1411כי בשנת 

 8, 511( וכן כי המנוחה נהגה לערוך קניות במכולת ובחנות בשר )עמ' 1-16, ש' 561ומבשלת )עמ' 

 9כל עוד שהיא היתה בדירה שלה, היא היתה עושה ל האחות העיד כי "(. כן בעלה ש12-17ש' 

 10באות כל השכנות ... היא הייתה מדברת איתם,  הכל .. היא היתה מקבלת גם אורחים ...

 11 (. 2-11, ש' 221)עמ' " ... היא הייתה אוהבת אנשים

 12 

 13תחה כי המנוחה פ 51עוד על עצמאותה של המנוחה ניתן ללמוד אף מהצהרת הנתבעת בס'  .131

 14לתצהיריהם. כן  12-ו 11תכנית חסכון עבור נכדיה, כפי שאף הצהירו האחות ובעלה בס' 

 15אישרה הנתבעת במפורש כי לאחר פטירת המנוח פתחה המנוחה חשבון חסכון לבתה )עמ' 

 16(. גם האחות העידה כי המנוחה פתחה חשבון חסכון לנכדיה ונינה וכן לבנה אשר 12-14, ש' 115

 17(. 27.5( ואף הצהירה כי המנוחה שמרה וטפלה בילדי התובע )ס' 532- 535מ' )ע 1446נולד בשנת 

 18 (. 12, ש' 221גם בעלה של האחות העיד כי נפתחו חשבונות גם לשני ילדיו )עמ' 

 19 

 20כאמור לעיל, הוכח כי המנוח היה כשיר לערוך צוואה. על עצמאותו של המנוח  - אשר למנוח .135

 21חודשים לאחר עריכת הצוואה,  7 -, קרי כ4.16.11 ניתן ללמוד מהמסמך הרפואי שנערך ביום

 22(. 5עמ'  64" )ת/מסתדר בעצמו אבל זקוק למעט תשומת לב והדרכה מבין ומסודרבו נכתב "

 23טענת הנתבעת ועדיה כאילו המנוח לא יכול היה ללכת לבדו היא טענה שהוכחה כלא נכונה. 

 24(, אולם בשום 61איטית )ת/אמנם, בשל מחלת הפרקינסון בה חלה, המנוח היה הולך בצורה 

 25מסמך רפואי לא צוין שהמנוח היה סעודי ו/או נעזר בתמיכה כל שהיא. ההיפך הוא הנכון. 

 26... קם והולך נכתב בין היתר כי המנוח " 11.4.71פנחס מיום -במסמך שנערך ע"י ד"ר א. סרובה

 27(. 5-2ש'  ,511". כן האחות העידה כי המנוחים היו הולכים יחדיו למכולת )עמ' בזריזות

 28)ר'  1441בחקירתה עומתה הנתבעת עם העובדה שהמנוח רקד בחתונת בתה של האחות בשנת 

 29לעיל(. כשנשאלה הנתבעת האם ראתה את המנוח רוקד באותו אירוע, השיבה בצורה 

 30לא זוכרת. אני יודעת שהוא לא היה יכול ללכת בלי תמיכה שלנו. הוא ישב ורקד מתחמקת "

 31". כן הוצגה בפני הנתבעת תמונה של המנוח בה נראה רוקד ומוחא כפיים בישיבה עם הידיים

 32, אולם הנתבעת תחילה טענה כי לא מדובר באביה ולאחר מכן 1477בחתונת התובע בשנת 

 33 (. 12-66, ש' 111שינתה תשובתה ואשרה כי אכן מדובר במנוח )עמ' 

 34 
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 1לפעמים בשבתות, חגים הנתבעת, האחות ובעלה הצהירו כי המנוח נהג ללכת לבית הכנסת  .132

 2בתצהירם בהתאמה(. על אף הצהרתה, הקצינה הנתבעת  11-ו 31, 11ואזכרות הוריו )ס' 

 3בעדותה וטענה בניגוד להצהרתה כי המנוח לא הלך לבית הכנסת גם לא בשבתות וחגים )עמ' 

 4(. גם האחות העידה בניגוד להצהרתה כי המנוח הלך לבית הכנסת 1, ש' 333עמ'  -66, ש' 336

 5לתצהירה חזרה  31(, אולם משעומתה עם הצהרתה בס' 1-11, ש' 346רק באזכרות הוריו )עמ' 

 6באזכרות וגם בחגים עם אמא שלי ... בשבתות לא ... מידי פעם הוא בה מגרסתה ואמרה "

 7 (. 2, ש' 341עמ'  -1, ש' 343" )עמ' היה הולך...

 8 

 9שונות נתגלו סתירות בעדות  גם בנוגע להליכתו של המנוח לבנק וביצוע פעולות בנקאיות .137

 10הנתבעת. תחילה העידה כי המנוח לא היה  הולך לבנק לבד, לאחר מכן טענה כי המנוח היה 

 11". כשנשאלה הנתבעת לא טובהולך לבנק בליווי התובע, לבסוף טענה כי המנוח היה הולך אבל "

 12, השיבה מדוע ככל שלטענתה מצבו של המנוח היה בכי רע, לא הלכה המנוחה לבנק במקומו

 13עשה את זה בכוונה שיום יבוא ואני אגיד ו.ש.פ.(  –)הכוונה לתובע הוא בצורה לא עניינית "

 14(. כן העידה 4-12, ש' 364" )עמ' הנה אבא הלך, הנה, אבא שלי הלך לבנק, זה הכול היה בכוונה

 15( ואף לאחר 1-3, ש' 116הנתבעת כי המנוח עבד במפעל בבית המועצות עד עליתו ארצה )עמ' 

 16מכן עבד במיון דפים בבנק, משמע המנוח יצא לעבוד ולא היה נתמך. כן שימש המנוח סנדק 

 17. בנוסף, כאמור לעיל האחות העידה 1415ולבנה של הנתבעת בשנת  1471לבנו של התובע בשנת 

 18 (. 15, ש' 115עמ'  -12, ש' 111שהמנוח היה פדנט, מגיע לפגישות ודואג לתשלומים בזמן )עמ' 

 19 

 20את טענת הנתבעת כאילו המנוח היה זקוק לטיפול יומיומי, הרי שבכל מקרה  גם אם נקבל .131

 21טיפול זה לא ניתן לו על ידי התובע, אלא על ידי המנוחה אשר כאמור היתה עצמאית לחלוטין. 

 22..."  כן. כל הזמןכשנשאלה האחות האם המנוחה עזרה למנוח ללכת או להתקלח השיבה "

 23(. גם 7, ש' 533עמ'  -15, ש' 536" )ר' בעמ' בטחשיבה "והאם עזרה לו בכל מה שהיה צריך ה

 24(. בעדותם 11, ש' 223עמ'  -14, ש' 226בעלה של האחות העיד כי המנוחה עזרה למנוח )עמ' 

 25הואיל ואבי היה לתצהירם כי " 56-ו 14, 24סתרו למעשה הנתבעת, האחות ובעלה את בס' 

 26ב, היה התובע זה שמטפל באופן חולה ... ואימי )המנוחה( היתה אשה מבוגרת וחולת ל

 27 ". ברי, כי סתירות מהותיות אלו פוגמות במהימנות גרסת הנתבעת ועדיה. יומיומי במנוח

 28 

 29לכל האמור יש להוסיף כי המנוחים הלכו לרופא המשפחה לבדם כפי שאף הצהירו הנתבעת  .134

 30י )ר' לתצהירם בהתאמה(. המנוחים עשו פעולות בבנק באופן עצמא 31וס'  11והאחות )ס' 

 31לעיל(. בעלה של האחות העיד כי לתובע היו זכויות חתימה בחשבונות המנוחים במועד עריכת 

 32בהם צויין כי לתובע  17ות/ 12(, אולם כשהוצגו בפניו מוצגים ת/11-17, ש' 215הצוואות )עמ' 

 33אני עם החשבונות שלהם לא התערבתי ולא לא היו זכויות חתימה במועד זה התחמק והשיב "

 34(. כמו כן, המנוחים חתמו על מסמכים 11-16, ש' 212)עמ'  ... זה לא מעניין אותי ..."ידעתי 

 35 לעיל(.  7ות/ 2, ת/5משפטיים שונים מול גורמים שונים בכל הנוגע לרכישת הדירה )מוצגים ת/
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 1 

 2מכל האמור לעיל, הוכח בברור כי המנוחים היו עצמאיים במועד עריכת הצוואות ואף שנים  .111

 3 שהמנוח נזקק לעזרה כלשהיא, היה מסתייע במנוחה ולא בתובע.   לאחר מכן וככל

 4 

 5 :מבחן התלות והסיוע

 6 

 7גרסת הנתבעת ועדיה כי התובע מנע מהם לטפל במנוחים על מנת ליצור תלות מוחלטת בו  .111

 8 –לתצהירי האחות ובעלה(  57-ו 51לתצהיר הנתבעת וס'  71לצרכי החתמתם על הצוואות )ס' 

 9נסתרה לחלוטין בחקירתם. חרף הצהרת הנתבעת כי התובע מנע ממנה, בין השאר, ללכת עם 

 10הנתבעת כי היתה הולכת עם המנוחים לרופאים מידי פעם )עמ'  המנוחים לרופאים, הצהירה

 11(. כשנשאלה כיצד עדות זו עומדת בקנה אחד מול הצהרתה כי התובע הרחיק 4-11, ש' 116

 12זה בזמנים שלפני שהוא החתים את ההורים שלי על אותה ואת אחותה מהמנוחים, השיבה "

 13הוא לא  2712 –ן לנו להתקרב. ש. מ הצוואות. אז הייתי הולכת איתם ואח"כ הוא כבר לא נת

 14, אז הוא הרחיק אותנו 2712אחרי שנת ( וכן "14-63, ש' 116" )עמ' נתן לכן להתקרב?. ת. כן

 15אמרתי לך שהוא  (. בהמשך הקצינה הנתבעת את דבריה ואמרה "11, ש' 113" )עמ' יותר ויותר

 16אלה כיצד אמירות אלו (. כשנש15-61, ש' 113" )עמ' הרחיק אותנו ולא נתן לנו לגשת ...

 17לתצהירה בו טענה כי היא ומשפחתה היו מבקרים את הוריה  77מתיישבות עם האמור בס' 

 18לעיתים קרובות, שינתה את גרסתה וטענה כי רק עם מעבר המנוחה לפתח תקווה )קרי, בשנת 

 19( לא התיר להן התובע להיכנס לדירתה, אולם לאחר מכן שינתה שוב את גרסתה והשיבה 1444

 20והלאה, אבל כן באנו לבקר את ההורים שלנו  2712ני אומרת שהנתק הפרוצדוראלי משנת א"

 21הוא לא אפשר לנו (. אולם בהמשך הקצינה שוב את גרסתה וטענה "11-14, ש' 111" )עמ' ...

 22" )עמ' מעורבות פרוצדוראלית .. מאז, מאז ומעולם, מאז שהם הגיעו לארץ, הוא לא אפשר לנו

 23... מרחיק אותי ... בכוונה  לתצהירה כי התובע " 56האחות הצהירה בס'  (. גם11-13, ש' 652

 24" ובבריונות עשה כל שביכולתו כדי להרחיק אותי" וכן  "ובמחשבה תחילה, מהטיפול בהורינו

 25לא שהוא מרחיק, הוא, אנחנו שואלים שאלה ממנו, הוא (, אולם בחקירתה העידה "51)ס' 

 26הוא לא אמר, לא, לא, לא, (, ובהמשך "14-61, ש' 111מ' " )עאומר, אל תדאגו, הכל בסדר ...

 27(. כמו כן, בניגוד להצהרתה אישרה האחות כי 4, ש' 141" )עמ' אל תעשי. לא אמר את זה

 28( ואף אישרה כי היא היתה הולכת 2, ש' 131" )עמ' אנחנו היינו באים כדי לעזור להם ליום יום"

 29אישרה האחות כי היתה עושה כן גם אחרי וגם  (. כן2-17, ש' 114לרופאים עם המנוחים )עמ' 

 30מה שאמה ואבא ( וכי "6-1, ש' 141" )עמ' ... כל הזמן הייתי עוזרתולדבריה " 1411לפני שנת 

 31מה ( ולבסוף סיכמה ואמרה "7, ש' 141ועמ'  13-17, ש' 141" )עמ' שלי אמרו, אנחנו עשינו

 32(. בנוסף, 1, ש' 561" )עמ' ר כזה שלאשהיו מבקשים אותי, הם יודעים אני הייתי עושה. אין דב

 33( 17, ש' 514אישרה האחות כי גם הנתבעת היתה הולכת עם המנוחים לקופ"ח מדי פעם )עמ' 

 34ואף בעלה של האחות העיד בניגוד לתצהירו כי בני משפחה שונים ליוו את המנוח לרופא )עמ' 

 35מנע מאחיותיו ללכת (. בהמשך העיד הבעל, בניגוד לעדות אשתו, כי התובע 2-11, ש' 524

 36(, אולם מייד סייג דבריו והודה כי הוא רק שמע 11-61, ש' 571)עמ'  1411לרופאים לאחר שנת 
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 1(. עוד יצוין, כי בניגוד לתצהירה 2-4, ש' 571על כך ואינו יודע את האמור מידיעה אישית )עמ' 

 2-)כ 1444ת הודתה האחות כי התובע ממנה לעזור רק אחרי שהמנוחה עברה לפתח תקווה בשנ

 3אבל אתה יודע מתי זה כל זה התחיל? ... מתי שהוא שנים לאחר עריכת הצוואה( וכלשונה " 11

 4(, כך שעדות זו סותרת אף 1-14, ש' 141" )עמ' 2777הביא אותה בפתח תקווה .. זה היה בשנת 

 5החל התובע להרחיקן. גם הנתבעת טוענת שהסכסוך עם  1411את עדות הנתבעת כאילו בשנת 

 6ו.ש.פ( זה היה  –ע החל כשהעביר את האם להתגורר בפתח תקווה, ולדבריה )באופן שגוי התוב

 7( וכי מאותו מועד התובע לא נתן לה 61, ש' 651בערך שנתיים לאחר שהמנוח נפטר )עמ' 

 8 (. 1-4, ש' 651ולאחותה להיכנס לדירת המנוחה )עמ' 

 9 

 10ת הנתבעת לעדותה. הנתבעת גם בכל הנוגע לסיוע ברכישת הדירה נתגלו סתירות בין הצהר .116

 11לתצהירה כי מי שסייע למנוחים ברכישת הדירה היה בעלה של האחות, אולם  61טענה בס' 

 12כשנשאלה האם היא היתה מעורבת ברכישתה, השיבה בשלילה כיוון שלדבריה התובע מנע 

 13(. כשנשאלה כיצד היה יכול התובע למנוע זאת אם מי שסייע 5-14, ש' 621זאת ממנה )עמ' 

 14כישת הדירה היה בעלה של האחות, התחמקה ממתן תשובה, אולם בהמשך הסבירה כי בר

 1-15, ש' 611)עמ'  1471התכוונה שבעלה של האחות עזר למנוחים רק עם עלייתם ארצה בשנת 

 16(. לעומת זאת, בעלה של האחות העיד כי היה בעמידר עם המנוחה ובני 1, ש' 611ועמ'  11

 17( וכשנשאל האם היה עם המנוחים בעת 5-2, ש' 233מ' משפחה שונים אך לא עם המנוח )ע

 18(. 7, ש' 231עמ'  -61, ש' 233החתימה על הסכם הרכישה התחמק והשיב כי אינו זוכר )עמ' 

 19מנגד, האחות אישרה כי המנוחים רק התייעצו עמה ועם בעלה בכל הנוגע לרכישת הדירה )עמ' 

 20זו סותרת את הצהרת הנתבעת ועדיה כי (. ברי, כי עדות 11-16, ש' 111ועמ'  14-61, ש' 117

 21 התובע מידר אותם מטיפול בעניינים שונים הקשורים למנוחים לרבות מול הרשויות.  

 22 

 23גם טענת הנתבעת ועדיה בנוגע לתלות כלכלית של המנוחים בתובע לא הוכחה. מחד טענה  .113

 24ה יודעת הנתבעת לקיומה של תלות כלכלית של המנוחים בתובע, אולם מאידך הודתה כי אינ

 25 1411(. כן האחות הודתה כי בשנת 11-11, ש' 311מה היתה ההתנהלות הכספית ביניהם  )עמ' 

 26(. התובע הודה כי היה מיופה 1-7, ש' 561המנוחה ניהלה את חשבון הבנק שלה בעצמה )עמ' 

 27שנים לאחר  7ואילך, קרי לכל הפחות  1411כוח בחשבון הבנק של המנוחים רק החל משנת 

 28שנים לאחר  63, קרי 1441אות, וכי הפך לשותף בחשבונות המנוחים החל משנת עריכת הצוו

 29לתצהירו(, עובדה שנתמכה במסמכים שנתקבלו מבנק דיסקונט ומבנק  11עריכת הצוואות )ס' 

 30(. אמנם כשנשאל התובע מדוע היה מיופה כוח אם לטענתו היו המנוחים 17ות/ 12הפועלים )ת/

 31(, אולם מאחר שמדובר בפרק זמן ממושך של 63, ש' 77)עמ'  "לא יודע למהעצמאים, ענה כי "

 32שנים לאחר עריכת הצוואות ומשאף לשיטת הנתבעת ועדיה בתקופה זו היתה המנוחה  7

 33עצמאית לחלוטין, לא מצאתי בעדות זו רלוונטיות לענייננו. בנוסף, לטענת הנתבעת, עם מעבר 

 34בו מהשכרת דירת המנוחים באור המנוחה לפתח תקווה, התובע נטל את דמי השכירות שנג

 35יהודה לכיסו הפרטי, אינה רלוונטית לענייננו ובפרט משעולה כי במקביל שילם התובע עבור 

 36דמי שכירות הדירה של המנוחה בפתח תקווה וכן מימן את הוצאותיה השוטפות. בנוסף, 
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 1משותף כאמור לעיל, במהלך חקירת האחות התגלה באופן מפתיע כי האחות פתחה חשבון בנק 

 2עם המנוחה, וזאת בתקופה שלאחר פטירת המנוח וכי המנוחה פתחה חשבונות חסכון לנכדיה 

 3 ולניניה, ויש בכך כדי להעיד על עצמאותה הכלכלית של המנוחה.  

 4 

 5יתר על כן, בניגוד לטענותיה החמורות של הנתבעת כי התובע התעמר והתעלל כביכול במנוחים  .111

 6מפיה של האחות כי לא כך היו פני הדברים. כשנשאלה  תוך ניצול היותם חסרי ישע, הוכח

 7" מה זה אלים? הוא היה צועקהאחות על אלימותו כביכול של התובע כלפי המנוחים, השיבה "

 8 -11, ש' 537וכשנשאלה האם היה מרביץ להם, השיבה בהגינותה כי למיטב ידיעתה לא )עמ' 

 9וסמך לנוכח ההתעללות של התובע (. הנתבעת נשאלה מדוע לא פנתה לגורם מ5, ש' 531עמ' 

 10במנוחים, תחילה ענתה תשובה לא עניינית כי המנוחה פחדה שהתובע יפסיק הטיפול בה 

 11(. ברי, כי אין בתשובה 11, ש' 337עמ'  -17, ש' 332ולאחר מכן טענה כי גם היא פחדה ממנו )עמ' 

 12יד על חולשתן. כן זו כדי ליתן מענה הולם לטענותיה החמורות של הנתבעת ויש בכך כדי להע

 13הוכח כי למרות התנהגותו המחפירה כביכול של התובע, האחות הגיעה לאירועים של התובע 

 14( ואף לאחר ההליך המשפטי 5, ש' 514עמ'  -11, ש' 511)עמ'  6111לחתונת בנו של התובע בשנת 

 15 ניסתה להגיע עמו להבנות. 

 16 

 17, 614( 6פ"ד מו ) ששון נ' מרזב 157/14בענייננו, הנתבעת מבקשת להסתמך על האמור בע"א  .115

 18בו נקבע כי ניתן לבסס קיומה של השפעה בלתי הוגנת בהסתמך על ראיות המתייחסות 

 19". אחרית דבר המלמד והמשליך על ראשיתולתקופה שלאחר עריכת הצוואה לפני הכלל "

 20ברם, אין לפסק דין זה כל זיקה לענייננו שכן הטענה כי התובע יצר תלות של המנוחים בו 

 21מתייחסת הנתבעת התרחשו שנים רבות לאחר עריכת  םשללה לחלוטין וכל האירועים אליהנ

 22התובע  1444לתצהירה כאילו בשנת  11.1הצוואות. בהקשר זה אציין כי טענת הנתבעת בס' 

 23העביר את המנוחה לפתח תקווה בכוח ובניגוד לרצונה )הגם שאינה רלוונטית כאמור בשל 

 24בסתירה לכך שהאחות חתמה כערבה על התחייבות המנוחה מועדה ביחס לצוואה(, עומדת 

 25, ש' 513ועדות האחות בעמ'  61בדירה השכורה בפתח תקווה, וזאת בנוסף לערבות התובע )ת/

 26כי חתמה כערבה על הסכם השכירות מאחר שהמנוחה כבר  22.1(. האחות הצהירה בס' 1-3

 27י האחות לא בדקה האם הוצאה מביתה ודירתה באור יהודה כבר הושכרה. ברם, הוכח כ

 28על כך מפי התובע, טענה שאינה סבירה והגיונית ובפרט  ההדירה אכן הושכרה, אלא שמע

 29(. יתרה 7-11, ש' 516לנוכח כעסן של האחיות על התובע בגין מעבר המנוחה לפתח תקווה )עמ' 

 30כערבה להסכם השכירות  6111מכך, בתום תקופת השכירות הראשונה, חתמה האחות בשנת 

 31(. בעדותה נאלצה האחות להודות כי אינה זוכרת 4, ש' 514עמ'  -17, ש' 511נוספת )עמ'  פעם

 32(. גם הטענה 1-11, ש' 511האם חתמה על הערבות לפני או אחרי שהמנוחה היתה בדירה )עמ' 

 33שנה לאחר עריכת הצוואות( התובע החליף את מנעול הדירה בפתח  14) 6111כאילו בשנת 

 34מהנתבעת והאחות מלהיפגש עם המנוחה אלא בשעות ובימים תקווה תוך שהוא מונע 

 35לתצהיר האחות(, אינה רלוונטית ואף אינה יכול להעיד על מידור האחיות.  22.1מסוימים )ס' 
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 1פתחה חשבון משותף לה  6115כמו כן, טענה זו עומדת בסתירה לעדות האחות כי בשנת 

 2חשבון היתה יוזמה של המנוחה )עמ' (. לדברי האחות, פתיחת ה11-15, ש' 111ולמנוחה )עמ' 

 3(. לבסוף, הודתה האחות 2, ש' 567(, אולם התחמקה מלענות למה נועד החשבון )עמ' 11, ש' 562

 4( ולצורך כך 2-7, ש' 116כי היא זו שסגרה את החשבון ומשכה את כל הכספים שהיו בו )עמ' 

 5(. למותר לציין כי 1-7 , ש'561שלח הבנק לבית המנוחה פקיד שיחתים אותה בנוכחותה )עמ' 

 6עדות האחות אשר נמנעה מלתת תשובה לשם מה נועד החשבון המשותף ובפרט כשמדובר 

 7בו המנוחה אף לשיטת הנתבעת ועדיה לא היתה במצב בריאותי  6115בחשבון שנפתח בשנת 

 8תקין, מעוררת ספקות בפרט לנוכח טענות הנתבעת אודות ניצול התובע את המנוחה וחתימה 

 9בעת שלא היתה צלולה. יצוין, כי רק בשנת  6117-6114הסכמי השכירות בשנים בשמה על 

 10בעקבות החמרת הסכסוך בין התובע לאחיותיו בנוגע לאופן הטיפול במנוחה,  6114/6111

 11התלוננו האחיות  6111החליף התובע את המפתח לדירתה של המנוחה וכפועל יוצא, בשנת 

 12 11מסומן נ/ 11.11.11ות את האם )ר' מכתב מיום בפני עובדת מטב כי התובע מונע מהן לרא

 13(. אולם, גם בתקופה זו המשיכו האחיות לבקר את המנוחה 3-1, ש' 113ועדות הנתבעת בעמ' 

 14(. יצוין, כי בעניין זה קיימת תמימות 11בעת שהות המטפלת ו/או תוך תיאום עם התובע )נ/

 15עשינו "במנוחה ולדברי הנתבעת  דעים בין הצדדים כי הסכסוך ביניהם נוצר על רקע הטיפול

 16התובע לא  ,שעות 16פגישה אצל בן דוד שלי שאמרנו לתובע שאנחנו רוצים לקחת מישהי 

 17לסיכום, אף  (.17-61, ש' 317" )עמ' זה הכול ,התובע אמר לי איך שהיא ככה זה יהיה .הסכים

 18לשיטת הנתבעת ועדיה, התובע מנע מהם לכאורה לטפל במנוחה בלבד ואף זאת רק לאחר שנת 

 19 וברי כי אין בכך כל רלוונטיות לקיומה של טענת ההשפעה הבלתי הוגנת. 1444

 20 

 21כמו כן, בניגוד לטענת הנתבעת כי המנוח בחר לשכן את המנוחה בדירה מצחינה ומוזנחת  .112

 22יוק ההיפך. עיון במסמכים שהתקבלו ממטב מלמדים כי לאחר בפתח תקווה, הוכח בד

 23שנים לאחר עריכת הצוואה( טיפל בה התובע  11-שהמנוחה עברה להתגורר בפתח תקווה )כ

 24 114בצורה נאותה ולא היתה הזנחה בטיפול כפי שטוענת הנתבעת )ר' ריכוז הדיווחים בס' 

 25בדירה יש גם ערימות של רהיטים,  לתצהיר התובע(. אמנם, ממסמכים אלו קיים גם תיעוד כי

 26" )ר', למשל, בדו"ח פיקוח הבן אוגר ולא מוכן לזרוק...שקיות עם קופסאות ריקות ונכתב כי "

 27(, ואכן התובע לא הכחיש כי הוא נוהג לאגור חפצים מכל וכל, אולם אין בכך 14/6111לתקופה 

 28מצאתי לקבל את טענת כדי להעיד על הזנחה כפי שטענה הנתבעת. בהקשר זה אציין כי לא 

 29הנתבעת כי דיווחי מטב שהוגשו הם מגמתיים. טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה כלל ועיקר. 

 30כאמור, לאורך השנים הרבות בהן התגוררה המנוחה בפתח תקווה הנתבעת ואחותה לא 

 31)ר'  6111התלוננו אודות ההזנחה כביכול של המנוחה, אלא כאמור פעם אחת בלבד בשנת 

 32פעמים  4הבן מטפל במסירות מגיע צוין כי גם במכתב התלונה צוין בין היתר כי "לעיל(. י

 33", והדבר מעיד על טיפולו הנאות במנוחה. מעבר ביום. דואג להאכיל ולהחליף את האמא...

 34לכך, הנתבעת ואחותה מעולם לא הגישו תלונה ללשכת הרווחה ו/או פעלו להגשת בקשה 

 35שאלה הנתבעת מדוע לא נקטה בהליך למינוי אפוטרופוס למינוי אפוטרופוס על המנוחה. כשנ

 36, דבר לשום לגשת לנו נתן לא הוא, לנו נתן לא אחיעל המנוחה, השיבה בצורה לא רצינית  "
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 26מתוך  51

 1הנתבעת העידה כי (. 61-66' ש, 111' עמ) "זה את לעשות שיכולנו לרשויות, למקומות למשל

 2על מנת לפתור את המחלוקת סביב הטיפול במנוחה, היא פנתה לדודים כדי שיסייעו להידבר 

 3עם התובע ואף בכך יש כדי לתמוך בטענת התובע כי המחלוקת בין הצדדים היתה נקודתית 

 4 סביב הטיפול במנוחה ולא בשל טענות הזנחה ו/או התעללות כביכול. 

 5 

 6 :חריםמבחן קשרי המצווה עם הא

 7 

 8בענייננו, הנתבעת עצמה הצהירה כי במועד עריכת הצוואה היחסים בינה לבין המנוחים היו  .117

 9ועד למועד  2712מאז ומעולם וכן במועד בו נחתמה הצוואה בשנת מצוינים, ולדבריה: "

 10היו  'היחסים בין המנוח ואשתו לבין המתנגדת ואחותה ז 2774פטירתו של המנוח בשנת 

 11וכן  'א –)אחות המתנגדת( ובעלה  'וילדיה וכן ז 'י -המתנגדת, בעלה  יחסים מצויינים. 

 12יהודה( לעיתים קרובות מאוד, -ילדיה, היו מבקרים את הסבא והסבתא )בביתם באור

 13בשבתות, בחגים, במהלך השבוע, ושמרו על קשר רצוף ותדיר. כמו"כ המנוחים נכחו בכל 

 14ח הזכות והכבוד להיות סנדק של בנה הארועים המשפחתיים של בנותיהם ואף הוענקה למנו

 15לתצהיר  21וס'  77לתצהיר הנתבעת בכתב ההתנגדות, ס'  11.2.2" )ס' ... 'ל 'ש –של המתנגדת 

 16 האחות ובעלה(. 

 17 

 18יצוין, כי לטענת הנתבעת יחסים מעולים אלו נשמרו גם לאחר פטירת המנוח, שכן לטענת  .111

 19ת ובחגים )ר' לעיל(. כן העיד בעלה הנתבעת המנוחה נהגה להתארח בביתה של האחות בשבתו

 20של האחות כי בתקופה בה המנוחה התגוררה באור יהודה היא היתה עצמאית לחלוטין, אהבה 

 21אנשים והשכנות בקרו אותה בביתה ואף הוא, אשתו וילדיהם נהגו לבקר אותה באופן תדיר 

 22מעבר המנוחה לפתח  (. בנוסף, גם לאחר1, ש' 221עמ'  -11, ש' 223ובעמ'  16-17, ש' 221)עמ' 

 23תקווה הנתבעת ואחותה המשיכו לבקרה ולמעשה הסכסוך העיקרי בין האחים נוצר בסמוך 

 24 שנים לאחר עריכת הצוואה, ואין לו כל רלוונטיות לענייננו.  64, קרי 6111לשנת 

 25 

 26 :הגיונה של הצוואה

  27 

 28מיתי של על פי מבחן הגיונה של הצוואה, בכדי לקבוע האם הצוואה משקפת את רצונו הא .114

 29המצווה, יש לבחון האם הצוואה סבירה על פי הבנת השופט את הגיונו של המצווה )פרשת 

 30 (. 111מרום, שם, בעמ' 

 31 

 32נקודת המוצא לענייננו היא שאין המדובר בצוואות אשר מדירות את הנתבעת מהעזבון, אלא  .151

 33, כי בכל בצוואות אשר מעניקות את מלוא זכויות המנוחים בדירה לתובע. כבר עתה ייאמר

 34הנוגע לסוגיית מימון הדירה והתנהלותם הכספית של התובע והמנוחים בתקופה הרלוונטית 

 35לרכישת הדירה הרחיבו הצדדים ביתר שאת. לתיק בית המשפט הוגשו תלי תילים של 
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 26מתוך  51

 1מסמכים בנקאיים וכן תיעוד של חשבונות הבנק של המנוחים ושל התובע ואשתו ומחלוקת זו 

 2 וענפה מטעם שני הצדדים הן בחקירותיהם והן בסיכומיהם.  קיבלה התייחסות רחבה

 3 

 4שוכנעתי כי התובע הרים את  -אקדים ואומר, כי לאחר בחינת טענות הצדדים ומכלול הראיות .151

 5הנטל להוכיח כי מימן עבור המנוחים את מלוא תשלומי המשכנתא החודשיים על הדירה 

 6מחשבונו ומחשבון אשתו וכן היה ערב למימושם. כן שוכנעתי כי לנוכח מצבם הכלכלי הקשה 

 7ירה, הרי שללא נטילת ההתחייבות מצד התובע לתשלומי של המנוחים לעת רכישת הד

 8המשכנתא השוטפים, לא היה ביכולתם של המנוחים לרכוש את הדירה. משכך, שוכנעתי כי 

 9 הורשת הדירה לתובע היתה פעולה הגיונית ומסתברת בנסיבות העניין, והכל כמפורט להלן.  

 10 
 11 : מצבם הכלכלי של המנוחים לעת רכישת הדירה

 12 

 13לטענת התובע, לנוכח מצבם הכלכלי הקשה של המנוחים לעת רכישת הדירה לא היה  .156

 14באפשרותם לרכוש את הדירה ובכלל זה להתחייב לפירעון תשלומי המשכנתא על הדירה. על 

 15כן, לעת שהוצע למנוחים לרכוש את הדירה מעמידר, ניאות התובע לקחת על עצמו את כל 

 16על מנת שניתן יהיה לבצע את הרכישה. מנגד, טוענת  תשלומי המשכנתא וכל ההוצאות הנלוות

 17הנתבעת כי במועד רכישת הדירה מצבם הכלכלי המנוחים היה מעולה, שכן המנוחים היו בעלי 

 18ממון רב והכנסה מכובדת וקבועה, כך שהיה באפשרותם לרכוש את הדירה. לאחר בחינת 

 19 ת התובע, ואפרט:  טענות הצדדים, לא מצאתי לקבל גרסת הנתבעת, אלא להעדיף גרס

 20 

 21" )ס' בריחה מן העוני, הנתבעת עצמה מודה כי עליית המנוחים לישראל היתה בשל "ראשית .153

 22שנים ממועד עלייתם ארצה ועד למועד  1-לתצהירה(. לפיכך, לא ייתכן כי בפרק זמן של כ 11

 23רכישת הדירה הצליחו המנוחים לשפר באופן דרמטי את הכנסתם ובפרט משהוכח כי בעת 

 24ם הסכם הרכישה וניטלה המשכנתא התפרנסו המנוחים מקצבת המל"ל של המנוח שנחת

 25 (. 2, ש' 175ועדות האחות בעמ'  1-4, ש' 117בלבד )ר' עדות הנתבעת בעמ' 

 26 

 27חוב שכר ל"י בגין ' 7,517, לתיק בית המשפט צורף מסמך המעיד על תשלום חוב בסך שנית .151

 28בם הכלכלי של המנוחים באותה תקופה לא (. ראיה זו מלמדת כי מצ13' )ת/7/01דירה ליום 

 29. יש לזכור כי בתקופה ₪ 7,517היה טוב, שכן אחרת לא היו צוברים חוב כה גבוה לעמידר בסך 

 30זו המנוחה ניהלה את חשבונות הבנק של הצדדים באופן עצמאי לחלוטין, כך שהטענה כאילו 

 31עיל, הוכח כי התובע הפך התובע היה מעורב בהיווצרות החוב היא מופרכת. כמו כן, כאמור ל

 32ונעשה שותף בחשבון המנוחה  1411להיות מיופה כוח בחשבונותיהם של המנוחים רק בשנת 

 33ואילך, כך שלא היה מעורב בניהול חשבונות הבנק של המנוחים. כשנתבקשה  1441משנת 

 34הנתבעת להסביר כיצד עובדה זו עומדת בקנה אחד מול גרסתה אודות מצבם הכלכלי המצויין 

 35אני במסמך הזה לא מבינה המנוחים פנתה לקבל את עזרת בתה, את כוחה, ולדבריה " של
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 26מתוך  56

 1(. ברם, גם לאחר שנדרשה להתייחס עניינית 61, ש' 671" )עמ' ורוצה עזרה של העורכת דין שלי

 2 (.11, ש' 675עמ'  -1, ש' 671)עמ' למסמך זה התחמקה ממתן תשובה עניינית 

 3 

 4בסך  5.11.71התמורה הראשון בגין רכישת הדירה ביום , גם בנוגע לביצוע תשלום שלישית .155

 5ל"י יש כדי ללמד על מצבם הכלכלי הקשה של המנוחים. עיון בדפי החשבון של  65,242

 6(. 4עמ'  1ל"י בלבד )ת/ 1,551 -היו בחשבון הבנק של המנוחים כ 5.11.71המנוחים מלמד ביום 

 7במועד זה היו קיימות יתרות זכות  לסיכומים( כי 14בהקשר זה אציין כי טענת הנתבעת )ס' 

 8אינה יכולה  -ל"י לפחות  62,741גבוהות בחשבונות המנוחים בבנק הפועלים בסך כולל של 

 9חשבונות  6 -ל"י המצויים ב 14,112להתקבל. במסגרת תחשיב זה כוללת הנתבעת כספים בסך 

 10ל"י  5,111וסך  ל"י רווחים( בתכנית "מטמון חי כפלים" 6,174ל"י )+ 5,651חסכון )סך של 

 11((. אולם, הנתבעת 67, עמ' 12ונ/ 1" )ר' גם מוצג ת/11111ל"י רווחים( בתכנית "מטמון  2,477)+

 12לא הוכיחה האם ניתן למשוך כספי חסכון אלו ומהם תנאיי המשיכה. כמו כן, על פי האמור 

 13ש במסמך זה במקרה של 'משיכה' הסכומים המפורטים בו אינם רלוונטיים שכן צוין במפור

 14". מעבר לכך, אציין כי הנתבעת הרווחים במקרה של משיכה מוקדמת אינם כמצוין לעילכי "

 15אישרה כי לא היתה מעורבת בחשבונות הבנק של המנוחים ו/או ברכישת הדירה, כך שאינה 

 16יכול להעיד מה היו השיקולים של המנוחים שלא להשתמש בכספי החסכון לצורך רכישת 

 17ת הנתבעת כספי החסכון הלכו וגדלו במהלך השנים ולא נעשה הדירה. כך או כך, אף לשיט

 18בהם שימוש, כך שלא ניתן להתחשב בהם בעת רכישת הדירה. כן לא ניתן להתעלם מטענת 

 19, על אף 65ל"י המצוין לטענתה בתת חשבון מס'  5,516התובע כי הנתבעת צירפה סך של 

 20מון חי כפליים" הוא תת חשבון במסגרת חשבון "מט 67עמ'  12שסכום זה נכלל כבר בנספח נ/

 21לסיכומי התובע(. מכל האמור עולה  21' )ס' 74חודש יוני  1, כפי שמצוין בפירוש בנספח ת/65

 22 כי למנוחים לא היה די כסף לביצוע תשלום התמורה הראשון. 

 23 

 24, גם בנוגע למחלוקת שנתגלעה בין הצדדים בנוגע לנטילת ההלוואה מבנק הפועלים רביעית .152

 25ל"י אין כדי לסייע לנתבעת, אלא לתמוך בטענת התובע אודות  16,116בסך  1.11.71ביום 

 26חסכון הכיס של המנוחים לעת רכישת הדירה. מבלי להיכנס לטענות הצדדים אודות מי שילם 

 27את מלוא ההלוואה, האם התובע כטענתו או המנוחים כטענת הנתבעת, הרי שיש בכך כדי 

 28ידי המנוחים די כסף על מנת לממן את רכישת הדירה להעיד כי במועד רכישת הדירה לא היה ב

 29 ממקורותיהם, ועל כן נאלצו לקחת הלוואה מהבנק. 

 30 

 31חשבונות בנקים  13, אין לקבל את טענת הנתבעת כי בעובדה שהמנוחים ניהלו לפחות חמישית .157

 32לסיכומים(. בפועל, עולה כי   11בנקים שונים יש כדי להעיד על מצבם הכלכלי המעולה )ס'  3-ב

 33 1המנוחים ניהלו שני חשבונות בנק בלבד: בבנק מרכנתיל דיסקונט ובבנק הפועלים. עיון בת/

 34תתי חשבון, אולם הופקדו אליהם סכומים  7בבנק הפועלים התנהלו אמנם מלמד כי בחשבון 

 35"חי כפליים" היה חשבון חסכון  65נמוכים וכי כל חשבון יועד למטרה אחרת: כך, תת חשבון 

 36שהוגדר  21(; תת חשבון 1)ת/ 1413אשר הופרשו אליו סכומים זעומים מידי חודש עד סוף 
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 26מתוך  53

 1 11; בתת חשבון 11/71נטלו המנוחים בתחילת חודש " הוא חשבון הלוואה ש1כ"הלוואה מס' 

 2נמשכה בו ביום; באותו  11,224.66כאשר היתרה בסך  1411הפעילות הסתיימה בחודש יולי 

 3. חשבון ₪ 3,711.76ונותרה בו יתרה בסך  2451.5ממנו נמשך סך של  15יום נפתח תת חשבון 

 4ימת הפקדה אחת בלבד מדי חודש קי 1/16-אשר נפתח ב 31; בתת חשבון 4.2.11זה נסגר ביום 

 5ש"י  5ישנה יתרה קבועה של  1/16-שנפתח ב 51; בתת חשבון 1416בסכום לא גבוה עד לסוף 

 6חודש יוני  1, כמצוין בנספח ת/65בחודש בלבד; חשבון "מטמון חי כפליים" הוא תת חשבון 

 7בחשבון  פסקה הפעילות העיקרית 1411'. כן עולה מדפי החשבון כי החל מחודש ינואר 74

 8בבנק לאומי היו שני  61המנוחים בבנק הפועלים והמנוחים התנהלו בבנק דיסקונט. על פי נ/

 9חשבונות מט"ח ולא שלושה כטענת הנתבעת אשר נפתחו על שם המנוחה בלבד. החשבון 

 10ולא בנוסף אליו. יוצא, אפוא, כי  116סניף  61הוא החשבון המצוין בנ/ 66עמ'  12המצוין בנ/

 11ההתנהלות בחשבונות המנוחים מבחינה "איכותית" ולא מבחינה "כמותית".  יש לבחון את

 12בהקשר זה בחינת מצב חשבונות הבנק של המנוחים אינה מעידה על יתרות גבוהות ובפרט 

 13 במועד רכישת הדירה, הוא המועד הרלוונטי לענייננו.   

 14 

 15מעידה על הכנסה , טענת הנתבעת כי העובדה שהמנוחה פתחה חשבונות חסכון לנכדיה שישית .151

 16גבוהה, אינה יכולה להתקבל. על פי עדות הנתבעת עצמה חשבונות אלו נפתחו לאחר שהמנוח 

 17( ואין בכך כדי להעיד על מצבם הכלכלי 12-14, ש' 115)עמ'  1443הלך לעולמו, קרי לאחר שנת 

 18 .1471של המנוחים בעת רכישת הדירה בשנת 

 19 

 20 :  ביצוע תשלומי המשכנתא החודשיים

 21 

 22ל"י  121,111כאמור, חלק מכספי מימון רכישת הדירה היה באמצעות נטילת משכנתא בסך  .154

 23מהבנק לפתוח ולמשכנתאות לישראל בע"מ. בניגוד לטענת הנתבעת כי תשלומי המשכנתא 

 24 1)ת/ 1474, הוכח כי תשלומים אלו החלו להשתלם בחודש פברואר 3.2.74החלו להשתלם ביום 

 25(. כן הוכח כי מלוא התשלומים שולמו מידי חודש 1413לשנת למעלה המתייחס  1עמ'  61ונ/

 26 (.  4בחודשו מחשבון התובע ואשתו ולא מחשבונות המנוחים )ת/

 27 

 28עדות לכך כי במועד רכישת הדירה ובמועדים סמוכים לה היתה למנוחים הכנסה נמוכה  .121

 29 61-ה ( מידי14מהמל"ל ניתן לראות מעיון בחשבון העו"ש של המנוחים בבנק הפועלים )ת/

 30 –אוגוסט -: אפריל2701שנת לחודש בעת ציון "פנסיה או "ביטוח" בפרטי הפעולה כדלקמן: 

 31ל"י לחודש.  6,342 –דצמבר -ל"י, אוקטובר 6,616 –ל"י לחודש, ספטמבר  1,451הכנסה סך 

 32ל"י  1,115 –יוני -ל"י, אפריל 246 -ל"י, מרץ   264 –ל"י, פברואר  6,712 –: ינואר 2707שנת 

 33ל"י לחודש  1,371.73עמדו על סך של  1474ל"י. החזרי המשכנתא בשנת  1,171יולי  לחודש,

 34(, ולאור העובדה כי ההכנסה החודשית של המנוחים היתה נמוכה, עולה כי המנוחים לא 1)ת/

 35היו מסוגלים לקחת על עצמם התחייבות כספית זו כל שכן ביחד עם החזר ההלוואה לבנק 
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 1(. לא למותר לציין כי באותה תקופה 11ל"י לחודש )ת/ 1,111-הפועלים אשר עמד על סך של כ

 2נזקקו המנוחים גם לממן את שאר הוצאות מחייתם כגון: מזון, ביגוד, ארנונה, חשמל, מים 

 3, כשבעה חודשים לאחר רכישת 61.7.74בנוסף על החזר המשכנתא. הלכה למעשה, רק ביום 

 4כה לשיקום נכים( המודיע לו כי נקבעו הדירה, נשלח למנוח מכתב על ידי משרד האוצר )הלש

 5ואילך בהיות  1474( ורק מחודש אוקטובר 3נכות וכי הוא זכאי לגמלה חודשית )ת/ 11%לו 

 6שנים היתה זכאית לקצבת זקנה מהמל"ל. אולם, אין בעובדות אלו כדי לשנות  21המנוחה כבת 

 7צבם הכלכלי של , עת נחתם הסכם הרכישה וניטלה המשכנתא, מ1471את העובדה כי בשנת 

 8 המנוחים היה קשה והם התפרנסו מקצבת המל"ל של המנוח בלבד )ר' עדות הנתבעת לעיל(. 

 9 

 10של המאה שעברה היתה אינפלציה  11 –על פי טענת התובע )אשר לא נסתרה( במהלך שנות ה  .121

 11לסיכומים(. במצב דברים זה בעוד שהחזרי  22בשיעור של אלפי אחוזים במצטבר )ס' 

 12כו להיות משולמים בערכם הנומינאלי, קצבאות המנוחים שולמו בערכם המשכנתא המשי

 13לתצהירה(. לפיכך,  112הריאלי והחזר סכום המשכנתא נשחק )כפי שהצהירה הנתבעת בס' 

 14לתצהירה להציג את המנוחים כבעלי ממון רב באמצעות השוואת  117ניסיונה של הנתבעת בס' 

 15-החזרי המשכנתא הנומינליים במהלך שנות ההכנסת המנוחים מדפי חשבונות הבנק אל מול 

 16, אינה יכולה להתקבל. הלכה למעשה, הכנסתם של המנוחים לא השתנתה לאורך השנים 11

 17נכות  11%והתבססה על קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי ותגמולי הלשכה לשיקום נכים בגין 

 18לתצהירה(.  117.1והצהרת הנתבעת בס'  15בלבד )ר' דפי חשבון המנוחים בבנק דיסקונט ת/

 19כמו כן, ממילא במועד שבו נטלה המשכנתא לא ניתן היה לצפות את השינויים הדרסטיים 

 20באינפלציה וממילא לא היה למנוחים די כסף על מנת להתחייב לתשלומי המשכנתא במועד 

 21רכישתה. מכל מקום, גם אם סכום החזר המשכנתא נשחק, המשיכו תשלומי המשכנתא לרדת 

 22 תו לאורך כל השנים. מחשבון התובע ואש

 23 

 24 : הדירה על המשכנתא לתשלומי ערבים היו ואשתו התובע

 25 

 26טענת התובע כי הוא ואשתו היו ערבים להלוואת המשכנתא לא נסתרה. התובע צירף אישור  .126

 27" כערבים 'צהמעיד על תנאיי לקיחת ההלוואה הנושא את חתימתו וחתימת אשתו בשם "

 28(. מנגד, הנתבעת הודתה כי לא ידעה דבר וחצי דבר על נטילת המשכנתא לצורך רכישת 1)ת/

 29" )עמ' מנע זאת ממנההדירה ולדבריה לא היתה ערבה לתשלומי המשכנתא משום שהתובע "

 30חתום כערב למשכנתא וכי לא היא ולא  ה(. כן האחות העידה כי לא ידעה מי הי6-17, ש' 674

 31(. גם בעלה של האחות העיד כי אינו יודע מהם 1-13, ש' 146בעלה היו מעורבים בכך )עמ' 

 32 (. 1-11, ש' 235התנאים הבסיסיים שהעמידה עמידר לרכישת הדירה )עמ' 

 33 

 34 לנוכח האמור, הוכח כי התובע ואשתו היו ערבים לביצוע תשלומי המשכנתא על הדירה ואף .123

 35 שילמו לאורך השנים תשלומים אלו מחשבונם. 
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 1 

 2 :טענת הנתבעת כי התובע שימש "צינור" לתשלומי המשכנתא

 3 

 4כבר עתה ייאמר, כי טענת הנתבעת כי המנוח שימש "צינור" בלבד לתשלומי המשכנתא לא  .121

 5הוכחה כלל ועיקר. יתר על כן, ניסיון הנתבעת להמיר את סכום רכישת הדירה שעמד על סך 

 6שקלים  51,311שקל ישן ולטעון כאילו ההעברות הבנקאיות בסך  11,524 -לירות ל 115,242

 7 46משווי הדירה )ס'  3ישנים שהועברו מחשבון המנוחים לחשבון התובע מהוות החזר של פי 

 8 אינה יכולה להתקבל.  -לתצהירה( 

 9 

 10אינפלציה מצטברת של אלפי אחוזים ולא ניתן  של המאה הקודמת היתה 11-כאמור, בשנות ה .125

 11ל"י  65,242להשוות בין ערך ושווי הכסף ביום רכישת הדירה, יום תשלום המקדמה בסך 

 12ומועדי תשלומי המשכנתא בשנים הראשונות טרם האינפלציה לבין ערך ושווי הכסף במועדי 

 13אינפלציה עלה באופן , בהן שיעור ה1416-1411העברות הבנקאיות שרובן הועברו בין השנים 

 14' לבדו הכנסתם של 11משמעותי. למותר לציין כי אם נלך לשיטת הנתבעת, הרי שבאוגוסט 

 15שקלים ישנים )מכספי המל"ל והלשכה לשיקום נכים( ולפי  114,111המנוחים עמדה על סך 

 16מסך תמורת הדירה. יוצא, אפוא, כי אם  2חישובה של הנתבעת, סכום זה מהווה למעלה מפי 

 17חים היו מעבירים סכום של הכנסה חודשית אחת בלבד לידי התובע, הרי שיש בכך החזר המנו

 18דירות, טענה שהיא מופרכת מיסודה. כמו כן, במידה ונשווה, כטענת התובע, בין  2.5של שווי 

 19(, אל מול 15הכנסות המנוחים החודשיות לאורך השנים מהמל"ל ותגמולי הלשכה )ת/

 20( המוגדרות כ"משכורת" בתיאור הפעולה, ניתן 4ואשתו )ת/ההכנסות החודשיות של התובע 

 21להיווכח שהכנסות המנוחים נמוכות בעשרות אם לא מאות אחוזים מהכנסתם של התובע 

 22ואשתו, כך שהכנסת המנוחים היתה נמוכה מאד. בנוסף, לא ניתן לקבל את שיעור המרת שער 

 23למותר לציין כי גם הנתבעת  הלירה לשקל שביצעה הנתבעת שכן מדובר בעניין של מומחיות.

 24 ( ודי בכך כדי לסתור טענתה. 17, ש' 672בחקירתה לא ידעה מהו ההפרש בין לירה לשקל )עמ' 

 25 

 26תועדו  1.11.11-ל 7.16.74לתצהירה( כי בתקופה שבין  41באופן דומה, גם טענת הנתבעת )ס'  .122

 27 -בסך של כבחשבון התובע ואשתו הפקדות כספים במזומן אשר נמשכו מחשבון המנוחים 

 28אינה יכולה להתקבל.  –מהמשכנתא ששילם התובע לטענתו  11ש"י, סכום שהוא פי  614,641

 29עיון בהעברות הכספים מלמד כי אין כל התאמה בין סכום הכספים המזומנים ומועד משיכתם 

 30 1,511על ידי המנוחה לבין המועדים וסכומי המזומנים שהופקדו בחשבון התובע )מלבד סך 

 31כתב התובע ליד סכומים  4, אשר בנספח ת/6.16.16ש"י ביום  6,111וסך  31.11.16ש"י ביום 

 32אלו במפורש כי קיבל מאמו(. מעבר לכך, גם בעניין זה לא ניתן לקבל את תחשיב ההמרה 

 33שביצעה הנתבעת, שכן מדובר בעניין שבמומחיות. מכל מקום, ניסיון הנתבעת להתיימר ולבצע 

 34ולייחס לתובע הפקדות כספים בשיעורים אסטרונומיים  את תחשיבי ההמרה כמפורט לעיל

 35 ללא כל ביסוס מלמד על מופרכות טענותיה ופוגם במהימנות גרסתה בעניין זה.   
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 1 

 2לכל האמור יש להוסיף את העובדה כי הוכח כי לנתבעת ו/או לעדיה לא היתה כל ידיעה ו/או  .127

 3ר נדרשו לצורך רכישתה. מעורבות בנוגע לרכישת הדירה ובפרט בנוגע להיקף הכספים אש

 4בעניין זה הציגה הנתבעת גרסה בעייתית, מתחמקת ומגמתית. כשנשאלה הנתבעת האם 

 5כל אחד, המנוחים לקחו משכנתא לצורך רכישת הדירה, ניסתה תחילה להתחמק וטענה כי "

 6". כשנשאלה האם יודעת כי החזרי המשכנתא שולמו מחשבון הבנק גם אני לקחתי משכנתא

 7שתו, ענתה כי התובע עשה זאת בכוונה על מנת שיוכל בבוא היום לטעון כי הוא של התובע וא

 8שילם עבור רכישת הדירה. כשנשאלה מדוע התובע היה צריך להמשיך ולשלם את תשלומי 

 9המשכנתא כשיש צוואה לטובתו, ענתה תשובה לא עניינית כי התובע תכנן את כל המהלך עוד 

 10 אישית מידיעה לי ידוע" כי הצהירה האחות(.  גם 1-16, ש' 614במועד רכישת הדירה  )עמ' 

 11 אולם(, לתצהירה 2' ס" )שלהם מכספם הדירה את שרכשו אלו הם המנוחים כי וישירה

 12 זאת שלם מי וכשנשאלה, י"ל 65,242 בסך הדירה ח"ע ששולם המקדמה שובר בפניה כשהוצג

 13 כי העידה כן(. 11-15' ש, 141' עמ" )שילם הוא שקנה מי...  שילם מי יודעת לא אני" השיבה

 14 שאמא יודעת אני" ולדבריה המשכנתא תשלומי את שילמו ואשתו התובע האם יודעת אינה

 15 האחות כשנשאלה(. 6-7' ש, 142' עמ" )... יודעת לא אני, שילם מה, שילם מי...  קנו שלי ואבא

 16 אני" השיבה מכספם הדירה את רכשו המנוחים כי אישית מידיעה לה ידוע כי טענה כיצד

 17 אלו הם הורי" האחות הצהירה 1' בס(. 1-15' ש, 142' עמ" )שילמה שהיא לעצמי מתארת

 18 משכנתא לקחו המנוחים האם כשנשאלה בחקירתה אולם", המשכנתא הלוואת את שלקחו

 19 גם(. 1-5' ש, 145' עמ." ).. לקחו לא מה לקחו הם מה יודעת לא אני...  יודעת לא אני" השיבה

 20 הדירה עבור שלמו המנוחים כי אישית מידיעה לו ידוע כי 27' בס הצהיר האחות של בעלה

 21 בפניו שהציגה הבנק חשבונות דפי בזכות כי השיב, ידיעתו מקור מה כשנשאל אולם, מכספם

 22לא סייע למנוחים  כי להודות האחות של בעלה נאלץ, בחקירתו(. 234-211' עמ) הנתבעת כ"ב

 23( ואף העיד כי לא יודע האם תשלומי 16-13, ש' 235ה )עמ' מבחינה כלכלית לרכוש את הדיר

 24כנשאל בעלה של האחות  (.15-17, ש' 237המשכנתא ירדו מחשבון הבנק של התובע ואשתו )עמ' 

 25" אף פעם, בחיים לא ...האם החזרי המשכנתא ירדו מחשבון התובע השיב בצורה נחרצת "

 26(, אולם 1, ש' 237)עמ'  המשכנתא שלהםלתובע לא היה כסף לשלם על ( וכי "2, ש' 232)עמ' 

 27, ש' 237)עמ'  לקח על עצמו ... יכול להיות שירדו בגלל שהואבהמשך חזר בו מעדותו וטען כי "

 28(. לבסוף אישר כי 17" )שם, בש' לא יודע(, אולם לאחר מכן סייג שוב את תשובתו ואמר "2

 29הם לא יודעים כמה זה התובע הוא ששילם את ההתחייבויות הקשורות במשכנתא ולדבריו "

 30 האמור מכל(. 13-12, ש' 211" )עמ' ירד ... כמה צריכים לשלם ... לכן הוא לקח את זה על עצמו

 31 טענותיהם וכל הדירה רכישת כספי אודות ידיעה כל ועדיה לנתבעת אין כי בבירור עולה, לעיל

 32 . בלבד והשערות ספקולציות על נסמכות

 33 

 34 עמודים 117 שמנה המקורי בתצהירה שהופיעה טבלה לנתבעת הוצגה חקירתה בעת, כן על יתר .121

 35. התובע מחשבון ששולמו המשכנתא ותשלומי המנוחים לחשבונות בקשר שונים נתונים ובה

 36 למסמכים ביחס כ"ב ידי על הוכחה שהטבלה הדגישה זו טבלה להסביר הנתבעת כשנתבקשה
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 26מתוך  57

 1...  זה עם מתעסקת לא אני בבית שגם אומרת מראש אני" אמרה ואף המנוחים של הבנקאים

 2 הנתבעת ביקשה עדותה בעת, זו אף זו לא(. 66' ש, 611' עמ" )החשבונות עם מתעסקת לא אני

 3' עמ) הטבלאות את שהכינה זו היא כי בשנית וציינה, בתה, כוחה בבאת להיעזר לה שיתאפשר

 4 הנתבעת בתצהיר המופיעות המנוחים לחשבונות בקשר הטענות כי, אפוא, עולה(. 611-616

 5 וייחוסם המנוחים מחשבונות המזומן למשיכות בנוגע שנעשה ההיקש, ההמרה שיעורי לרבות)

 6 דומות לטבלאות בקשר 17.3.12 מיום בהחלטתי כי, יודגש. הנתבעת של מידיעתה אינן(, לתובע

 7 אלא המבקשת כוח באת של אישית בידיעה המדובר אין: "כך קבעתי הנתבעת כ"ב שערכה

 8 לא...  סברה בעדות שמדובר כך, שהוגשו בנקאיים נתונים סמך על ידה על שהוכנו בטבלאות

 9 האחות גם...".  שנים 5 כבת המבקשת כוח באת היתה זה במועד כי מהעובדה להתעלם ניתן

 10' ש, 516' עמ) הסברים כך על לה ונתנה החשבונות דפי את לה הראתה הנתבעת כ"ב כי העידה

 11 ראיתי...  כספים כמה תראי, וככה ככה זה...  אמרה 'מ" העידה ואף( 1' ש, 513' עמ -15

 12בעלה של האחות  גם(. 14' ש, 531' עמ" )החשבונות עם הראש את אשבור לא אני...  ואמרתי

 13העיד כי הוא לא יודע על העברות ולא יכול להוכיח אלא רק מה שב"כ הנתבעת אמרה לו )עמ' 

 14 המנוחים התנהלות אודות דבר ידעו לא ועדיה הנתבעת כי מוכיח האמור כל (.11-61, ש' 211

 15 ". אמת זמן"ב חשודה להם נראתה לא זו התנהלות ואף שלהם הבנק בחשבונות

 16 

 17סיכומו של דבר, הטענה כי התובע היה "צינור" בלבד לתשלומי המשכנתא לא הוכחה, ואף  .124

 18אינה סבירה. אם אכן למנוחים היה די כסף לשלם את תשלומי המשכנתא וההוצאות הנלוות 

 19רכישת הדירה, אזי התובע לא היה נדרש לשלם את מלוא תשלומי המשכנתא מחשבונו לאורך ל

 20השנים. כן הטענה כי המדובר במהלך מתוכנן של התובע אינה הגיונית ואף אינה מסתברת 

 21מהתנהלות הנתבעת ועדיה לאורך השנים אשר לא חשדו ולא קבלו ב"זמן אמת" ויש אף בכך 

 22 בעת ועדיה ידעו שרכישת הדירה בוצעה על ידי התובע. כדי לבסס את המסקנה כי הנת

 23 

 24 :התייחסות לטענות נוספות של הנתבעת בקשר לרכישת הדירה

 25 

 26בענייננו, העלתה הנתבעת טענות נוספות אשר יש בהן כדי להעיד לשיטתה כי הדירה לא נרכשה  .171

 27 בכספי התובע. לאחר בחינת מכלול הטענות, לא מצאתי כי יש בהן ממש, ואפרט:

 28 

 29הטענה כי במועד עריכת הצוואות טרם נפרעה מלוא המשכנתא וכי המנוחים לא ידעו אם  .171

 30התובע יפרע את כל המשכנתא אינה ממין העניין. עובדה היא שהתובע נטל על עצמו את 

 31ההתחייבות לשלם את המשכנתא, וממילא מדובר ביחסי אמון בין אב להוריו ולא ביחסים 

 32תי כי פגם בכך שהדירה נרכשה בתשלומים ולא במזומן שכן בין אנשים זרים. כמו כן, לא מצא

 33 (. 17-11, ש' 21התובע לא הכחיש כי המנוחים השתמשו בזכויות שלהם כעולים חדשים )עמ' 

 34 
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 1כמו כן, הטענה כי התובע לא רכש בפועל את הדירה מאחר שהדירה לא נרשמה על שמו  .176

 2ה ו/או שלא נרשמה לטובתו מלכתחילה ו/או בשל כך שהדירה לא הועברה אליו ללא תמור

 3הערת אזהרה, אינה יכולה להתקבל. אין חולק כי הזכות לרכישת הדירה היתה של המנוחים 

 4וניתנה להם בלבד ועל כן כל המסמכים והרישום בטאבו היו על שמם. מעבר לכך, כאמור, בין 

 5 ובע. הצדדים היו יחסי אמון ועל כן, לא היה הכרח לבצע פעולה לרישום הדירה על שם הת

 6 

 7בנוסף, הטענה לפיה התובע הציג עצמו כנזקק מבחינה כלכלית למרות שלמעשה לא היה נזקק  .173

 8וזאת במטרה להשפיע על המנוחים להיטיב עמו גם בחייהם וגם בצוואותיהם לא נטענה בכתב 

 9לתצהיר התובעת לאחר צירוף המסמכים  41ההתנגדות אלא הועלתה לראשונה בס' 

 10י גם בנוגע לטענה זו התגלו סתירות בין עדות הנתבעת ועדיה. בעוד הבנקאיים. למותר לציין כ

 11שהנתבעת העידה כי הצהרתה זו נסמכת על כך שהמנוחה אמרה לה כי התובע קנה בית והוא 

 12(, העידה האחות כי טענה זו באה לעולם עקב הסבריה של 13-66, ש' 334" )עמ' מסכןלדבריה "

 13ה של המנוחים אל חשבון התובע ואשתו )עמ' ב"כ הנתבעת על ההעברות הבנקאיות לכאור

 14(. לעומת זאת, בעלה של האחות העיד כי הסיק מסקנה זו בגלל 11, ש' 511עמ'  -15, ש' 531

 15 (. 4-11, ש' 276שהתובע בקש ממנו כביכול הלוואה )עמ' 

 16 

 17בשולי הדברים אציין, כי טענת התובע כי רכש עבור המנוחים את הדירה נתמכה גם בעדויות  .171

 18העידה כי הדירה נרכשה מכספי התובע וכספה, מבלי  אשתו של התובעאו מטעמו: שהוב

 19הצהיר כי התובע ואשתו רכשו  בן הדודהלתצהירה(.  1-1שקבלו החזר מהמנוחים על כך )ס' 

 20(. למותר לצין כי למרות שעד זה 7עבור המנוחים את הדירה וכי התובע עזר להם רבות )ס' 

 21העידה כי המנוחה  בת הדודהת, הוא לא נחקר על עניין זה. נחקר ארוכות על ידי ב"כ הנתבע

 22לתצהירה(. כן חיזקה האמור  11סיפרה לה כי רכישת הדירה מומנה מכספי התובע ואשתו )ס' 

 23 (, אשר כאמור נתמכת במסמכים הבנקאיים דלעיל. 14, ש' 15עמ'  -66, ש' 11בעדותה )עמ' 

 24 

 25 : שאלת ידיעת הנתבעת ועדיה על הצוואות ונפקותה

 26 

 27יצוין, כי בין הצדדים נתגלעה מחלוקת ממשית האם הנתבעת ועדיה ידעו עוד בחיי המנוחה  .175

 28אודות צוואות המנוחים, אם לאו. לא מצאתי להידרש לסוגיה זו מעבר למפורט לעיל שכן לא 

 29מצאתי כי יש לעובדה זו נפקות בנוגע לסוגייה שבמחלוקת, היא שאלת תוקפן של הצוואות. 

 30לוקת בין הצדדים היא בשאלת הורשת הדירה בלבד. למותר לציין כי כאמור, גדר המח

 31הנתבעת ועדיה כלל לא היו מעורבים בשאלת מימון רכישת הדירה ואף הנתבעת עצמה הודתה 

 32, 645כי אף פעם לא דיברה עם אימה על עניינים כספיים ו/או מה יקרה לאחר פטירתה )עמ' 

 33 (. 3-12, ש' 111המנוחה על דירה או על כסף )עמ' (. גם האחות העידה כי לא שוחחה עם 2-1ש' 

 34 
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 26מתוך  54

 1בנסיבות אלו, משהוכח כי המנוחים היו כשירים ועצמאיים לעת עריכת הצוואות וכי התובע  .172

 2נשא בתשלומי המשכנתא לרכישת הדירה, יש בכך כדי לתמוך במסקנה כי הורשת הדירה 

 3לתובע מהווה פרי החלטה הגיונית וסבירה של המנוחים וככל שהנתבעת והאחות לא ידעו על 

 4 מטעמים ששמורים עמם בחרו שלא לספר להן על כך.    דבר הצוואות, אזי המנוחים 

 5 
 6 :שאלת נסיבות עריכת הצוואות ומעורבות התובע בעריכתן

 7 

 8לטענת הנתבעת, הוכח כי בזמנים הסמוכים לעריכת הצוואות עורך הצוואות היה בא כוחם  .177

 9של התובע ואשתו וייצגם בעסקת רכישת דירתם באור יהודה וכי התובע הוא שקישר בין 

 10המנוחים לעורך הצוואות. כן הוכח כי התובע הסיע את המנוחים לעורך הצוואה במועד 

 11ך הצוואות לא היה מודע למצבו הנפשי המעורער של המנוח. עריכתן. עוד לטענת הנתבעת, עור

 12בנוסף, ניתן ללמוד על מעורבות התובע גם מהניסוח הבעייתי של הצוואות המעניקות לתובע 

 13את הזכויות בדירה של ההורה הנפטר, תוצאה שאינה סבירה במיוחד ומלמדת כי הצוואות 

 14 משקפות את רצונו של התובע ולא את רצון המנוחים. 

 15 

 16 :מתווה משפטי -מעורבות בעריכת הצוואה

 17 

 18לחוק הירושה מניחה חזקה חלוטה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת  35הוראת סעיף  .171

 19(. 137( 3, פ"ד נה )בוסקילה נ' בוסקילה 6141/47לעיל; ע"א  שטיינרבעניין  6511/43)ע"א 

 20וכה בעריכתה, הסעיף קובע שלושה מצבים חלופיים בהם תיפסל הצוואה בגין מעורבות הז

 21ואלו הם: הוראת הצוואה מזכה מי שערך אותה; הוראת צוואה מזכה מי שהיה עד לעשייתה; 

 22 הוראת הצוואה מזכה את מי שלקח באופן אחר חלק בעריכתה. 

 23 

 24לחוק הירושה. בעוד  35בפסיקה נמצאה אבחנה בפרשנות אשר ניתנה לחלופות השונות בסעיף  .174

 25" פורש באופן דווקני ומצמצם כמתייחס לתהליך העריכה מי שערך את הצוואהשהביטוי "

 26הלשונית של המסמך ויצירתה תוך שנקבע כי פעולות הזוכה, ככל שהיו קודם לעריכת הצוואה 

 27 31, 14( 1, פ"ד נד )בוטו נ' בוטו 2142/41או לאחר עריכת הצוואה, לא יפלו בגדרו )ראו ע"א 

 28" פורש באופן רחב באופן אחר בעריכתהלקח חלק "(, הרי שהביטוי "פרשת בוטו)להלן: "

 29ובפרשת בוטו הגדיר אותו בית המשפט כ"עילת עוללות". במסגרת זו הרחיב בית המשפט את 

 30הביטוי והחילו גם על השלבים שקדמו לתחילת הליך ניסוח המסמך. כך, נקבע, כי גם מי שנטל 

 31בעריכתה )ש' שוחט,  חלק בהכנה ובתכנון של הצוואה יכול וייחשב כמי שנטל חלק באופן אחר

 32 (. 355-351, בעמ' פגמים בצוואות

 33 

 34יצוין, כי הביטוי "לקח חלק באופן אחר בעריכתה" של הצוואה הינו ביטוי גמיש ומתמלא  .111

 35הוא,  –אם פלוני לקח חלק בעריכת הצוואה אם לאו  –תוכן על פי נסיבות המקרה והמבחן 

 36לעיל(. השאלה האם הזוכה נטל  דלבנעניין  121/11בסופו של דבר, מבחן השכל הישר )ע"א 
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 26מתוך  21

 1חלק בעריכת הצוואה, תיבחן לפי מידת המעורבות וחומרתה. ככל שהמעורבות והפעילות של 

 2תיפסל הצוואה. הצטברותם של אירועים וזיקות  –הנהנה כבדה יותר, גסה יותר, עמוקה יותר 

 3אה, עשויה שכל אחד מהם כשלעצמו אין בו כדי להציב תווית של נטילת חלק בעריכת הצוו

 4 חרמון נ' גולוב 5124/13ליצור את אותה מעורבות בעריכת הצוואה שיש בה כדי לפסלה )ע"א 

 5 (. 151( 1) 6111על -תק

 6 

 7 : לענייננו -מן הכלל אל הפרט 

 8 

 9כבר עתה ייאמר, כי טענת הנתבעת אודות מעורבות התובע בעריכת הצוואות נטענה בקול ענות  .111

 10נה כלפי שתי הצוואות יחדיו פוגמת במהימנותה. אמנם, חלושה. כן העובדה כי טענה זו נטע

 11 איש היה התובע וכי ואשתו התובע דירת ברכישת גם טיפל הצוואות עורךבענייננו, הוכח כי 

 12 כי הוכח וכן( 1' ש, 11' בעמ הצוואה עורך עדות; 66-63' ש, 57' עמ) המנוחים לבין בינו הקשר

 13 6511/43 א"בע(, אולם בכך לא די. 14, ש' 57התובע הסיע את המנוחים לעורך הצוואות )עמ' 

 14 הדין לעורך המצווה את הביאה שהנהנית בעובדה המשפט בית ראה לא לעיל שטיינר בעניין

 15 נטילת משום, הצוואה לצורך להם שנזקק שונים בפרטים לו סייעה ואף, בעניינה בעבר שטיפל

 16 עורך עם הפגישה מזמן רק תחול הצוואה בעריכת חלק נטילת כי, נפסק. הצוואה בעריכת חלק

 17 וכן, הצוואה לעשיית בקשר עצות מתן, מקדימות שיחות. אותה המנסח אחר אדם עם או הדין

 18 לפסול וכדי הצוואה בעריכת חלק נטילת של למסגרת כנכנסים יוכרו לא, הצוואה רעיון ייזום

 19 . הוגנת בלתי השפעה של קיומה להוכיח צורך יהא, הצוואה הוראות את

 20 

 21לתצהירו כי לא היה נוכח לא בפגישה המקדימה ולא בפגישה  54בענייננו, הצהרת התובע בס'  .116

 22בה נחתמו הצוואות חוזקה בעדות עורך הצוואות והעדה לצוואות. אמנם, עורך הצוואות 

 23והעדה לצוואות לא זכרו את המקרה הספציפי והעידו מתוך הנוהג הקיים במשרדם, אולם 

 24ול עדותם לחלוטין. מעבר לכך, משקבעתי כי המנוחים היו בעלי כפי שקבעתי לעיל אין לשל

 25הכרתית לערוך צוואותיהם ומשנשללה טענת ההשפעה הבלתי הוגנת של התובע -יכולת שכלית

 26 כמועל המנוחים ובשים לב למכלול הנסיבות שפורטו לעיל, ממילא טענה זו נסתרה מאליה. 

 27 עריכת תשלום בגין קבלה הוציא כי הצוואה עורך העיד טרחתו שכר לתשלום הנוגע בכל, כן

 28 שלישי שגורם ייתכן כי אפשרות שלל לא אולם(, 1-2' ש, 11' עמ( )4/נ) המנוחים שם על הצוואה

 29 כי ואקבע הנתבעת לטובת דרך כברת נלך אם גם כי אציין זה בעניין. הצוואה עבור שילם

 30 א"ע' ר) פסולה מעורבות על להעיד כדי בכך אין אזי, הצוואה עריכת עבור ששילם הוא התובע

 31  (. 512( 3) מג ג"פ, שולמן' נ רוזן 721/12

 32 

 33לסיום אציין כי עדות עורך הצוואות כי ככל שהיה מתוודע למסמך הרפואי שנערך על ידי  .113

 34, לא היה עורך את צוואת המנוח אלא לאחר קבלת תעודת 3.5.74הוועדה לשיקום נכים מיום 

 35ן בה כדי לשנות את מסקנתי לעיל. לנוכח עדות המומחה בנוגע (, אי2-16, ש' 16רופא )עמ' 

 36למסמך זה ומשקבעתי כי המנוח היה כשיר לערוך צוואה, אין בעדות זו כדי להעיד על פגם 
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 26מתוך  21

 1כלשהו שנפל בהליך עריכת הצוואה ו/או על מעורבות פסולה של התובע. למותר לשוב ולהדגיש 

 2ית ומשותפת כאשר הצד שכביכול נגרע כי אין מדובר בצוואה מנשלת, אלא בצוואה הדד

 3מהורשת הדירה לתובע, הוא בן הזוג הנותר בחיים אשר היה נוכח בעת עריכת הצוואה ואף 

 4 לסיכומים(.   161ערך הוראה דומה, כך שלא היה מקום לנקוט חובת זהירות מוגברת כנטען )ס' 

 5 

 6ונפשית לערוך צוואה  סיכומם של דברים, משקבעתי כי המנוח היה כשיר מבחינה קוגניטיבית .111

 7ומששאלה זו כלל לא התעוררה בעניינה של המנוחה שכן אין חולק כי היתה עצמאית וכשירה 

 8לחלוטין ובשקלול כל הנתונים שפורטו בהרחבה לעיל הן בנוגע לאי עריכת הצוואות בתחבולה 

 9ולה של ו/או בתרמית, הן בנוגע לאי קיומה של השפעה בלתי הוגנת והן בנוגע לאי מעורבות פס

 10התובע בעריכת הצוואות, נחה דעתי כי הצוואות נעשו מתוך רצונם האמיתי, העצמאי והחופשי 

 11 של המנוחים ועל כן, אני מורה על קיומן.    

 12 

 13 :הוצאות משפט

 14 

 15בתום ההליך יש להידרש לפסיקת ההוצאות. ההלכה הפסוקה מורה כי לערכאה הדיונית  .115

 16בבג"צ שיקול דעת רחב בשאלה מה סכום ההוצאות שיושת על בעל הדין שהפסיד בדינו. 

 17( קבע כב' הרשם י. מרזל 31.2.15)פורסם במאגרים,  תנובה נ' הרשות המוסכמת 141/15

 18, סבירותחיוב בהוצאות היא כי ההוצאות תהיינה )כתוארו אז( כי אמת המידה הנכונה ל

 19. במסגרת השיקולים המנחים לשימוש באותה אמת מידה נקבע כי יש מידתיותו הכרחיות

 20להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך, בסעד המבוקש או בסכום השנוי 

 21 בור בעלי הדין. במחלוקת, במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו וכן בחשיבות העניין ע

 22 

 23בנסיבות אלו, לאחר בחינת מכלול השיקולים הרלוונטיים ובכללם היקף ההליכים  .112

 24המשפטיים, מספר הדיונים שהתקיימו, ריבוי הבקשות וההכרעות שניתנו, התנהלות הנתבעת 

 25כמפורט בהרחבה לעיל לצד התנהלות הנתבע בהגשת צוואת המנוח באיחור ובשים לב 

 26אני סבורה כי הסכום הסביר והמידתי שיש לפסוק בנסיבות העניין כהוצאות  -ההליךלתוצאת 

 27 אשר ישולמו על ידי הנתבעת לתובע.  ₪ 71,111משפט הוא סך של 

 28 

 29 :סוף דבר

 30 

 31 אני מורה כדלקמן: –בנסיבות אלו, מכל הנימוקים שפורטו בהרחבה לעיל  .117

 32 

 33 נדחות.  –ההתנגדויות שהוגשו לקיום צוואות המנוחים  .א

 34 
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 26מתוך  26

 1תוגש פסיקתא לחתימתי בנוגע  .11.5.11ניתן בזאת צו לקיום צוואות המנוחים מיום  .ב

 2 למנוח ולמנוחה בנפרד כל אחת במסגרת התיק המתאים. 

 3 

 4ימים מהיום ואם  31בתוך  ₪ 71,111הנתבעת תשלם לתובע את הוצאות ההליך בסך  .ג

 5 פועל. יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית ממועד החיוב ועד התשלום ב –לא כן 

 6 

 7 ניתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהים.  .ד

 8 

 9 המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.  .111

 10 

 11 , בהעדר הצדדים.6117פברואר  62ניתן היום,  ל' אדר תשע"ז, 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 


