
 צוואות

 ירושה על פי צוואה

צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של הנפטר. החוק בישראל 
של צוואות, שעל ביצוען מופקד הרשם לענייני ירושה במשרד בארבעה סוגים שונים מכיר 

 המשפטים.

 מהי צוואה?

את חלוקת הרכוש של אדם לאחר צוואה היא הצהרה בכתב, המהווה מסמך משפטי, ומסדירה 

 צוואה ,עדים בפני צוואה ,יד בכתב צוואה - ארבעה סוגי צוואותמותו. החוק הישראלי מכיר ב

 הצוואה .הצוואה עריכת לאופן ספציפיות הוראות מגדיר אינו אך ,פה בעל וצוואה רשות בפני

 לביצועה ותנאים מדויקות הוראות ולכלול ,מותו בעת לאדם שהיה רכוש לכל להתייחס יכולה

 .לביצועה כלליים מנחים קווים רק ולפרט כללית להיות ואההצו יכולה ומנגד ,הרכוש ולחלוקת

 התקפה המאוחרת הצוואה אך ,אחריו להשאיר אדם שיכול הצוואות מספר על גם הגבלה אין

 בכל הקובעת היא המאוחרת שהצוואה מכך משתמע .לה שקודמות צוואות ומבטלת ,שתקוים

  מצב

 
 באילו מקרים כדאי לערוך צוואה?

         מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור ידועים בציבור :

 הנותר.

         מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, פיצול הירושה :

 לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.

         מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של רכושזכויות ב :

  המצווה.

         חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הוריות בני זוג גרושים או פרודים, ומשפחות חד :

 . הירושה במקרים אלה

         זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לו יהיו לו ילדים 

         זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו 

 סוגי צוואות

 החוק הישראלי מכיר בכמה סוגי צוואות.

         91: כתובה כולה בידי המצווה, וחתומה בחתימתו ובכתב ידו. על פי סעיף צוואה בכתב יד 

 . של המצווהלחוק הירושה, נושאת את תאריך עריכתה, גם הוא בכתב ידו 

         נעשית בכתב, נושאת תאריך, נחתמת בידי המצווה בפני שני עדים. על פי צוואה בפני עדים :

לחוק הירושה, המצווה חייב להצהיר בפני העדים כי זו צוואתו, ובאותו מעמד  02סעיף 

לה חותמים גם העדים על הצוואה כדי לאשר שהיו עדים לעריכתה בידי המצווה. הצוואה יכו

להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, אך החתימות חייבות להיות בכתב ידם של המצווה 

והעדים, ולהיחתם במועד עריכת הצוואה ולא במועד מאוחר יותר. מומלץ כי לפחות אחד 
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העדים יהיה עורך דין המתמחה בעריכת צוואות, כדי למנוע מהמצווה טעויות שעלולות לאחר 

 ה.מותו להביא לפסילת הצווא

         לחוק הירושה, צוואה בפני רשות היא צוואה הנאמרת בעל  00: על פי סעיף צוואה בפני רשות

פה או מוגשת בכתב בפני שופט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון. אם 

הצוואה נאמרת בעל פה היא מוקראת למצווה בידי הרשות, ובסופה יבואו הצהרה, חתימת 

 .אישור הרשות על מועד עריכת הצוואה וכי הצוואה נערכה בידי המצווההרשות ו

         לחוק הירושה אפשרות זו  02: ידועה גם בשם צוואת "שכיב מרע". על פי סעיף פה צוואה בעל

קיימת רק במקרה שהמצווה נמצא על סף מוות, או רואה עצמו במצב כזה. צוואה בעל פה 

צריכה להיעשות בפני שני עדים המבינים את שפת המצווה, ועליהם לרשום אותה בזיכרון 

להפקיד והנסיבות שהביאו לעריכתה. לאחר מכן יש  דברים הכולל את תוכן הציווי, התאריך

 הנסיבות חלפו אם ,חודש לאחר בטלה פה בעל צוואה .את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה

 .החיים בין עודנו והמצווה עריכתה את שהצדיקו

 

 טעויות נפוצות בכתיבת צוואה

 
         צוואות בכתב יד אינן יכולות להיות מודפסות בתוספת חתימה בכתב יד. הצוואה כתב יד :  

 כולה חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה בלבד. בכל מקרה אחר הצוואה תיפסל.        

         אדם שהמוריש מעוניין לרשום אותו כנהנה בצוואתו אינו יכול להיות נוכח נוכחות הנהנים :

  ת הצוואה או לקחת חלק פעיל, במישרין או בעקיפין, בעריכתה.בעת כתיב

         גם אם המוריש מציין בפירוש בצוואה כי לא ייערך בה שינוי צוואה אפשר לשנות תמיד :

 . בעתיד, התנאי נחשב בלתי חוקי

         חוות : אם עורך הצוואה הוא אדם מבוגר או חולה, רצוי לצרף לצוואה חוות דעת רפואית

דעת רפואית שקובעת כי הוא כשיר לערוך את הצוואה, כדי למנוע טענות על היעדר כשירות 

 משפטית של המצווה, השפעה לא הוגנת וטענות אחרות העלולות להביא לפסילת הצוואה. 

         מותר להתנות את חלוקת הרכוש ליורשים בתנאים, כל עוד הם נחשבים תנאים לא סבירים :

וניתנים לביצוע. אפשר להתנות, לדוגמה, כי הירושה תעבור לרשות ילדיו של לסבירים, 

המוריש רק לאחר שיגיעו לגיל מסוים, אך אי אפשר להתנות את הירושה בכך שיעברו 

 להתגורר במקום מסוים, למשל.

         מומלץ למנות אחראי על עיזבון שיורשיו נחשבים קטינים על פי החוק. קטינים קטינים :

 ומעלה. 91אינם יכולים לכתוב צוואה בעצמם, שכן החוק מכיר רק בצוואתם של בני 

  

 : הצוואה כולה חייבת להיכתב בכתב ידו של המצווה. חשוב לזכור
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 מי יכול לרשת על פי צוואה?

ימים מיום פטירתו. אם  222אדם יכול להוריש באמצעות צוואה גם לילדים שייוולדו בתוך 

בפירוש בצוואתו, הוא רשאי להוריש את רכושו גם לתאגידים, ובמקרה כזה  המוריש מציין זאת

 הזוכים בנכסי התאגיד הם אלו אשר זכאים ליהנות מנכסי העיזבון שהתאגיד זכה בהם.

מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת 

בצוואתו. גם מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו האחרונה  אותו, גם אם המוריש הזכיר אותו

של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, 

 אינו יכול לרשת.

 .לחוק הירושהכדי להבין יותר מי רשאי לרשת על פי הצוואה נתייחס 

 : 1בסעיף ותח חוק זה פ

 .ליורשיו עזבונור במות אדם עוב הירושה .1

 

 לחוק מפרש את המשמעות: 0ס'  -יורשים

הירושה היא על היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה;  .היורשים2

 .פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה

 

 קיימים שני סוגים בסיסיים של יורשים:בהתאם לסעיפים אלו 

 כלומר יורשים לפי הנורמות והכללים של חוק הירושה. -יורשים עפ"י דין .א

השיטה במ"י, זוהי שיטה מרחיקה לכת מבין המדינות  -יורשים/זוכים עפ"י צוואה .ב
 :02הדמוקרטיות, מבחינת חופש הצוואה. על חופש הצוואה מדובר בס' 

 . חופש לצוות22

התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת  )א( 

 אינה תופסת. -מאלה 

הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה  )ב( 

 בטלה. -או לבטלה 
 

זה לא קיים בכל המדינות הדמוקרטיות, כך למשל, במשפט הקונטיננטלי יש  החופש לצוות עיקרון

קוגנטי לטובת אדם לא יכול לצוות את כל רכושו למי שהוא חפץ, אלא יש הסדר  -כלל של שריון

מהעיזבון לטובת התלויים. כך, אדם לא חופשי לצוות את רכושו  9/2מקובל לשריין  -התלויים

 לחלוטין.

מה בכל זאת עושה שיטת המשפט שלנו בכדי לתקן את העיוות מבחינת רצונו של האדם? כדי 

ו(, קיימים ילדי 90שאדם לא יעשה ברכושו ככל העולה על רוחו )למשל יוריש הכל לבן אחד מתוך 

(, וכן את הזכויות 65לאלמן/ה /ילדים/הורים יש זכות למזונות מהעיזבון )ס'  -"מזונות מהעיזבון"

 שחוק הירושה מקנה. 



זוג, ילדים או הורים והם זקוקים למזונות, -הניח המוריש בן . הזכות למזונות 65

דין ובין זכאים הם למזונות מן העזבון לפי הוראות פרק זה, בין בירושה על פי 

 בירושה על פי צוואה.

 

לכן, מקפיאים סכומים גדולים מהעיזבון בכדי למלא אחר חובת מזונות מהעיזבון. זוהי למעשה 

תשובתו של המחוקק הישראלי להגבלת האדם, פן יצווה את כל רכושו ויותיר את התלויים בו 

 חסרי כל. 

 

 

כן. הוראות הצוואה גוברות  עפ"י צוואה?האם ייתכן מצב בו יש גם יורשים עפ"י דין וגם יורשים 

על הוראות החוק, אלא אם חלקים מסוימים מן החוק הם קוגנטיים. כיצד ייתכן מצב בו יש גם 

: אם אדם ירושה חלקית וצוואה חלקיתיורשים עפ"י דין וגם יורשים עפ"י צוואה? במצב של 

אז החלק שנותר ללא הוראה מצווה רק על מחצית העיזבון, ומחצית ממנו מותיר ללא הוראה, 

כלומר שלא מכוסה בצוואה/ הצוואה שותקת לגביו(, במילים אחרות, ס' זה מתיר מפורשות 

צוואה חלקית. אדם לא חייב להתייחס לכל עזבונו, ואז חלקים שאינם מכוסים בצוואה יחולקו 

 חוק הירושה. -עפ"י דין

 

לחוק  1וד להוראה המפורשת של ס' הפסיקה קבעה כי הסכם ממון גובר על צוואה, וזאת בניג
  הירושה שאומר שאין לעשות הסכמים על ירושה.

 . עסקאות בירושה עתידה8

הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו  )א( 

 בטלים. -אדם 

מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן,  )ב( 

 ם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה.תוקף אלא א-אינה בת
 

הנימוק המכריע של הפסיקה לכך שהסכם הממון גובר, היה שהכתובה עצמה תקפה למקרה של 

גירושין או למקרה של פטירה. האלמנה זכאית לקבל את סכום הכתובה בפטירת בעלה, ולכן אם 

הייתה נפסלת. מה היינו רוצים לומר כי שום הסכם לא יגבר על הצוואה, הרי שגם הכתובה 

 שחשוב לזכור הוא שחוי"מ גובר על חוק הירושה לעניין זה.

 

 העיזבון 
. גם ועדת טירקל לא הגדירה מהו עיזבון, וקבעה כי למושג עיזבון לא קיימת הגדרה בחוק הירושה

היא מותירה זאת לפסיקה. שכן ישנם נושאים/פריטים שונים שאנו לא יודעים אם הם כלולים 

האם כלולים בעזבון? התשובה היא שכן, אדם לא יכול  –א. למשל: חובות האדם בעיזבון או ל

לקבל זכויות ללא חובות. העיזבון כולל הן חובות והן התחייבויות )חובות עתידיים( כלפי נושה 

 העיזבון. 



במצבים בהם יש התחייבויות גדולות לגורמים שונים, ממנים מנהל עיזבון שינהל את כל הרכוש, 

ודעה לנושים וכו'. )בבתימ"ש למשפחה לא נוטים למנות מנהל עיזבון מאחר ומדובר יפרסם ה

 בשכר טרחה יקר(.

אומר כי נשוא הצוואה הוא נכס  02לחוק לגבי השאלה מהו עיזבון, ס'  9אע"פ שאין הגדרה בס' 

או מנכסי העיזבון או טובת הנאה מעיזבונו. מכאן אנו מסיקים כי העיזבון כולל נכסים של אדם, 

 רכוש מכל מין וסוג שהוא, וכן שירושה עפ"י דין חלה על אלה.

 . נושא הצוואה04

 –אדם רשאי לצוות לאחד או לאחדים  

 כל עזבונו או חלק יחסי מכל עזבונו; (1)

 מנה(. -נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מעזבונו )בחוק זה  (2)
 

 " )הוראות מוסריות(.לחלקים בצוואה שאינם רכושיים אנו קוראים "צוואת מוסר

 מה ערכם של הדברים המוסריים שאדם כותב בצוואה?לכן עולה השאלה 

התשובה היא שבימ"ש לא יבטל את החלק של ההוראות בצוואה, אך תוקפן של ההוראות אינו 

 ניתן לאכיפה משפטית.

יחד עם זאת, קיימת שיטה שבכל זאת מאפשרת למוריש לכפות על היורשים הוראות מסוימות 

למשל מי שינהל  -שלא קשורות במישרין לרכוש, וזאת ע"י התנאת תנאים/חיובים למתן הרכוש

 לחוק. 06בס' גם מצוואתי. מופיע  חלק מסוים-את המשק יזכה ב

המצווה רשאי להורות בצוואתו דבר שיורש יהיה חייב לעשותו, או להימנע  . חיובי יורש06

יוב כזה יכול לדרוש כל מי שמעונין במילוי, ואם היה מעשותו, במה שקיבל מן העזבון; מילויו של ח

 גם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו. -בדבר ענין לציבור 
 

לגבי ס' זה עולות שאלות רבות, כגון התנגשות עם תקנת ציבור. כך למשל אדם שאמר שמי 

קנת שמקבל סכום מסוים חייב לשים את תמונתו בסלון. עלתה השאלה האם זה לא נוגד את ת

 בטלה(. -)צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית 20ס'  -הציבור

 

 

? עלתה השאלה מה קורה עם אדם שלא קבע בצוואתו אם לקברו וכיצד בפס"ד האגר נ' האגר

הש' מנחם איילון אמר כי על בני המשפחה חלה חובה לקבור את המת בקבורה דתית, גם אם הם 

 מההלכה היהודית(.  -אב זאת מחוק יסודות המשפטלא קיבלו שקל מהעיזבון )ש

עם זאת ניתן לקבוע הוראות בצוואה לגבי הקבורה האזרחית, ולכן אדם כן יכול לקבוע הוראות 

לא משהו סתמי אלא  -בצוואה שאינן רכושיות, כך אדם יכול לקבוע גם לגבי הסדרי הקבורה שלו

 משהו מחייב. 

 



 מ"ט כט, וכל מקורות ההלכה דנים אף הם בעניין זה.  מקור המילה צוואה הוא בספר בראשית

 

כדי שיינתן לצוואה תוקף  קיימת בעיה מעשית אחת בנוגע לקביעת הסדרי הקבורה בצוואה:

משפטי, עליה לעבור בבימ"ש ולקבל "צו  קיום", לכן ייתכן שלא יספיקו לתת לה תוקף לפני 

  אות קבורה, בשלב כה מוקדם?קבורת המצווה. )כיצד ניתן ליישם צוואה הכוללת הור

 היכן מפקידים צוואה ?

 צו ירושההפקדת צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה מבטיחה שלא יינתן, לאחר מות המצווה, 

אדם המבקש להפקיד צוואה צריך להגיע  .שהשאיר מהצוואה התעלמות תוך צו קיום צוואה או

 זהות תעודת ,המקורית הצוואה בצירוף ,מגוריו שבאזור ללשכת הרשם לענייני ירושהאישית 

 צוואה להפקיד רשאי יהיה לא צוואה בעבר שהפקיד מי .בתקנות הקבוע פי על שובר תשלוםו

 המצווה ורק ,בכספת נשמרת הצוואה .שהפקיד צוואה כל בחזרה לקח כל קודם אם אלא ,נוספת

 פרטים לברר ניתן  המצווה של פטירתו לאחר רק .מותו יום עד ,בחזרה אותה לקבל יכול עצמו

בפקס או  המצווה של תעודת פטירה הרשם ללשכת להעביר יש .שהופקדו צוואות אודות על

 .בפרטים המעוניין של למנוח הקרבה דרגת פירוט בצירוף בדואר

 פסיקה בנושא ירושות וצוואות

 :חיה נובוגרוצקי ואח' נ' האפוטרופוס הכללי 3/82//4)נצרת( בש"א  676/67תע'  (1

 

 -לחוק הירושה, התשכ"ה 5שעלתה שם היתה בעניין היחס בין הוראות סעיף השאלה המשפטית 
לחוק העוסק בתיקון/ביטול צו ירושה או  20שעניינו הסתלקות מעיזבון לבין הוראות סעיף 9156

 .צו קיום צוואה

 :בית המשפט קבע

 .ן שהוכרעמשניתן צו ירושה/צו קיום צוואה, חל הכלל של סופיות הדיון ויש לראות בעניין כעניי

כחריג לכלל, הותיר המחוקק פתח לתיקונו/ביטולו של צו שניתן וזאת בתנאים הקבועים בסעיף 
 .לחוק 20

בית המשפט קבע, כי הלכה למעשה אישור הסתלקות מן העיזבון נעשה על דרך של תיקון הצו. 
 .לחוק במצטבר 20-ו 5לפיכך, על מבקש התיקון למלא אחר הוראות סעיפים 

)א( לחוק וכן למלא 5יקון להוכיח, כי העיזבון טרם חולק וזאת לאור הוראות סעיף על מבקש הת
)א( לחוק ולהצביע על קיומה של עובדה שלא הובאה בפני בית המשפט ואשר 20אחר הוראות סעיף 

 .לו היתה מובאת היה בה כדי להביא למתן צו אחר

שבשיקול הדעת, במסגרתה יתחשב בית יודגש, כי הסמכות לתיקון או לביטול הצו הינה סמכות 
 .המשפט, בין היתר, במועד הגשת הבקשה

 

 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית 11281/81בע"מ  (4

 :השאלה המשפטית

המבחנים לקיומה של "שקידה סבירה" לצורך הפעלתה של הלכת בית המשפט העליון בע"א 
 .56( 0רידמן פ"ד נח)בעניין האפוטרופוס הכללי מנהל עיזבון ברגמן נ' פ 1510/29
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כי קוימה בתיק זה "שקידה סבירה" התבססה על החלטת בית המשפט  קביעת בית משפט קמא ,
העליון בפסק דין ברגמן, כי ביחס לנספי שואה לא נדרש להוכיח פוזיטיבית שאין יורשים אחרים, 

 .יני הירושהאלא די להראות "שקידה סבירה" לאיתורם כדי לעמוד בנטל הראייתי הנדרש על פי ד

לשיטתו של בית משפט קמא, יש לפרש את המבחן כך שיחייב פעולות לאיתור יורשים 
 ."פוטנציאליים במקומות לגביהם יש אינדיקציה בבחינת "ראשית ראיה

המבקש שם טען, כי משקבע בית המשפט המחוזי, כי יתכן וקיימים יורשים פוטנציאליים, הרי 
כן החלתה במקרים אלו תהפוך את הליך האיתור להליך שאין להחיל כלל את הלכת ברגמן ש

 .פורמלי

בית המשפט קבע, כי הסוגיה הנדונה הינה יישום הלכת ברגמן. הוא גם קבע כי רמת השקידה 
הנדרשת היה תלויית נסיבות המקרה, המידע המצוי היקף פעולות החיפוש, רמת הדיוק של המידע 

 .מהלכו לא נוצר קשר עם בני המשפחהשנמסר, משך הזמן שחלף מאז פטירת המנוח ב

 .בנוסף לכך, יש לקחת בחשבון אף את שווי העיזבון

בית המשפט קבע כי השקידה במקרה זה לא היתה בגדר "שקידה סבירה" ולפיכך התקבל הערעור 
 .והדיון הועבר לבית המשפט לענייני משפחה

 

 -'א.ס. נ' מ.א. ואח 24318/82ם( -תע' )י (3

 :הסוגיה

בית המשפט לענייני משפחה לבטל צו ירושה, שניתן ע"י בית הדין השרעי, וזאת סמכותו של 
בטענה שהצו השרעי הוצא בחוסר סמכות, שכן לא ניתנו הסכמות כל הנוגעים בדבר כמצוות סע' 

 .)א( לחוק הירושה 966

הלכה פסוקה היא כי במקרה בו ניתן צו ע"י בית דין דתי בהיעדר הסכמה, הרי זה משולל כל 
 .קףתו

לחוק הירושה עוסק בביטול ותיקון צווים, ומאפשר לבית המשפט אשר נתן את הצו  20סעיף 
 .מלכתחילה, לתקן/לבטל את הצו שנתן

לחוק הירושה הוא עיקרון כיבוד הערכאות והעובדה שלערכאה שנתנה  20הרציונאל אחר סעיף 
הסוגיות השנויות את הצו יש את מלוא הנתונים הנדרשים על מנת שניתן יהיה לברר את 

  .במחלוקת

 .בית המשפט קבע כי יש לפעול ראשית לביטול הצו הקיים בפני בית הדין שנתן אותו

 

 האפוטרופוס הכללי נ' אהרון גסטיק 837/82/בש"א  168/81ם( -ה.פ )י (2

 :הסוגיה

ביטול החלטה המורה על מחיקת הערות ניהול לטובת האפוטרופוס הכללי על נכס, ורישומה 
 .מחדש

 :ית המשפט קבעב

רשות מינהלית רשאית לחזור ולדון בהחלטה שנתנה, שכן החלטה מינהלית אינה החלטה סופית 
 .ולא חל עליה עיקרון גמר המלאכה

שינוי ההחלטה המינהלית יכול לנבוע משינוי בתנאים העובדתיים, בצרכים החברתיים או 
הרשות, רשאית לחזור בה הימנה במדיניות. החלטה מינהלית אשר באה לקיצה ע"י החלטה של 

לא רק במקרים של טעות או תרמית, אלא גם במקרים של היסח הדעת, ראיה חדשה, תנאים 
תנאים שהשתנו, בין על פי הוראת חוק מפורשת ובין על פי עקרונות שקבעו שקבעו בתי המשפט. 

ים אף חייבת לא זו בלבד, כאשר מינהלית עמדה על כך שנפל פגם בהחלטתה, היא רשאית ולעית
לשנות את ההחלטה. טרם הביטול על הרשות לשקול את ההשלכות הנובעות משינוי ההחלטה או 

 .ביטולה ובין היתר לבדוק את הסתמכות הצדדים



לחוק הפרשנות . במקרה  96מקור הסמכות לשינויה של החלטה מינהלית נלמד מהוראות סעיף 
ס מניהולו של האפו"כ, קיימת סמכות זה, בו עסקינן בביטול ההחלטה הנוגעת לשחרור נכ

 .9121 -)ג( לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע( התשל"ח01ספציפית המצויה בתקנה 

בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה לא היתה למבקשים ציפייה סובייקטיבית לשחרור הנכס, 
כי במקרה זה היו ולפיכך נדחתה טענת ההסתמכות אשר הועלתה על ידם. בית המשפט קבע, 

עובדות אשר חיזקו את ההצדקה לביטול החלטת האפוטרופוס הכללי לשחרור הנכס מניהול. סוף 
 .דבר הורה בית המשפט על רישום מחדש של הערת ניהול לטובת האפוטרופוס הכללי

 עיזבון המנוחה עליזה כהן ז"ל 14816ם( -יר )י (1
 

 :הסוגיה המשפטית

ענות מבקש העיכוב מתמקדות בשאלת היקף העיזבון ולא בשאלת עיכוב מתן צו ירושה מקום בו ט
זהות היורשים וחלקם בעיזבון, זאת כאשר שאלת היקף העיזבון מתבררת בפני הערכאות 

 .המוסמכות

 :החלטת הרשם

צו ירושה הינו צו דקלרטיבי, המצהיר על יורשיו של המנוח באשר הם. בשלב ההכרזה על יורשיו 
בעיזבון, שאלת היקפו של העיזבון אינה רלבנטית כלל. את שאלת היקף העיזבון של המנוח וחלקם 

יש לברר במסגרת הליכים משפטיים שונים. מאחר ואין מחלוקת בשאלת זהות היורשים וחלקם 
 .בעיזבון, אין מקום לעכב מתן צו ירושה

 

 עיזבון המנוח טנאי אשר ז"ל 21682יר )ת"א(  (7
 

 :הסוגיה המשפטית

מקום בו מתבקש תיקון מספר תעודת הזהות של היורש בצו הירושה, כאשר מספר חיוב באגרה 
 .תעודת הזהות המופיע בצו הירושה תואם את המספר המופיע על גבי הבקשה

 

 :החלטת הרשם

לשכת הרשם לענייני ירושה עורכת את צו הירושה בהתאם לפרטים הנמסרים בבקשה לצו ירושה. 
כתוצאה מטעות שנפלה בפרטים שנמסרו בבקשה, אין זו טעות כאשר שיבוש בצו הירושה נגרם 

 סופר של הרשם לענייני ירושה, כי אם טעות של המבקש, ותיקונה טעון תשלום אגרה

 

 

 

 


