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משפחה מספר פסקי דין בעלי ענייני לאחרונה ניתנו על ידי בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי המשפט ל

חשיבות בסוגיות שונות בדיני ירושה ואפוטרופסות. בחרנו להפנותכם למקבץ פסקי דין במסגרת מידעון זה, בתקווה כי יהיו 

 לעזר לעוסקים בתחום ולמתעניינים בו. 

 

 משפחהתובענה הנוגעת להיקפו של עיזבון מצויה בסמכות בית המשפט לענייני .1

 ("נבו")פורסם בלוין ואח' נ' שיוביץ  5267/14רע"א 

 

 אפוטרופא לא הוכרה כידועה בציבור של פסול דין.2

 ("נבו")פורסם ב האפוטרופוס הכלליאלמונית נ'  8401/12בע"מ 

 

  להגנה על רכושו של אדם האופן בו יש לבחון את שאלת מינוי האפוטרופוס ודרכים נוספות.3

 ("נבו")פורסם ב פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה 14050-11-13תמ"ש )חי( 

 

 תביעת אפוטרופוס להחזר הוצאות שהוציא מכיסו למימון החסוי.4

 ("נבו")פורסם ב האפוטרופוס הכלליפלונים נ'  6508-11-12א"פ )ב"ש( 

 

 חיוב עיזבון אפוטרופוס שנפטר והפר את חובתו כלפי החסויה.5

 ("נבו")פורסם ב עזבון החסויה נגד עזבון האפוטרופוס המנוח 8468-10-09תמ"ש )חי( 

 

 דחייה של בקשה לביטול צו ירושה בשל שיהוי.6

 ("נבו"פלוני נ' פלונית )פורסם ב 35498-10-13תע )פ"ת( 

 

לחוק  49האם במקרה של צוואה מסוג "יורש אחר יורש" והיורש הראשון נפטר לפני המוריש, חל סעיף .7

 הירושה

 ("נבו")פורסם ב מרכז משען בע"מ נ' נ.ד 12602-11-12תמ"ש 

 

 השמידה את עותקיהתוקפה של צוואה שהמצווה הורתה בעל פה לפני העדים על ביטולה, אך לא .8

 ("נבו"מ' ד' נ' המנוחה ר' ד' ז"ל )פורסם ב 24171-06-13עמ"ש )חי( 

 

 תוקפה של צוואה נוטריונית שנפלו בה פגמים.9

 ("נבו"ר' נ' י' ואחרים )פורסם ב 55650-05-13תע )ת"א(  

 

 

 .../המשך בדף הבא
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 2דף                פסיקה

 משפחה. תובענה הנוגעת להיקפו של עיזבון מצויה בסמכות בית המשפט לענייני 1

 ("נבו")פורסם בלוין ואח' נ' שיוביץ  5267/14רע"א 

, לפיו תהא לבית 1995-()ה( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה6)1בית המשפט דן בשאלה האם בגדר סעיף 

, לרבות תובענה שעילתה סכסוך בקשר 1965-בתובענה לפי "חוק הירושה התשכ"המשפט לענייני משפחה סמכות לדון 

 באה גם תובענה הנוגעת להיקפו של עיזבון?  ,לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו"

 ה" לבין "עיזבון", כאשר "הירושהעומד בית המשפט על כך כי קיימת הבחנה ברורה בין "ירוש 5.10.14בהחלטה מיום 

לידי יורשיו" ולפיכך לבית המשפט אין סמכות לדון בתובענה הנוגעת  כוחה עובר במות המוריש העזבוןמ היא הזכות אשר

 להיקפו של העיזבון מכח הרישא של הסעיף. 

()ה( סיפא(, באה גם תובענה בנושא היקפו 6)1בית המשפט קבע כי בגדר תובענה שעילתה סכסוך בקשר לירושה )סעיף 

 ובלבד שהסכסוך ה"ירושתי" תרם תרומה ממשית ליצירתה של עילת התביעה.של העיזבון הנובע מהירושה, 

ככל שעילת הסכסוך ומקורו בעניינים הקשורים בקשר הדוק יותר לענייני הירושה, כך גובר הצידוק לרכז בבית המשפט 

ל שהיווצרותה לענייני משפחה את הדיון בתובענה זו יחד עם היבטים אחרים הקשורים לסכסוך בקשר לאותה ירושה. ככ

של עילת התביעה נוגעת לאספקטים אזרחיים, שאינם קשורים לירושה, ואינם במומחיותו של בית המשפט לענייני 

 משפחה, כך פוחת הצידוק להכיר בסמכותו לדון בתובענה זו.

זאת, אופי הסכסוך זה האזרחי או זה ה"ירושתי" , ובכלל  –לצורך סיווג הסמכות יש לבחון מהו היסוד הדומיננטי בסכסוך 

והקשרֹו לפטירת המנוח, וכן האופן שבו הצדדים עצמם משקיפים על המחלוקת ביניהם, האם כסכסוך הקשור לירושה או 

 שמא כמחלוקת שעיקרה אזרחית, ואשר פתרונה אמור להימצא במסגרת הכרעה שיפוטית אזרחית רגילה.

 . אפוטרופא לא הוכרה כידועה בציבור של פסול דין2

 ("נבו")פורסם ב האפוטרופוס הכלליאלמונית נ' 8401/12בע"מ 

דחה בית המשפט העליון את הערעור שהוגש על פסקי הדין של בית המשפט לענייני משפחה  11.3.13בהחלטה מיום 

בתל אביב ובית המשפט המחוזי בתל אביב אשר דחו את תביעת המבקשת להכיר בה כידועה בציבור של פלוני המנוח 

 לחוק הירושה.  55וכזכאית לרשת אותו מכח סעיף 

לאחר פטירת אימו  4.1.87וביום  25.12.78בל מפיגור שכלי ומבעיות נפשיות הוכרז כפסול דין ביום החסוי המנוח אשר ס

אשר שימשה כאפוטרופא לגופו ולרכושו מונתה המערערת כאפוטרופסית על גופו. המערערת טענה כי היחסים בינה לבין 

ת ביחסיהם והיא והמנוח התגוררו תחת המנוח החלו אמנם כיחסים של אפוטרופא וחסוי , אך בשלב מסוים חלה תפני

כזוג נשוי לכל דבר  םשנים , וקיימו חיי משפחה במשק בית משותף ואף חיי אישות, וראו עצמ 14 –קורת גג אחת במשך כ

 ועניין. 

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי כאשר מדובר באדם שסובל מפיגור שכלי ואף הינו פסול דין, ספק אם ניתן לייחס לו 

נה לנהל זוגיות בחיי משפחה, וניהול משק בית משותף. כן נקבע כי כאשר אחד הצדדים לקשר הוא בעל פיגור שכלי כוו

ופסול דין וחסוי, אין לו בחירה רצונית והתחייבות לחיי משפחה המלווה בכוונה ליצור יחסים משפטיים. הרי דווקא בשל 

 פטיים , מונה לו אפוטרופוס לגוף ולרכוש.העובדה כי הוא נעדר יכולת ליצור פעולות או יחסים מש

 חזרה לרשימת פסיקה          .../המשך בדף הבא
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 3דף                פסיקה

על אף הערותיו אלו של בית המשפט, דחיית התביעה נעשתה על סמך העדר תשתית ראייתית מספיקה להוכחת הטענה 

בית המשפט העליון סבר כי אין מקום להכריע בשאלה המשפטית בדבר קיום התנאים להוכחת היותם ידועים בציבור. 

מקרה ספציפי זה אין אף תשתית עובדתית לביסוס שהועלתה באשר להכרה במעמדם של פסולי דין כידועים בציבור, שכן ב

 התביעה.

 .האופן בו יש לבחון את שאלת מינוי האפוטרופוס ודרכים נוספות להגנה על רכושו של אדם 3

 ("נבו")פורסם ב פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה 13-11-14050תמ"ש )חי( 

לבית המשפט הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס לפלוני אשר אושפז במהלך השנים האחרונות בבתי חולים לבריאות הנפש, 
 ובשנתיים שקדמו להגשת הבקשה שהה במחלקה השיקומית, ללא צו אשפוז ומתוך בחירה. 

לנהוג בזהירות ובמידתיות בית המשפט עמד על כך כי הכשרות המשפטית היא זכות יסודית ביותר של אדם, ועל כן  יש 
בעת ההכרעה על מינוי אפוטרופוס ולבחון היטב האם ניתן להבטיח כי התכלית שבבסיס ההחלטה על מינוי אפוטרופוס 
תושג מבלי לפגוע בזכויות היסוד של האדם או למצער תוך צמצום הפגיעה למינימום האפשרי. בית המשפט עמד על כך כי 

 יש לבחון את השאלות והעקרונות הבאים:בבואו למנות אפוטרופוס לאדם 

 האם יש צורך אמיתי במינוי אפוטרופוס לאדם לצורך שמירת טובתו וזכויותיו? - שאלת הצורך

 האם ניתן להגיע למטרה שלשמה ננקט האמצעי בדרך פחות מגבילה? - שאלת עקרון האמצעי הפחות מגביל

לקבל החלטות בעצמו, בנוגע לגופו, לרכושו ולחייו, כל עוד יש לאפשר לאדם, ככל האפשר,  - עקרון ההחלטה העצמאית

הוא מסוגל לכך. במסגרת עקרון זה נקבעו הסדרים משפטיים לפיהם רשאי אדם לתת ייפוי כוח מתמשך, המייפה את כוחו 
 של אדם אחר לפעול בשמו ולקבל החלטות בנוגע לענייניו במצב בו יהיה בלתי כשיר.

רופוס או כל גורם אחר המסייע לתת לחסוי/ מוגבל מידע בנוגע לעניינים הנוגעים אליו, על האפוט - עקרון ההשתתפות

לשתפו,  להיוועץ עמו בכל הנוגע לענייניו ככל וכל עוד הוא מסוגל להבין בדבר וכן לתת משקל ראוי לרצונו . כן יש לבחון את 
 מידת האוטונומיה של החסוי ומעורבותו בחיי החברה.

ותו מקרה כי אין מקום בשלב זה להכריז על פלוני כחסוי. ואולם, הוחלט כי ראוי שיוטלו על פלוני בית המשפט קבע בא
רישום הערת אזהרה בלשכת רישום  -הגבלות בהתנהלות הרכושית בין השאר, בדרך של רישום ההגבלות הבאות

א עתיד לקבל לידיו מכוח ירושה. המקרקעין על נכסים שבבעלותו וכן רישום הגבלות בחשבון הבנק שלו ו/או בכספים שהו
ומגורים עצמאיים. כל זאת, ניתן  מבית החוליםלאפשר לו יציאה  על מנת עוד נקבע כי יש להכין עבור הפלוני תכנית כלכלית 

 לעשות באמצעות ייפוי כוח מתמשך או מלווה אשר פלוני ייעזר בו וביהמ"ש יפקח על התכנית הכלכלית המוצעת.

 להחזר הוצאות שהוציא מכיסו למימון החסוי . תביעת אפוטרופוס4

 ("נבו")פורסם ב האפוטרופוס הכלליפלונים נ'  12-11-6508א"פ )ב"ש( 

 דחה בית המשפט בקשה של אפוטרופוס להחזר הוצאות אשר לטענתו הוציא מכיסו עבור החסוי.  5.8.14בהחלטה מיום 

בית המשפט קבע כי בקשה להחזר הוצאות הינה תביעה כספית גרידא ויש להוכיחה בראיות של ממש. נטל ההוכחה 

וס הוא זה אשר מנהל את ענייניו הכספיים של החסוי, המוטל על האפוטרופוס הינו נטל מוגבר , נוכח העובדה כי האפוטרופ

 ואין באפשרותו של החסוי לבקר ניהול זה בשל מצבו.

 

 חזרה לרשימת פסיקה          .../המשך בדף הבא
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בית המשפט קבע כי על האפוטרופוס להוכיח בראיות ובאסמכתאות בגין כל חודש אשר בגינו הוא עותר, מה היו הוצאות 

והכנסות החסוי, ואת המימון בפועל מכיסו של האפוטרופוס עבור החסוי. זאת על מנת שבית המשפט ישתכנע בדבר קיומן 

 לומן על ידי האפוטרופוס במקום החסוי. חסוי ובדבר תשהשל הוצאות בפועל, בדבר נחיצותן עבור 

 .חיוב עיזבון אפוטרופוס שנפטר והפר את חובתו כלפי החסויה  5

 )פורסם ב"נבו"(עזבון החסויה נגד עזבון האפוטרופוס המנוח  09-10-8468תמ"ש )חי( 

בית המשפט חייב את עזבונו של אפוטרופוס אשר הפר את חובתו כלפי החסויה ופעל בניגוד לחוק הנאמנות וחוק הכשרות, 

פיצויים שקיבלה החסויה, לא השקיע את כספיה כמחויב על פי חוק הכשרות, העביר את ועת נמנע מלדווח על כספי מענק 

 הכספים לחשבונו הפרטי ובהמשך כילה כספים אלה. 

ת המשפט דן במסגרת פסק הדין בהיקף חבות היורשים ומציין כי בעניין אחריות היורשים לחובות העיזבון מבחין חוק בי

     הירושה בין שתי תקופות:

 במהלכה  אחראים היורשים לחובות העיזבון רק כדי נכסי העיזבון.   -התקופה שעד חלוקת העיזבון 

 להבחין בין שני מצבים: במהלכה יש - התקופה שלאחר חלוקת העיזבון

כל יורש אחראי אחריות מופחתת   -חלוקת העיזבון נעשתה  בכפוף להוראות החוק בעניין הזמנת נושים וסילוק חובותיהם

 כלפי הנושה עד כדי גובה החלק שקיבל.

 העיזבון. אחריות רחבה יותר והיורש יהיה אחראי עד כדי שווי כלל אז מוטלת החלוקה נעשתה בניגוד להוראות החוק 

 את מוטל על היורש. יורש אשר לא הוכיח את שווי העיזבון, או  - נטל ההוכחה מה שווי העיזבון או מה שווי החלק שקיבל

אחריותה אינה מוגבלת  -זה מרכיב שווי החלק שקיבל, אחריותו בלתי מוגבלת. מאחר ואלמנת האפוטרופוס לא הוכיחה 

 האפוטרופוס מהחסויה.ועליה להשיב את מלוא הכספים שנטל 

 . דחייה של בקשה לביטול צו ירושה בשל שיהוי6

 ("נבו"פלוני נ' פלונית )פורסם ב 13-10-35498תע )פ"ת( 

שנים לאחר שניתן הצו בשל  13שהוגשה  דחה בית המשפט על הסף בקשה לביטול צו ירושה 27.7.14בהחלטה מיום 

 שיהוי בהגשת הבקשה. 

לחוק קבע מתווה המתיר לתקן או לבטל צו בתנאים מסויימים. השיהוי מהווה מחסום לדיון מחודש אך אינו מחסום  72סעיף 

דעת החלטי, ובית המשפט רשאי להיזקק לבקשה חרף השיהוי, הגם שהדבר לא ייעשה כדבר שבשגרה. במסגרת שיקול ה

אם לקבל טענת שיהוי או לדחותה, שוקל בית המשפט את טיבה ואת משקלה של העובדה או הטענה החדשה, מול מידת 

 האיחור בהגשת הבקשה, תוך מתן הסבר לאיחור והקושי שהוא מעמיד בפני מי מהצדים לבירור עובדות המקרה. 

נהפוך הוא, הייתה להן הזדמנות לפעול והן  בית המשפט קבע כי המבקשות לא פעלו ב"הזדמנות הסבירה הראשונה".

בחרו שלא לפעול בשל כך שלא היה בידיהם לשלם לעורך הדין את שכר הטרחה. החלטה זו אינה מאפשרת להן לבוא היום 

 בשערי בית המשפט בידיים נקיות, ולטעון כי היום הינה אותה הזדמנות ראשונה. 

 חזרה לרשימת פסיקה          .../המשך בדף הבא
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 5דף                פסיקה  

הדבר נוגד את  –לא ניתן לאפשר למי שיכול היה לנקוט בהליך משפטי ולא עשה כן, לפתוח בהליך בכל זמן בו הוא בוחר 

 המדיניות המשפטית בדבר האינטרס הציבורי בסופיות ההליך והדיון.

לחוק אינה מחליפה את הוראות חוק ההתיישנות, אלא באה  72הדין מציין גם בית המשפט כי הוראת סעיף במסגרת פסק 

להוסיף עליהן תנאים מגבילים. על כן בקשה לביטול צו קיום צוואה עשויה להידחות גם בשל התיישנות על פי האמור בחוק 

 1958 -ההתיישנות, תשי"ח 

 לחוק הירושה 49חר יורש" והיורש הראשון נפטר לפני המוריש, חל סעיף . האם במקרה של צוואה מסוג "יורש א7

  )פורסם ב"נבו"( מרכז משען בע"מ נ' נ.ד 12-11-12602תמ"ש 

תו יועבר רכושה לשתי אחיותיה. בעלה של המנוחה המנוחה הותירה צוואה ובה קבעה כי בעלה יירש אותה ולאחר פטיר

לחוק וצאצאיו של  היורש הראשון יזכו בעיזבון או היורש  49נפטר לפניה, ובית המשפט נדרש לשאלה האם יוחל סעיף 

 השני. 

, לחוק מצוי בפרק הדן בירושה על פי צוואה 49קבע בית המשפט מפי השופט שילה כי מאחר וסעיף  1.1.13בהחלטה מיום 

מתווה הוא נתיב הורשה המתחקה אחר אומד דעתו של המצווה הספציפי. דהיינו, ככל שמתוך הצוואה ניתן יהיה לאמוד את 

לחוק,  49דעתו של המצווה, ולפיו המצווה לא התכוון כי הצאצאים של הזוכה הראשון יירשו את העיזבון, אזי לא יחול סעיף 

שה "יורש במקום יורש". כלומר על היורש השני נטל הראיה כי אומד דעת וה"יורש אחר יורש" שנקבע בצוואה יהיה למע

 יורש אחר יורש"." המצווה הינו להחיל הסדר של "יורש במקום יורש" שעה שנרשם במקור הסדר 

 . תוקפה של צוואה שהמצווה הורתה בעל פה לפני העדים על ביטולה, אך לא השמידה את עותקיה8

 ("נבו"מ' ד' נ' המנוחה ר' ד' ז"ל )פורסם ב 13-06-24171עמ"ש )חי( 

דחה בית המשפט את הערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה, אשר קבע  15.7.14בהחלטה מיום 

 כדין, שכן עותקים חתומים של הצוואה לא הושמדו ולא הוצגה צוואה מבטלת או מאוחרת.  כי הצוואה לא בוטלה

בית המשפט קבע כי על אף שהמנוחה הודיעה לעורך הדין שערך את הצוואה עליה חתמה שהיא מבקשת לבטל את 

עובדה כי לא היה ביטול הצוואה, והיא חזרה על דבריה בפני העדים לצוואה אשר הגיעו לביתה לבקשת עורך הדין, נוכח ה

של הצוואה בכתב, ולא הושמדו העותקים אשר היו ברשותה של המנוחה, אין אפשרות לקבוע כי המנוחה גמרה אומר 

בדעתה לבטל את צוואתה. בית המשפט מוסיף ומציין כי אף אם היה משתכנע כי המנוחה רצתה בביטול הצוואה, לא ניתן 

 לאו דרישת הכתב הקבועה בחוק להכיר בה כמבוטלת. היה להכריז על בטלותה כיון שלא נתמ

 . תוקפה של צוואה נוטריונית שנפלו בה פגמים9

 ("נבו"ר' נ' י' ואחרים )פורסם ב 13-05-55650תע )ת"א(  

קיבל בית המשפט התנגדות לקיום צוואה נוטריונית, בשל העובדה כי לא הוצגה בפני הנוטריונית  24.7.14בהחלטה מיום 

המנוחה הייתה מרותקת למיטתה, ובשל העובדה כי נוכח העובדה כי תעודה רפואית כנדרש בהוראות חוק הנוטריונים, 

 נה לאחר שנערכה הצוואה. האישור הנוטריוני נעשה רק לאחר פטירת המנוחה וכחצי ש

 

 חזרה לרשימת פסיקה          .../המשך בדף הבא

 

http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/contact/Pages/tfuza.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/contact/Pages/tfuza.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Pages/default.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Pages/default.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/Offical.Receiver
https://www.facebook.com/Offical.Receiver
https://www.facebook.com/Offical.Receiver
http://www.nevo.co.il/psika_html/mishpaha/SM-12-11-12602-55.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-13-06-24171-11.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mishpaha/SM-13-05-5560-33.htm


 
 

 
 לקבלת להרשמה 

 הכללי האפוטרופוס מידעוני
 האפוטרופוס אתר

 הרשמי והכונס הכללי
 של  עמוד הפייסבוק

 האפוטרופוס הכללי
 

 

 

 6דף               פסיקה  

בית המשפט קבע כי את המילים "מרותק למיטתו" אין לפרש באופן המילולי והמצומצם. אדם שלא יכול ללכת בביתו ללא 

עזרה, או אדם שלא יכול לצאת מביתו למשרד עורך דינו לצורך עריכת צוואה, יש להגדירו כמי שמרותק למיטתו. לפיכך 

חת גמירות דעתה של המנוחה בעת שחתמה על הצוואה ובהעדר תעודה רפואית עובר הנטל לידי מבקשת הצו להוכ

 ובמקרה זה לא הרימה המבקשת את נטל ההוכחה.

לחוק הירושה. יחד עם  25בית המשפט ציין כי האיחור במתן האישור הנוטריוני הינו פגם הניתן להכשירו בהתאם לסעיף 
והאמיתי של המצווה אם כי מידת השכנוע השכנוע עובר למבקש הקיום כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי  זאת, נטל

 תהיה פחותה יותר, מאחר ולא מדובר בפגם כה חמור .

 

 

 ד"ר איתי הס, עו"ד
 מנהל המחלקה המשפטית, 

 אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
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