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 פתח דבר
 

לחוק הירושה. מנהל  79המשפט מכוח סעיף -ידי בית-מנהל עזבון מתמנה על

המשפט. -ידי מוריש בצוואתו אינו יכול לפעול ללא מינוי בית-עזבון שנבחר על

צודק כגון: -המינוי כאמור ייעשה כל עוד אין סיבות העושות אותו לבלתי

 מיעוט נכסי עזבון או מיעוט חובות לדוגמה. 

 

לחוק הירושה וביניהם לכנס את  82דיו של מנהל העזבון הוגדרו בסעיף תפקי

נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון ולחלק את יתרת 

העזבון בין היורשים. על מנהל העזבון מוטלת חובה סטטוטורית לממש את 

 העזבון ולחלקו בין היורשים תוך זמן סביר.

 

ן ואין אפשרות למנות מנהל עזבון רק לגבי מנה לפי המינוי מתייחס לכלל העזבו

 הצוואה. מנהל עזבון ינהל את העזבון כולו ללא הבדל של סוגי נכסים.

 

זאת ועוד. זמכויותיו של מנהל עזבון רחבות ביותר, ואין היורשים רשאים 

המשפט. מנהל עזבון נושא בתפקיד -לעשות בעזבון אלא ברשותו או ברשות בית

המשפט ואינו עושה דברם של היורשים או -ידי בית-וטל עליו עלשל נאמנות שה

של צדדים מעוניינים אחרים, גם אם מינויו נבע מלכתחילה מפניית מעוניין 

 בדבר.

 

המשפט על פעולת מנהל עזבון הוא פיקוח קבוע ומתמשך, ואין -הפיקוח של בית

ו איננו, לראותו רק כהתערבות מזדמנת. בניהול עזבון המדובר ברכוש שבעלי
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והפיקוח דרוש כדי להבטיח שלא יבולע לרכוש והוא יכונס ויישמר בדרך 

 הטובה והיעילה לטובת הזכאים לו.

 

המשפט גם -ידי בית-לחוק הירושה קובע כי המינוי חייב להיעשות על 81סעיף 

כאשר נקבע מנהל עזבון בגדרה של הצוואה. מעמדו של מנהל עזבון מבוסס, גם 

לחוק  81המשפט. סעיף -ידי מצווה, על המינוי מטעם בית-להוצע בצוואה עאם 

המשפט את שיקול הדעת הסופי אם לאשר מינוי מנהל -הירושה מותיר לבית

 עזבון המוצע בצוואה ואם לאו. 

 

כלל ימנה אדם כמנהל עזבון שכל המעוניינים בדבר -המשפט בדרך-יוער, כי בית

ת המתאים ביותר. כאשר לא הסכימו עליו, ובמקרה של חילוקי דדעות ימנה א

נקבע מנהל עזבון בצוואה ויש חילוקי דעות בין היורשים, צודק יהיה למנות 

המשפט לא קושר בהצעת היורשים -מנהל עזבון נייטרלי. במקרה האחרון, בית

 למינוי מנהל העזבון.

 

המשפט שלא למנות אדם כמנהל עזבון שכל שיתוף פעולה -בסמכותו של בית

שים נדון מראש לכישלון, ושכל פעולתו וכהונתו תביא למריבות בינו לבין היור

והתדיינות אין קץ. במקרה וישנה הוראה בצוואה בדבר מינוי אדם למנהל 

כן קיימים טעמים -עזבון יש לקיימה וליתן תוקף לרצונו של המנוח, אלא אם

 מיוחדים המצדיקים סטיה מן הכלל האמור. 

 

 י מנגנונים למינוי מנהל עזבון.קובע שנ 1965-חוק הירושה, תשכ"ה

  

)א( לחוק הירושה, והמתקיים כאשר המנוח 78האחד, הקבוע בסעיף 

השאיר אחריו צוואה או כשאין הוראה של המוריש בצוואתו בעניין מינוי  לא

המשפט ימנה מנהל עזבון כאשר כל -מנהל עזבון. במקרה כגון זה, בית



 פתח דבר

 מהדורה שלישית
 

3 

כמה, ימונה אדם ניטרלי כפי המעוניינים בדבר הסכימו עליו, ובהיעדר הס

 המשפט.-שיחליט בית

  

לחוק הירושה, לפיו קיימת הוראה בדבר מינוי מנהל  81השני, הקבוע בסעיף 

המשפט ימנה מנהל עזבון, את מי שהמנוח -עזבון בצוואה. במקרה כגון זה, בית

קבע בצוואתו, בין אם קיימת התנגדות למינוי מצד הנהנים, כולם או חלקם, 

קיימת התנגדות מצד צדדים שלישיים, זולת אם מנהל העזבון אינו  ובין אם

המשפט או הרשם לענייני -יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי, או שבית

ירושה משוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא 

 לחוק הירושה. 81למנותו, כאמור בסיפא לסעיף 

  

 )א( לחוק78בון בין על דרך הוראות סעיף המשפט ימנה מנהל עז-מכאן, בית

 , במקרים הבאים:הירושה לחוק 81ובין על דרך הוראות סעיף  הירושה

 

אשר המנוח הותיר אחריו רכוש רב, שיש צורך לאתרו ולכנס את כל , כהראשון

 נכסי העזבון.

 

כאשר קיים הצורך לגבות דמי שכירות משוכרים המחזיקים בנכסי , השני

  העזבון.

 

 כאשר אין הידברות בין היורשים., ישיהשל

 

כאשר היורשים אינם יכולים להגיע להסכמות בעניין נכסי העזבון , הרביעי

דין יעקב ניז'ינסקי ואח' נ' אלינה בן דוד -עורך 109040/03יפו( -}עז' )ת"א

 ({.2004) 294(, 1)2004מש -, תקואח'
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כל הסכסוכים משפט לענייני משפחה את -מטרת המחוקק היא לרכז בבית

הנגזרים מחוק הירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו, שכן, המחוקק נמנע מלפצל 

את סמכות השיפוט שבחוק הירושה באופן שסכסוכי ירושה בין בני משפחה 

המשפט לענייני משפחה, וסכסוכי ירושה, שהצדדים המעורבים -ידונו בבית

יעקב לזר  9880/99 משפט רגיל }ת"ע )ת"א(-בהם אינם בני משפחה, ידונו בבית

 ({.2001) 1(, 2)2001מש -, תקנ' יחקאל וולפמן ואח'

  

כפי שנראה בחיבור זה, מעמדו של מנהל העזבון עדין במיוחד היות ומחד, 

ניצבת חובתו לדאוג לנושים, במידה ואלה קיימים ומאידך, מחובתו לפעול 

ובת כנאמן לאינטרסים של היורשים. לכן, במסגרת איזון זה, ומאחר שח

המשפט והוא פועל תחת פיקוחו, על -הנאמנות של מנהל העזבון היא לבית

מנהל העזבון שיתמנה, לפעול לטובת העזבון ולשמירת היחס הראוי בין 

 האינטרסים של הנושה לבין האינטרסים של הזוכים.

  

בחיבור זה, נעסוק במינויו של מנהל עזבון זמני וקבוע, חובותיו, סמכויותיו 

 וזכויותיו.
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רק א': הגדרת המונח "עזבון" והנכסים פ

 הנכללים בעזבון
 

 כללי. 1

 קובע כדלקמן: 1965-תשכ"ההלחוק הירושה,  40סעיף 

  

 . נושא הצוואה40"

 :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)

  

 קובעת כדלקמן: 1998-ז לתקנות הירושה, התשנ"ח45תקנה 

  

 ((3)תיקון התשס"א) שווי העזבון ז.45"

נכסי העזבון לצורך קביעת שווי העזבון הם כל אותם נכסים שהיו  )א(

פי הפרטה -מכן, על-בעזבון במועד פטירת המוריש או שנוספו לאחר

 ותוספת הפרטה, אם הוגשה.

טרחת מנהל העזבון ייקבע שוויים של נכסי -ת שכרלצורך קביע )ב(

 העזבון כדלקמן:

השווי ביום פטירת המוריש בצירוף הפרשי  -נכסים כספיים  (1)

( "המדד: "הצמדה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן )להלן
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טרחה, -שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפסיקת שכר

 ירת המוריש;לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום פט

השווי ביום מימושם או ביום חלוקתם ליורשים  -נכסים אחרים  (2)

בלא מימוש, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה בשיעור עליית 

-המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפסיקת שכר

טרחה, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום המימוש או יום 

 , לפי העניין."החלוקה ליורשים בלא מימוש

  

מסקירת סעיפי חוק הירושה לא מצאנו כל הגדרה מפורשת שהיא למונח 

לחוק הירושה, עולה כי עזבונו של  40זאת, ממקרא סעיף -עם-"עזבון". יחד

אדם יכול לכלול בתוכו נכסים ממשיים, כגון: נכס מקרקעין ונכסים מופשטים, 

 זכות יוצרים על יצירה וכיוצא בזה. כגון:

  

ז לתקנות הירושה, ניתן ללמוד על הגדרת העזבון, 45ועוד. ממקרא תקנה  זאת

 מהגדרת שוויו.

  

יוער, כי עזבון לא כולל הוראות מוסריות אולם, יש באפשרותו להתנות את 

לחוק  45עד  43קבלת העזבון בקיומן של הוראות מסוג זה }ראו סעיפים 

 י מפסיק וחיובי יורש{.תנא-תנאי דוחה, יורש על-הירושה העוסקים ביורש על

 

( לחוק הירושה, כנכס מנכסי עזבון, או 2)40מנה מוגדרת בסעיף זאת ועוד. 

מנה של נכס  -טובת הנאה מעזבון. לעניין זה, מנה יכול ותהייה משני סוגים 

מסויים שאינו מוגדר וידוע כל צרכו -מסויים, מוגדר וידוע ומנה של נכס בלתי

ניהול עזבון המנוחה צפריה זנקביץ'  3021/05בש"א )משפחה ת"א( } בצוואה

תמ"ש )משפחה ; (2005) 194, 193(, 2)2005מש -, תקז''ל נ' האפוטרופוס הכללי

מנהל  עזבון המנוח אלג'ם בנימין 17604/99( "אבש"א )ת, 6070/99ת"א( 
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 215, 213(, 1)2000מש -, תקהעזבון הזמני עו"ד מאיר בזק נ' אביבה מנחם

(2000).} 

 

אין תוקף לצוואה כאשר כל שמצווה בה הוא כי ולה, לחוק הירושה ע 40מסעיף 

הדירת יורש, שהרי מהביטוי "רשאי לצוות כלומר שלילת זכויות בירושה, 

 לאחד או לאחדים" למדים אנו שאין הוא רשאי לשלול מהם. 

 

שפיר נ' } 122/86ע"א  -ניתנה בהנ"ל ההלכה בדבר פירושו של סעיף 

כי , נתניהו ש' השופטתכב' ({, שם קבעה 1990) 738 ,(1פ"ד מד) ,קליבנסקי

מלמד שהחוק רואה צוואה רק בהוראה חיובית, לחוק הירושה  40סעיף 

 המעניקה זכויות בנכס. 

 

נדונה צוואה, אשר כללה רק הוראה המדירה את שני ה פרשה אולם באותו

מי פי דין מלרשת בעזבון, ולא נכללה בה כל הוראה המלמדת ל-היורשים על

 פי דין הודרו. -יוענקו הזכויות בעזבון לאחר שכל היורשים על

 

לא שללה אפשרות להקיש, בנסיבות מתאימות, מן  נתניהו ש' השופטתכב' 

פי דין, ההוראה לא תוכר. -ההלכה האנגלית, לפיה אם הודרו כל היורשים על

 306/06ע"מ )מחוזי חי'(  -בכמו במקרה  -מנגד, אם הודרו רק חלק מן היורשים 

יראו בכך משום  -{ (2007) 10018, 10008(, 2)2007מח -, תקפלונית נ' אלמונית}

היועץ  4660/94ע"א }ראה גם  פי דין-הענקה מכללא ליורשים האחרים על

 ({. 1999) 88 ,(1, פ"ד נה)המשפטי לממשלה נ' לישיצקי

 

, 10008(, 2)2007מח -, תקפלונית נ' אלמונית} 306/06ע"מ )מחוזי חי'(  -ב

ערה לכך, כי כי הינה כב' השופטת ש' שטמר { קבעה (2007) 10019

נעשתה  לישיצקיפרשת בהתייחסותם של השופטים לסוגיית הצוואה המדירה 
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לב שניתן -משמעית ובשים-על דרך האגב, האוביטר, אולם נוכח עמדתם החד

ין, פי ד-, שכן שם נישל המנוח את כל יורשיו עלמהלכת שפירלאבחן את ענייננו 

פי דין, -כאן נישל המנוח רק את הידועה בציבור שלו, ויש לו יורשים נוספים על

ידי -, כי יש ליתן תוקף לרצונו של המת עלהיאילדיו הביולוגיים, הרי שסבורה 

, כך שיחול רק במקרה בהם לא לחוק הירושה 40פירוש מצומצם של סעיף 

 פי דין.-נשארו יורשים על

 

אפרתי לאה , עזבון המנוח מאיר אפרתי ז"ל} 9980/02ת"ע )משפחה ת"א(  -ב

המשפט -{ קבע בית(2003) 176, 175(, 2)2003מש -, תקנ' האפוטרופוס הכללי

לחוק הירושה, "מנה" היא "נכס מנכסי העזבון" שהמוריש  40פי סעיף -עלכי 

 התייחס אליו בצוואתו וציווה אותו במפורש ליורש מסויים. 

 

, לא ציווה את הדירה נשוא ההסתלקות למערערת מאחר והמורישבמקרה דנן, 

 -בנפרד, אלא ציווה לה את כל עזבונו, למעט דירה אחרת שאותה ציווה לבנו 

 איננה בגדר "מנה". - הדירה נשוא ההסתלקות

 

 פי ביטוח-. דין תשלומים על2

 כללי 2.1

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 147סעיף 

  

פי -פי חוזה ביטוח, על-מותו של אדם על "סכומים שיש לשלם עקב

פי עילה דומה, אינם -או בקופת תגמולים או על קצבהחברות בקופת 

 בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון."

  

 חוק הירושה לא מחיל דין אחד על כלל נכסי המוריש.
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ע חוק הירושה מחריג נכסים וזכויות מסויימות של מוריש מכלל נכסיו וקוב

 לחוק הירושה. 147להם הסדר נפרד, הקבוע בסעיף 

  

ידי -לחוק הירושה, מוציא מתחולת העזבון כספים וזכויות שכונו על 147סעיף 

יא  משפטים ג' טדסקי זכויות מלבר לעזבון }גד טדסקי "זכויות מלבר לעזבון"

פילוסוף נ' "תעוז" קופת תגמולים לשכירים בע"מ  293/72; ע"א 20)תשמ"א(, 

({, שהיקפם עשוי להיות 1973) 535(, 2, פ"ד כז)ד בנק לאומי לישראל בע"מלי

משמעותי ביותר. מדובר בהוראה המסדירה את המשאבים שהינם נכסים 

מלבר לעזבון, אשר עליהם לא חלים דיני הירושה החלים על נכסי עזבון }עב' 

אות עזבון המנוחה דליה באב"ד ז"ל ואח' נ' קרן הגמל 1460/03יפו( -)ת"א

 1493(, 3)2006עב -, תקבניהול מיוחד -המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ 

(2006.}) 

  

והם  החלוקה של הכספים לא נעשית בהתאם לכללים הקובעים בחוק הירושה

להוראה  אינם מתחלקים בין היורשים, אלא, הם משולמים למוטב בהתאם

אם בדרך אחרת שנתן המיטיב בעודו בחיים, אם במסמך ההצטרפות לקופה ו

פישר  3807/90; ע"א 1973-)ב( לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג36}ראה סעיף 

(, 5, פ"ד מז)נ' תמר קופת תגמולים מרכזית ליד בנק דיסקונט לישראל בע"מ

104 (1993.}) 

  

לחוק הירושה, היא "לעודד את הציבור לצבור  147כל מטרתו של סעיף 

יאלי תחת הפרט ואשר חשיבותם משאבים שיפרשו רשת של ביטחון סוצ

כפולה: לפרט ולמשפחתו מספקים משאבים אלה ביטחון סוציאלי לעת זקנה 

או לאחר המוות, ובנוסף השקעת הכספים באפיק חיסכון ארוך טווח מניבה 

הולצברג ואח' נ' אביבה מירז -גל גורן 4377/04תועלת לחברה כולה" }ע"א 

 ({.2007) 848(, 3)2007על -, תקואח'
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 "זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון" 2.2

סיפא לחוק הירושה קובע במפורש את הכלל שכספים, בין היתר,  147סעיף 

בקופת גמל אינם באים בכלל העזבון, "זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון", 

 קרי, אם יש התניה הקובעת כי הכספים בקופות הגמל הם בכלל העזבון.

  

לחוק הירושה צריכה  147תה של הסיפא לסעיף ההתניה הנדרשת לצורך תחול

ה במקום מוטבים מוגדרים פי-עלמשמעית, ו-להיות מפורשת, ברורה וחד

 3807/90ע"א  -המשפט ב-ייכללו הכספים בעזבון. יפים לעניין זה דברי בית

 ({:1993) 110-109, 104(, 5, פ"ד מז)מירי פישר נ' תמר קופת תגמולים}

  

דר הוראת החוק המרכזית הקובעת את שהוא בג 147סעיף  "...

מעמדם המשפטי של כספים שבידי קופת תגמולים, קובע כלל ולצידו 

יוצא מן הכלל: הכלל הוא שכספים שבקופת תגמולים אינם בכלל 

העזבון, קרי הם אינם מתחלקים לפי דיני הירושה, אלא משולמים לפי 

רפות ההוראה שבין המוריש, בחייו לקופה האמורה, במסמך ההצט

 לקופה או בדרך אחרת.

  

היוצא מן הכלל הוא, שבעל החשבון יכול להתנות שהכספים המגיעים 

 לעזבון.

  

יכולה  -ההתניה המכלילה את כספי הקופה בעזבונו של בעל החשבון 

להיכלל במסמך ההצטרפות, נוסחה של ההתניה היא כי בעל החשבון 

 זבון."מורה לקופה למסור כספיו בקופה עם מותו לידי הע
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הכוונה היא כי העמית יציין מפורשות עת הוא פותח החשבון, כי במקרה של 

מוות יש לשלם הכספים לעזבונו. על העמית במקרה זה, להימנע מלנקוב 

מירב שאבי נ'  19850/98יפו( -בשמות מוטבים מוגדרים }ראה גם תמ"ש )ת"א

עזבון  13080/99יפו( -(; ת"ע )ת"א2002) 9(, 2)2002מש -, תקג'רדלין שאבי

-, תקכוח היועץ המשפטי לממשלה-המנוחה, הקרן לטיפול בחסויים נ' בא

 ({.2002) 2(, 1)2002מש 

  

ש' מ' נ' עזבון המנוחה פלונית באמצעות יורשיה } 700/05תמ"ש )חד'(  -ב

"קביעת  כי כב' השופטת שפרה גליק ({ קבעה2006) 9(, 1)2006מש -, תקואח'

רך של הודעה לחברת הביטוח או לקופת הגמל ולא מוטב בצוואה, הוא רק ד

ע"א " }ראה גם מסמך "המכניס" את הזכויות בקופת הגמל בגדר העזבון

 493(, 5, פ"ד נד)שושנה כץ נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים 233/98

(2000}). 

  

 ובהמשך דבריה:

  

לעניות דעתי, בכך הוסרה אבן הנגף הראשונה מדרכי. כאמור,  .6"

נני מקבלת את הטענה שהזכרת שמות ילדי המנוחה בצוואתה, אי

"הפכה" את הזכאות בקופות הגמל לחלק מהעזבון. לא התעלם מעיני 

 147הויכוח הקיים בפסיקה בין הגישה "הירושתית" לפרשנות סעיף 

לחוק הירושה לבין הגישה "החוזית כלכלית" ואולם נדמה שויכוח זה 

כדי לתת תשובה לטענת יורשי אלמוני ז"ל, אינו שייך לענייננו, ואין בו 

לפיה עצם האיזכור בצוואה של קביעת מוטבים יש בה כדי להכליל 

 בעזבון." כספי קופת הגמל
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כאמור לעיל, היוצא מן הכלל הוא כי בעל החשבון יכול להתנות שהכספים 

הנמצאים בחשבון, יועברו לעזבון. ההתניה, המכלילה את כספי הקופה בעזבונו 

בעל החשבון, יכולה להיכלל במסמך ההצטרפות. לפיכך, עולה השאלה  של

האם התניה כאמור יכולה להיכלל בצוואה, ולאו דווקא במסמך ההצטרפות 

 לקופה או במסמך אחר המופנה לקופה.

  

אנו סבורים כי ההתניה יכולה להיכלל בצוואה ובלבד שהודעה עליה תימסר 

 לקופה במעמד ההתקשרות.

  

(, 3)2007מח -, תקע' ר' עזבון המנוחה מ' א' ז"ל ואח'} 1649/07חי'( בר"ע ) -ב

 :כב' השופט י' עמית ({ נפסק מפי2007) 14016

  

 האם כספי קופת הגמל הם חלק מהעזבון?"

מנת שכספי קופת הגמל יהיו חלק מהעזבון, -יש הגורסים כי על .11

ויש  נדרשת תניה מפורשת ביחסים החוזיים בין העמית לבין הקופה

הגורסים כי כאשר שינוי המוטב נעשה מכוחה של צוואה בלבד, אזי 

כספי הקופה נכללים בעזבון, ובלבד שההוראה בצוואה נוסחה באופן 

 הדין.-לפסק 9וראה בהרחבה בעניין כץ לעיל פסקה  -ברור 

  

 לתקנון שיאון קובעת כי: 13הוראת סעיף 

  

ומים העומדים לעיל, משום הכללת הסכ 12'אין בהוראות סעיף 

 לזכותו של הנפטר בקופה לעזבונו.'

  

לצוואת המנוחה בה  3לטעמי, הוראת התקנון גוברת על הוראת סעיף 

וראה דודי שורץ  -נאמר כי הכספים בקופות הגמל יהוו חלק מהעזבון 
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במאמרו "כספי ביטוח חיים, קופות גמל ודומיהם כמשאבים מלבר 

 .259-251(, 1993יח ) עיוני משפט העזבון"

  

כספית במקרה שלפנינו -מכל מקום, למסקנה זו אין נפקות אופרטיבית

)בהתחשב בכך שאין חובות לעזבון ואין תביעת מזונות מהעזבון(, 

למעט העובדה שהכספים בשיאון לא אמורים להיכלל בפרטת העזבון 

כחלק מהעזבון. עם זאת, איני רואה מניעה לראות את מנהל העזבון 

או שלוח מטעמה של המנוחה, לצורך חלוקת הכספים בכובע של נאמן 

 בין המוטבים, כפי שקבעה המנוחה בצוואתה."

  

 ביטוח חיים 2.3

לחוק הירושה, למדים אנו, כי תשלומים מכוחו של חוזה  147מלשונו של סעיף 

לביטוח חיים אינם נכללים בעזבון. תשלומים אלה, לא נכללים בכלל נכסי 

כלל  8991/06ם רשאים להיפרע מהם }בש"א )יר'( העזבון ונושי המנוח אינ

 4570(, 3)2007של -, תקחברה לביטוח בע"מ נ' אלכסנדרוביץ' רבקה גיטל ואח'

(2007.})     

  

 פיצויי פיטורין 2.4

 :קובע כדלקמן 1963-תשכ"גהלחוק פיצויי פיטורים,  5סעיף 

 

 ((2תיקונים: התשל"ז, התש"ם, התשע"ד )מס' ) . עובד שנפטר5"

)א( נפטר עובד, ישלם המעסיק לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו. 

זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע  בן -ן זה י" לענישאירים"

זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי  בציבור כבן

נוסח )גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי  ענייןבמבוטח ל
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ילדים והורים  -זוג או ילדים כאמור  , ובאין בן1968-, התשכ"ח(משולב

שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של 

עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה על -הנפטר לפחות שנים

 הנפטר.

זוג או ילד  פיטורים משתלמים לשאירים שאינם בן )ב( היו פיצויי

הדין האזורי לעבודה ויינתנו -ביתהתלוי כאמור, יופקדו הפיצויים ב

הדין האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, -לשאירים שיקבע בית

 בהתחשב במצב הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר.

)ג( פיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם 

 "כחלק מהעזבון.

  

עובד או המחוקק העדיף את טובתם ורווחתם של שאירים או תלויים ב

תחולה של דיני הירושה -במבוטח, על פני יורשיהם. מטעם זה, נקבעה אי

הכלליים, באופן מוחלט או באופן מסוייג, בנושאים שונים שהוסדרו בדיני 

 הביטחון הסוציאלי.

  

לחוק פיצויי פיטורים, כי אם עובד נפטר, ישלם המעביד  5לפיכך, נקבע בסעיף 

תו, וכי פיצויים אלה "לא יראו אותם כחלק לשאיריו פיצויים כאילו פיטר או

דניאל  9-74)ג( לחוק פיצויי פיטורים }דב"ע נב/5קטן -מהעזבון" כאמור בסעיף

יורשי  246-0; דב"ע נו/216, פד"ע כד חברת מעדני דן בע"מ ואח' -שחר 

 ({.1996) 802(, 3)96אר -, תקהמנוחה בדיעה יוסף נ' המוסד לביטוח

  

 קופת גמל 2.5

ספים בקופת הגמל יסודה בהסדר בין המיטיב, יוצר המשאבים, לבין צבירת כ

שמו -קופת הגמל, ולפיו יקבע המיטיב מוטב שיהא זכאי לכספים הנצברים על
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בקופת הגמל, לאחר פטירת המיטיב ובכפוף לתנאי ההסדר }דודי שורץ "שינוי 

דיסהרמוניה בחקיקה ובפסיקה  -המוטב בקופת גמל ובביטוח חיים 

{. בהיעדר התניה, לא יכללו כספים 346, 345(, 1992יז ) עיוני משפט "ויישובה

פי שגם הם, כיתר נכסי המוריש, עוברים עם -על-אלה בין נכסי העזבון, אף

 מותו.

  

עזבון המנוחה דליה באב"ד ז"ל ואח' נ' קרן הגמלאות } 723/06ע"ע  -ב

הדין -({ בית2008) 106(, 1)2008אר -, תקהמרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ

לחוק  147האזורי דחה את תביעת המערערים תוך קביעה כי לפי סעיף 

הירושה, כספי המנוחה שהצטברו בקרן אינם חלק מן העזבון, ולכן המערערים 

 המשפט של ערעור דחה את הערעור.-לא זכאים להם מכוח ירושה. בית

    

 קרן השתלמות 2.6

, פורסם באתר האינטרנט נבו ת ואח'פלונית ואח' נ' אלמוני} 2686/91ת"ע  -ב

המשפט כי "על השאלה, אם קרן ההשתלמות היא בבחינת -({ קבע בית1993)

לחוק הירושה" יש  14 -)ב( לחוק החוזים ו36"עילה דומה" לעניין סעיפים 

 להשיב בחיוב. זאת ועוד:

  

והן קופת תגמולים הן קופות להן מפריש העובד  קצבה"הן קופת 

ה סכומי כסף מתוך משכורתו, וסכומים אלה במשך שנות עבוד

פי רוב עם פרישתו ולעיתים, במקרים בהם -משתלמים לו בהמשך, על

נפטר החבר, הם ישתלמו ליורשיו. אף קופת קרן ההשתלמות היא 

קופה לה מפריש החבר במהלך שנות עבודתו סכומי כסף מתוך 

מקרה משכורתו, ואלה עומדים בהמשך לרשותו, או לרשות יורשיו, ב

 של פטירתו."
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 המשפט כי:-עוד קבע בית

  

לחוק הירושה קובע, שאם הותנה במפורש שסכום הכסף  147"סעיף 

כך יהיה. ואכן בעניינו הותנה כך במפורש בסעיף  -צריך להגיע לעזבון 

לצוואה. המנוח הוסיף והודיע, כפי שצויין לעיל, בהודעה לקרן ביום  6

ספי הקרן הצבורים לזכותו. , כי המבקשת הינה המוטב לכ8.2.91

 )ב( לחוק החוזים."36לתוצאה זהה אנו מגיעים לפי הוראת סעיף 
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 פרק ב': אמצעים לשמירת העזבון

 לחוק( 77)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-תשכ"הההירושה, לחוק  77סעיף 

 

  . אמצעים לשמירת העזבון77"

-נהל עזבון רשאי ביתבכל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא נתמנה מ

ין בדבר או מיזמת עצמו, לנקוט אמצעים יהמשפט, לפי בקשת מעונ

הנראים לו לשמירת העזבון או לשמירת זכויות בעזבון, לרבות עיכוב 

זמני של פעולות בנכסי העזבון, מתן צו למכירתם של נכסים פסידים 

  "שבעזבון ומינוי מנהל עזבון זמני.

 

ק בשמירת העזבון עד למינוי מנהל עזבון. סעיף לחוק הירושה, עוס 77סעיף 

לדאוג שערכם של נכסי  ומטרתו כולל הוראה לגבי מינוי מנהל עזבון זמניהנ"ל, 

שניהול העזבון יועבר לידי היורשים או  העזבון יישמרו עד שימונה מנהל עזבון

 עצמם. 

 

כל  , מוסמך לעשותלחוק הירושה 77סמך סעיף -מנהל העזבון הזמני שמונה על

ל כדי לשמור על ערכי נכסי העזבון והזכויות ופעולה, הנראית לו מתאימה והכ

 .בו

 

מציין מהן סמכויותיו של מנהל העזבון הזמני, לחוק הירושה אינו  77סעיף 

אולם ברור הוא כי תפקידו לשמור על העזבון ועל הזכויות בו. כך לדוגמה יכול 
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לחוק הירושה, למכור  77ף סמך הוראת סעי-ורשאי מנהל העזבון שמונה על

 נכסים פסידים, הנמצאים בעזבון.

 

מינוי מנהל עזבון זמני הינו סעד זמני אשר נועד למלא את החלל בניהול העזבון 

 מהמועד שלאחר פטירת המוריש ועד למתן צו ירושה/קיום צוואה. 

 

תפקידו של מנהל העזבון הזמני הוא לפעול לכינוס ושמירת נכסי העזבון ולא 

יעת זכויות מהותיות בנכסי העזבון בין היורשים לבין צדדים שלישים או לקב

 ,(2פ"ד לו), אביבה לוי נ' טובה אסיאו 253/81ע"א }בין היורשים לבין עצמם 

193 .} 

 

נוקט בהליכים הוא דרך זו מנהל העזבון הזמני אינו יוצר זכויות יש מאין ואין ב

שים בטרם ניתן צו ירושה/קיום שיש בהם כדי לפגוע בזכויות מהותית של היור

 צוואה.

 

המשפט לבחון האם למנות מנהל עזבון זמני עליו להידרש בראש -בבוא בית

ובראשונה לשאלת הצורך במינוי מנהל עזבון זמני וזאת בהתייחס לשני 

 עניינים: 

 

האם נכסי העזבון הם בכמות ובאיכות כזו המצריכים ניהולם עד , האחד

 . להכרעה בתובענה

 

צדדים שלישיים ידי -עלידי מי מהצדדים היריבים ו/או -האם ננקטו על, יהשנ

 מנהל עזבון זמניידי -עלפעולות משמעותיות בנכסי העזבון שמצדיקים ניהולם 

, פורסם באתר פלונית נ' אלמונית 1530/01ת"ע  ,2802/02בש"א }ראה למשל 

 האינטרנט נבו{. 
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להבדל בין מנהל עזבון זמני המשפט קיימות שתי גישות בנוגע -בפסיקת בתי

 לבין מנהל עזבון קבוע. 

 

מינויו של מנהל עזבון זמני בא למטרה מצומצמת, , הראשונהפי הגישה -על

 שמירה על העזבון, ואת סמכויותיו יונק מנהל העזבון הזמני מתנאי מינויו

 {.(1963) 1454, פ"ד יז לחוביץ נ' עזבון ד' בוגיר 500/62ע"א }

 

השתרש הנוהג למנות מנהל עזבון זמני לביצוע תפקידים , ניההשפי הגישה -על

 . אחרים מלבד שמירת העזבון

 

המשפט, תפקידו של -"באין הוראה אחרת מטעם ביתפי הגישה האחרונה, -על

מנהל עזבון זמני אינו שונה מזה של מנהל עזבון אחר אלא באחד: מנהל עזבון 

 מנהל זמני אינו מוסמך לכך"גם מחלק את נכסי העזבון בין היורשים, ואילו 

ראה גם עז' )ת"א( ; (1966) 92 ,(2, פ"ד כ)טראובר נ' מנהיים ואח' 474/65ע"א }

 69 ,(2)99מש -, תקדור-רוטשילד נ' עמותת בת-שבע דה-עזבון בת 5650/99

(1999)}. 

 

כאשר קיימת מחלוקת באשר לשאלה אם הזכויות בדירה מהוות, בכלל, נכס 

לחוק הירושה, שכן, סעיף  77קום ליתן סעד לפי סעיף מנכסי העזבון, אין מ

דן בנקיטת אמצעים "לשמירת העזבון" ולא בהליכים לקביעת זכויות הנ"ל 

ע"א } מהותיות בנכסים בין היורשים לבין צדדים שלישיים או בינם לבין עצמם

(; המ' )חי'(       1982) 193 ,(2, פ"ד לו)אביבה לוי נ' טובה אסיאו 253/81

 {.(1997) 662 ,(3)97מח -, תקללוש אוגני )ג'ני( נ' עמידר החברה 26209/97

 



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

20 

מינוי מנהל עזבון לא מעכב את ההליכים שננקטו בלשכת ההוצאה זאת ועוד. 

-ידי בית-לפועל, ואיננו משמש עילה להסרת עיקול על נכס של עזבון שהוטל על

 .{(1972) 631 ,(2, פ"ד כו)צין נ' לוי 583/71ע"א } המשפט

 

המשפט -לחוק הירושה, מעניק את הסמכות לבית 77אף האמור, סעיף -על

לענייני משפחה, לעכב באופן זמני פעולות הוצאה לפועל בנכסי העזבון. 

המשפט להבחין בין חובות מובטחים לבין -הדעת, על בית-בהפעילו את שיקול

ה עזבון המנוח אלג'ם נ' אביב 6070/99תמ"ש )ת"א( } חובות שאינם מובטחים

 .{(2000) 213 ,(1)2000מש -, תקמנחם

 

על בעל חוב שאיננו מובטח, להמתין עד לבירור  -חובות שאינם מובטחים 

ידי מנהל העזבון. בעל חוב שאינו מובטח, רשאי לפנות -החובות וסילוקם על

המשפט בבקשה למתן הוראות למנהל העזבון, באם סבור כי מנהל -לבית

מנהל מס עזבון נ'  131/78ע"א עניין זה גם }ראה ל העזבון מעכב את פעולתו

 .{(1979) 424 ,(1, פ"ד לג)עזבון מילר

 

 67הביטוי "מעוניין בדבר" מופיע רבות בסעיפי חוק הירושה. כך לדוגמה, סעיף 

המשפט בבקשה לתיקון -לחוק הירושה מאפשר לכל המעוניין בדבר לפנות לבית

לחוק הירושה מאפשר  78 צו ירושה או צו קיום צוואה או לביטולם. סעיף

לחוק הירושה מאפשר  83למעוניין בדבר לבקש מינויו של מנהל עזבון. סעיף 

למעוניין בדבר לבקש מתן הוראות למנהל העזבון בכל דבר הנוגע למילוי 

 תפקידו.

  

-המונח "מעוניין בדבר" לא מוגדר בחוק הירושה. משכך, נאלצה פסיקת בתי

 ט הובעו דעות שונות. המשפ-המשפט לפרשו. בפסיקת בתי
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 לאמץ נוסח "כולל וגמיש"המחוקק בנקיטת הביטוי "מעוניין בדבר" ביקש 

 ,(5, פ"ד מה)הדין הרבני הגדול בירושלים ואח'-משולם נ' בית 673/89בג"צ }

594 (1991)}. 

 

כב' { קבע (1995) 250 ,(2, פ"ד מט)עאסי נ' עאסי ואח'} 3154/94רע"א  -ב

הנוגע בדבר" הוא... מי שטוען לזכות הנאה "ישירה" " "כי  השופט י' קדמי

"מעוניין בדבר" יכול -פי צוואה, בעוד שה-פי דין או כזוכה על-בעזבון כיורש על

שיהיה גם מי שטוען להנאה "עקיפה" מן העזבון מכוחו של יורש או זוכה 

כאמור. ברם, גם זה וגם זה הם הנהנים עצמם, וזכותם להנאה הינה זכות 

 "."ציפייה" לזכות בעתיד-להבדיל מ "קיימת",

 

"מעוניין בדבר" הם, איפוא, רק אלה, שאם -""נוגע בדבר" ועוד נקבע כי 

יד" מן העזבון, ולא כלול מי שמצפה יהם עצמם נהנים "מ -מתקבלת גרסתם 

פוקס  49/64ע"א }ראה גם  לרשת אותם, תהא "ציפייתו" סבירה ככל שתהא"

 .{(1964) 438 ,(2, פ"ד יח)נ' קוסובסקי

 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 67סעיף 

  

 )תיקון התשנ"ח(  . הגשת התנגדויות67"

כך הרשם לענייני -הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על

ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת 

לענייני  התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם

 ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו." 

 

לחוק הירושה, יפה גם  67משמעות הביטוי "מעוניין בדבר" כפי שמופיע בסעיף 

 לחוק הירושה.  78 -ו 77לעניין סעיף 
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"אין מניעה שלא רק יורש יוכל להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה נדגיש כי 

שה ולו בעקיפין ובלבד שתהיה לאותו אלא גם כל מי שיש לו עניין בבק

"מעוניין" תועלת מההליך. כך יכול נושה של יורש אשר הסתלק מירושה לבקש 

את ביטול צו הירושה מהטעם שאם יבוטל הצו והחייב יוכרז כיורש יוכל אותו 

 186/06יפו( -בש"א )ת"א} נושה להיפרע את חובו מחלק היורש בעזבון"

אה גם ; ר(2007) 1898 ,(3)2007מח -, תקחי אבזבקי אסתר נ' אבזבקי בכור

 .{(1995) 250 ,(2, פ"ד מט)עאסי נ' עאסי 3154/94רע"א 

 

כאשר המנוח השאיר אחריו חובות כספיים לדוגמה, רשאים הנושים להגיש 

שכן הינם בקטגורית "מעוניין בדבר" כאמור בסעיף  ,בקשה למינוי מנהל עזבון

ממש את הזכויות המצויות בעזבון, לחוק הירושה. מטרת הבקשה היא ל 77

מנת שבחלוקת העזבון, יתחשבו בחוב הנטען שחב -שמירה על נכסי העזבון ועל

 ,(3)2001מח -, תקדניאל מלר נ' סע נא בע"מ 2315/01ע"א )חי'( } המנוח לנושה

21981 (2001.) 

 

החייב מסרב להפעיל את -זאת ועוד. "כאשר נושה של יורש סבור כי היורש

יני הירושה במטרה לסכל את מימוש החוב, יוכל הנושה להפעיל מנגנון ד

הכונס הרשמי  110/89ע"א } המנגנון האמור", קרי, הינו "מעוניין בדבר"

 .{(1992) 638 ,(3, פ"ד מו)כמפרק בנק צפון אמריקה נ' ישראל גלבוע

 

 כב' השופטקבע { (1969) 29 ,(1, פ"ד כג)יעקובס נ' חודסמיט} 238/68ע"א  -ב

כי מעוניין בקיום צוואה בתור נהנה בעתיד זכאי לדרוש ממי שמונה  קיסטר י'

 -ידי המוריש כמבצע הצוואה, לקבל צו קיום צוואה ובמקרה של סירוב -על

 לבקש מינוי מנהל עזבון. 
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, גורס ד"ר שטראוס כי קיסטר י' כב' השופטבהסתמך על דברים אלה של 

ירושה או לצו קיום צוואה, הינו גם "מעוניין בדבר", הרשאי להגיש בקשה לצו 

דיני הירושה ד"ר פ' ה' שטראוס } נושה העזבון ונושה של יורש מהעזבון

 .{113תש"ל(, ה) בישראל

 

נדונה { (1968) 91 ,(1, פ"ד כב)בלומה כהן רייך נ' שלמה אייגר} 329/67ע"א  -ב

-בון. בית)ב( בנוגע לפיטורי מנהל עז92זהותו של "מעוניין בדבר" לעניין סעיף 

בש"א }ראה גם  "מעוניין בדבר" לצורך סעיף זה-המשפט קבע כי נושה ייחשב ל

 .{(2007) 13457 ,(4)2007מח -, תקפרץ דולפין נ' משה אלכריאף 17483/07 )חי'(

 

{ (1995) 843 ,(1, פ"ד מט)יהודית גרינשפון נ' מנחם שכטר} 2390/92ע"א  -ב

ורש מהעזבון הינו "מעוניין בדבר" קבע כב' השופט ד' לוין כי גם נושה של י

קרייתי  165656/05יפו( -בש"א )ת"א}ראה גם  לחוק הירושה 78לצורך סעיף 

 .{(2005) 9125 ,(3)2005של -, תקיוסף נ' דירב החזקות בע"מ ואח'

 

פי דין, מסרבים ו/או מביעים דעתם כי אין הם -במקרה והיורשים עלכלומר, 

בוע בחוק הירושה, יכול הנושה של המנוח, מעוניינים להפעיל את המנגנון הק

 להפעיל את המנגנון כאמור. 

  

 דלקמן:)א( לחוק הירושה קובע כ78סעיף 

 

המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, למנות, בצו, מנהל -"בית

 עזבון."

  

 דלקמן:לתקנות הירושה קובעת כ 31תקנה 
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תוגש בידי "בקשה למינוי מנהל עזבון, לרבות מנהל עזבון זמני, 

 מעוניין..."

  

לאור הפרשנות המרחיבה, כל מי שיש לו נגיעה בצורה כזו או אחרת לעזבון או 

הכונס  110/89ה גם ע"א }רא למנוח, יוכל להגיש בקשה למינוי מנהל עזבון

 {. (1992) 638 ,(3, פ"ד מו)הרשמי כמפרק בנק צפון אמריקה נ' ישראל גלבוע

 

 :המשפט מנהל עזבון זמני-הם ימנה ביתם בכן, נמנה להלן רשימת מקרי-אם

 

קיים סכסוך בין היורשים ולא ברור למי מהיורשים מהו היקף , כאשר הראשון

 העזבון.

 

נכסי העזבון מצריכים טיפול מיוחד כגון: טיפול למול שוכרים , כאשר השני

, שכטר ואח' נ' קפלן ואח' 123/59ע"א } בנכסי העזבון, השכרת נכסי העזבון

 .{(1959) 976 פ"ד יג

 

ישנו הצורך למכור נכסים פסידים לרבות הקטנת הוצאות של , כאשר השלישי

 העזבון.

 

דין וקיים חשש ממשי כי -אחד היורשים הוא קטין או פסול, כאשר הרביעי

פעולות של יורשים אחרים יקפחו אותו. יוער כי לא בכל מקרה שבו היורש הוא 

 קטין, ימונה מנהל עזבון זמני. 

 

, פולרסהיים נ' האפוטרופוס הכללי} 6845/92עז' )ת"א(  -ב לדוגמה נפסקכך 

המשפט את הקשה למינוי מחמת העובדה -דחה בית{ 970 ,(1דינים מחוזי לב)

 כי לא הוכח כי קיים חשש ממשי לפיו הקטין עלול להיות מנושל מנכסי העזבון.
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ובכך  כאשר היורשים מסרבים להפעיל את מנגנון דיני הירושה, החמישי

ורד  715/98המ' )נצ'( } מסכלים את האפשרות של נושה לגבות מן העזבון

 {. (1998) 975 ,(9, דינים מחוזי כ)חממות ורדים נ' יעקובי

 

המשפט סבור כי לטובת כל הנוגעים בדבר יש למנות מנהל -כאשר בית, השישי

א רע"} עזבון זמני שינהל את החברה עד שיתבררו כל הסכסוכים בין הצדדים

. {(1988) 924 ,(3)88על -, תקפנינה )פרינה( צוריאנו נ' מרים חכמוב 292/88

 דברים אלה יפים גם לגבי ניהול עסק.

 

איננה רשימה סגורה וכל בקשה תידון ת המקרים שלעיל, רשימנדגיש ונציין כי 

, כאשר טובת העזבון מאפשרת להמתין זאת-עם-יחד פי נסיבותיה.-לגופה ועל

המשפט ימנע מלמנות מנהל עזבון -או צו קיום צוואה, בית לקבלת צו ירושה

, דור-רוטשילד נ' עמותת בת-עזבון הברונית דה 5650/99עז' )ת"א( } זמני

 .{(1999) 203דינים משפחה א, 

 

דין הצהרתי, שהגיש יורש כנגד יורש אחר, -כאשר מוגשת תובענה לפסק

איננה נכללת  המצהיר כי התובע הינו הבעלים של הדירה ומשכך הדירה

המשפט למנות מנהל עזבון זמני, ש"יחליף" את -בעזבון, אנו סבורים כי על בית

-היורש הנתבע ושייצג את העזבון בתובענה שהוגשה, שכן, כל עוד לא קבע בית

המשפט אחרת, הדירה שייכת לעזבון ומשכך קיים הצורך לתבוע את העזבון 

 ולא את היורש הנתבע. 

  

( ר'ת"ע )י} ני יכול ויהא צד לתביעה כתובע או כנתבעלכן, מנהל עזבון זמ

וכפועל יוצא, אף ניתן { (1996) 876 ,(1)96מח -, תקמזרחי נ' רג'י ואח' 1194/95

 976, פ"ד יג שכטר ואח' נ' קפלן ואח' 123/59ע"א } לצרפו כצד למשפט

המשפט -. מנהל עזבון זמני יכול מכוח סמכותו לערער על החלטת בית({1959)
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אילן איגוד ישראלי  22870/02ראה גם תמ"ש )יר'( } כאה גבוהה יותרלער

טראובר נ'  474/65(; ע"א 2004) 309 ,(3)2004מש -, תקלילדים נפגעים נ' נ' י'

 ,(1, פ"ד לא)גפן נ' ויינשטוק ואח' 162/76; בר"ע (1966) 92 ,(2, פ"ד כ)מנהיים

222 (1976) .} 

 

ל עזבון זמני, מוגבלות לסעדים של סמכויותיו ותפקידיו של מנהנבהיר כי 

 "עזרה ראשונה" לשם שמירת נכסי העזבון או זכויות הכלולות בו. 

  

עיקר תפקידו של מנהל עזבון זמני הוא לכנס את נכסי העזבון, טרם מתן צו 

הירושה או צו קיום צוואה. יוער כי תיתכנה סמכויות מוגבלות אחרות למנהל 

 של כל מקרה ומקרה. העזבון הזמני, בהתאם לנסיבות 

  

המשפט, תפקידו של מנהל עזבון -"באין הוראה אחרת מטעם ביתזאת ועוד. 

זמני אינו שונה מזה של מנהל עזבון אלא באחד: מנהל עזבון גם מחלק את 

ש' שוחט, מ' } נכסי העזבון בין היורשים, ואילו מנהל זמני אינו מוסמך לכך"

-תשס"הה)הוצאת סדן, מהדורה שישית,  דיני ירושה ועזבוןגולדברג, פלומין י' 

 . ({1966) 92( 2, פ"ד כ)טראובר נ' מנהיים 474/65ראה גם ע"א ; 168(, 2005

 

המשפט -העניק המחוקק לביתלחוק הירושה,  77סעיף בהוראת כאמור, 

דעתו נדרש לצורך שמירה על נכסי -סמכות רחבה לתת כל סעד אשר לפי שיקול

 העזבון ועל הזכויות בו. 

 

, כך לחוק הירושה 77ת סעיף הסעד של מתן חשבונות ודאי כלול בהוראפיכך, ל

המשפט כבול לכללים המקובלים למתן חשבונות -שלא בהכרח יהיה בית

-בתביעות אזרחיות רגילות, ובסמכותו לתת צו בנושא זה ככל שלפי שיקול

דעתו יש מקום לכך לפי מצב העובדות הידועות לו באותו שלב ראשוני של 
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 רופוסעזבון המנוח פלוני נ' האפוט 41730/07עז' )משפחה יר'( } הול העזבוןני

 {. (2009) 362, 360(, 4)2009מש -, תקהכללי

 

ין או ילחוק הירושה, חפץ לאפשר לצד מעונ 77תוכנו של סעיף פי -עלהמחוקק 

עצמו, ליתן כעין "סעד ארעי" לאותה תקופת ביניים,  המשפט-אף מיוזמת בית

 ן ישמרו נכסי העזבון. מנת שאכ-על

 

עניינו של סעד שכזה, כל עוד ואין בנמצא מי שידאג לשמירת נכסי העזבון, 

ובראש ובראשונה מנהל העזבון. ברור שמעת שמונה מנהל עזבון, שוב אין 

 להיזקק למתן סעד ארעי זה. 

 

 77סעיף  תימוכין לפרשנות זו ניתן למצוא גם במיקומו של הסעיף האמור.

הינו הסעיף הראשון בפרק השישי לחוק הירושה, שכותרתו ה לחוק הירוש

"הנהלת העזבון וחלוקתו" וכסעיף הראשון בסימן א' "שמירת העזבון". 

 למעשה, סימן א' כולל רק את הסעיף האמור, זאת ותו לא. 

 

המשך הפרק השישי מסימן ב' ואילך עניינו מנהל העזבון, מינויו, תפקידיו 

 וכדומה. 

 

, בכל עת, המשפט-ביתכן בהוראה כללית שעניינה סמכויות -לא מדובר אם

להורות על אמצעים לשמירת העזבון, אלא באותה תקופה טרומית ראשונית 

 עד ששמירת העזבון תבוצע באמצעות מנהל העזבון, או שהעזבון יחולק. 

 

משכך, ברור מאליו כי לכאורה מעת שמונה מנהל העזבון הזמני, שוב לא נצרך 

להוראות סעיף זה, הואיל ומנהל העזבון הזמני במסגרת תפקידו המשפט -בית

 המשפט. -ידי פניה זו או אחרת לבית-ידאג לשמירת העזבון, לרבות על
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כן, גם אם ניתן לטעון כי הסעיף מבדיל בין מינוי מנהל עזבון לבין מינוי -על-יתר

ף מנהל עזבון זמני, וכשמנהל עזבון זמני רשאי לפנות בבקשה בהתאם לסעי

הרי לאחר שניתן צו לקיום צוואה, אין כל מקום לנקיטת אמצעי , האמור

, ח. ק. נ' א. פ. 1169/09בר"ע )מחוזי ת"א( } שמירה במסגרת הסעיף האמור

 {. (2009) 14431, 14427(, 1)2009מח -תק

 

עזבון המנוח יוסף ברנס באמצעות נ' בנק אוצר } 27094-08-15( 'א )חי"ת -ב

כי  המשפט-בית({ קבע 2015) 92704(, 4)2015של -, תקפרץהחייל חיפה סניף מ

נתבע הייתה מוליכה לתוצאה הידי -קבלת הפרשנות המשפטית המוצעת על

לפיה בכל מקרה בו בעל חשבון בנק נפטר ומותיר אחריו חוב בחשבון, 

האפשרות היחידה של הבנק להגן על זכויותיו בטווח הקצר היא הגשת בקשה 

 ירושה. לחוק ה 77לפי סעיף 

 

מדובר בתוצאה שכרוכה בעלויות לא מבוטלות, אותן צפוי הבנק לגלגל על נכסי 

 העזבון ובמקרים מסויימים גם על היורשים עצמם. לפיכך, אין מקום במקרה

 הסף.-לסלק את התביעה עלהנדון 

 

יש לקדם את התהליך של הוצאת צו ירושה המשפט ראה לנכון לציין כי -בית

דין בתיק כדי שלא יווצר מצב בו מי -בטרם יינתן פסקאו צו קיום צוואה 

מיורשי המנוח יחוייב לשלם סכום העולה על הסכום המקסימלי אותו ניתן 

 לחוק הירושה. 134עד  126לגבות בהתאם לסעיפים 

 

({ עלו 2015) 63(, 3)2015מש -, תקפלוני נ' אלמוני} 2140-11-14( "אע )ת"ת -ב

ם יש למנות מנהל עזבון זמני לנכסי המנוחה שתי שאלות מרכזיות: האחת, הא

מחוץ לישראל. השניה, האם יש למנות מנהל עזבון זמני לנכסי המנוחה 

 בישראל. 
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לטענת המבקש, יש הכרח במינוי מנהל עזבון . הלכה לעולמה בבלגיה, המנוחה

אין מקום וצורך  2מס'  מנגד, לטענת משיב. זמני לעזבון המנוחה בישראל

 .זבון זמני בישראלבמינוי מנהל ע

 

המשפט, בדחותו את הבקשה למינוי מנהל עזבון זמני לנכסים שמחוץ -בית

מוצא היא שכאשר מדובר במוריש תושב חוץ אשר הנקודת לישראל קבע כי 

הותיר נכסים מחוץ לישראל אין מקום למנות מנהל עזבון זמני בישראל לצורך 

ובר בעזבון רחב היקף אשר ובפרט כאשר מד ניהול העזבון המצוי מחוץ לישראל

 .מרביתו מפוזר בבלגיה ובשוויץ ואך מיעוטו בישראל

 

המשפט כי -אשר למינוי מנהל עזבון זמני לנכסים המצויים בישראל קבע בית

הן ביחס לא מצא הצדק, בנסיבות המקרה, להורות על מינוי מנהל עזבון זמני 

שננקטו בנכסים  להיקף הנכסים השנויים במחלוקת, הן ביחס לטיב הפעולות

 .אלו

 

מ נ' עזבון המנוח "בנק דיסקונט לישראל בע} 43983-10-14ק )עכו( "תא -ב

המשפט כי במקרה -({ קבע בית2015) 78177(, 2)2015של -תק, ל"אבגי משה ז

 77כבר הוגשה תביעה והתובע נקט הליך של מינוי מנהל עזבון לפי סעיף הנדון 

לעכב ההליכים בתביעה עד לבירור  דרך המלך הינה. לפיכך, לחוק הירושה

 .זהות היורשים וגילוי היקף נכסי העזבון

  

סניף  - "מגריב חדיד נ' בנק לאומי לישראל בע} 32566-08-14( 'ק )חי"תא -ב

תביעה המשפט כי -({ קבע בית2014) 115727(, 4)2014של -תק ,שדרות הגעתון

 .יםמעוררת קשיים משפטיים לא פשוטדנן מסוג התביעה בתיק 
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ידי הגשת בקשה -דרך המלך לתבוע חוב שהותיר אחריו אדם שנפטר היא על

לחוק הירושה. מדובר בהליך  77למינוי מנהל עזבון זמני בהתאם לסעיף 

מסורבל ויקר. זאת כנראה הסיבה לכך שהתובע בתיק זה כמו גם נושים 

ידי הגשת תביעות כנגד -נוספים של עזבון מנסים לעקוף את דרך המלך על

העזבון באמצעות היורשים. הדיון בתביעות שכאלו מחייב זהירות מרובה, שכן 

 בשלב הזה אין לתובע עילת תביעה כנגד היורשים. 

 

של -, תקמ נ' שגיא קליין"מי רעננה בע} 52855-03-14ק )ראשון לציון( "תא -ב

מקום שאדם הלך לעולמו, כל כי המשפט -({ קבע בית2014) 115743(, 4)2014

ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, טרם נעשה בירור מקיף של זהות  עוד לא

היורשים, האם ערך המוריש צוואה, ערך העזבון, החלקים בעזבון ושאלות 

 נוספות רלוונטיות בעניין זה. 

 

לכן, יש להמתין למתן צו קיום צוואה או צו ירושה או למינוי מנהל עזבון 

 ן. ולתבוע את היורשים או את מנהל העזבו

 

ככל והליך כאמור מתעכב, אם מחמת שנראה כי יורשי המנוח מסרבים להפעיל 

את מנגנון הירושה במטרה לסכל את מימוש החוב ואם מחמת סיבה אחרת, 

ן בהתאם לחוק הירושה למינוי מנהל עזבון ירשאי נושה ליזום הליך כצד מעוני

 110/89ה, ע"א לחוק הירוש 78-77 סעיפים}זמני או בבקשה להוציא צו ירושה 

 ,(3, פ"ד מו)הכונס הרשמי כמפרק בנק צפון אמריקה בע"מ נ' ישראל גלבוע

, פורסם באתר ע' א' מ' ח' נ' א' ח' 7197-09-13( 'ש )מחוזי חי", עמ838

הליך  -תזכיר חוק הירושה )תיקון  אהכן, ר-כמו; 02.02.14האינטרנט נבו )

 לו{.  ודברי ההסבר 2014-תשע"דהחלופי למימוש חובות מן העזבון(, 
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אפשרות נוספת, אשר הוצעה בעיקר מקום שבעל דין נפטר במהלך ניהול 

ההליך, הינה צירוף יורשיו הפוטנציאלים של המנוח כחליפיו וזאת, לאחר 

שתוגש בקשה נתמכת בתצהיר שיפרט מועד פטירת המנוח, העדר מנהל עזבון, 

חלוף הזמן מעת אף -העדר בקשה להוצאת צו קיום צוואה או ירושה על

ע"א }הפטירה והעובדות המבססות זהות יורשו הפוטנציאלי של המנוח 

, פורסם באתר האינטרנט נבו עתילי נ' בנק הפועלים בע"מ 4923/09

(12.10.10) .} 

 

מקום שמדובר בראשית ההליך, טרם ניתן צו ירושה או המקרה דנן, בנסיבות 

יורשי המנוח ומה חלקו של צו קיום צוואה, לא ברור האם הנתבעים הם אכן 

כנגד מי דין -פסקאין מקום ליתן כן, -ועלכל אחד מהם בעזבון, אם בכלל, 

 . יתכן וכלל אינם חבים בחובות העזבון ואינם בעלי הדין הנכונים בתביעהיש

 

מוריש, כאשר -לתבוע חלק מהיורשים בגין חובו של המנוחלשאלה האם ניתן 

ש "עמ -הדין ב-ראה בהרחבה את פסק ואהטרם ניתן צו ירושה או צו קיום צו

 12925(, 1)2014מח -תק, ע' א' מ' ח' )המנוח( ואח' נ' א' ח'} 7197-09-13( ')חי

(2014 .}) 
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 מינוי מנהל עזבון פרק ג':

 לחוק( 78)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 78סעיף 

  

 יקון התשנ"ח( )ת . מינוי מנהל עזבון78"

המשפט רשאי, לפי בקשת מעוניין בדבר, למנות, בצו, מנהל -)א( בית

 עזבון. 

)ב( הייתה הבקשה בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר, תוגש הבקשה 

לרשם לענייני ירושה; הוגשה בקשה כאמור, רשאי הרשם לענייני 

ת ירושה למנות בצו מנהל עזבון, ויהיו לו, לעניין המינוי, הסמכויו

 ."89המשפט לפי סעיף -הנתונות לבית

  

 קובעת כדלקמן: 1998-)א( לתקנות הירושה, התשנ"ח31תקנה 

  

 )תיקון התשס"א(  . בקשה למינוי מנהל עזבון31"

)א( בקשה למינוי מנהל עזבון, לרבות מנהל עזבון זמני, תוגש בידי 

מעוניין, אם כל הצדדים הנוגעים לעניין הסכימו לבקשה, לרשם 

יני ירושה המוסמך; ואולם הגשת בקשה למינוי מנהל עזבון לפי לעני

לחוק, אינה טעונה הסכמת הנוגעים בדבר, באין הסכמה  81סעיף 

כאמור או אם הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום לרשם לענייני 

המשפט, תוגש הבקשה בידי מעוניין בדבר -ירושה והועברה לבית

 המשפט..."-לבית
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 קובעת כדלקמן: 1998-ירושה, התשנ"חלתקנות ה 32תקנה 

  

 . תוכן הבקשה32"

)א( המבקש יפרט בבקשתו את הטעמים שעל יסודם יש למנות מנהל 

 עזבון ואת שמו ומענו של מנהל העזבון המוצע, אם הוצע. 

)ב( היה ידוע למבקש כי המוריש קבע בצוואתו מבצע צוואה או מנהל 

ם הצוואה תלווה בבקשה עזבון, תצויין גם עובדה זו והבקשה לקיו

למינויו כמנהל עזבון; התנגד המבקש למינוי יציין זאת בבקשה לקיום 

 הצוואה ויפרט את נימוקיו להתנגדות." 

  

לחוק הירושה קובע כי הסמכות למנות מנהל עזבון זמני או קבוע  78סעיף 

לתקנות הירושה, העוסקת  1המשפט לענייני משפחה, שכן, תקנה -נתונה לבית

המשפט -המשפט המוסמך לפי חוק הירושה הוא בית-רות, קובעת כי ביתבהגד

 לענייני משפחה. 

  

לתקנות הירושה, העניקה לרשם לענייני ירושה את  31זאת ועוד. תקנה 

 הסמכות למינוי מנהל עזבון זמני או קבוע במקרה וכל הצדדים הסכימו לו. 

  

וסמך למנות מנהל בהתאם ללשון חוק הירושה, הרשם לענייני ירושה לא מ

לחוק הירושה  77עזבון זמני או קבוע בהיעדר הסכמת כל הצדדים. סעיף 

ואינו  המשפט בלבד את הסמכות למנות מנהל עזבון זמני-מעניק רק לבית

לחוק הירושה,  78זאת, סעיף -אומר דבר בנוגע לסמכותו של הרשם. לעומת

המשפט ולרשם -יתהמתייחס למינוי מנהל עזבון קבוע, מעניק את הסמכות לב

 גם יחד.  {בהסכמת כל הצדדים}
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חוסר בהירות זה באשר לסמכותו של הרשם למנות מנהל עזבון זמני נדון 

המשפט לענייני -המשפט לענייני משפחה בו הותיר בית-דין של בית-בפסק

משפחה למחוקק לומר את דברו בעניין זה, תוך קיום לשון החוק, לפיו, 

המשפט לענייני משפחה ולא -ון זמני נתונה אך לביתהסמכות למינוי מנהל עזב

עזבון המנוח פלוני ז"ל נ' הרשם לענייני  6780/02ת"ע )ת"א( גם ראה } לרשם

 2146/07; בש"א )יר'( 458 )ג(,דין שלום, התשס"ג-, פסקיאביב-ירושה בתל

 {. (2007) 25254 ,(2)2007של -, תקאטיאס קרן נ' ביטון חביב ז"ל ואח'

 

ר בחוסר מסוגלות היורשים להסדיר את כל הקשור בעזבון ובנכסיו כאשר מדוב

אין בכך סיבה מספקת למינוי מנהל עזבון וניתן למנות אדם מטעם היורשים 

כוח. עם זאת, מקום ששמירת זכויותיהם של הנושים או של היורשים -כמיופה

 עזבון 3404/04עז' )חי'( } המשפט למנות מנהל עזבון-דורשת זאת רשאי בית

 .{(2005) 15314 ,(3)2005של -, תקהמנוח ש' א' נ' עזבון המנוח ש' א' ז"ל ואח'

 

ככלל, חוק הירושה לא מחייב מינוי מנהל עזבון, והיורשים רשאים לנהל את 

אולם, כאשר לא מדובר בביצוע פעולות ניהול עזבון והעזבון ולחלקו בעצמם. 

 3404/04עז' )חי'( } זבוןהמשפט על מינוי מנהל ע-פשוטות ומהירות, יורה בית

 15314 ,(3)2005של -, תקעזבון המנוח ש' א' נ' עזבון המנוח ש' א' ז"ל ואח'

(2005)}. 

 

כן, במקרה של חובות גדולים, אנו סבורים כי עדיף כי ימונה מנהל עזבון. -כמו

זאת, כאשר המנוח לא השאיר אחריו כל עזבון שהוא, אין למנות מנהל -לעומת

 .({1954) 224, פ"ד ח נרינר נ' ברויברו 181/52ע"א } מה לנהלעזבון שכן אין 

 

המנוח הותיר אחריו רכוש רב, שיש צורך לאתרו ולכנס את כל נכסי כאשר 

ובנוסף לכך  העזבון, לגבות דמי שכירות משוכרים המחזיקים בנכסי העזבון
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כך שהם אינם יכולים להגיע להסכמות היורשים למשל, הידברות בין אין 

 109040/03יפו( -עז' )ת"איש צורך למנות מנהל עזבון } - ן נכסי העזבוןבעניי

 294 ,(1)2004מש -, תקדין יעקב ניז'ינסקי ואח' נ' אלינה בן דוד ואח'-עורך

(2004)}. 

 

יש בו פרטי תכולה וחפצי אומנות יקרי ערך; ; העזבון מורכבכך גם כאשר 

יש צורך למנות מנהל  -כאשר תביעה אחת כבר הוגשה  לעזבון חובות כבדים

 911 ,(3)2001מש -, תקגיל קליש ואח' נ' רחל קליש 6330/01ת"ע )ת"א( עזבון }

(2001)}. 

 

לעזבון ימונה מנהל עזבון כאשר היורשים חלוקים מן האמור לעיל עולה כי 

בדעתם בעניין ניהול העזבון וחלוקתו או כאשר חלוקת העזבון מעוררת קשיים 

 ח אינטרסים של יורשים קטינים או יורשים חסוייםרבים או כאשר יש להבטי

מש -, תקדור-רוטשילד נ' עמותת בת-שבע דה-עזבון בת 5650/99עז' )ת"א( }

99(2), 69 (1999)}. 

 

)א( לחוק הירושה רק 78המשפט ימנה מנהל עזבון מכוח הוראת סעיף -בית

מנהל כאשר כל המעוניינים בדבר הסכימו עליו. בהיעדר הסכמה על זהותו של 

גיל  6330/01ת"ע )ת"א( } המשפט ימנה מנהל עזבון ניטראלי-העזבון, בית

יפו( -(; עז' )ת"א2001) 911 ,(3)2001מש -, תקקליש ואח' נ' רחל קליש

מש -תק דין יעקב ניז'ינסקי ואח' נ' אלינה בן דוד ואח',-עורך 109040/03

, פאל נ' אמיל רייךג'ולט ר 1721-05-10ה"פ )מחוזי מר'( ; (2004) 294 ,(1)2004

לחוק  77; ראה גם בפרק העוסק בסעיף (2010) 15341(, 2)2010מח -תק

 הירושה{. 

 



לחוק( 78פרק ג': מינוי מנהל עזבון )סעיף   

 מהדורה שלישית
 

37 

ובעת כי כאשר לא צויינה תקופת המינוי, ק)א( לתקנות הירושה, 37תקנה 

"תהא תקופת המינוי של מנהל עזבון שנתיים ושל מנהל עזבון זמני שישה 

 חודשים".

 

המשפט או הרשם -"צמצם בית בעת כי כאשרקו )ד( לתקנות הירושה,37תקנה 

לענייני ירושה את תפקידיו של מנהל העזבון או הרחיבם, או קבע פעולות 

הטעונות אישורו, יצויין הדבר בצו; היה המינוי למנהל עזבון זמני, ייקבעו בצו 

 .סמכויותיו ותפקידיו"

  

(  92-ו 82ם "תפקידיו וסמכויותיו של מנהל עזבון קבועים בחוק )סעיפי, כלומר

המשפט מרחיב אותם או דורש -ואין צורך לפרט אותם בצו עצמו, אלא אם בית

זאת, כשמדובר -את אישורו לפעולות מסויימות מעבר לנקבע בחוק. לעומת

פי האמור בחוק. כל תפקידיו -במינוי מנהל עזבון זמני, אין לו זכות לפעול על

לחוק  77ק בסעיף ראה גם בפרק העוס} וסמכויותיו נקבעים בצו עצמו

 {.128, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, ש' שילה ; הירושה

 

דין" -"פסקהינה מינוי מנהל עזבון לעיתים עולה השאלה האם החלטה בדבר 

 הוא או "החלטה אחרת"? 

 

הטעם לכך  "החלטה אחרת".הינה מינוי מנהל עזבון כן, החלטה בדבר -אם

ג זה של עניינים הוא, אם החלטה המסיימת את הוא, כי המבחן הקובע בסו

מאיר דורון נ'  224/61המ' , 226/61ע"א } המשפט-סוגרת את תיק בית הדיון

 ({. 1962) 1911, פ"ד טז צחובל

 

אם אכן ההחלטה מסיימת את הדיון באותו עניין, באופן שעם מתן ההחלטה 

-לפנינו "פסקהמשפט גמר את מלאכתו, הרי -תם ונשלם הדיון בתובענה, ובית
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 799, 795 ,(1, פ"ד יד)דב אבשלום נ' קופת פניסה למורים 39/60ע"א }דין" 

(1960}). 

  

זאת, אם ההחלטה "אינה סוגרת את התיק" ואינה מסיימת את הדיון, -לעומת

פי מבחן זה, מינוי מנהל עזבון אינו "סוגר את -על. הריהי "החלטה אחרת"

אך שלב אחד ממספר שלבים, הקשורים  התיק ואינו מסיים את הדיון", והריהו

אדוארד סילברה ואח' נ'  40/84ר"ע } בתובענה בעניין פעולת מנהל העזבון

 .{(1984) 337, (4, פ"ד לח)היועץ המשפטי לממשלה

 

של -תק ,מ"זכי סעב נ' בנק לאומי לישראל בע} 18644-04-15( 'ק )חי"תא -ב

קום לדחות את בקשות אין מהמשפט כי -({ קבע בית2015) 7625(, 4)2015

הרשות להתגונן של המבקשים בשלב זה בו טרם ניתן צו קיום צוואה ולכן היא 

המשפט בכל הנוגע להגשת בקשה לצו קיום -מבקשת בתגובה הוראות מבית

 ידי התובע. -צוואה על

 

המשפט ליתן הוראות שכאלו במסגרת החלטה בבקשת -אין זה תפקידו של בית

ל התובע כצד מעוניין להגיש בקשה למינוי מנהל הרשות להתגונן. זכותו ש

המשפט -)א( לחוק הירושה. זו הדרך שהתווה בית78עזבון מעוגנת בסעיף 

 העליון להתמודדות עם יורשים שמעכבים את הסדרת קבלת צו הירושה.

 

פי החומר המצוי בתיק, ספק רב אם המבקשים פועלים -עלהנדון, במקרה 

, לאור ההתנגדות המתוארת בתשובה של יורשי במזיד לעיכוב הוצאת צו ירושה

 אחותו של המנוח לקיום הצוואה. 

 

כך או אחרת, בשלב זה לא ברור מתי יחולק העזבון, מהם הכספים והרכוש 

 שמכוחם יוכל התובע לפרוע את החוב של המנוח. 
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העובדה כי התובע נאלץ להגיש תביעה בשלב מוקדם שכזה כדי לאשר לו הגשת 

יקולים, אין משמעותה כי ניתן לסיים את ההליך בשלב כה בקשה להטלת ע

 פי צוואה בחובו של המנוח.-מוקדם ולחייב יורשים על
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 כשרות להתמנותפרק ד': 

 לחוק( 79)סעיף 
 

 . כללי1

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 79סעיף 

  

  . כשרות להתמנות79"

 יכול להתמנות יחיד או תאגיד או האפוטרופוס הכללי."למנהל עזבון 

  

לחוק הירושה קובע שלוש זהויות, היכולות להתמנות כמנהל עזבון.  79סעיף 

מעיון בסעיף עולה כי הסעיף מדבר אך ורק על כשרותו של המתמנה ואינו 

 עוסק כלל בכישוריו של המתמנה. 

  

ליו לבדוק את כישוריו, המשפט את מנהל העזבון, שומה ע-בטרם ימנה בית

פי נסיבותיו. -סיונו של המתמנה וכבכל מקרה כל מינוי ידון לגופו ועלינ

המשפט שידע לבחור במנהל עזבון נאמן ובעל יכולת -המחוקק סמך ידיו על בית

הדעת -המשפט את שיקול-כן, המחוקק הותיר בידי בית-לעמוד בחובותיו. על

בש"א )יר'( } למינוי מנהל עזבוןולכן גם לא נקבעה בחוק רשימת סייגים 

 .{(2006) 363 ,(4)2006מש -, תקהמנוח א' ס' ז"ל נ' נ' מ' ואח' 56289/06

 

לחוק הירושה.  79המשפט לפי סעיף -ביתידי -עלמנהל עזבון, מתמנה כאמור, 

המשפט ותחת פיקוחו. מנהל -עליו למלא את חובותיו, בכפוף להוראות בית
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המשפט אף שהרשות בידו לערער על החלטותיו -תעזבון, הוא עושה דברו של בי

ד ", פטראובר נ׳ מנהיים 474/65ע״א }המשפט לערכאה גבוהה יותר -של בית

ת"א (; 1976) 222 ,(1ד לא)", פגפן נ׳ ויינשטוק 162/76בר״ע (; 1966) 2, (2כ)

עו״ד תיאודור אורין )ושולח ואח' נ'  גרשון צחור )צ׳חנובר( 5034-04)שלום יר'( 

של -, תקעה לצד ג' בתפקידו כמנהל עזבון המנוח איסקולסקי משה(ההוד

2011(3 ,)40600 ,40610 (2011).} 

 

 . "יחיד"2

בחוק הירושה לא מצאנו כל הוראה בעניין כשירותו של היחיד להתמנות 

 כמנהל עזבון. לכן, אין גם כל מניעה האוסרת על יורש לקבל את המינוי כאמור

, דינים דור-רוטשילד נ' עמותת בת-הברונית דה עזבון 5650/99עז' )חי'( }

 .{(1999) 203משפחה א 

 

זאת, במקרים מסויימים, ניתן להגביל את זהותו של היחיד ואף -עם-יחד

במקרים בהם ה"מתמנה" הוא תושב חוץ, יש כדי לשלול את מינויו כמנהל 

, דינים דור-רוטשילד נ' עמותת בת-עזבון הברונית דה 5650/99עז' )חי'( } עזבון

, המנוח א' ס' ז"ל נ' נ' מ' ואח' 56289/06בש"א )יר'( ; (1999) 203משפחה א 

 .{(2006) 363 ,(4)2006מש -תק

 

ריטה שוואלברג ואח' נ'  312/96ה"פ )יר'( } בפרשת ריטה שוואלברגנעיר כי 

המשפט בתוקף -הכיר בית{ (2005) 2001 ,(1)2005מח -, תקמיכאל לוי מטר

חוץ שעסק בנושא -העזבון, רק מפני שהיה מדובר בפסק סמכותן של מנהלות

חוץ -, נידון פסקבפרשת רוטשילד זאת,-אחר ובעקיפין נקבעה הסמכות. לעומת

חוץ מסוג זה לא הוכר כאכיף -שכל כולו עוסק בענייני מינוי מנהל עזבון, ופסק

 בישראל. 



לחוק( 79פרק ד': כשרות להתמנות )סעיף   

 מהדורה שלישית
 

43 

 "בעל עניין" -מנהל עזבון שאיננו תושב ישראל . 3

ון זר איננו מוסמך לפעול בישראל כמנהל עזבון, ניתן להכיר למרות שמנהל עזב

חוץ, -)ב( לחוק אכיפת פסקי11}ראה סעיף  בו, לעניין תובענה, כ"בעל עניין"

 {. 1958-התשי"ח

 

כך גם ניתן ליתן רשות למנהל עזבון זר לעיין ולקבל אינפורמציה על חשבון 

אהרון אקמן ז"ל נ'  עזבון המנוח מאיר 1030/01עז' )ת"א( } הנמצא בישראל

 {.(2001) 39 ,(3)2001מש -, תקבנק הפועלים

 

 . "תאגיד"4

, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, גורס בספרו } ש' שילה

כלל מדובר -"לפעמים יש יתרון במינוי תאגיד לניהול העזבון. בדרך{ כי 132

לתאגיד לבצע  בתאגיד שיש לו מומחיות בניהול. קורה שמצווה מעדיף להורות

את צוואתו ולנהל את עזבונו ואין סיבה למונע בקשה זו כשמדובר בתאגיד 

 ".המתאים לכך

 

-זאת, כאשר תאגיד גדול מבקש להתמנות למנהל עזבון, על בית-עם-יחד

המשפט לוודא כי דווקא גודלו של התאגיד לא עומד לו לרועץ במילוי אחר 

ורה על כתובת ברורה שאליה ניתן המשפט י-מטרות מינויו. לכן, מוטב כי בית

חיזוק לדברים אלה ניתן למצוא } יהיה לפנות בכל הקשור לניהול העזבון

-פיו כאשר "מינה ביתללחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,  34בסעיף 

המשפט תאגיד להיות אפוטרופוס, רשאי הוא לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי 

 . {האפוטרופוס מטעם התאגיד"
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 לחוק הירושה 96סעיף  -אפוטרופוס הכללי" . "ה5

 לחוק הירושה.  96להרחבה בעניין זה ראה הפרק העוסק בסעיף 
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 הסכמה להתמנות כמנהל עזבוןפרק ה': 

 לחוק( 80)סעיף 
 

 קובע כדלקמן:  1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 80סעיף 

  

 )תיקון התשנ"ח(  . הסכמה80"

המשפט או לרשם -ן אלא מי שהודיע לביתלא יתמנה למנהל עזבו

 לענייני ירושה, לפי העניין על הסכמתו לכך."

  

 קובעת כדלקמן: 1998-לתקנות הירושה, התשנ"ח 34תקנה 

  

   הסכמתו של מנהל העזבון .34"

אדם העומד להתמנות מנהל עזבון יגיש הסכמתו למינוי או ימסרנה 

 , לפי העניין."המשפט או לרשם לענייני ירושה-פה לבית-בעל

  

לחוק הירושה עולה כי על מנהל עזבון "להודיע" על הסכמתו  80ממקרא סעיף 

להתמנות כמנהל עזבון. המחוקק לא מביע עמדה בדרך שעל מנהל העזבון 

למילה "להודיע" פרשנות רחבה לדעתנו, ניתן ליתן להודיע על הסכמתו. לפיכך, 

 כתב. פה והן ב-לפיה ההודעה יכולה להינתן הן בעל

  

לתקנות הירושה קובעת כי מנהל העזבון "יגיש הסכמתו",  34לדעתנו, תקנה 

פה על -פה. לצורך הסכמה בעל-בכתב. לא ניתן, לדעתנו, "להגיש" הסכמה בעל

 לחוק הירושה.  80מנהל העזבון "למסור" את הסכמתו כאמור בסיפא לסעיף 
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קובע  1962-לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 37סעיף 

 :דלקמןכ

 

המשפט את הסכמתו -"לא יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית

 לכך."

 

 בסעיף זה נוקט המחוקק במילה "הביע". 

  

, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, בספרו }גורס  ש' שילה

משמעית. עדיפה -"לשון "הודיע" עדיפה כיוון שהיא ברורה יותר וחד{ כי 135

 ."ורשת על הסכמה מאשר הבעת הסכמההודעה מפ

 

זאת ועוד. מאחר וקיים הצורך לקבל את הסכמתו של "מועמד" להתמנות 

כמנהל עזבון, אין לכפות על "מועמד" להתמנות כמנהל עזבון. התפקיד של 

 ידי "מועמד" מרצונו החופשי.-מנהל עזבון צריך להיעשות על
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 הוראות המורישפרק ו': 

 ק(לחו 81)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 81סעיף 

  

 )תיקון התשנ"ח( . הוראת המוריש81"

קבע המוריש בצוואתו אדם שיבצע צוואתו או שינהל עזבונו, ימנה 

המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי העניין, אותו אדם כמנהל -בית

-או שבית עזבון, זולת אם אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי

המשפט או הרשם לענייני ירושה משוכנע, מטעמים מיוחדים 

 שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא למנותו."

  

המשפט ימנה את מי שהמנוח קבע -לחוק הירושה קובע כי בית 81סעיף 

בצוואתו כמנהל עזבון וזאת גם אם קיימת התנגדות למינוי כאמור מצד מי 

 אם קיימת התנגדות מצד שלישי, אלא אםמהנהנים, כולם או מקצתם, ובין 

המשפט או הרשם -"אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי או שבית

לענייני ירושה משוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא 

דין יעקב ניז'ינסקי ואח' נ' אלינה בן דוד -עורך 109040/03עז' )ת"א( } למנותו"

 . {(2004) 294 ,(1)2004מש -, תקואח'

 

 ,ככל האפשר ,לחוק הירושה, יוצא מנקודת הנחה, כי ראוי וצריך לכבד 81סעיף 

את רצונו של המנוח ובהתאם לצוואתו שהשאיר אחריו, ובכלל זה יש לכבד את 
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, קרן לב"י נ' פליציה בינשטוק 1212/91ע"א } רצונו לקבוע מי ינהל את עזבונו

 .{(1994) 705 ,(3פ"ד מח)

 

עזבון המנוח כרים שפיק פרח } 3870/00עז' )חי'(  -המשפט ב-משל, ביתכך ל

לא מצא כל סיבה להפעיל { (2004) 482 (,2)2004מש -, תקז"ל נ' סואעד פרח

לחוק הירושה  81המשפט כאמור בסעיף -הדעת המסור לבית-את שיקול

 ולקבוע מנהל עזבון אחר מזה שקבע המנוח בצוואתו.

 

רשים לרבות מחלוקות בין הצדדים וחוסר אמון יחסים משובשים בין היו

המשפט בכל פעולה ופעולה של -ביניהם והצורך למנוע מעורבות יתר של בית

 סיפא לחוק הירושה 81מנהל העזבון, הם שיקולים הנכנסים בגדרו של סעיף 

 ,(1)2008מח -, תקעזבון המנוחה אסתר חי ז"ל נ' איה חי 3167/08בר"ע )חי'( }

, ע' ר' נ' האפוטרופוס הכללי ואח' 1488/02יפו( -בר"ע )ת"א (;2008) 12396

עזבון המנוחה צ' ס'  107950/06יפו( -(; עז' )ת"א2003) 35824 ,(1)2003מח -תק

 .{(2007) 298 ,(1)2007מש -, תקז"ל נ' האפוטרופוס הכללי ואח'

 

ן היותו של הנתבע נושה של העזבון, ולנוכח ניגוד האינטרסים עקב כך בינו לבי

עזבון  104010/04יפו( -עז' )ת"א} היורשים, אין מקום למנותו למנהל עזבון

 .[(2007) 535 ,(2)2007מש -, תקהמנוחה כ' מ' ז"ל נ' א' א' ל' ואח'

 

"שלא להידרש למנות כמנהל עזבון, אדם אשר  המשפט עשוי-זאת ועוד. בית

משפט ה-האינטרס הפרטי שלו עומד בניגוד לחובת הנאמנות שלו כלפי בית

מש -, תקקליש נ' קליש 6330/01ת"ע )ת"א( } בתוקף תפקידו כמנהל עזבון"

2001(3), 911 (2001)}. 
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לחוק הירושה יש למנות את מי שהמנוח קבע בצוואתו  81פי סעיף -עלכאמור, 

-לנהל את עזבונו, אלא, שגם במקרה זה המינוי הוא לעולם מינויו של בית

המשפט לא למנות -בסמכותו של בית המשפט ולא מינויו של המוריש שכן,

על"ע } מנהל עזבון, הקבוע בצוואה, אם יש בידו טעמים מיוחדים שיירשמו

 177 ,(2, פ"ד מח)הדין-פלוני נ' הוועדה מחוזי של לשכת עורכי 2156/93

(1994)}. 

 

-הדעת לבית-המשפט, השאיר המחוקק את שיקול-מאחר והמינוי הוא של בית

אהרוני ואח' נ' זר  41/87ע"א } הוראת המצווההמשפט לקבוע אם לסטות מ

המנוח א' ס' ז"ל נ' נ' מ'  56289/06בש"א )יר'( ; (1989) 573 ,(3, פ"ד מג)ואח'

עזבון המנוח א' ר'  10300/01יפו( -ז' )ת"א; ע(2006) 363 ,(4)2006מש -, תקואח'

 {.(2006) 344 ,(1)2006מש -, תקנ' ב' ו'

 

מנוח כמנהל -ידי המצווה-תו של אדם נקבעת עלמן האמור עולה, כי אף אם זהו

עזבון, אין הוא יכול לפעול בגדר מנהל עזבון ואיננו יכול לפעול ליישום האמור 

המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי העניין, -ידי בית-בצוואה, בטרם מונה על

המשפט למנותו או שלא למנותו, חרף -שכן, הסמכות נותרת תמיד בידי בית

 וואה.האמור בצ

  

-המשפט את שיקול-כן, נשאלת השאלה מהו הטעם המיוחד הנותן לבית-אם

-דעת שלא למנות למנהל עזבון את מי שהמוריש קבע בצוואתו? פסיקת בתי

אמנון  9069-05-11( 'ע )יר"עמלראה גם } המשפט מתנה מספר טעמים

-ק, תהדין בישראל-ועד המרכזי של לשכת עורכיוד נוטריון נ' ה"אברהמי, עו

 ואלה הם: ({. 2012) 23791(, 4)2012מח 
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, אם קיים חשש לגבי יושרו של המועמד למינוי מנהל עזבון, שכן, מנהל האחד

המשפט. הוא מעין נאמן ומתמנה על ידו. במקרה -העזבון הוא פקידו של בית

זהירות ולא -המשפט ינקוט במשנה-שקיים לגבי המועמד ספק לגבי יושרו, בית

, שולמן-מגדל נ' לדר 7457/96ת"ע )ת"א( } למנהל עזבון ימנה את המועמד

 . {847 ,(6דינים מחוזי לב)

 

 , ניגוד עניינים, כגון שמנהל עזבון הגיש תביעה כנגד העזבון. השני

  

, כאשר היחסים בין המעוניינים בדבר הם מאוד משובשים וכל שיתוף השלישי

כלל -דבר", שהם בדרךפעולה בין מנהל העזבון המיועד לבין "המעוניינים ב

היורשים, נדון לכישלון בשל חוסר אמון בסיסי וכל פעולה שלו תביא לחיכוכים 

המשפט להימנע -המשפט. במקרה שכזה, על בית-יתר של בית-ולמעורבות

 מהיסוס ולמנות אדם אחר למנהל עזבון.

 

עזבון המנוחה צ' ס' ז"ל נ' האפוטרופוס הכללי } 107950/06יפו( -ז' )ת"אע -ב

"אין סיכוי לשיתוף המשפט כי -{ קבע בית(2007) 298 ,(1)2007מש -, תקואח'

פעולה בין מנהלת העזבון, כפי שנקבע בצוואת המנוחה, לבין המשיב, שהוא 

 לפיכך, אין מנוס מלמנות מנהל עזבון אחר.  ."אביהם של הקטינים

  

יין הטענה בדבר חוסר אמון במנהל העזבון, איננה בגדר "טעם מיוחד" לענ

 לחוק הירושה. ומדוע? 81סעיף 

 

המשפט, -ידי בית-מנהל העזבון נושא בתפקיד של נאמנות שהוטל עליו על

 153/77ע"א } ואיננו עושה דברם של היורשים או של צדדים מעוניינים אחרים

 .{(1978) 627 ,(1, פ"ד לב)אלואשוילי נ' סמואל
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ן. מנהל העזבון מצוי חוק הירושה קובע מסגרת פיקוח הדוקה על מנהל העזבו

לחוק הירושה וכן נתון לפיקוח  83המשפט, כאמור בסעיף -תחת פיקוחו של בית

שוטף של האפוטרופוס הכללי באמצעות הגשת דו"חות וחשבונות, כאמור 

 לחוק הירושה.  86-ו 84בסעיפים 

 

המשפט אם סבור הוא כי -זאת ועוד. כל אחד מהצדדים, יוכל לעתור לבית

 יננו עושה את מלאכתו בנאמנות ובמקצועיות.מנהל העזבון א

 

דין יעקב ניז'ינסקי ואח' נ' אלינה בן דוד -עורך} 109040/03יפו( -עז' )ת"א -ב

דין קריגל -"את עורךהמשפט כי -{ קבע בית(2004) 294 (,1)2004מש -, תקואח'

לא ניתן למנות בכל מקרה, כמנהל עזבון, זאת לנוכח העובדה שהוא ייצג את 

בתביעות נגד המנוח עוד בחייו והוא עתיד לייצגה בתביעות  1מס'  המשיבה

 ".כנגד העזבון

 

לנהל את העזבון, מחד גיסא, ולהגיש תביעות כנגד העזבון, עוד נקבע כי "

מאידך גיסא, הם דבר והיפוכו הן מהבחינה המהותית והן מהבחינה 

 ".הפרוצדוראלית

  

דין כמנהל עזבון, -של עורךהמשפט, ככל הנראה, ייטה להעדיף מינוי -בית

 מפאת מיומנותו המיוחדת, על פני אדם שאין לו מיומנות מקצועית לתפקיד זה

, פ"ד אביב-הדין בתל-פלוני נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי 2156/93על"ע }

 .{(1994) 177 ,(2מח)

 

מח -, תקע' ר' נ' האפוטרופוס הכללי ואח'} 1488/02יפו( -בר"ע )ת"א -ב

בתיק דנן, נסיבות המיוחדות המשפט כי ה-{ קבע בית(2003) 35824 ,(1)2003

מצדיקות חריגה ממשאלת המנוח. מורכבות העניין תואמת את הוראת סעיף 
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-לחוק הירושה, ומספקת את אותן "סיבות מיוחדות" שלא למנות את עורך 81

 ידי המנוח.-דין כהן שנבחר, כאמור, לתפקידו על

 

 911 ,(3)2001מש -, תקל קליש ואח' נ' רחל קלישגי} 6330/01ת"ע )ת"א(  -ב

דין ארבל -הטענה כי המנוח לא הכיר את עורךהמשפט כי -{ קבע בית(2001)

 וזה לא הכיר את המנוח לא מהווה "טעם מיוחד".

 

שלא להידרש למנות כמנהל עזבון, אדם אשר המשפט עשוי -עוד נקבע כי בית

המשפט -אמנות שלו כלפי ביתהאינטרס הפרטי שלו עומד בניגוד לחובת הנ

 בתוקף תפקידו כמנהל עזבון.

 

 567 ,(3)98של -, תקיוספה חיימוביץ נ' אנג'לה חיימוביץ} 191/98עז' )חי'(  -ב

דין רז לא יוכל להתחקות אחר -"הנימוק שעורךהמשפט כי -{ קבע בית(1998)

את  כוחה יסייעו בידו למלא-נכסי עזבון אינו יכול לעמוד, שכן המתנגדת ובא

 ".כוחן החדש יעשו-תפקידו בדיוק כמו שהמבקשות ובא

  

מח -, תקעזבון המנוחה אסתר חי ז"ל נ' איה חי} 3167/08בר"ע )מחוזי חי'(  -ב

יחסים משובשים בין המשפט כי -{ קבע בית(2008) 12397, 12396(, 1)2008

המשפט בכל פעולה ופעולה של -יתר של בית-היורשים והצורך למנוע מעורבות

 . סיפא לחוק הירושה 81בגדרו של סעיף  יםהנכנסים נהל העזבון, הם שיקולמ

 

מש -, תקעזבון המנוחה כ. מ. ז"ל נ' א. א. ל.} 104010/04עז' )משפחה ת"א(  -ב

 1לנוכח היותו של הנתבע מס' המשפט כי -{ קבע בית(2007) 538,  535(, 2)2007

בינו לבין היורשים, לא היה  בון, ולנוכח ניגוד האינטרסים עקב כךזנושה של הע

 למנהל עזבון.  1מתמנה הנתבע מס' 
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({ 2015) 384(, 4)2015רב -, תקפלונית נ' פלונים}  957797/1 ( 'רבני )ירבתיק 

 הדין: -קבע בית

 

ב"כ אחים המתנגדים העלה חשש כי הבת ניסתה בעורמה לקחת את כל "

זבון, והראיה לכך של כאילו עשיית צדקה בכספי הע לעצמה במסווה עזבוןה

לצוואה נכתב "למניעת ספק, בתי רשאית להוציא כל  5היא, שבסיפא של סעיף 

 ..דעתה המוחלט".-, הכול לפי שיקולדומהעזבוני לצדקה, וכ

 

לקיים את הצוואה ככתבה וכלשונה, יש מקום לחשש הדין -ביתאם יחליט 

כל עזבון שהעלה ב"כ המתנגדים, שהבת תנצל את המצב כדי לנכס לעצמה את 

 6 -ו 5המנוחה. ואם לא יהיה פיקוח על אופן ביצוע הדבר )כפי שנכתב בסעיפים 

לצוואה(. מתחזק החשש שהבת תשתמש בעזבון לצרכיה ולצרכי בני משפחתה 

במסווה של מטרות צדקה וחסד. דבר שלא יעלה בקנה אחד עם רצונה של 

 המנוחה.

 

מנת -עלהל עזבון חיצוני להכריע אם אפשר למנות מנהדין -ביתלפיכך צריך 

מטווה לחלוקת העזבון למטרות הדין -תשייפגש עם כל ילדי המנוחה ויציע לבי

 צדקה לעילוי נשמת המנוחה ובעלה המנוח.

 

מינוי מנהל עזבון כנ"ל, לא יסתור את התוצאה שעליה הצהירה הבת בדיונים 

ת צדקה ובסיכומיה, כי השימוש בעזבון המנוחה ייעשה למטרוהדין -ביתלפני 

 וחסד בלבד.

 

 ...( קובעת"החוק"לחוק הירושה )להלן:  81הוראות סעיף 
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המשפט או הרשם -כלומר במינוי מנהל עזבון מכוח הסעיף הנ"ל, ימנה בית

לענייני ירושה, לפי העניין, את האדם שנקבע בצוואה למנהל עזבון )בין אם 

מצד צדדים  קיימת התנגדות למינוי מצד הנהנים ובין אם קיימת התנגדות

-תשלישיים(, זולת אם אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי או שבי

או הרשם לענייני ירושה משוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש המשפט 

 סיבות מיוחדות שלא למנות.

 

פי הוראה זו, קיום רצון המוריש בצוואתו, באשר לזהות מנהל העזבון -על

כן נמצאו סיבות מיוחדות להורות אחרת -א אםשימונה, הוא הדבר הרגיל אל

או של הרשם לענייני ירושה, כי המשפט -בית)וזאת בכפוף לקביעה קודמת של 

 יש הצדקה למינוי מנהל עזבון בכלל(.

 

פי -הוראת איזון. על 81פוא בהוראת סעיף יבמילים אחרות, החוק קובע א

, אלא אם נמצאו איזון זה יש למלא אחר הוראת המנוח למינוי מנהל עזבון

 סיבות מיוחדות להורות אחרת:

 

המשפט או הרשם לעניני ירושה משוכנע, -זולת אם... או שבית'

 'מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא למנותו.

 

הדין משתדלים ליתן להוראה של -המשפט ובתי-לאור האמור, ככלל, בתי

מלמנות מנהל עזבון בניגוד  המוריש בצוואה "את הכבוד המגיע לה" ונזהרים

 53 ,(1)94על -, תקהברי ואח' נ' נגר 2/94לרצונו המפורש של המנוח )ראה ע"א 

(1994).) 
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יעדיף למנות את מנהל העזבון המיועד בצוואה המשפט -שביתזאת ועוד, נראה 

על פני מנהל עזבון אחר גם אם האחר מתאים לכאורה יותר לתפקיד, ובלבד 

עד מתאים אף הוא, וזאת גם אם יש בקרב "הנוגעים בדבר שמנהל העזבון המיו

ישיבת פורת  206/70בון המיועד )ראה: בר"ע זמתנגדים למינוי של מנהל הע

 (.57 ,(1)כהפ"ד , יוסף נ' חומי

 

דעתו -להפעיל את שיקולהדין -ביתובענייננו על המשפט -ביתזאת, יש על -עם

קות קשים באשר ליושרו או ולא למנות מנהל עזבון את מי שיש לו לגביו ספ

בון, גם אם מדובר במנהל עזבון מיועד בצוואה )ראה ת"ע זלכושרו לנהל את הע

( או במקום שיש 847 ,(6, דינים מחוזי לב)שולמן-מנדל נ' לרר 7457/96)ת"א( 

חשש לניגוד אינטרסים בין מנהל העזבון המומלץ או המיועד לבין טובת העזבון 

ה בין מנהל העזבון המומלץ או המיועד לבין או במקום שכל שיתוף פעול

כלל היורשים, נדון לכישלון בשל חוסר אימון -המעוניינים בדבר, שהם בדרך

-בסיסי שקיים כך שכל פעולה שלו תביא לחיכוכים ולמעורבות יתרה של בית

 המשפט.

 

למנות המשפט -תלחוק, ראוי לבי 81במקרים שכאלה, בכפוף להוראת סעיף 

דין לתפקיד בשל מיומנותו -טרלי תוך מתן עדיפות למינוי עורךמנהל עזבון ני

דין ה-פלוני נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי 2156/93המקצועית )ראה על"ע 

 (.177 ,(2מח)פ"ד , אביב-בתל

 

לצוואה, הורתה המנוחה כי בתה  5 -ו 4האמור בסעיפים פי -עלבענייננו, אמנם 

-הכול לפי שיקולדומה ה לצדקה וכ"רשאית להוציא את כל עזבונ (פלונית)

דעתה המוחלט", דהיינו המנוחה הפקידה ובטחה אך בבתה )ולא בבניה 

המתנגדים לצוואה( ונתנה לה את כל הכוח והמנדט לעשות כרצונה ולהשתמש 
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ללא תלות באדם נוסף גם אם הוא נמנה עם דומה בעזבונה למטרות צדקה וכ

 אחד מבניה או מי מקרוביה.

 

 81יו נראה שלאור המתווה המשפטי לעיל, לכאורה, ולפי סעיף משכך, על פנ

למנות את הבת כמנהלת עזבון אימה הדין -תלחוק נראה לכאורה שיש לבי

המנוחה, ולו בשל הדוקטרינה של כיבוד רצונה של המנוחה המעוגנת בסעיף 

 על במשפט הירושה.-לעיל, שהוא עיקרון

 

ו זכות מוחלטת אלא זכות יחסית. ואולם, כידוע וכפי שהעלנו, כבוד המת אינ

שמע את הצדדים ולאחר שביססו טענותיהן הדין -תולכן אם לאחר שבי

בראיות שקיימות סיבות מיוחדות שלא למנות את הבת, ובין היתר מחמת 

שהתעוררו ספקות קשים באשר על יושרה או על כושרה לנהל את העזבון, 

לאחר הדין -ביתרשאי  שוכנע בכך שקיים חשש סביר לכך, אזיהדין -תובי

 דעתו ומטעמים שירשמו למנות אחר כמנהל עזבון המנוחה.-שהפעיל את שיקול

 

 הכרעה

במקרה דנן, יש לשטר הצוואה חזקת כשרות, היות ששני הצדדים מודים 

שהמנוחה חתמה על הצוואה, וישנם שני עדים שקיימו את חתימתה, וכן העידו 

מו את חתימת המנוחה, כי המנוחה אמר להם באותו זמן שקיי (ש')כי עו"ד 

. גם הבן של (ש')חותמת על צוואתה. המנוחה חתמה על הצוואה לפני עו"ד 

שכנראה חתימת הדין -ביתהמנוחה )המתנגד לקיום הצוואה( הודה בפני 

 יפת.יהמנוחה על הצוואה שהגישה הבת היא של המנוחה, ואינה מזו
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ידי -עלואה החתום במקרה זה עומדת לצוואה חזקת כשרות ששטר הצו

המתחייב נכתב כדין, וכפי שכתב רש"י )גיטין ג ע"א( "דלא חציף איניש 

 ."לזיופי

 

אפילו נניח שהמנוחה לא ידעה את כל הכתוב בתוכן הצוואה אולם מכיוון 

שערכו בשבילה את הצוואה, ונראה גם מהצוואה  (ש')שסמכה על בתה ועו"ד 

)שחלוקת העזבון יהיה גם  5ף שהוסיפה עליה המנוחה בכתב יד בסוף סעי

לעילוי נשמת בעלה(, שהמנוחה ידעה ורצתה ברוח הדברים האמורים בצוואה, 

מה שפסק פי -עללפיכך די בכך כדי לתת תוקף לצוואה. וכפי שהורחב לעיל 

 השו"ע )חו"מ סי' מה סעיף ג, סא סעיף יג(.

 

לנכס אולם מכיוון שקיים חשש שהבת ניצלה את תלותה של האם בה, כדי 

לעצמה את כל עזבון המנוחה. ויש חשש שהדבר נעשה בערמה עד כדי הטעיית 

המנוחה כי העזבון ישמש למטרות צדקה וחסד, ואם לא יהיה פיקוח על אופן 

לצוואה( קיים חשש שהבת תשתמש  6 -ו 5ביצוע הדבר )כפי שנכתב בסעיפים 

סד, בייחוד בעזבון לצרכיה ולצרכי בני משפחתה במסווה של מטרות צדקה וח

בשל הנוסח המעורפל שמגלה טפח ומכסה טפחיים. דבר שלא יעלה בקנה אחד 

 עם רצונה של המנוחה, כפי שמוכח מכתב היד שהוסיפה המנוחה בצוואה.

 

כדי ליצור איזון בין שני הנידונים, להגיע לנוסחה שתקיים את רצונה של 

גש עם כל ילדי ימנה מנהל עזבון חיצוני שייפהדין -ביתהמנוחה בצוואתה, 

מתווה לחלוקת העזבון למטרות צדקה לעילוי נשמת הדין -תהמנוחה ויציע לבי

 המנוחה ובעלה המנוח.

 

 בון, ויחליט אם לאשר את המתווה.זיבחן את הצעת מנהל העהדין -בית



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

58 

לאור הנ"ל מוצע לפסוק כי יש לקיים את הצוואה ולמנות מנהל עזבון חיצוני. 

ילדי המנוחה וינסה לגבש הסכמות בין הילדים על מנהל העזבון ייפגש עם כל 

מתווה לחלוקת הדין -תאופן חלוקת העזבון למטרות צדקה וחסד, ויציע לבי

 העזבון למטרות צדקה לעילוי נשמת המנוחה ובעלה המנוח ז"ל.

 

תוך שלושים יום שם של מנהל עזבון הדין -תעל כל בני המנוחה להגיש לבי

הדין -ביתשו שם מוסכם בתוך התקופה הנ"ל, פוטנציאלי מוסכם. אם לא יגי

 "דעתו.-ימנה מנהל עזבון חיצוני, לפי שיקול
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 המשפט-הליכי בית פרק ז':

 א לחוק(81)סעיף 
  

 קובע כדלקמן: 1965-א לחוק הירושה, התשכ"ה81סעיף 

  

 )תיקון התשנ"ח(  המשפט-א. הליכים בבית81"

, יימשכו ההליכים 81או לפי סעיף )ב( 78נתמנה מנהל עזבון לפי סעיף 

 המשפט."-לפי פרק זה בבית

  

, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, גורס בספרו } ש' שילה

 הרשם לענייני ירושה רשאי למנות מנהל עזבון בשני מקרים בלבד:{ כי 141

  

, "כשהבקשה למינוי מנהל עזבון היא בהסכמת כל הצדדים הנוגעים האחד

 )ב( לחוק הירושה;78כאמור בסעיף  בדבר",

  

 81סמך קביעת המוריש בצוואתו", כאמור בסעיף -, "המינוי נעשה עלהשני

 לחוק הירושה. 

  

 לחוק הירושה: 89-)ב( ו78כלומר, כאמור בסעיפים 

  

ל הנוגע להמשך פעולות מנהל העזבון מסתיימת. ו"עם המינוי סמכות הרשם בכ

-יני ניהול העזבון נותרת רק בידי ביתמעתה ואילך הסמכות לעסוק בעני

המשפט לענייני משפחה. הנושא היחיד שבו רשאי הרשם לטפל מלבד עצם 
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ידי מנהל העזבון להבטחת מילוי תפקידו -המינוי הוא לדאוג למתן ערובה על

 { 141, שם}ש' שילה,  ".וחובותיו
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 תפקידים פרק ח':

 לחוק( 82)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-הירושה, התשכ"הלחוק  82סעיף 

  

   . תפקידים82"

המשפט, לכנס את נכסי -מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית

העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת 

העזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל 

 שה או צוואה מקויימת."דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירו

  

לחוק הירושה קובע מהם התפקידים אותם חייב מנהל עזבון לבצע,  82סעיף 

המשפט. הסעיף מונה רשימה באשר לתפקידי -ל בכפוף להוראות ביתווהכ

 לנהל את העזבון; לכנס את נכסי העזבון; מנהל העזבון. ואלה הם התפקידים:

בון בין היורשים או כפי שיורה לחלק את יתרת העז לסלק את חובות העזבון;

לעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו הירושה או צוואה  המשפט;-לו בית

להגיש פרטת עזבון או תוספת לפרטה ובין השאר לאתר יורשים;  מקויימת

לשום את נכסי  על מצבו של העזבון; דין וחשבוןלהגיש  בגילוי נכסים נוספים;

, אזי, על מנהל העזבון, להשקיע את כספי במידה ובעזבון כספים העזבון;

 העזבון.

  

לחוק הירושה, על מנהל העזבון לבצע תוך זמן  82את החובה הקבועה בסעיף 

(; עז' )ת"א( 1968) 91 ,(1, פ"ד כב)כהן רייך נ' אייגר 329/67ע"א } סביר
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 69 ,(2)99מש -, תקדור-רוטשילד נ' עמותת בת-שבע דה-עזבון בת 5650/99

 .{(1997) 444 ,(4, פ"ד נ)איובי נ' נוריאל 5694/94"א (; ע1999)

 

החובה כאמור, איננה רק חלק מחובותיו של מנהל העזבון. היא משקפת את 

רצון המחוקק, שעזבונות יחולקו מהר ככל שניתן כדי לשחרר את רכושו של 

המצווה מ"כבליו" של העזבון לידי היורשים. החובה משקפת בעיקר את רצונו 

 ה, שעזבונו יחולק בקרוב לאחר פטירתו.של המצוו

 

לחוק הירושה,  82סמכויותיו של מנהל עזבון הן רחבות ביותר כאמור בסעיף 

ואין היורשים רשאים לעשות בעזבון, אלא, ברשותו של מנהל העזבון או 

 3920/90רע"א } )א( לחוק הירושה121המשפט, כאמור בסעיף -ברשות בית

 .{(1991) 1124 ,(1)91על -, תקכונס הרשמיעזבון המנוח אירה גילדן נ' ה

 

פעולות בגין הגשת בקשה למינוי מנהל עזבון זמני וקבוע וכן בקשות למתן 

המשפט, הינן חלק "טבעי" -הוראות בניהול העזבון שמוגשות לעיתים לבית

ממילוי תפקידיו של מנהל העזבון. אין הן בגדר פעולות החורגות באופן מהותי 

טרחה נפרד שכן, הן -לכן, אינן מזכות את מנהל העזבון בשכרממילוי תפקידיו ו

עזבון  1568/07יפו( -בש"א )ת"א} הטרחה בניהול העזבון-כלולות במסגרת שכר

 .{(2007) 92 ,(3)2007מש -, תקהמנוח ד' א' ז"ל נ' י' )ג'( א' ואח'

 

טרחתו של -הגם שהשכר עבור הבקשה לקיום צוואה אינו נכלל במסגרת שכר

המשפט בקשה בנדון, -זבון, אין זה מן הנמנע שמנהל העזבון יגיש לביתמנהל הע

-}דברי בית הטרחה-שכרכגון במקרה בו אין הסכמה בין הצדדים על גובה 

עו"ד משה שילוני בעניין עזבון  34807-03-10ת"ע )משפחה יר'(  -המשפט ב

 {.(2010) 462, 459(, 2)2010מש -, תקהמנוח יוסף אדלר ז"ל נ' יוסף ליסי
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על מנהל עזבון מוטלת חובה מכוח החוק לפעול בנכסי העזבון, אולם אין הוא 

 ישות משפטית. י "נציג" העזבון, כיוון שהעזבון איננו

  

פי הוראותיו עליו -המשפט, אשר על-חבותו של מנהל העזבון קיימת, כלפי בית

 לפעול. ואולם, עם חובות מנהל העזבון נמנית גם החובה לפרוע את חובות

העזבון לנושיו, וכן לחלק את היתרה שתישאר מהעזבון ליורשים. על מנהל 

 העזבון לפעול, בנכסי העזבון לטובת הנושים והיורשים. 

  

מכאן, שיש הסוברים כי מנהל העזבון הריהו נאמן, ואילו היורשים והנושים של 

 ,(2)95על -, תקזילכה אהרון נ' דורין שוחט 1763/93ע"א } העזבון הינם הנהנים

-יוער כי חוק הנאמנות לא חל על מנהל העזבון, כיוון שמקום ש{. (1995) 1655

"נאמן" איננו בעליו של הנכס אין להחיל עליו את חוק הנאמנות. אולם, אין 

 בכך כדי למנוע החלת סעיפים שונים בחוק הנאמנות על מנהל עזבון דרך היקש

דין איתן קדמי, -נ' עורך עזבון המנוח מרצ'ל אליאס ז"ל 643/04ע"מ )יר'( }

 {.(2005) 2205 ,(3)2005מח -, תקמנהל עזבון זמני ואח'

 

זאת, אף כשיש -עם-על מנהל העזבון לפעול ולהיצמד להוראות הצוואה. יחד

הסכמה מצד הנהנה, וכל עוד אין מדובר בנהנה פרטי כי אם בנהנה שמטרת 

חדת או ציבורית או פי הצוואה יש בה מטרה מסויימת או מיו-נתינת נכס לו על

מתן תרומה או הנצחת שם וכיוצא באלה, אין מנהל העזבון חופשי להסכים עם 

הנהנה להפחתת קביעת המנה אשר המצווה התכוון ליתן לצורך אותה מטרה 

המשפט, כל שכן כאשר -ובוודאי שלא יוכל לעשות כן, ללא אישורו של בית

 רת העזבון. מנהל העזבון וקרוביו הקרובים הם היורשים של ית

  

-ידי בית-זאת ועוד. מנהל עזבון נושא בתפקיד של נאמנות שהוטל עליו על

המשפט ולכן, איננו עושה דברם של היורשים או של צדדים מעוניינים אחרים, 
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לחוק  78גם אם מינויו נבע מלכתחילה מפנייתו של מעוניין בדבר כאמור בסעיף 

, ישראלי לילדים נפגעים נ' נ' י'אילן איגוד  22870/02תמ"ש )יר'( } הירושה

 .{(2004) 309 ,(3)2004מש -תק

 

לצורך מילוי תפקידיו מבצע מנהל העזבון פעולות שמקצתן בעלות אופי משפטי 

המשפט לצורך מילוי תפקידיו, -מובהק, כגון: בקשות שהוא מגיש לבית

ן, כ-ביצועי, כמו כינוס נכסים ותשלום חובות. על-שמקצתן בעלות אופי מינהלי

המשפט פוסק לו שכר עבור כלל הפעולות שהן חלק "טבעי" ממילוי -בית

לחוק הירושה, בין אם היו בעלות אופי משפטי ובין  91תפקידיו, כאמור בסעיף 

הקרן לטיפול בחסויים נ'  2886/00ע"א } ביצועי-אם היו בעלות אופי מינהלי

 .{(2001) 62 ,(5, פ"ד נה)היועץ המשפטי לממשלה

 

דיו העיקריים של מנהל עזבון הוא סילוק חובות העזבון, כאמור אחד מתפקי

לחוק הירושה. לצורך כך, המחוקק קבע בחוק הירושה מנגנון מוסדר  82בסעיף 

סימן } ומפורט לבירור חובות העזבון, סיווגם וקביעת סדר העדיפות לסילוקם

' ש' ק' עזבון המנוח ש' ק' ז"ל נ 104641/07יפו( -ג' לחוק הירושה; ת"ע )ת"א

 .{(2008) 127 ,(2)2008מש -, תקואח'

 

לחוק הירושה, אחד התפקידים המוטלים על מנהל עזבון, היא  82פי סעיף -על

"לכנס את נכסי העזבון". בגדרה של חובה זו גלומה, גם חובתו לדאוג לגביית 

 חובות מחייבים לעזבון, לרבות חוב שחב יורש למורישה ועם מותה לעזבון

 843 ,(1, פ"ד מט)יהודית גרינשפון נ' מנחם שכטר ואח' 2390/92ע"א }

(1995)}. 

 

עזבון  4085/06יפו( -בש"א )ת"א} טרחה עבור הגשת בקשה-אין חולק כי שכר

(; בש"א )ת"א( 2006) 567 ,(3)2006מש -, תקהמנוחה י' א' ז' ז"ל נ' ע' ז' ואח'



לחוק( 82תפקידים )סעיף  פרק ח':  

 מהדורה שלישית
 

65 

לצו { (2003) 178 ,(2)2003מש -, תקעזבון המנוח נ' האפוטרופוס 12136/01

טרחת מנהל העזבון -ירושה או צו קיום צוואה לא כלול במסגרת פסיקת שכר

 82וכאמור בסעיף  1998-ג)א( לתקנות הירושה, התשנ"ח45כאמור בתקנה 

לחוק הירושה. את שכרו של מנהל עזבון בגין פעולה זו יש לפסוק בנפרד, 

בש"א } ושהג)ג( לתקנות היר45בהיותה "שירות מקצועי", כמפורט בתקנה 

 ,(3)2007מש -, תקעזבון המנוח ד' א' ז"ל נ' י' )ג'( א' ואח' 1568/07יפו( -)ת"א

92 (2007)}. 

 

לחוק הירושה קובע בצורה רחבה את תפקידיו וסמכויותיו של מנהל  82סעיף 

לב, -העזבון ואין כל צורך "לקבוע" תפקידים וסמכויות אלה, בצוואה. ובשים

ות אלה קבועים בחוק הירושה, עדיין מנהל כי למרות שתפקידים וסמכוי

 המשפט, שמינה אותו. -העזבון כפוף להוראותיו של בית

  

אף "רשימת" התפקידים והסמכויות הקבועים בסעיפי חוק -נדגיש, כי על

הירושה, הרשימה איננה סגורה. כך לדוגמה מנהל עזבון יכול ויהא צד לתביעה 

 876 ,(1)96מח -, תקרחי נ' רג'י ואח'מז 1194/95( ר'ת"ע )י} כתובע או כנתבע

, עזבון המנוח מיכאל רודה ז"ל ואח' נ' שרייבר ואח' 609,601/88 (; ע"א1996)

המשפט לערכאה -ומוסמך הוא לערער על החלטת בית{ (1993) 441 ,(2פ"ד מז)

 גבוהה יותר. 

  

 קובעת כדלקמן: 1998-לתקנות הירושה, התשנ"ח 39תקנה 

  

  ל מנהל העזבון וחובותיו. ציון תפקידו ש39"

)א( בכל מסמך, הליך משפטי או פעולה של מנהל עזבון, מכוח תפקידו, 

יצויין שהוא פועל כמנהל עזבונו של פלוני, ואם היה מנהל עזבון זמני 

 תצויין עובדה זו.  
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)ב( משנודע למנהל העזבון שיש בעזבון מקרקעין או נכסים אחרים 

פנקסים המשמשים לרישום זכויות פי כל דין -שמתנהלים לגביהם על

בעלות, ידאג שתירשם בהם הערה על מינוי מנהל עזבון; הממונה על 

 הרישום האמור ירשום הערה כנדרש משהוגש לו צו המינוי.  

שם העזבון ויפקיד בו כספים -)ג(   מנהל העזבון יפתח חשבון בבנק על

את ל האפשר בתכוף לאחר קבלתם, ולא יחזיק ומכוח תפקידו, ככ

 כספי העזבון בחשבונו הפרטי.  

)ד(   מנהל העזבון יקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה והכנסה, חוץ 

 מסכומים קטנים שלפי הנוהג אין להם קבלות."

  

)א( לתקנות קובעת כי מנהל עזבון חייב לציין כי הוא פועל כמנהל 39תקנה 

 עזבון בו מונה. עזבון של פלוני בכל מסמך, הליך משפטי או פעולה הקשורה ל

 

)ב( לתקנות קובעת כי מנהל העזבון חייב לרשום הערה, בדבר מינויו, 39תקנה 

פי כל דין, פנקסים המשמשים לרישום -על נכסי העזבון שמתנהלים לגביהם על

, דין בן ציון ליפשיץ-אליהו חטמוב נ' עורך 4384/05ה"פ )יר'( } זכויות בעלות

 (.2008) 11820 ,(2)2008מח -תק

 

שם -)ג( לתקנות קובעת כי מנהל העזבון חייב לפתוח חשבון בנק על39קנה ת

העזבון. בחשבון זה, יפקיד מנהל העזבון את כל הכספים שמתקבלים אצלו 

והקשורים לעזבון אותו הוא מנהל. תקנה זו קובעת איסור לפיו, מנהל עזבון 

ן להפריד קרי, על מנהל העזבו ,לא "יחזיק את כספי העזבון בחשבונו הפרטי"

 את חשבון העזבון מיתר חשבונותיו.
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)ד( לתקנות קובעת כי חובה על מנהל העזבון להקפיד על קיום 39תקנה 

ל הוצאה והכנסה, למעט "סכומים קטנים שלפי הנוהג אין להם ואסמכתא לכ

 קבלות".
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 משפט-הוראות בית פרק ט':

 ובקשה למתן הוראות

 לתקנות( 40לחוק ותקנה  83ף )סעי 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 83סעיף 

  

                           משפט-. הוראות בית83"

המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת מעוניין בדבר או -בית

מיזמת עצמו, לתת למנהל עזבון הוראות בכל דבר הנוגע 

 למילוי תפקידיו."

 

 קובעת כדלקמן: 1998-רושה, התשנ"חלתקנות הי 40תקנה 

  

 )תיקון התשס"א( המשפט-. בקשת הוראות מבית40"

המשפט בדבר הנוגע -)א( בקשה של מנהל עזבון למתן הוראות מבית

 למילוי תפקידו תוגש בכתב בצירוף תצהיר.

( מינה הרשם לענייני ירושה מנהל עזבון, יצרף מנהל העזבון או 1)א

המשפט, גם את צו מינוי -אשונה מביתמעוניין בדבר, לבקשתו הר

המשפט תפתח תיק עזבון שאליו יצורף -מנהל העזבון, ומזכירות בית

 המשפט בקשר לעזבון.-הצו וכל בקשה שתוגש לבית

)ב( בכל מקרה שבו כולל העזבון רכוש או זכויות של קטין, חסוי או 

 נעדר תצויין עובדה זו בהבלטה במשפט הפתיחה שבבקשה.
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ה למתן הוראות בנוגע לנכסים יש לצרף את המסמכים )ג( לכל בקש

המעידים על הזכויות הקיימות בהם או העתקים מאושרים מהם, 

המשפט לפטור מהגשת המסמכים האמורים אם הוא -אולם רשאי בית

 סבור כי אין צורך בהם לשם מתן ההוראות.

לחוק, או  97)ד( בבקשת מנהל עזבון לאישור פעולה כנדרש בסעיף 

ר מכירה של נכס מנכסי העזבון או לחלוקתו למי מן היורשים, לאישו

המשפט, בנסיבות -יהיו כל היורשים משיבים, אולם רשאי בית

מיוחדות, לפטור מחובת המצאת הבקשה למשיב פלוני; צורפה 

הסכמתו של יורש לבקשה, אין צורך להמציאה לו ולהזמינו לדיון, 

 המשפט.-כך בית-כן הורה על-אם-אלא

-משנה )ד(, רשאי בית-קשה למתן הוראות שלא לפי תקנתבב )ה(

המשפט להורות על צירוף היורשים, כולם או מקצתם, כמשיבים 

 לבקשה.

לחוק, ליתן הוראות למנהל  83המשפט רשאי, כאמור בסעיף -בית )ו(

 עזבון אף בלא שהוגשה בקשה בדרך האמורה בתקנה זו."

  

'ה ראובן בע"מ נ' ציפורה חברת פליצ 259/99רע"א } הליך מתן הוראות

נועד ביסודו לשמש מסגרת יעילה ומהירה אשר { (2001) 385 ,(3, פ"ד נה)סופיוב

המשפט כמנחה וכמפקח על פעילותם של נושאי תפקידים -בתחומה פועל בית

שונים בתחומי המשפט, ובענייננו, מנהל עזבון. על נושאי תפקידים כאלה כגון 

נכסים, מפרקים, אפוטרופסים לקטינים כונסי  ,בין היתר ,אלה, נמנים

 דין ומנהלי עזבון. -ולפסולי

 

המשפט המוסמך. לצורך -פעולתם בתחומים שונים נתונה לפיקוח ולאישור בית

המשפט אמצעי יעיל -תן בידי ביתיכך, נדרש קיומו של הליך מקוצר אשר י

נ' בע"מ  1966"גלחא"  37/66ע"א } לפקח על בעל תפקיד בפעולותיו השוטפות
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כך הונהג הליך של מתן -לשם{ ו(1966) 144 ,(3, פ"ד כ)מתכות בפירוק

 ההוראות, אשר מצא את עיגונו בחקיקה בהקשרים שונים. 

 

-כלל, אופי של הליך פנימי המתנהל בבית-הליך מתן הוראות נושא, בדרך

המשפט ביוזמת נושא התפקיד שמטרתו להנחות ולכוון את פעולתו, בין בעניין 

 ין לצורך גיבוש קו פעולה מקיף וארוך טווח. נקודתי וב

  

הליך מתן הוראות אינו מיועד לפתרון מחלוקות מהותיות בין נושא התפקיד 

לבין צדדים שלישיים, ובוודאי, כאשר עסקינן בהכרעה במחלוקת המחייבת 

 דיון מורכב הכורך הכרעה בעובדות. 

  

משפט חורג ממנהגו ה-זאת, לכלל כאמור קיימים חריגים. יש ובית-עם-יחד

ומכריע במחלוקות לגופן גם במסגרת הליך מתן הוראות. תנאי לכך הוא 

שהשאלות הטעונות הכרעה לא תצרכנה בירור עובדתי מורכב באמצעות ראיות 

אלא תתמקדנה בהיבטים משפטיים, או כאשר העובדות לבירור הן פשוטות 

 . ומעטות, והצדדים מסכימים לבירורן בדרך מהירה ומקוצרת

 

המשפט בתתו הוראות למנהל עזבון לפי סמכויותיו בחוק הירושה, פועל -בית

כמפקח על פעולות מנהל העזבון. המדובר ברכוש שבעליו איננו והפיקוח דרוש 

כדי להבטיח שלא יבולע לרכוש והוא יכונס ויישמר בדרך הטובה והיעילה 

יע בסכסוכים המשפט בתפקידו זה מכר-כלל אין בית-בדרך לטובת הזכאים לו.

שבין העזבון לאחרים אלא מנחה את מנהל העזבון איך לנהוג ולטפל 

 . {לתבוע או להתגונן או להתפשר וכל כיוצא בזה} בסכסוכים כאלה

 

המשפט על כונסי נכסים, נאמנים ומפרקים -הוא הדין בפיקוח שמפקח בית

 במקרים של פשיטת רגל או פירוק. 
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מת עצמו לתת למנהל עזבון הוראות בכל רשאי, בכל עת, גם מיוזהמשפט -בית

עזבון המנוח ג.ד.  5812/02בש"א )משפחה ת"א( }דבר הנוגע למילוי תפקידו 

 {.(2006) 54, 50(, 3)2006מש -, תקז"ל נ' האפוט' הכללי

 

המשפט לפקח על מנהל העזבון היא בעצם סמכות טבעית של -סמכותו של בית

שליין ואח' נ' עו"ד  314/79"פ ע }ראה גםהמשפט שלא ניתן לשלול אותה -בית

, פ"ד לשצינסקי נ' סולבציק ואח' 576/78ע"פ (; 1981) 225(, 3), פ"ד להברק

בש"א , 2535/98( 'בש"א )חי, 2537/98בש"א )מחוזי חי'( (; 1980) 686(, 1)לה

לויטוב אורנה נ' עזבון  816/95( ')חי 'עז, 1278/99( 'בש"א )חי, 7472/98ה( ')חי

 {. (1999) 766, 765(, 2)99מח -, תקלויטוב ז"ל המנוח גדליה

 

המשפט -אך יש ובמסגרת הליך למתן הוראות, בנסיבות מתאימות, ינקוט בית

דרך קצרה ויכריע בסכסוך עצמו. למשל, מקום שהעובדות אינן שנויות 

או מקום שהעובדות פשוטות  במחלוקת והשאלה היא של פרשנות בלבד

 פי תצהירים. -רור בדרך מקוצרת עלומעטות והצדדים מסכימים לבי

 

המשפט -כאשר העובדות טעונות בירור יסודי. במקרה זה יורה בית ךאין כ

רע"א }ראה גם  המפקח על ההליך להפנות את בירור העניין לתביעה רגילה

, פ"ד בנאי בע"מ נ' חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ 3277/95

, פ"ד יווק מוצרי אוטוקרס בע"מ נ' מרגוליסש 635/71ע"א ; (1995) 295 ,(5מט)

, פ"ד דין וואנו נ' מכון תקנים ישראלי-עורך 2906/96(; רע"א 1972) 682 ,(1כו)

 .{(1996) 298 ,(1נ)

 

דעתו ויכריע -המשפט ישתמש בשיקול-תכנו מקרים בהם ביתיזאת ועוד. י

כרעה בפלוגתא בין נושא תפקיד לבין צד שלישי במסגרת מתן הוראות כאשר ה

במחלוקת חיונית לצורך מתן הוראות לבעל התפקיד ובלעדי הכרעה שכזו, עלול 
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מדינת ישראל  380/89ע"א } המשך תיפקודו היעיל של נושא התפקיד, להיפגע

 .{(1991) 741 ,(4, פ"ד מה)נ' כוכב השומרון בע"מ )בכינוס נכסים בפירוק(

 

צמו, אולם, לעיתים, כלל היוזמה למתן הוראות נובעת מנושא התפקיד ע-בדרך

היוזמה כאמור, יכולה לבוא מהצד השלישי ואם הדבר נדרש לצורך הכוונת 

 המשפט ייענה לבקשתו. -פעולת נושא התפקיד, בית

  

דעת רחב להחליט האם -המשפט הדן בבקשה למתן הוראות, שיקול-לבית

לברר את המחלוקת המובאת בפניו במסגרת בקשה למתן הוראות או להעבירה 

 ן בפסים של תביעה רגילה. לדיו

 

רע"א } במקרים חריגים משפט של ערעור לא יתערב בכך, אלא-יוער כי בית

 (; רע"א1997) 884, דינים עליון נב דין אזוגי-דין לוי נ' עורך-עורך 3004/97

ס.ט.ס.  52/86(; ע"א 1997) 355 ,(5, פ"ד נא)שמחון נ' כונס רשמי 5540/97

 495 ,(4, פ"ד מב)נ' מפרק חברת "שילב"אלקטרוניקה בינלאומית בע"מ 

המשפט של ערעור כי -עילת התערבות שכזו תימצא באם יתברר לבית{. (1989)

הפעלת המסגרת הדיונית של מתן הוראות הביאה עמה קיפוח זכויותיו של בעל 

 דין. 

 

זאת, ניתן לסכם את התנאים הנדרשים להכרעה במחלוקת מהותית בין -לאור

 לישי במסגרת הליך מתן הוראות. ואלה הם: נושא תפקיד לצד ש

  

בירור הסוגיה שבמחלוקת נדרש לצורך מתן הוראות לבעל התפקיד , הראשון

לשם ביצוע יעיל וראוי של תפקידו. במקרה כגון זה, אין כל חשיבות באם 

ידי צד -ידי נושא התפקיד עצמו או על-הבקשה למתן הוראות הוגשה על

 לבקשה;
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ת לגופה איננו מצריך הכרעה בעובדות, או איננו מחייב בירור המחלוק, השני

 בירור עובדתי מורכב וניתן להכריע בעובדות בדרך פשוטה וקצרה;

  

בניהול ההליך בדרך מקוצרת אין כדי לגרום עיוות דין ופגיעה , השלישי

 בזכויות דיוניות ומהותיות של בעל דין. 

  

, בכל עת, גם מיוזמת עצמו המשפט רשאי-לחוק הירושה קובע כי בית 83סעיף 

יפו( -בש"א )ת"א} לתת למנהל עזבון הוראות בכל דבר הנוגע למילוי תפקידו

 50 ,(3)2006מש -, תקעזבון המנוח ג' ד' ז"ל נ' האפוטרופוס הכללי 5812/02

(2006)}. 

 

כלומר, חוק הירושה קובע מסגרת פיקוח הדוקה על מנהל העזבון. מנהל 

כן, מנהל העזבון, נתון -המשפט. כמו-של בית העזבון, מצוי תחת פיקוחו

-לפיקוח שוטף של האפוטרופוס הכללי באמצעות הגשת דו"חות, דינים

 לחוק הירושה.  86 -ו 84וחשבונות, כאמור בסעיפים 

 

המשפט פתוחות בפני כל אחד -לחוק הירושה קובע כי דלתות בית 83סעיף 

ור כי מנהלי העזבון או המשפט, אם הוא סב-מהצדדים, אשר יוכל לעתור לבית

עז' } מי מטעמם אינם עושים את מלאכתם בנאמנות ובמקצועיות הנדרשת

, דין יעקב ניז'ינסקי ואח' נ' אלינה בן דוד ואח'-עורך 109040/03יפו( -)ת"א

 .{(2004) 294 ,(1)2004מש -תק

 

הזכות לדרוש ממנהל העזבון לחלק את העזבון ובכלל ליתן לו הוראות בדבר 

עזבון נתונה לכל "אדם מעוניין". כל אחד כאמור, רשאי ממניעיו הוא ניהול ה

לבקש את חלוקת העזבון ובמקרה ומנהל העזבון מסרב לעשות כן, יכול הוא 
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 2660/01בש"א )נצ'( } המשפט המוסמך ליתן הוראות מתאימות-לבקש מבית

 .{(2002) 1621 ,(3)2002מח -, תקאח' נ' פלוטקה יעקב 2-חוזה דליה ו

 

לדוגמה, יכול מנהל עזבון להגיש בקשה לפיה, יאפשר לו לקבל את מפתחות  כך

ע"ז } הכספת, כדי לפתוח אותה, שכן, הכספת שייכת למנוחה, קרי, לעזבון

 277 ,(1)2002מש -, תקעזבון המנוחה עילית נ' מאירה שני 1580/01)חי'( 

(2002)}. 

 

-יתירה טעון רשות. -לחוק הירושה  86 -ו 83פי סעיפים -ערעור על החלטה על

המשפט -מזאת, מנהל העזבון רשאי לערער, במקרה והוא סבור כי החלטת בית

ערעור על החלטה שכזו, תהא, כמו בכל מוטעית.  -בבקשה למתן הוראות 

המשפט וזכותו של מנהל העזבון לנהוג כך גם אם הדבר -החלטה אחרת של בית

ישיבת פוניבז נ'  72/83א ע"} אינו לרוחו של יורש או מעוניין אחר בעזבון

גפן ואח' נ'  162/76בר"ע ; (1984) 442 ,(4, פ"ד לח)אברהם הפטלר ואח'

 .{(1976) 222 ,(1, פ"ד לא)ויינשטוק ואח'
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 פרטת עזבון פרק י':

  לחוק( 84)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 84סעיף 

  

 ון התשמ"ה(  )תיק פרטת עזבון .84"

)א( בהקדם האפשרי ולא יאוחר משישים יום לאחר מינוי יגיש מנהל 

העזבון לאפוטרופוס הכללי פרטה של נכסי העזבון ושל חובותיו ויאמת 

 בתצהיר שלפי מיטב ידיעתו הפרטה שלמה.  

מכן נתגלו נכסים או חובות נוספים, יגיש -)ב( הוגשה פרטה ולאחר

ר יום מן היום שנתגלו, תוספת פרטה עש-מנהל העזבון, תוך ארבעה

 קטן )א(.  -ויאמתה כאמור בסעיף

)ג(   האפוטרופוס הכללי רשאי, אם ראה סיבות מצדיקות, להאריך את 

 התקופות להגשת פרטה או תוספת פרטה."

  

 קובע כדלקמן: 1998-לתקנות הירושה, התשנ"ח 38תקנה 

  

   פרטת נכסי העזבון .38"

חוק יגיש מנהל עזבון לאפוטרופוס הכללי ל 84פרטה כאמור בסעיף 

ומאומתת בתצהיר; האפוטרופוס הכללי רשאי  11ערוכה לפי טופס 

 להורות על המצאת עותק מן הפרטה ליורשים או למי מהם."
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כאמור בפרקים הקודמים, חוק הירושה קובע מסגרת פיקוח הדוקה על מנהל 

המשפט, כאמור -ביתהעזבון. מנהל העזבון מצוי תחת פיקוחו המתמיד של 

 לחוק הירושה.  83בסעיף 

 

כן, מנהל העזבון, נתון לפיקוח שוטף של האפוטרופוס הכללי וחובה עליו -כמו

לחוק הירושה וכן, ליתן לאפוטרופוס  84להגיש פרטת עזבון, כאמור בסעיף 

 לחוק הירושה 86פי דרישה, כאמור בסעיף -וחשבונות וידיעות על-הכללי, דינים

 2773 ,(1)99מח -, תקארנולד נ' לוניה אחירם-דפנה עמית 289/97 עז' )יר'(}

(1999)}. 

 

מנהל העזבון חייב לקבל את ספרי החשבונות, לערוך פרטה של נכסי המנוח 

לפתוח פנקסי חשבון לתקופת ניהול העזבון  יביום מינויו ולאותו תאריך, ואז

ה"פ )ת"א( } ולפחות אחת לשנה ובפקיעת כהונת דין וחשבוןעל ידו ולהגיש 

  .{(1993) 231 ,(1)93מח -, תקדורין שוחט ואח' נ' זילכה אהרן 1112/89

 

יום לאחר חלוקת  30בהערת אגב, נדגיש כי מנהל העזבון חייב להגיש תוך 

לחוק הירושה שידון  118העזבון, פרטה על חלוקת העזבון, כאמור בסעיף 

 בהמשך החיבור.

  

ימים לאחר מינויו  60 -הגיש, לא יאוחר מאת פרטת העזבון על מנהל העזבון ל

לאפוטרופוס הכללי. פרטת העזבון תאומת בתצהיר לפיו הפרטה שהוגשה 

 שלמה. 

  

במקרה ומנהל העזבון גילה נכסים נוספים, לאחר הגשת הפרטה הראשונה, 

יכול ורשאי הוא להגיש תוספת לפרטה בה יפרט את הנכסים הנוספים שנמצאו 

 וספת תאומת בתצהיר תומך. על ידו. אף הפרטה הנ
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)ג( לחוק הירושה קובע את סמכותו של האפוטרופוס הכללי להאריך 84סעיף 

)ב( לחוק 84 -)א( ו84את התקופות להגשת פרטת העזבון הקבועות בסעיפים 

 הירושה. 

  

פרטת העזבון צריכה לכלול את כל נכסי העזבון הידועים למנהל העזבון, חובות 

מטרת פרטת העזבון ליתן "תמונת מצב" אשר לנכסי  וזכויות העזבון, קרי,

 העזבון. 

 

"הפרטה נועדה בעיקר למנוע הברחת נכסים מהעזבון ולתת , ובמילים אחרות

פירוש לחוק ש' שילה } תמונה מהימנה של מצב העזבון בכל הנוגע לחובותיו"

 {. 155, חלק שלישי, 1965-תשכ"הההירושה, 
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 שומהי"א:  פרק

 לחוק( 85)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 85סעיף 

  

 התשמ"ה(  :)תיקון שומה .85"

  -המשפט רשאי להורות -בית

( שמנהל העזבון יגיש לאפוטרופוס הכללי, במועד שקבע, 1)

 המשפט; -שומת נכסי העזבון ערוכה לתאריך שקבע בית

ידי אדם -שמאי או על ידי-( שהשומה האמורה תיערך על2)

 המשפט."-אחר שקבע בית

 

לחוק הירושה, ששם חייב מנהל העזבון להגיש פרטת עזבון  84בניגוד לסעיף 

לחוק הירושה, אין  85ימים לאחר מינויו, הרי בסעיף  60-במועד שלא יאוחר מ

ל והמשפט רשאי להורות על הגשת שומה והכ-חובה להגיש שומה, שכן, בית

 ו הבלעדי. דעת-נתון לשיקול

  

"להבטיח שנכסי העזבון לא יימכרו במחיר נמוך מדי מקום  מטרת השומה היא

מנת לפרוע את חובות העזבון. שומה מהימנה -בו מנהל העזבון חייב למוכרם על

ש' שילה } של נכסי העזבון גם מקלה על חלוקה צודקת שלהם בין היורשים"

 .{157, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, 
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 כספיםהשקעת פרק י"ב: 

 והדרכים להשקעת כספי עזבון

 א לחוק(85)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-א לחוק הירושה, התשכ"ה85סעיף 

  

 )תיקון התשל"ו(א. השקעת כספים 85"

כספי העזבון שאינם דרושים לצרכי הנהלתו השוטפים, חייב מנהל 

דרוש לשם שמירת הקרן והבטחת העזבון להחזיקם או להשקיעם כ

פירות; שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות דרכים להשקעת כספי 

 עזבון, שיהיו חובה על מנהל עזבון."

  

מטרת הסעיף היא לשמור על הכספים המופקדים אצל מנהל העזבון, קרי, 

 ישאו פירות. ילשמור על ערכם, תוך מטרה כי אותם כספים שהשקיע 

  

רושה קובע כי כספי עזבון שאינם דרושים לצורכי הנהלתו א לחוק הי85סעיף 

השוטפים, חייב מנהל העזבון להחזיקם או להשקיעם כדרוש לשם שמירת 

 הקרן והבטחת הפירות. 

 

א לחוק הירושה תוקנו תקנות הירושה )דרכים להשקעת כספי 85מכוח סעיף 

 תקנות הירושה )דרכים להשקעת כספילהלן: "} 2000-עזבון(, התש"ס

 , כאמור להלן. {"העזבון(
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אף הקבוע בתקנות הירושה )דרכים להשקעת כספי עזבון(, -זאת, על-עם-יחד

המשפט הוא שיורה על "המילה האחרונה" והוא אשר יקבע היכן יושקעו -בית

 הכספים ובאיזו דרך. 

  

לתקנות הירושה )דרכים להשקעת כספי עזבון( קובעת כי מנהל עזבון  2תקנה 

י העזבון שאינם דרושים לצורכי הנהלתו השוטפים באחת ישקיע את כספ

 מדרכים אלה: 

  

 . פקדונות בנקאיים שקליים, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה.1

  

 רעונם. י. בניירות ערך שהוציאה המדינה או שהיא ערבה לפ2

  

 -)ג( ו10במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי לשם השקעה לפי הוראות סעיף  .3

 .1978-פוטרופוס הכללי, התשל"ח)ד( לחוק הא

  

 המשפט מראש. -. בכל דרך אחרת שאישר בית4

  

לתקנות הירושה )דרכים להשקעת כספי עזבון( קובעת כי דרכי  3תקנה 

ההשקעה כאמור לעיל ומשך תקופת ההשקעה, ייקבעו בהתחשב בצורכי ניהול 

חלוקה העזבון השוטפים, לרבות תשלום חובות העזבון, ובמועד הצפוי של ה

 ליורשים.

  

לתקנות הירושה )דרכים להשקעת כספי עזבון( קובעת כי השקעת  4תקנה 

כספים מעל מיליון ש"ח, מחייבת את הסכמתם של היורשים בכתב או את 

זאת, במקרה ובין היורשים יש חסוי, קטין -עם-המשפט. יחד-אישורו של בית

המשפט בכל -תאו נעדר, השקעת הכספים כאמור, טעונה את אישורו של בי
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וזאת גם במקרה וכל היורשים, למעט מי מהשלושה )חסוי, קטין או  ,מקרה

 נעדר(, נתנו את הסכמתם בכתב. 

  

לתקנות הירושה )דרכים להשקעת כספי עזבון( קובעת כי כספים שהיו  5תקנה 

ביום המינוי של מנהל העזבון מושקעים בדרך השקעה שלא לפי תקנות הירושה 

ספי עזבון(, "יוסיפו להיות מושקעים באותה דרך עד למועד )דרכים להשקעת כ

היציאה הראשון וממועד זה ישקיע מנהל העזבון את הכספים לפי תקנות 

 המשפט לא הורה אחרת. -אם בית אלה", וכל זאת

  

-"בבוא בית לתקנות הירושה )דרכים להשקעת כספי עזבון( קובעת כי 7תקנה 

י הוא להורות על ניהול כספי העזבון רשא ,4המשפט לאשר בקשה לפי תקנה 

ידי מנהל תיקי השקעות, כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות -על

 ".1995-ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה

 

(, 4)2014מח -, תקבנר 'ד א"עזבון המנוח א' נ' עו} 57090-06-14( 'ש )חי"רמ -ב

להותיר את הכספים  אשר לטענה כי ישהמשפט כי ב-({ קבע בית2014) 29607

בחשבונות המבקשות עד לבירור טענות המבקשות בדבר מתנה בחיי המנוחים, 

וכי עדיף להשאירם שם גם מהטעם שמא לא יושקעו באפיקים רווחיים יותר, 

 להידחות.הרי שגם זו דינה 

 

-תכספים אלה מקומם בקופת העזבון עד לחלוקתו לאחר קבלת אישור בי

ת העזבון, ובתקופת ביניים זו מוטלת על מנהל המשפט ולאחר סילוק חובו

העזבון החובה להחזיקם בחשבון שיפתח עבור העזבון ובתנאים שמציבים 

תקנות הירושה, וכן להחזיקם או להשקיעם לשם שמירת הקרן והבטחת פירות 

, כאשר פתוחה הדרך לפני המבקשות לנקוט {א לחוק הירושה85סעיף }
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נתן בדבר קבלת כספים במתנה עוד בחיי בהליכים מתאימים לשם בירור טע

 המנוחים.
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 חשבונות, דו"ח ומתן ידיעותפרק י"ג: 

 לחוק( 86)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 86סעיף 

  

 )תיקון התשמ"ה(  . חשבונות, דו"ח ומתן ידיעות86"

להגיש  מנהל עזבון חייב, בכל ענייני העזבון, לנהל חשבונות,

כפי שיורה ולפחות אחת לשנה  דין וחשבוןלאפוטרופוס הכללי 

ובפקיעת משרתו, ולמסור לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות לפי 

 דרישתו."

  

 קובעת כדלקמן: 1998-לתקנות הירושה, התשנ"ח 41תקנה 

  

  הגשת דו"חות .41"

י וחשבונות של מנהל עזבון יוגשו לאפוטרופוס הכללי, לפ-)א( דינים

 , ויאומתו בתצהיר. 12טופס 

-)ב( האפוטרופוס הכללי רשאי להורות על המצאת עותקים מן הדינים

 והחשבונות ליורשים או למי מהם."

  

הגשתו של הדו"ח, המוגש לפחות אחת לשנה, היא חלק "טבעי" ממילוי 

לחוק הירושה, ואין חובה להגישו  86תפקידיו של מנהל העזבון, כאמור בסעיף 

כן, האפוטרופוס הכללי, -אם-חשבון, אלא-ידי רואה-בוקר ומאושר עלכשהוא מ

לתקנות הירושה )בדיקת פרטה ודו"חות כספיים  3כך, כאמור בתקנה -הורה על



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

88 

תקנות הירושה )בדיקת פרטה )להלן: " 1988-של מנהלי עזבונות(, התשמ"ט

כן, במקרים מסויימים, -על-. יתר"ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות(

 מבוקר שהוגש לו. -פוטרופוס הכללי, פטור מבדיקת דו"ח בלתיהא

  

לתקנות הירושה, קובעת כי דו"חות מנהל העזבון יוגשו לאפוטרופוס  41תקנה 

 , ויאומתו בתצהיר. 12הכללי, לפי טופס 

  

לחוק הירושה, העוסק בהגשת דו"חות וחשבונות, מהווה, דרך פיקוח  86סעיף 

 העזבון. נוספת של המחוקק, על מנהל 

  

"החשבונות, הדו"חות ומתן הידיעות המוזכרים בסעיף מהווים יסוד כן, -כמו

פי התקנות, מנהל העזבון חייב -למעקב מתמשך אחר העזבון והנעשה בו. על

להקפיד עד מאוד על ניהול חשבונות העזבון ועל קיום אסמכתה לכל הוצאה 

 {. 161, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, ש' שילה } והכנסה"

 

"סביר להניח, שכאשר יורש יבקש עותק מן הדו"ח; האפוטרופוס  זאת ועוד.

הכללי יורה, כמעט באופן אוטומטי, על המצאתו לו. הזכות לקבל עותק 

שגם נושה  מהדו"חות ניתנת רק ליורשים ולא לנושים, אם כי יש מקום לטענה

}ש' שילה,  לעיין בדו"חות" הוא בעל עניין בהקשר זה ושגם לו תהיה אפשרות

 {. שם

 

 164(, 1)2015מש -, תקש' ג' מ' ואח' נ' י' ר'} 111700/07א( "ע )ת"ת -ב

על  דין וחשבוןליתן ן{, מנהל עזבו} רות למשיב({ נדונה בקשה להו2015)

ז"ל  'מ' פעילותו בכל הקשור להוראות צוואת המנוח המתייחסות לגב' ס

את  {לחילופין מכיסו}שלם מכספי העזבון ולחייב את המשיב ל {"המנוחה"}

 המשפט קבע בעניין זה כדלקמן:-. ביתכל הכספים המגיעים לעזבון המנוחה
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המשפט המחוזי והתגלגלה כהנה וכהנה עד -. הבקשה הוגשה בשעתה לבית2"

 שהגיעה לפיתחי.

 

. הסוגיה העיקרית שבמחלוקת היא, כלום חייב מנהל עזבון ליתן ליורשיו של 3

באשר לכספים ששולמו ליורש בחייו בהתאם להוראות  ין וחשבוןדיורש 

צוואה? סוגיה נוספת נוגעת למרחב הפרשני האפשרי מקום בו לשון הצוואה 

 ברורה לכאורה.

 

 העובדות התמצית

 . המנוח והמנוחה היו אחים.4

 

-ידי בית-. צוואתו של המנוח קויימה על1998. המנוח הלך לבית עולמו בשנת 5

 וזי והמשיב מונה כמנהל עזבונו.המשפט המח

 

. הוראת הצוואה הרלוונטית לנדוננו היא כלהלן: "לאחרונה פתחתי חשבון 6

מרח'... תהיה  'מ 'ס -$. אם אחותי 50,000מס' ., והפקדתי בחשבון זה סך 

בחיים בעת פטירתי, יש להעביר לה מדי חודש בחודשו, כל ימי חייה סך של 

ן זה. באם מצב בריאותה של אחותי תחמיר )כך מרקים גרמניים, מחשבו 1,500

במקור( והיא תזדקק לסכום חודשי יותר גדול, על מנהלי עזבוני להגדיל לה את 

ותי תהיה בחיים, יש הקצבה החודשית. באם יאזל הכסף מחשבון זה ואח

צבה לאחותי דהיינו הק -מהכספים שיהיו בקרן  צבה החודשיתלהעביר לה הק

שאר איזה סכום ימהקרן. באם אחותי תמות וי קודמת לחלוקת הכספים

 ."ן הנ"ל, תקבל גב' סילה טארה הנ"לבחשבו
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. אין חולק כי במשך תקופה מסויימת שילם המשיב למנוחה תשלומים 7

 6"( )סעיף התשלום החודשיחודשיים בהתאם להוראות הצוואה )להלן: "

יר כספים, לבקשה(, אך לימים כאשר החלה לשהות במוסד כלשהו, חדל מלהעב

לנוכח סברתו כי מעת שצרכיה של המנוחה מסופקים במסגרת אותו מוסד אין 

 8הוראות הצוואה להעביר למנוחה כספים כלשהם )סעיף  פי-עלהוא מחוייב 

 (.09.08.07לתגובת המשיב מיום 

 

והמבקשות, נכדותיה, הינן יורשותיה  2000. המנוחה הלכה לבית עולמה ביום 8

 ניתן בגרמניה.בהתאם לצו ירושה ש

 

 הגישו המבקשות את הבקשה דנן. 2006. ביום 9

 

. קדמו להגשת הבקשה מספר פניות של ב"כ המבקשות )בארץ ובחו"ל( 10

למשיב אשר דחה את כולן וטען כי העביר למנוחה מספר תשלומים עד אשר 

התחוור כי עזבה את מקום מגוריה ועברה למעון מטעם שלטונות מינכן. החל 

ד ולאחר שהמשיב, כך לטענתו, בא בדברים עם "הקהילה היהודית מאותו מוע

של העיר מינכן" )לשון המשיב( והתחוור כי המנוחה לא זקוקה לכספים 

מנת שיטיילו עם המנוחה ולשם כך נשלחו -ם עללצרכיה השוטפים, נשכרו אנשי

 (.11.12.03כספים כלשהם )מכתבו של המשיב לאפוטרופוס הכללי מיום 

 

דמו להגשת הבקשה נסיונות להסתייע באפוטרופוס הכללי, אך הלה . עוד ק11

הודיע למבקשות כי מעת שהמנוחה נפטרה ובין יורשיה לא כלול 

-ביתחסוי/נעדר/קטין, אין בדעתו להתערב בנושא וכי על המבקשות לפנות ל

 (.2004)מכתבה של עו"ד ב. א. מיום  המשפט
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יש לדחות את הבקשה והוסיף: טען המשיב כי  26.04.07. בתגובתו מיום 12

"מאליו מובן שכל עת היותה בחיים דאגתי שאחות המנוח הגב' ס. מ. ז"ל 

 ."תקבל את כל מחסורה, ולא תזדקק למאומה

 

דין" -עתר ליתן "פסק 2007. המשיב לא הסתפק בהגשת תגובתו דלעיל וביום 13

סתם )לשון הבקשה( הדוחה את הבקשה וכן לחיוב המבקשות בהוצאות, ולא 

 הוצאות אלא "בהוצאות לדוגמא".

 

. בתשובתן לתגובת המשיב, טענו המבקשות כי דווקא לנוכח טענתו של 14

כמה כסף הועבר  דין וחשבוןהמשיב בדבר תמיכה במנוחה עליו להתכבד וליתן 

 למנוחה מדי חודש בחודשו עד ליום פטירתה.

 

דין יך ליתן . למרות האמור המשיך המשיב לעמוד על דעתו כי אינו צר15

כלשהו, בין השאר לנוכח טענתו כי בהתאם להוראות הצוואה  וחשבון

המבקשות אינן יורשות את הכספים שנותרו בחשבון שיועד לתשלום הוצאות 

 "(.החשבוןהמנוחה )להלן: "

 

כי  אורנשטייןהמשפט המחוזי )כתוארו אז( -הורה כב' רשם בית 2007. ביום 16

ישנא: "יואילו המוציאים לפועל של הצוואה יש לקיים דיון והורה כהאי ל

להיות מצויידים בנתונים הכספיים באשר לסכומים שהועברו מדי חודש, ככל 

 שהועברו לאחות המנוח, או מי מטעמה וכן פרטה עדכנית של העזבון".

 

ז"ל על  כב' השופטת סיוןמשפט זה הורתה -. משעברה הבקשה לדיון בבית17

כי "המוציאים לפועל של הצוואה יביאו עימם קיום דיון ואף היא הורתה 

 ".08.10.07מיום  כב' הרשם אורנשטייןהנתונים כאמור בהחלטת 
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ז"ל, במסגרתו טען  כב' השופטת סיווןהתקיים דיון בפני  24.09.08. ביום 18

דחות באשר היא איננה נתמכת בתצהיר. יהמשיב, בין היתר, כי דין הבקשה לה

 תצהיר, אשר לימים אכן הוגש.הורה על הגשת ה המשפט-בית

 

הגיש המשיב בקשה לחייב את המבקשות בהפקדת ערובה  21.12.08. ביום 19

להוצאותיו במסגרתה טען כהאי לישנא: "המבקשות, אשר לא עשו מאומה 

למען רווחתה של סבתן הזקנה, המנוחה רוצים לקבל את הכספים אשר המנוח 

רוצות לרשת את הסכום שהמנוח כאשר המבקשות  ייעד לרווחתה של אחותו...

טרחה, כאשר -יעד לרווחת אחותו הזקנה, אין כל סיבה שיוותר הח"מ על שכר

 .דחה"יבקשתן הנלוזה, ת

 

 כב' השופטת סיווןהתקיים דיון נוסף, באחריתו החליטה  28.01.09. ביום 20

 ז"ל כי תינתן החלטה באשר להמשך ההליך.

 

ז"ל  כב' השופטת סיווןגרתה קבעה ניתנה החלטה, במס 05.03.09. ביום 21

כלהלן: "אני סבורה כי המחלוקת בין הצדדים אכן נעוצה בשאלת פרשנות 

והיא האם התכוון המנוח ליתן לאחותו קצבה חודשית לשם שמירה  הצוואה,

יש להפסיק את  -על בריאותה אזי המשמעות שאם לא היתה זקוקה לכסף 

צוואתו כקצבה לאחותו לא או שמא האם הסכום שקבע המנוח ב העברתו;

לאחר בירור שאלה  להעבירו כסדרו. עזבוןולפיכך היה על מנהלי ה קשור לדבר,

 דין וחשבוןליתן  עזבוןניתן יהא לקבוע האם על מנהלי ה -זו וכתוצאה ממנה 

וכן עניינית האם עליהם להעביר כספים לידי יורשות  על הסכומים שהועברו,

 הרשם אורנשטיין כב'להבהיר לעניין זה כי בשולי הדברים יש  אחות המנוח.

להעביר את הנתונים  עזבוןלא חייב את מנהלי ה 08.10.07בהחלטתו מיום 
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 כאמור מעלה, אלא להביאם למועד הדיון בלבד. הרלוונטיים לידי הצד השני,

 .ולאחר בירור שאלת הפרשנות" עניין זה ייבדק בשלב השני,

 

בדבר הגשת עדויות וניתנו הוראות . לאור האמור נקבע מועד לשמיעת 22

כן נדחתה בקשת המשיב לחיוב המבקשות בהפקדת -תצהיר עדות ראשית. כמו

ערובה להוצאות, בין השאר מאחר "והמדובר במנהלי עזבון, אשר הינם פקידי 

 המשפט". -בית

 

התקיים הדיון שנועד לשמיעת העדויות, אך משהתחוור כי  2010. ביום 23

בה לדיון )למרות שלא שוחררה מהתייצבות( והתברר לא התייצ 1המבקשת 

שלא הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם המבקשות )נטען כי התצהיר התומך 

ז"ל שההליך הסתיים וכי  כב' השופטת סיווןבבקשה הוא תצהירן(, החליטה 

 דין יינתן.-פסק

 

ז"ל לבית עולמה בטרם עת ובטרם  כב' השופטת סיוון. למרבה הצער, הלכה 24

 היה סיפק בידה להכריע במחלוקת.

 

, אשר, כמסתבר, כב' השופט סמארההתקיים דיון בפני  01.06.14. ביום 25

 הציע למבקשות לשקול למשוך את בקשתן, הצעה לה סרבו.

 

דיון, במהלכו ניסיתי להבין על  .... משעברה הבקשה לדיון בפניי, קיימתי26

באשר לתנועות  ין וחשבוןדשום מה ולמה לא יסכים המשיב ליתן למבקשות 

כב' הכספיות שביצע בחיי המנוחה. עמדת המשיב היתה כי החלטותיה של 

 ז"ל מדברות בעד עצמן ויש לראות בהן מעשה עשוי. השופטת סיוון
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 . משכך, הוריתי על הגשת טיעונים ומשהוגשו הגיעה עת ההכרעה.27

 

 דיון והכרעה

 ס. מ... -"אם אחותי  ין לאמור:. הוראת המנוח בצוואתו הינה ברורה לחלוט28

תהיה בחיים בעת פטירתי, יש להעביר לה מדי חודש בחודשו, כל ימי חייה סך 

מרקים גרמניים, מחשבון זה". שמע מניה, למנוחה מגיע תשלום  1,500של 

רוע היחיד בגינו יחודשי נקוב בסכום לכל ימיה חייה. לפי לשון הצוואה, הא

את התשלום החודשי, הינו פטירתה, הא ותו  פוקעת זכותה של המנוחה לקבל

 לא.

 

. אין חולק כי המשיב ביצע במשך תקופה מסויימת את הוראת הצוואה בכל 29

הנוגע להעברת התשלום החודשי למנוחה ולאחר מכן חדל מכך. ממילא חייב 

באשר להוצאת הכספים  דין וחשבוןמנהל העזבון ליתן לאפוטרופוס הכללי 

)להלן:  1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 86בסעיף האמורה וזאת כאמור 

"( הקובע כי "מנהל עזבון חייב, בכל ענייני העזבון, לנהל חשבונות, החוק"

כפי שיורה ולפחות אחת לשנה...".  דין וחשבוןלהגיש לאפוטרופוס הכללי 

"( קובעת כי דינים התקנות)להלן: " 1998-לתקנות הירושה, התשנ"ח 41תקנה 

יוגשו לאפוטרופוס הכללי ויאומתו בתצהיר וכי וחשבונות כאמור 

"האפוטרופוס הכללי רשאי להורות על המצאת עותקים מן הדינים והחשבונות 

 )ב((.41ליורשים או מי מהם" )תקנה 

 

. נשאלת השאלה, כלום יוצא מנהל עזבון ידי חובתו כלפי יורש במתן דינים 30

 וחשבונות לאפוטרופוס הכללי?
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חובתו המנדטורית של מנהל עזבון הינה ליתן דינים . כמבואר לעיל, 31

וחשבונות לאפוטרופוס הכללי ולכאורה ניתן לטעון )וכך טוען המשיב( כי אין 

הוא חייב מנדטורית להמציאם למאן דהוא אחר. לטעמי, החובה מדנטורית 

להמציא לאפוטרופוס הכללי דינים וחשבונות ופרטות, איננה הסדר שלילי 

ליורש. מנהל עזבון הינו  דין וחשבוןו של מנהל העזבון ליתן המאיין את חובת

, והוא חב חובת המשפט-ביתבגדר נושא משרה, בבחינת ידו הארוכה של 

דיני ירושה כאחד )שוחט פיינברג ופלומין  המשפט-ביתנאמנות ליורשים ול

", ומראי שוחט פיינברג ופלומין, להלן: "208-207, מהדורה שביעית עמ' עזבוןו

ם שם(. מעמדו זה של מנהל העזבון מחייב כי יפעל בשקיפות מלאה כלפי מקו

באשר  דין וחשבוןהיורשים ובהעדר טעמים מיוחדים, מחובתו ליתן ליורשים 

 לכספים המגיעים להם או כאלה שכבר השתלמו עבורם ולמי השתלמו.

 

 . חובה זו, שהינה לטעמי בבחינת מובן מאליו, מחוייבת גם על לפי הוראתו32

, הקובע לאמור: "הנאמן חייב לתת 1979-לחוק הנאמנות, התשל"ט 7של סעיף 

על ענייני הנאמנות אחת לשנה ובגמר כהונתו, ולמסור להם  דין וחשבוןלנהנים 

 ידיעות נוספות לפי דרישתם הסבירה".

 

רוב יידי נאמן לנהנה הינה דרך המלך וס-על דין וחשבון. לשון אחר: מתן 33

לנהנים, זולת אם הורה החוק  דין וחשבון)"על הנאמן לתת  לתיתו הינו החריג

, מהדורה נאמנותכרם  'ש -אחרת שאו שתנאי הנאמנות קובעים אחרת" 

 "(.כרם, להלן: "348רביעית עמ' 

 

, דין וחשבון. שקיפות פעולותיו של מנהל עזבון וממילא חובתו ליתן ליורש 34

ראשון במעלה )לעיתים  נובעת מניה וביה מחובת הנאמנות ומהווה מכשיר

בלעדי( באמצעותו יכול יורש לוודא האם הוראות המזכות אותו בוצעו ראוי 
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יש משום מילוי חובת הגילוי כלפי מי שאמורים  דין וחשבון)"בעצם הגשת 

דין להינות מפעולותיו או כלפי מי שמעוניין בביצוע מטלותיו כראוי. יש ב

 (.346עמ'  ,כרם -מן..." גם כדי לבסס את האמון שניתן בנא וחשבון

 

דין . משכך, ברי כי לו ביקשה זאת המנוחה בחייה, היה על המשיב ליתן לה 35

באשר לכספים שהועברו לה )או למאן דהוא עבורה( ואף באשר  וחשבון

 לכספים המופקדים בחשבון המיועד לביצוע התשלומים העתידיים.

 

כותה של המנוחה . משבאתי למסקנה האמורה, נשאלת השאלה, כלום ז36

כב' השופטת ? דין וחשבוןמנביעה מניה וביה זכות ליורשותיה לקבל את אותו 

ז"ל קבעה כי התשובה לשאלה זו תינתן, בהתאם לפרשנות הוראות סיוון 

הצוואה )זאת על רקע טענת המשיב כי בהתאם להוראות הצוואה לא היתה 

רה להתגורר חובה להמשיך ולשלם את התשלום החודשי מעת שהמנוחה עב

במוסד המספק את צרכיה ועל רקע טענתו, כי המבקשות אינן זכאיות לרשת 

 את הכספים שנותרו בחשבון לאחר פטירת המנוחה(.

 

ז"ל ניתנה באספקלריה של זכאות  כב' השופטת סיוון. דומה שהחלטת 37

המבקשות לרשת את הכספים שנותרו בחשבון. איני מוצא בהחלטה קביעה כי 

נובע מזכותה של המנוחה  דין וחשבוןועות לטעון כי זכותן לקבל המבקשות מנ

 על התשלומים ששולמו לה )או למאן דהוא עבורה(. דין וחשבוןעצמה לקבל 

 

. בדיון שהתקיים בפניי ניסיתי להציל מפי המשיב טעם מדוע לא יקבלו 38

על מה ששולם למנוחה מכח היותם יורשים, ולא קיבלתי  דין וחשבוןהיורשים 

כב' אלא טיעונים פורמליים )שלא לומר פורמליסטיים( הנתלים בהחלטת 

ז"ל דלעיל. גם בהשלמת טיעוניו בכתב לא מצאתי התייחסות  השופטת סיוון
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איננה מנביעה זכות כזו  דין וחשבוןלשאלה האם זכותה של המנוחה לקבל 

 ליורשותיה, המבקשות.

 

, בבחינת ידו הארוכה של . על מעמדו המיוחד של מנהל עזבון כנושא משרה39

, כבר עמדתי לעיל. מעמד מיוחד זה איננו מתיישב עם עמדתו המשפט-בית

הפורמלית/פורמליסטית של המשיב כפי שהובעה בפניי, ואשר משמעותה כי 

יימנע מליתן החלטה הנוגעת לגרעין הקשה של תיפקודו כמנהל  המשפט-בית

דין. עמדתו של  פי-עלחוייבת עזבון ואשר ייתכן כי לגופה הינה מוצדקת ואף מ

המשיב הינה עמדה לעומתית, עמדה אפשרית אך לא ראויה כשאוחז בה מנהל 

עזבון. אכן, עמדתו של המשיב מעוררת אי נוחות קשה בכל הנוגע למוטיבציה 

העומדת מאחורי הסרוב העיקש למסור מידע באשר לפעולותיו בנכסי העזבון 

חולק שמנהל העזבון הפסיק את התשלום שבניהולו. הדברים קל וחומר עת אין 

החודשי, הגם שהצוואה איננה כוללת הוראה מפורשת בנדון, עובדה המעלה 

מנת לחפות על מחדל -חשש כי מנהל העזבון ממאן למסור את המידע על

 בתיפקודו.

 

בבקשה למתן הוראות בטרם הפסיק  המשפט-בית. ודוק, המשיב לא פנה ל40

את היכולת לבדוק בזמן אמת  המשפט-ביתע מאת התשלום החודשי ובכך מנ

את פעולותיו. בכך נהג מנהל העזבון שלא כדין. כל אימת שעלול להתעורר ספק 

והמבחן לכך אינו אומד דעתו  -בנוגע לפעולה של מנהל עזבון בתוקף תפקידו 

עליו לפנות  -מידה אובייקטיבית -בייקטיבי של מנהל העזבון אלא אמתהסו

אותו ולבקש הוראות. בכך מונע מנהל העזבון טענות  שמינה המשפט-ביתל

לחוק(. חשוב מכך, וזה  88שיכול ויועלו כנגדו בגין הפרת חובותיו )סעיף 

לבחון את הפעולה בזמן אמת ולמנוע נזק  המשפט-ביתהעיקר, בכך מתאפשר ל

ליורשים )או לצד ג'( בגין פעולה שגויה. חובת הנאמנות של מנהל העזבון 
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ות מירבית ואחת הדרכים "לשקף" את פעולותיו של מנהל מחייבת שקיפ

. בכגון דא על מנהל עזבון לנהוג זהירות המשפט-ביתהעזבון, הינה פניה ל

ולנוכח חובת הנאמנות  המשפט-ביתמופלגת, לנוכח מעמדו המיוחד כפקיד 

כלפי היורשים, ואל לו לשים עצמו כבעלים של הכספים שבניהולו, בבחינת 

איננו "הבעלים" של  עזבוןמונע. אכן, "מנהל ה -אינו רוצה נותן,  -רוצה 

 ( ואל לו להתנהל ככזה.207עמ'  ,שוחט פיינברג ופלומין" )עזבוןה

 

. מעמדו המיוחד של מנהל עזבון הוא הוא המחייבו לנקוט משנה זהירות 41

בפעולותיו גם לנוכח העובדה שיש בהן כדי להשליך על מראית פני הצדק של 

. מעשיו ומחדליו של מנהל עזבון בתוקף תפקידו עוטים דוק שיפוטי ההליך כולו

ומהווים חלק מההליך השיפוטי המפקח על פעולותיו. עובדה זו מחייבת נקיטת 

משנה זהירות בכלל ומקום בו עלולות להתקפח זכויותיו של יורש בפרט. הדרך 

בזמן  המשפט-ביתהראויה לשמור על נקיון הליך ניהול העזבון הינה פניה ל

 אמת, ולא כפי שנהג המשיב בבחינתם הסברים בדיעבד.

 

. עמדתו דהיום של מנהל העזבון כמו מנסה לקבע את תוצאות מחדלו לפנות 42

בבקשה למתן הוראות, עת החליט לפרש בעצמו את הצוואה  המשפט-ביתל

דין באופן השולל מהמנוחה את התשלום החודשי. סרובו של המשיב ליתן 

לכספים ששולמו למנוחה שולל מניה וביה כל אפשרות לבדוק בנוגע  וחשבון

האם ביצע את הוראות הצוואה כראוי. קבלת עמדת המשיב משמעותה הינה 

והיורשים  המשפט-ביתהותרת פעולות ניהול העזבון באפילה מוחלטת בפני 

ק, הגשת פרטה או דו"חות לאפוטרופוס הכללי אינה מרפאת את כאחד. ודו

, משום שכבר בארתי כי חובה מנדטורית זו ראשיתם: הפגם, מכמה טעמי

להגיש פרטה ודו"חות איננה מהווה הסדר שלילי באשר לחובה ליתן ליורשים 

, משום שהדו"חות שהוגשו )ככל שהוגשו( לאפוטרופוס שנית. דין וחשבון
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, משום שבהתאם שלישיתוהיורשים.  המשפט-ביתהכללי אינם חשופים בפני 

קת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עיזבונות(, לתקנות הירושה )בדי

, אף האפוטרופוס הכללי עצמו איננו מחוייב לבדוק את כל 1989-התשמ"ט

הפרטות והוא פטור מפורשות מבדיקת הדו"חות )למעט אם אחד היורשים 

 הינו קטין, חסוי או נעדר(.

 

 בוןדין וחש. משכך, חוזרת השאלה למקומה: כלום זכאיות המבקשות לקבל 43

 בנוגע לכספים ששולמו למנוחה בהיותן יורשותיה?

 

. לטעמי התשובה לכך הינה בחיוב, והדברים פשוטים: כשם שהמנוחה היתה 44

אודות הכספים ששולמו לה )או למאן דהוא עבורה(,  דין וחשבוןזכאית לקבל 

, באשר הבעלות באותם כספים עברה דין וחשבוןכך זכאיות יורשותיה לקבל 

יורשותיה. לו יצוייר שהמנוחה חסכה חלק מהכספים ששולמו לה מהמנוחה ל

באשר  דין וחשבוןהמשיב, ברי כי המבקשות/יורשותיה זכאיות לקבל  ידי-על

לממש את בעלותן באותם  מנת-עללכל התשלומים ששולמו וכיצד שולמו, 

כספים. לו יצוייר, כי מאן דהוא שקיבל כספים עבור המנוחה )בזוכרנו כי 

"שיטיילו איתה"( לא  מנת-עלען ששילם כספים לצדדים שלישיים המשיב טו

השתמש בהם לטובתה או לא נתן את השירות בעבורו שולמו. לשון אחר: זכות 

צוואה הופכת, עם פטירתו,  פי-עלהקניין של יורש בכספים המשתלמים לו 

 ןדין וחשבולזכות הקניין של יורשיו וזכות זו מנביעה את זכות "הלווין" לקבל 

 באשר למוצאותיהם של אותם כספים.

 

. הדברים קל וחומר, לנוכח טענת המשיב כי שילם כספים לא רק למנוחה 45

עצמה אלא לצדדים שלישיים עלומים, אשר טיב השירות שנתנו, ככל שנתנו 

שאנשים יטיילו עם המנוחה...(, אינו ברור  מנת-על)לפי הנטען שולמו כספים 
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גורמים אינם מבוארים ולו למצער. לטעמי, לא  וסכומי הכסף ששולמו לאותם

יכול מנהל עזבון להעביר כספים למאן דהוא שזהותו איננה גלויה, בסכום לא 

 דין וחשבוןידוע, למשך פרק זמן לא ידוע, ועדיין לעמוד בסירובו ליתן על כך 

מלא ומדוייק! התנהלות כגון דא מנוגדת תכלית הניגוד להתנהלות ראויה 

 נהל עזבון.ושקופה של מ

 

. לאותה מסקנה אגיע, גם לפי שיטת המשיב הגורסת כי התשובה נגזרת 46

 מפרשנותה של הצוואה. כאמור, המנוח קבע בצוואתו לאמור:

 

$. אם 50,000"לאחרונה פתחתי חשבון..., והפקדתי בחשבון זה סך 

ס. מ. מרח'... תהיה בחיים בעת פטירתי, יש להעביר לה מדי  -אחותי 

מרקים גרמניים, מחשבון  1,500דשו, כל ימי חייה סך של חודש בחו

זה. באם מצב בריאותה של אחותי תחמיר )כך במקור( והיא תזדקק 

 קצבהלסכום חודשי יותר גדול, על מנהלי עזבוני להגדיל לה את ה

החודשית. באם יאזל הכסף מחשבון זה ואחותי תהיה בחיים, יש 

 קצבהדהיינו ה -יו בקרן החודשית מהכספים שיה קצבהלהעביר לה ה

לאחותי קודמת לחלוקת הכספים מהקרן. באם אחותי תמות וישאר 

 איזה סכום בחשבון הנ"ל, תקבל גב' ס. ט. הנ"ל."

 

. שמע מניה, המנוח קבע בצוואתו בלשון שאיננה משתמעת לשני פנים, כי 47

מרקים גרמניים וזאת למשך  1,500המנוחה זכאית לתשלום חודשי בשיעור של 

אריכות ימיה ושנותיה. לשם כך פתח המנוח חשבון מיוחד ואף הורה כי אם 

המנוחה תזדקק לסכום חודשי גדול יותר בגין החמרה במצב בריאותה, יש 

 להגדיל את התשלום החודשי ולשלמו מדין קדימה ממקורות אחרים.
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)א( לחוק כי "מפרשים צוואה לפי אומד דעתו של 54. כידוע, קובע סעיף 48

 -וה כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ובמידה שאינה משתמעת מתוכה המצו

 כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות".

 

. המשיב טוען כי יש לקרוא אל תוך הצוואה תנאי מפסיק, לפיו ככל שצרכיה 49

של המנוחה מסופקים באמצעים אחרים, יש לחדול מלהעביר לה את התשלום 

ת הצוואה הנדונה היתה לדאוג לצרכיה החודשי. המשיב סבור, כי מטרת הורא

השוטפים של המנוחה ומשאלה מסופקים ממקור אחר בטל הטעם לתשלום 

החודשי מעיקרו. תימוכין לגירסתו מוצא המשיב בהוראת הצוואה בדבר 

 הגדלת התשלום החודשי ככל שתתרחש החמרה במצבה הרפואי של המנוחה.

 

 עמים:. אינני מקבל את גירסתו של המשיב מכמה ט50

 

א. הכלל היסודי בדיני צוואות הינו כי "מצווה לקיים את דברי המת" ואחד 

פירוש לחוק לחוק )ש. שילה  54מביטוייו של כלל זה הינו האמור בסעיף 

"(. משמעות הדברים הינה שילה, להלן: "230, מהדורה שניה עמ' הירושה

אה כמות איננו עורך או משכתב צוואות אלא מקיים את הצוו המשפט-ביתש

 שהיא.

 

ב. לנוכח האמור, יש מקום לנהוג זהירות כאשר מתיימרים לקרוא אל תוך 

הוראותיה של צוואה, ציוויים שלא נאמרו בה כלל, כבנדוננו. אכן, האמור 

בצוואה הינו המקור העיקרי להבנת אומד דעת המוריש, באשר הוא כבר איננו 

חיצוניות מקום בו הוראת  בין החיים להבהיר את אומד דעתו, ופניה לנסיבות

הצוואה נהירה, טומנת בחובה סכנה לעיוות רצון המצווה )"יש מידה רבה של 

הגיון בגישה המקובלת והשמרנית. מדובר בפירוש צוואה שהוא המסמך שממנו 
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אנו חיים. ללא המסמך, אין צוואה ואין את מה לפרש. אם נפרש צוואה שהיא 

יצוניות שיגרמו לאי התחשבות בכתוב, הבאת ראיות ח ידי-עללכאורה ברורה 

יאשר דבר המבוסס על ראיות  המשפט-ביתלמעשה יש חשש של ממש ש

חיצוניות אלה ולא את הצוואה עצמה. אם זה יקרה, אז יסוד היסודות של 

מוציא צו קיום צוואה  המשפט-ביתעקרון הצוואה נפגע ונפגם. בסופו של דבר 

 454-453גם מראי המקום בעמ'  אהור, 452עמ'  שילה -ולא צו קיום עדות" 

 (.42-38ה"ש 

 

 -ג. אומד דעתו של המצווה כפי שהוא עולה מהוראות הצוואה הינו ברור 

תמיכה חודשית קבועה בסכום קצוב באחותו. יש הגיון בסברת המשיב כי 

תמיכה חודשית זו נועדה לסייע למנוחה בצרכיה השוטפים, אך לא ניתן להפוך 

סיק, לפיו ככל שצרכיה של המנוחה מסופקים ממקור השערה זו לתנאי מפ

אחר יתבטל התשלום החודשי. המדובר בהיסק שאיננו מחוייב המציאות ואין 

לו תימוכין בלשונה של הצוואה. מי לידינו יתקע כי המנוח לא רצה לתת 

לאחותו כספים גם אם אינם מחוייבי המציאות לצרכיה ההכרחיים? מי לידינו 

א רצה להיטיב עם אחותו גם בכך שהיא תוכל לחסוך חלק יתקע כי המנוח ל

מהכספים שייעד לה? איזו ראיה יש בפנינו כי הסכום שנקבע קורלטיבי לצרכיה 

השוטפים של המנוחה בפועל? למנוח היתה אפשרות ליצור קורלציה בין 

התשלום החודשי לצרכיה השוטפים של אחותו ולהגבילו כאוות נפשו. משנמנע 

ת כן, אין מקום כי אנו נעשה כן בדיעבד במקומו ובכך נשכתב את המנוח מלעשו

 הצוואה.

 

ד. דומני, כי קריאת תנאי מפסיק לפרעון התשלום החודשי, אינה עולה בקנה 

אחד גם עם גישתם של הסוברים כי ניתן לפנות לנסיבות עריכת הצוואה גם 

ותה מקום בו לשונה ברורה לחלוטין, באשר חסרה בלשון הצוואה דנן א
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"נקודת אחיזה ארכימדית" המאפשרת להשעין עליה מנוף פרשני ארוך זרוע, 

אין להתחשב בתכלית האובייקטיבית אם לא ניתן  כגירסת המשיב )"...

להגשימה באמצעות לשון הצוואה. עמדתה של הפרשנות התכליתית שלפיה 

"מלאכת הפירוש אינה מוגבלת למילים, אך המילים מגבילות את הפירוש" 

"נקודת  -ן התכלית האובייקטיבית. חייב להיות "וו" לשוני יה גם לעניחל

שבאמצעותו ניתן להגשים את  -אחיזה ארכימדית" בטקסט של הצוואה 

 (.371, עמ' פרשנות תכליתית במשפטברק  'התכלית האובייקטיבית" )א

 

ה. הציווי להגדיל את התשלום החודשי אם יחמיר מצבה הרפואי של המנוחה, 

משמיע את המסקנה ההפוכה, לפיה אם יסופקו צרכיה הרפואיים  איננו

)והאחרים( יש להפסיקו. נהפוך הוא, הצורך שמצא המנוח לציין נסיבות בהן 

יוגדל התשלום החודשי אך לא ראה צורך לציין נסיבות בהן יופסק, דווקא 

מחזקת את המסקנה שהמנוח היה מוטרד מכך שהתשלום לא יספיק ולא היה 

כך שישאר בידי אחותו "עודף". הדברים קל וחומר עת המנוח הורה מוטרד מ

כי המשיב ובתו יהיו מנהלי עזבונו תוך מתן הוראות ברורות ומפורטות בנוגע 

נה, בכל הנוגע להפסקת התשלום החודשי ילביצוע תשלומים כאלה ואחרים. וה

תבר, אין מילה וחצי מילה, עובדה האומרת דרשני. הדברים קל וחומר עת, כמס

המשיב. טענותיו של המשיב כיום אודות רצונו הנטען  ידי-עלהצוואה נערכה 

בנדון  אעדרה של הוראה כלשהיישל המצווה, איננו עולה בקנה אחד עם ה

 בצוואה שהוא עצמו ערך.

 

ו. יודגש, כי לסברותיו של המשיב בכל הנוגע לפרשנות הצוואה אין משקל 

נהל עזבון אין מעמד מיוחד בכגון דא מיוחד מתוקף היותו מנהל העזבון. למ

ודעתו באשר לפרשנות הראויה של צוואה, הינה דיעה ככל הדיעות, הגם 

לב, כפי שנשמעת -שומע אותה ביתר תשומת המשפט-ביתשהדעת נותנת כי 



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

104 

דיעה שאיננה חשודה בנטיה לצד זה או אחר. דווקא בנדוננו, שם עצמו המשיב 

ח ודות אומד דעתו של המצווה מככעד וכבעל דין והתיימר להצהיר או

ההיכרות האישית עימו. בכך ירד המשיב לזירת ההתגוששות ואיבד את 

תשומת הלב היתירה הנילווית לעמדה נטולת פניות. ממילא עמדתו בנדון טובה 

מזו, המשיב גילה את -לדחותה. יתירה ככל עמדה אחרת, אשר ניתן לקבלה או

הינה לצנינים בעיניו והתנהל לכל אורך דעתו באופן ברור, כי עמדת המבקשות 

ההליך משל הוא בעל דין ולא נושה משרה )בקשתו לחיוב המבקשות בהוצאות 

לדוגמא ובערובה להוצאות, נסיונו להבנות ממחדלים דיוניים, ציון העובדה 

שהמבקשות לא דאגו לכאורה למנוחה בחייה, כינוי בקשתן של המבקשות 

טוב היה עושה המשיב לו התנהל באיפוק רב  כך!(. לטעמי -כעמדה "נלוזה" 

יותר, תוך שהוא מזכיר לעצמו כי איננו בעל דין וכי אין לו מחלוקת אישית עם 

-ביתהמבקשות, עליהן התגולל באופן לא ראוי. האיפוק שגוזר על עצמו 

ידי מנהל עזבון כידו הארוכה והתנהלות כוחנית -על ראוי שיאומץ המשפט

יין לגיטימי עלולה להכתים את ההליך השיפוטי מכוחו ולעומתית כלפי בעל ענ

 שואב מנהל העזבון את סמכויותיו.

 

. מן המקובץ עולה, כי אין מקום לקרוא אל תוך הוראות הצוואה הוראה 51

בדבר הפסקת התשלום החודשי למשך אריכות ימיה ושנותיה של המנוחה 

דין בקשות לקבל ח פרשנותה הנכונה של הצוואה, זכאיות המווממילא, גם מכ

 ידי המשיב למנוחה.-בנוגע לתשלומים ששולמו, ככל ששולמו, על וחשבון

 

עתירתן  ענייןדין ל-בית-. יובהר, כי האמור איננו מהווה בהכרח מעשה מעשה52

הנוספת של המבקשות לחייב את המשיב לשלם להן את התשלומים שלא 

ותביעה כגון דא, אם  שולמו למנוחה. עתירה כגון דא יש להגיש בתביעה נפרדת
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כב' השופטת  ידי-עלוככל שתוגש, מהווה מסגרת דיונית רחבה מזו שהתוותה 

 דין.-בית-קיומו של מעשה ענייןז"ל, על כל המשתמע מכך ל סיוון

 

דבר, אני מקבל את הבקשה בכל הנוגע לקבלת מידע מלא באשר -. סוף53

עבורה, בימי חייה המשיב למנוחה, או למאן דהוא  ידי-עללתשלומים ששולמו 

יום  30מלא בנדון תוך  דין וחשבוןואני מחייב את המשיב להמציא למבקשות 

 ממועד קבלת החלטתי.

 

. אני דוחה את עתירת המבקשות לחייב את המשיב לשלם להן כספים 54

בפועל, באשר עתירה כגון דא הינה עתירה כספית הנובעת מפרשנות הצוואה 

 בקשה למתן הוראות. שיש לבררה בתביעה ולא על דרך

 

. לנוכח התנהלות המשיב, כמתואר לעיל, ועובדה שהמבקשות נצרכו להגשת 55

הבקשה לאחר שפניות רבות קודם לכן למשיב סורבו, ולאור העובדה שאף לו 

, ראוי היה שיעשה דין וחשבוןסבר המשיב כי אין זה מחובתו ליתן למבקשות 

ליך, וכן לאור העובדה שהמשיב עשה כן ולו לפנים משורת הדין ולמען נקיון הה

בכספי העזבון כבתוך שלו )הן כאשר שילם לצדדים שלישיים סכומים עלומים 

והן כאשר הפסיק לחלוטין את התשלום על דעתו בלבד(, אני מחייב את המשיב 

 5,000)להבדיל מעזבון המנוח( לשלם למבקשות הוצאות בגין בקשה זו בסך של 

 .ש"ח

 

ה נהגתי איפוק לנוכח היותו של המשיב מנהל עזבון אך . בקביעת סכום ז56

תוך שנתתי דעתי לכך שהוא עצמו עתר לחיוב המבקשות בהוצאות לדוגמא ואף 

 "בערובה להוצאות וברי כי אין מקום לנהוג איפה ואיפה.
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 בדיקת דו"חותפרק י"ד: 

 לחוק( 87)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 87סעיף 

  

 )תיקון התשמ"ה(  . בדיקת דו"חות87"

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 

להתקין תקנות בדבר אופן בדיקת הפרטה והדו"חות בידי 

האפוטרופוס הכללי ורשאי הוא לקבוע סוגי דו"חות שהאפוטרופוס 

 הכללי יהיה פטור מבדיקתם, בתנאים שייקבעו."

  

לחוק הירושה, תוקנו תקנות הירושה  87תח הדברים, נדגיש, כי מכוח סעיף בפ

 )בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות(. 

  

לתקנות הירושה )בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות(  2תקנה 

"האפוטרופוס הכללי רשאי להחליט בכל מקרה על אופן בדיקת  קובעת כי

 אופן הביקורת עליה לשם אימות תוכנה."הפרטה וכן על 

  

לתקנות הירושה )בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות(  3תקנה 

"האפוטרופוס הכללי רשאי להורות למנהל העזבון, אם ימצא זאת  קובעת כי

חשבון או בידי -לנכון, להגיש לו את הדו"ח כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה

 ."מבקר שיקבע
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הדעת מסור לאפוטרופוס הכללי, להחליט באם על מנהל -ם אנו, כי שיקולרואי

 העזבון להמציא לו דו"ח מבוקר.

  

לתקנות הירושה )בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות(  4תקנה 

 קובעת כי האפוטרופוס הכללי פטור מבדיקת דו"ח, במקרים הבאים: 

  

לתקנות  296או נעדר כהגדרתם בתקנה בין היורשים אין חסוי, קטין , הראשון

 ;1984-סדר הדין האזרחי, התשמ"ד

  

לדעת האפוטרופוס הכללי אין שוויים הכולל של נכסי העזבון מצדיק , השני

 את ההוצאה הנדרשת לבדיקת הדו"ח;

  

מעיון ראשון בדו"ח נראה לאפוטרופוס הכללי כי הוא נערך כראוי , השלישי

 י להצביע על פעולות הטעונות בדיקה. ובוקר כדבעי, וכי אין בו כד

  

לתקנות הירושה )בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות(  5תקנה 

קובעת כי עם סיום הבדיקה, ירשום האפוטרופוס הכללי את ממצאיו ויחתום 

 גבי הפרטה או הדו"ח שבדק, או בגיליון נפרד לרישום הערות. -את חתימתו על

  

ושה )בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות( לתקנות היר 6תקנה 

המשפט, כדי לקבל -קובעת כי בסמכותו של האפוטרופוס הכללי, לפנות לבית

ממנו, הוראות בכל הנוגע לביצוע תקנות הירושה )בדיקת פרטה ודו"חות 

 כספיים של מנהלי עזבונות(.
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 אחריותו של מנהל העזבוןפרק ט"ו: 

 לחוק( 88)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 88סעיף 

  

  . אחריות88"

-מנהל עזבון אחראי לנזק שנגרם עקב הפרת חובתו כמנהל עזבון; בית

לב -המשפט רשאי לפטרו מאחריותו, כולה או מקצתה, עם פעל בתום

ונתכוון למילוי תפקידיו; מנהל עזבון אינו נושא באחריות אם פעל 

 המשפט."-בית לב לפי הוראות-בתום

  

 קובעת כדלקמן: 1998-לתקנות הירושה, התשנ"ח 42תקנה 

  

 אכיפת תשלום .42"

מנהל עזבון האחראי לנזק שנגרם עקב הפרת חובתו כמנהל עזבון 

-המשפט לא פטרו מאחריותו זו, כולה או מקצתה, רשאי בית-ובית

המשפט להורות על עיקול נכסיו, למכרם ולהשתמש בדמי המכר 

ל סכום המגיע ממנהל העזבון או לכיסוי כל הפסד שגרם, לסילוק כ

 ואת היתרה ישלם למנהל העזבון."

 

לחוק הירושה קובע כי למנהל העזבון אישיות משפטית נפרדת  88סעיף 

כן, מנהל העזבון יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב הפרת -מאישיות העזבון ועל
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הקרן לטיפול  152310/06יפו( -בש"א )ת"א}ראה גם  חובתו כמנהל עזבון

 .{(2006) 10220 ,(1)2006של -, תקבחסויים נ' יעקב למרוביץ

 

המשפט רשאי לפטרו מאחריותו, כולה או מקצתה, אם -זאת, בית-עם-יחד

לב ונתכוון למילוי תפקידיו ולפי הוראות -שוכנע, כי מנהל העזבון פעל בתום

 המשפט. -בית

 

רם "עקב הפרת חובתו כמנהל במידה וחוייב מנהל העזבון באחריותו לנזק שנג

 42המשפט לא פטרו מאחריות זו, כולה או מקצתה, קובעת תקנה -עזבון", ובית

המשפט רשאי להורות על עיקול נכסיו של מנהל -לתקנות הירושה כי בית

העזבון, למכרם ובתמורה שמתקבלת, להשתמש לסילוק כל סכום המגיע 

-שארה יתרה, יעבירה ביתממנהל העזבון או לכיסוי כל הפסד שגרם. באם נ

 המשפט לידי מנהל העזבון. 

  

, האחד לחוק הירושה מעניק פטור מאחריות בהתקיים שני תנאים: 88סעיף 

 , כוונה למילוי תפקידו.השני. לב-ידי מנהל העזבון, בתום-הפעולה נעשתה על

  

האחריות היא אחריות אישית של מנהל העזבון ולפיכך הוא איננו רשאי לקבל 

מהעזבון. אף לאחר תום תקופת כהונתו כמנהל עזבון הוא יהיה אחראי  שיפוי

-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, ש' שילה } לנזקים שגרם עת שהיה בתפקיד

 {165, חלק שלישי ,1965

 

אחריותו של מנהל העזבון יפה כלפי מי שיש לו אינטרס בעזבון כגון נושים 

של מנהל העזבון יפה גם כלפי ויורשים, אולם, הדעה הרווחת היא כי אחריותו 

 צד ג'. 
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 ,(3)97מח -, תקהקרן לטיפול בחסויים נ' אסתר רייס} 538/95ע"א )חי'(  -ב

מאחר והמכירה וחלוקת כספי העזבון המשפט כי -{ קבע בית(1997) 824

 3 -ו 2המשפט, ולאור הסכמה מפורשת של המשיבים -נעשתה באישור בית

ערת מניהול העזבון, לא יכולה להיות למכירה וכן הסכמתם לשחרור המער

לב, מה גם שלא הוכח -הנוגעת לניהול העזבון בחוסר תום אלהם טענה כלשהי

כל נזק שנגרם למשיבים עקב פעולותיו, הרי אם במועד שבו חולקו הכספים 

היה ידוע מהו סכום דמי ההסכמה, ממילא היה נגרע סכום זה מחלקם של 

 היורשים.
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 ערובה ומימוש הערובהפרק ט"ז: 

 לחוק( 90 -ו 89)סעיפים 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 89סעיף 

  

  ערובה .89"

כן, -המשפט, רשאי, לפני מינויו של מנהל עזבון או אחרי-)א( בית

יתן ערובה אחרת להבטחת ילדרוש שמנהל העזבון ישעבד נכסים או 

המשפט, בכל עת, לדרוש ערובה -ותיו, ורשאי ביתמילוי תפקידיו וחוב

 נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, כולה או מקצתה. 

)ב( הורה המוריש בצוואתו שמבצע צוואתו או מנהל עזבונו לא יחוייב 

לתת ערובה, או שציין בצוואתו אדם שיבצע צוואתו או ינהל עזבונו 

מנהל העזבון המשפט מ-ולא הורה שעליו לתת ערובה, לא ידרוש בית

תן ערובה אלא אם שוכנע, מטעמים שיירשמו, שהיו סיבות ישי

 מיוחדות לעשות כן."

  

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 90סעיף 

  

  . מימוש הערובה90"

תינתן לזכות האפוטרופוס הכללי, והוא מוסמך  89ערובה לפי סעיף 

 לייצג את הזכאים בכל הנוגע למימושה."
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 קובעת כדלקמן: 1998-לתקנות הירושה, התשנ"ח 35תקנה 

  

 . ערובה35"

המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי העניין, לחייב את -החליט בית

 ."9מנהל העזבון במתן ערובה, תינתן הערובה לפי טופס 

  

המשפט קובע כי יש למנות -לתקנות הירושה קובעת כי במקרה ובית 35תקנה 

על צו פורמאלי, שייכנס לתוקפו רק לאחר שמנהל מנהל עזבון, עליו לחתום 

עז' } העזבון יפקיד ערובה לכיסוי כל נזק שיגרם בגין עבודתו כמנהל עזבון

, דין יעקב ניז'ינסקי ואח' נ' אלינה בן דוד ואח'-עורך 109040/03יפו( -)ת"א

גיל קליש ואח' נ' רחל  6330/01(; ת"ע )ת"א( 2004) 294 ,(1)2004מש -תק

 .{(2001) 911 ,(3)2001מש -, תקקליש

 

)ב( לחוק הירושה קובע כי יש בסמכותו של מצווה להורות כי מבצע 89סעיף 

)א( לחוק 89צוואתו או מנהל עזבונו לא יחוייבו לתת ערובה כאמור בסעיף 

, דור-רוטשילד נ' עמותת בת-שבע דה-עזבון בת 5650/99עז' )ת"א( } הירושה

 .{(1999) 69 ,(2)99מש -תק

 

המשפט רשאי לדרוש מתן ערובה במקרה ושוכנע, מטעמים -כן, בית-פי-לע-אף

מיוחדים, כי יש סיבה מיוחדת לחרוג מהוראתו של המצווה, לפיה, אין ליתן 

 ערובה. 

  

יתן את צו המינוי, יהמשפט -למרות הפסיקה שהבאנו לעיל, לפיה, בטרם בית

הסעיף מרמזת "נימת כי  ש' שילהיורה הוא על הפקדתה של הערובה, סבור 

פירוש לחוק הירושה,  ' שילה}ש כלל אין מקום להטיל ערובה כאמור"-שבדרך

 {. 169, חלק שלישי ,1965-תשכ"הה
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"ברוב המקרים מדובר בעזבונות  , אין ליתן ערובה שכןש' שילהלגישתו של 

כלל בני -קטנים, וכי מנהל העזבון הוא, לרוב, אחד היורשים שהם בדרך

קיים אמון הדדי ביניהם. אם אמנם קיימת בעיה של משפחה אחת, ולפיכך 

המשפט שיחייב את מנהל העזבון לתת ערובה, -חוסר אמון, אפשר לבקש מבית

 {. שם}ש' שילה,  המשפט ייעתר לה"-ואם הבקשה סבירה, בית

  

לחוק הירושה.  89לחוק הירושה הינו המשך ישיר להוראות סעיף  90סעיף 

ידי מנהל -ופן בו תמומש הערובה שניתנה עללחוק הירושה עוסק בא 90סעיף 

 העזבון.

  

הערובה תינתן לטובתו של האפוטרופוס הכללי. נוסח הערובה קובע כי מנהל 

העזבון מתחייב לשלם לאפוטרופוס הכללי, סכום כסף שייקבע, באם יימצא כי 

 מנהל העזבון לא מילא את תפקידו וחובתו כמנהל עזבון. 

  

 ירושה, נעיר מספר הערות.לחוק ה 90לעניין סעיף 

  

, האפוטרופוס "יפעיל" את הערובה רק במקרה ויימצא כי מנהל העזבון האחת

חרג מסמכותו ונמצא כי לא מילא את תפקידו כדבעי. לצורך הקביעה כאמור, 

מנת שזה יקבע האם מנהל העזבון -המשפט על-על האפוטרופוס לפנות לבית

 מילא את תפקידו כדבעי ואם לאו. 

  

, מנוסח הסעיף, לא ברור האם את התביעה למימוש הערובה חייב ניהשה

)כגון יורשים  להגיש דווקא האפוטרופוס הכללי, או שמא המעוניינים בדבר

 את התביעה נגד מנהל העזבון בעצמם.   להגיש ונושים( יכולים
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, ניתן לומר כי היורשים/נושים הם אלה שיקבלו את פירות מימוש הערובה מחד

 ן, רשאים הם לתבוע כאמור. כ-ועל

  

כן, רק הוא -, הערובה שניתנה, ניתנה לזכות האפוטרופוס הכללי ועלמאידך

 רשאי לתבוע כאמור.

  

הוא שרק האפוטרופוס  זו אנו סבורים, כי הפירוש שיש ליתן ל"מחלוקת"

 הכללי מוסמך, כהגדרת הסעיף, לתבוע את מימושה של הערובה. 

 

הכללי, יכול ורשאי, במקרים מסויימים, להעביר זאת, האפוטרופוס -עם-יחד

במקרה שהיורשים או לב כי -ובשים את "הסמכות לתבוע" לידיהם של הזכאים

הזכאים אינם מסוגלים לטפל בכל הנוגע למימושה של הערובה, על 

 האפוטרופוס הכללי להימנע מלהעביר את הטיפול לידם.
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 שכרו של מנהל העזבוןפרק י"ז: 

 לחוק( 91ף )סעי
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 91סעיף 

  

 )תיקון התשנ"ח(  . שכר91"

המשפט רשאי לפסוק למנהל עזבון שכר לפי כללים שקבע שר -בית

 המשפטים בתקנות."

  

 קובעות כדלקמן: 1998-ז לתקנות הירושה, התשנ"ח45א עד 45תקנות 

  

)תיקון  סיום תפקיד טרחה ואישור על-א. בקשה לפסיקת שכר45"

 ((3התשס"א)

 82)א( סיים מנהל עזבון את תפקידיו בניהול עזבון, כאמור בסעיף 

טרחה ולקבלת אישור על סיום -לחוק, יגיש בקשה לפסיקת שכר

 תפקידו כמנהל עזבון.

)ב( בבקשה יפרט מנהל העזבון, בין השאר, את שווי נכסי העזבון, לפי 

הול העזבון, את גובה השכר שהוא ז, את הפעולות שביצע בני45תקנה 

 מבקש ואת דרך חישובו.

משנה )א( בטרם קיבל -המשפט לא ידון בבקשה לפי תקנת-בית )ג(

-הודעה מהאפוטרופוס הכללי בדבר בדיקת הפרטה והדינים

כן -אם-והחשבונות הסופיים, או בדבר החלטתו שלא לבדקם, אלא
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שבונות והח-חלפו שבעים וחמישה ימים מיום שהוגשו הדינים

 הסופיים לאפוטרופוס הכללי.

 )ד( יחולו גם על בקשה לפי פרק זה.40)ד(   הוראות תקנה 

  

 ((3)תיקון התשס"א) ב. קביעת השכר45

המשפט יקבע למנהל העזבון שכר בעד מילוי תפקידיו כמנהל -בית )א(

משווי העזבון;  3%עזבון ועשיית הפעולות שבסמכותו, שלא יעלה על 

חשב, בין השאר, בשווי הכולל של נכסי העזבון, בסוג השכר ייקבע בהת

הנכסים שבעזבון, בטיב הפעולות שביצע מנהל העזבון ובהיקפן, וכן 

בהתחשב בפעולות שביצע מנהל העזבון שקדם לו, אם היה כזה, 

 ובשכר שנפסק לו.

)ב( כלל ניהול העזבון פעולות חריגות או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע 

המשפט להגדיל את -של מנהל העזבון, רשאי ביתתפקידיו הרגילים 

 משווי העזבון. 4%שכרו ובלבד שהשכר שייקבע לא יעלה על 

המשפט לפי תקנות אלה ייווסף מס ערך -הטרחה שיקבע בית-לשכר )ג(

 מוסף.

  

 (( 3)תיקון התשס"א) ג. מה כולל שכר מנהל עזבון45

ת הכרוכות )א( שכר מנהל עזבון כולל שכר בעד כל הפעולות הרגילו

בניהול העזבון, לרבות בעד הגשת בקשות למינוי מנהל עזבון, למתן 

טרחה ולאישור על סיום תפקידו והוא אינו -הוראות, לפסיקת שכר

 כולל שכר בעד הגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה.

)ב( שכר מנהל עזבון כולל החזר ההוצאות השוטפות הרגילות הכרוכות 

הל עזבון רשאי לנכות מהעזבון הוצאות אחרות בניהול העזבון; מנ

המשפט, ורשאי הוא להגיש -שהוציא בקשר לעזבון, כפי שיאשר בית
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המשפט בקשה לקבלת אישור מראש להוצאה מיוחדת שהוא  -לבית

 עומד להוציא.

המשפט רשאי לפסוק למנהל עזבון שכר נפרד בעד שירותים -יתב )ג(

זבון, וכן רשאי הוא להתיר מקצועיים שנתן בתחום מקצועו בקשר לע

לו לנכות מהעזבון הוצאות בעד שירותים מקצועיים שקיבל בקשר 

 )ב(.-משנה )א( ו-לעזבון, אשר אינם כלולים בתקנות

משנה )ג( לא יעלה על -)ד( שכר שייפסק או שיותר בניכוי לפי תקנת

לי הקיים או המומלץ במקצועו של נותן השירות אהתעריף המינימ

 המשפט מראש.-כן אישר זאת בית-אם-המקצועי, אלא

  

 ((3)תיקון ההתשס"א) ד. המועד לפסיקת השכר45

המשפט יפסוק את שכרו של מנהל העזבון בתום ניהול -)א( בית

 העזבון.

)ב( נמשך ניהול העזבון זמן רב או שהוא כרוך בהשקעת עבודה מרובה, 

 חשבון השכר-המשפט לפסוק למנהל עזבון שכר חלקי, על-רשאי בית

פי הפרטה ותוספת -משווי נכסי העזבון, על 2%הכולל, שלא יעלה על 

 הפרטה, אם הוגשה.

  

 ((3)תיקון התשס"א) כמה מנהלי עזבון ה.45

המשפט בעד ניהול עזבון לא יושפע מכך שיש -)א( השכר שיפסוק בית

 לעזבון כמה מנהלי עזבון.

י הסכמתם פ-)ב( היו לעזבון כמה מנהלי עזבון, יחולק השכר ביניהם על

 המשפט.-פי קביעת בית-או על
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 ((3)תיקון התשס"א) ו. מנהל עזבון במקום מנהל קודם45

המשפט מנהל עזבון, במקום מנהל עזבון קודם, קבוע או -מינה בית

זמני, או לאחר תום כהונת מנהל עזבון קודם שנפסק שכרו, לא יעלה 

 ב)ב(.45שכרם הכולל של מנהלי העזבון על השכר האמור בתקנה 

  

 ((3)תיקון התשס"א) שווי העזבון ז.45

)א( נכסי העזבון לצורך קביעת שווי העזבון הם כל אותם נכסים שהיו 

פי הפרטה -מכן, על-בעזבון במועד פטירת המוריש או שנוספו לאחר

 ותוספת הפרטה, אם הוגשה.

טרחת מנהל העזבון ייקבע שוויים של נכסי -)ב( לצורך קביעת שכר

 מן:העזבון כדלק

השווי ביום פטירת המוריש בצירוף  -נכסים כספיים  (1)

 -הפרשי הצמדה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן )להלן 

המדד( שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפסיקת 

טרחה, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום פטירת -שכר

 המוריש;

חלוקתם השווי ביום מימושם או ביום  -( נכסים אחרים 2)

ליורשים בלא מימוש, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה 

בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת 

טרחה, לעומת המדד שפורסם -הבקשה לפסיקת שכר

לאחרונה לפני יום המימוש או יום החלוקה ליורשים בלא 

 מימוש, לפי העניין."
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 :דלקמןע כקוב 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 103סעיף 

 

 . הוצאות ניהול חשבון103"

הוצאות ניהול העזבון, לרבות שכרו של מנהל העזבון, יחולו על העזבון 

 המשפט שיחולו, כולן או מקצתן, על צד אחר"-אם לא הורה בית

פרק העוסק בסעיף ה באשר להוצאות אחרות החלות על העזבון רא}

 . {לחוק הירושה 103

 

המשפט הורה -ישולם מן העזבון, אלא אם ביתטרחתו של מנהל העזבון -שכר

"חוב זה למנהל העזבון קודם לחובות רגילים אחרים והוא במעמד זהה  אחרת.

פירוש לחוק ' שילה }ש לחובות עבור הוצאת צו ירושה וצו קיום צוואה"

אלואשוילי ואח' נ'  153/77ע"א ; 174, חלק שלישי ,1965-תשכ"הההירושה, 

 .{(1978) 627 ,(1, פ"ד לב)סמואל ואח'

 

טרחת מנהל העזבון בגין ניהול העזבון נסמכת על שילוב בין שני -קביעת שכר

 פרמטרים עיקריים:

  

, שווי העזבון. ככל ששווי העזבון גדול יותר, כך מידת האחריות בניהול האחד

 העזבון כבדה ומשמעותית יותר ולהיפך. 

  

. בהערכת היקף העבודה , היקף העבודה שהושקעה בפועל בניהול העזבוןהשני

המשפט לבדוק את היקף הזמן והמאמץ שהשקיע מנהל -שהושקעה, על בית

העזבון בניהול העזבון. היקף הזמן והמאמץ שהושקעו הינם פונקציה של טיב 

ומורכבות פעולות ניהול העזבון. טיב ומורכבות פעולות ניהול העזבון הינם 

 עבודה שהושקעה. גורמים משמעותיים לבחינת המרכיב של היקף ה
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פי שוויו של העזבון, שהרי שוויו של עזבון גדול -יוער כי פרמטר זה לא נקבע על

 לא מעיד דווקא על מורכבותו. 

  

זאת ועוד. סוג וטיב הנכסים הנמצאים בעזבון משליכים בהכרח על אופי 

הפעולות שיש לבצע ועל היקפן. כך לדוגמה, פעולה של חלוקת כספים המצויים 

ון בנק "שווה" לפעולה של מימוש נכס מקרקעין, על כל הכרוך בכך. כך בחשב

 גם, פעולה של מימוש מקרקעין "שווה" לפעולה של ניהול עסק. 

  

-המשפט יבחן כל מקרה לגופו תוך תשומת-לאור האמור לעיל, אין ספק כי בית

 הלב לטיב וסוג הנכסים העומדים לניהול.

  

לצרף את האמור בתקנות הירושה לעניין לשני פרמטרים עיקריים אלה, יש 

המשפט -ב)א( לתקנות הירושה קובעת כי בית45הטרחה. תקנה -גובהו של שכר

משווי העזבון עבור ניהול  3%טרחה שאינו עולה על -מוסמך לקבוע שכר

טרחה -העזבון. כלומר, אין זה מובן מאליו שמנהל העזבון יזכה לאישור שכר

. נהפוך הוא, סביר להניח שה"ממוצע" בקביעת בגבול העליון הקבוע בתקנה זו

 . 1.5%-2% -טרחה של מנהל העזבון יתקרב יותר ל-שכר

  

משווי העזבון, ישולם, רק כאשר השילוב בין שווי  3%הטרחה בגובה של -שכר

 טרחה מקסימאלי. -העזבון להיקף פעולות הניהול, הינו כזה המצדיק שכר

  

המשפט, רשאי -ירושה קובעת כי ביתב)ב( לתקנות ה45זאת, תקנה -עם-יחד

משווי העזבון ובתנאי  4%לחרוג מן השכר כאמור תוך שהוא מגדיל אותו לכדי 

שנעשו פעולות חריגות או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים של 

 מנהל העזבון. 
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-הטרחה לפיו שכר-לב, המחוקק הציב רף באשר לקביעת גובה שכר-לתשומת

ון לא יעלה על הסך הקבוע בתקנות הירושה ביחס לעזבון טרחת מנהל עזב

-בכללותו. למרות זאת, המחוקק לא קבע, ולמעשה, השאיר את השיקול לבית

הטרחה. ובמה דברים אמורים. -המשפט, בכל הנוגע לאופן ודרך חישוב שכר

-המשפט עומדים מנגנונים שונים ומגוונים לקביעת שכר-לרשותו של בית

טרחתו של מנהל -המשפט לקבוע את שכר-, יכול ביתהטרחה. כך לדוגמה

 העזבון בהתייחסו לכל נכס ונכס בנפרד או בהתייחסו לסוג מסויים של נכסים

(, 3)2006 מש-, תקדין גילאור יוסף נ' ע' ז' ואח'-עורך 101110/06ת"ע )ת"א( }

567 (2006)}  

 

ופי משפטי לצורך מילוי תפקידו, מבצע מנהל העזבון פעולות שמקצתן בעלות א

המשפט לצורך מילוי תפקידו, ומקצתן -מובהק כגון בקשות שהוא מגיש לבית

 ביצועי כגון כינוס נכסים ותשלום חובות. -בעלות אופי מינהלי

  

מנהל עזבון חב חובת הנאמנות כלפי היורשים. משכך, אפילו היו היורשים 

מנהל טרחה, הייתה פעולה זו אסורה על -מסכימים להעברת הכספים כשכר

 153/77ע"א } המשפט, טרם העברה-עזבון בלא קבלת אישורו של בית

שכן, מנהל עזבון נושא בתפקיד ({, 1978) 627 ,(1, פ"ד לב)אליאשוילי נ' סמואל

המשפט, ואיננו עושה דברם של היורשים או -ידי בית-נאמנות שהוטל עליו על

החוק המגדיר של אחרים. מנהל עזבון הוא נאמן העזבון הפועל תחת הנחיית 

 את חובותיו, מסדיר את התנהגותו ומגביל את כוחותיו. 

 

פי שעות העבודה -הטרחה על-המשפט יקבע את שכר-אין כל מניעה כי בית

ל והטרחה שקבע בהתייחס לכ-ידי מנהל העזבון או יפצל את שכר-שהושקעו על

ל וכנכס ונכס מנכסי העזבון תוך מתן משקל להיקף הפעולות שבוצעו לגביו, וה

 הטרחה לא יעלה על הגובה הקבוע בתקנות הירושה. -בתנאי, ששכר
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עריכת בדיקות ובירורים באשר לזכויות המנוח בחברות השונות, פגישות עם 

החשבון, קבלת מסמכים אודות החברות, בדיקת זכויות המנוחה, בדיקת -רואי

 מבנה קבוצת החברות, בדיקת תקנוני החברות, בדיקת המצב המשפטי בנוגע

להשלכות פטירת המנוחה על מניותיה, הינן חלק מפעולות הבאות בגדר חובה 

 רית המוטלת על כל מנהל עזבון. אאלמנט

  

, עזבון המנוח דוד מרידור ז"ל נ' יעקב מרידור ואח'} 7907/03בש"א )חי'(  -ב

פניה לבנקים, העברת המשפט כי -{ קבע בית(2004) 10997 ,(4)2004מח -תק

-שם היורשים, הגשת מספר בקשות לבית-וח בדירות עלזכויותיו של המנ

המשפט, הינן "פעולות שגרתיות בניהול העזבון ולא היוו פעולות חריגות 

 כלשהן". 

  

ככל ששווי העזבון גבוה יותר כך גם האחריות כבדה יותר. נתון זה, צריך 

בש"א } המשפט-ידי בית-הטרחה שיפסק על-שיבוא לידי ביטוי בגובה שכר

 ,(3)2006מש -, תקעזבון המנוחה י' א' ז' ז"ל נ' ע' ז' ואח' 4085/06פו( י-)ת"א

567 (2006)}. 

 

בענייני ירושה, למנהל עזבון תפקידים, מטלות ומשימות רבות, ולעיתים תפקיד 

טרחה -כן, הרציונאל בקביעת שכר-פעוט, הצורך השקעת זמן עבודה יקר. על

ן שקלול של הזמן המושקע שהוא נגזרת באחוזים משווי העזבון הוא מעי

כונס  -דין יהושע דיאמנט -עורך 5654/07בש"א )יר'( } בניהולו, אל מול שוויו

 .{(2007) 1660 ,(3)2007מח -, תקנכסים נ' אברהם בלוטניק ואח'

 

המשפט החזר הוצאות שהוציא לצורך -מנהל עזבון רשאי ויכול לבקש מבית

המשפט יעריך את -וצאות, ביתניהול העזבון. בהיעדר קבלות בדבר הוצאת הה
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עזבון המנוח אלחנן  13136/03בש"א )חי'( } גובה ההוצאות על דרך האומדנה

 .{(2004) 10118 ,(4)2004מח -, תקגרובר ז"ל נ' חנה בן דע ואח'

 

לצורך מילוי תפקידיו מבצע מנהל העזבון פעולות שמקצתן בעלות אופי כאמור, 

המשפט לצורך מילוי תפקידיו -לביתכמו בקשות שהוא מגיש  -משפטי מובהק 

 ביצועי, כמו כינוס נכסים ותשלום חובות. -ומקצתן בעלות אופי מינהלי -

 

כר עבור כלל הפעולות שהן חלק "טבעי" מנהל העזבון שהמשפט פוסק ל-בית

, בין אם היו בעלות אופי {לחוק הירושה 91סעיף }ראה  ממילוי תפקידיו

 ביצועי. -ינהלימשפטי ובין אם היו בעלות אופי מ

 

הסיר מעל שכמו פעולות שהן חלק "טבעי" ממילוי במקרה ומנהל העזבון 

לא  -חשבון או בעל מקצוע אחר -דין, רואה-עורך -תפקידיו והעבירן לאחר 

יהיה זכאי לשכר נוסף עבור פעולות אלה וכן לא יהיה אותו אחר זכאי עבורן 

 שכרו של מנהל העזבון.  לתשלום מן העזבון, והשכר לאותו אחר ישולם מתוך

 

כמו , פעולות החורגות באופן מהותי ממילוי תפקידיועשה  נהל העזבוןכאשר מ

המשפט, או הגנה נגד תביעות -לדוגמה, הגשת תביעות בשם העזבון לבית

זכאי הוא עבורן לשכר נוסף מן העזבון, מלבד השכר  -שהוגשו נגד העזבון 

 בעי" ממילוי תפקידיו. שהוא זכאי לו עבור הפעולות שהן חלק "ט

 

יכול שמנהל העזבון עצמו יהיה זכאי לשכר הנוסף, אם עשה את הפעולה 

החריגה בעצמו, ויכול שהשכר הנוסף ישולם למי ששירותיו דרושים לצורך 

אם עשה את הפעולה החריגה  -חשבון או אחר -דין, רואה-עורך -הפעולה 

 במקום מנהל העזבון. 
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שכר נוסף אם היו הפעולות חלק "טבעי" ממילוי מנהל העזבון אינו זכאי ל

ידי -תפקידיו, וזאת בין אם עשה את הפעולות בעצמו ובין אם עשה אותן על

, פ"ד הקרן לטיפול בחסויים נ' היועץ המשפטי לממשלה 2886/00ע"א } אחר

עזבון המנוחה ברקוביץ טובה ז"ל נ'  10454/03בש"א )חי'( ; (2001) 62 ,(5נה)

 .{(2003) 8489 ,(4)2003מח -, תקכללי ואח'האפוטרופוס ה

 

תמ"ש } טרחת מנהל העזבון מהווה חלק מרכזי מההוצאות של העזבון-שכר

(, 3)2004 מש-, תקאילן איגוד ישראלי לילדים נפגעים נ' נ' י' 22870/02( ר')י

309 (2004)} . 

 

ו ל חוב של העזבון ולכן מנסים תחילה לשלמוטרחת מנהל העזבון הינו ככ-שכר

מכספי העזבון, לאחר תשלום הוצאות הלוויה, קבורה ומצבה, ובמקרה ולא 

נותרו כספים לאחר ההוצאות המנויות בעדיפות הראשונה, יש לממש את נכסי 

עז' )חי'( ; לחוק הירושה אשר ידון בהמשך החיבור 100סעיף ה גם רא} העזבון

מש -תק, עזבון המנוח בנו פישבוך נ' היועץ המשפטי לממשלה 5770/00

2001(2), 225 (2001)}. 

 

עזבון המנוחה שולמית שור ז"ל נ' } 14492/00יפו( -בש"א )ת"א -ב

"גובה המשפט כי -{ קבע בית(2003) 13 ,(1)2003מש -, תקהאפוטרופוס הכללי

טרחתו של מנהל עזבון אשר מונה לעת תחולתו של ה'הסדר הישן' יקבע -שכר

ב. כך גם באשר לתחולתן 45בתקנה  אף הוא בהתאם לכללים שנקבעו לעניין זה

ו )שכר למנהל עזבון קודם( 45 -ה )שכר לכמה מנהלי עזבון( ו45של תקנות 

 שתואמות לעניות דעתי גם את 'ההסדר הישן' ואף עומדות בגדר הסבירות."

  

עזבון המנוח לבקוביץ שמעון ז"ל נ' אברמסון עירית } 4717/03בש"א )חי'(  -ב

נדונה השאלה אילו הוראות דין חלות על { (2003) 6375 (,4)2003מח -, תקואח'
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קביעת שכר המנהלים. האם הדין כפי שהיה בתוקף בעת המינוי או שמא 

כב' השופט רון הטרחה. -הוראות התקנות החלות כיום, בעת פסיקת שכר

טרחה מעל השכר הקבוע בתקנות -איננו סבור שראוי הוא לפסוק שכר סוקול

 הירושה. 

 

"הוראה דיונית הקובעת כללים לקביעת שכר מנהל עזבון זה כי  נדגיש לעניין

המשפט בשכר -חלה על שלב הדיון בשכר ואם התקבלה ההוראה בטרם דן בית

פי הדין הקיים במועד פסיקת השכר ולא הדין במועד מינוי -עליו לפסוק על

הקרן לטיפול בחסויים נ' היועץ המשפטי  2886/00ראה גם ע"א } המנהל"

 .{(2001) 62 ,(5פ"ד נה), לממשלה

 

טרחה בגין -המשפט עוסקים רבות בשאלה האם מגיע למנהל העזבון שכר-בתי

הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה. שאלה זו ניתן למצוא בעיקר 

 באותם מקרים בהם היקף העזבון הוא גדול ורב. 

  

ואה טרחה עבור הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צו-אין חולק כי שכר

ג)א( 45טרחת מנהל העזבון, כאמור בתקנה -איננו כלול במסגרת פסיקת שכר

 לחוק הירושה. 82לתקנות הירושה וכנלמד מסעיף 

  

את שכרו של מנהל עזבון בגין הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, יש 

ג)ג( לתקנות 45לפסוק בנפרד, בהיותה "שירות מקצועי", כמתואר בתקנה 

 הירושה.

  

טרחה בגין -ווי העזבון איננו ולא יכול להיות פרמטר בעל משקל בקביעת שכרש

הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה. הסיבה לכך כי אין כל הבדל 

בעבודתו של מנהל עזבון כאשר העזבון הינו קטן לבין עבודתו כמנהל עזבון 
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ק ואח' נ' עזבון המנוח אולד 12136/01בש"א )ת"א( } כאשר העזבון הינו רחב

 .{(2003) 178 ,(2)2003מש -, תקהאפוטרופוס הכללי

 

בשני המקרים, המדובר, בפעולה טכנית ופשוטה המתמצית במילוי טפסים 

וצירוף מסמכים רלוונטיים כגון: תעודת פטירה, העתקי ההודעות 

יודגש כי פעולה זו של מילוי טפסים, נעשית, ברוב מן ו ליורשים/זוכים.

 דין. -היורשים עצמם ומבלי להיזקק לעורךידי -המקרים, על

 

מש -, תקעזבון המנוח ד' א' ז"ל נ' י' )ג'( א' ואח'} 1568/07יפו( -בש"א )ת"א -ב

נראה על פניה כי מדובר בבקשה המשפט כי "-{ קבע בית(2007) 92 ,(3)2007

שגרתית ופשוטה. ההליך של קיום הצוואה נחזה להיות הליך רגיל, ללא 

העובדה שהרשם לענייני ירושה  -יבוכים מיותרים. ולראיה תכתובות ו/או ס

 ".הוא זה שנתן את צו קיום הצוואה

 

פי -"נראה כי הושקעה עבודה לא מעטה באיתור הזוכים עלזאת, -עם-יחד

במספר( ושליחת הודעות מתאימות לזוכים אלה על  46ל והכ הצוואה )סך

, למשרדו של 5-1 זכאותם וכן זימון הזוכים עיקריים, הם המשיבים מס'

 פי הוראות הצוואה."-המבקש ומתן הסבר על חלקם בעזבון על

  

 ש"ח בתוספת מע"מ. 20,000שכר בסך של המשפט -ביתלאור כל אלה, פסק 

  

דין, -טרחתו מהנהנה ששכר את שירותיו כעורך-דין זכאי לקבל את שכר-עורך

-ב את ביתלשם הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, ואין מקום לער

 דין. -הטרחה שישלם הנהנה לעורך-המשפט בעניין קביעת גובה שכר
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הטרחה בגין -הדין לקבוע עם הנהנה את גובה שכר-במקרה כגון זה, על עורך

המשפט. כך גם -הגשת הבקשה ולהגיע עם הנהנה להסכמה מחוץ לכותלי בית

, בתפקידו אין כל מניעה שהיא, כי הנהנה ישכור את שירותיו של מנהל העזבון

 דין, לצורך הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה. -כעורך

  

-הפעולות שתוארו לעיל, אינן נמנות עם תפקידו של מנהל העזבון, ולכן, עורך

טרחה נפרד בגין הגשת הבקשה לצו ירושה או צו קיום -הדין זכאי לשכר

 צוואה. 

  

רה למנהל העזבון המשפט, הוא זה שהו-זאת, שונה הדבר כאשר בית-לעומת

להגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה. במקרה כגון זה, על מנהל העזבון 

הטרחה שהינו מעוניין לקבל וזאת לפני שיחל -המשפט את שכר-להודיע לבית

דין תחתיו שיעשה -המשפט למצוא עורך-את תפקידו, שכן, אם יגזים, יוכל בית

המשפט יהפוך את -כוונתנו כי בית אין}נדגיש כי  את המלאכה במחיר זול יותר

 . {דין-הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה להתמחרות בין עורכי

 

המשפט -ל"מסקנה" כאמור הגענו לאור הסברה כי לא יעלה על הדעת שבית

דין כזה או אחר, שהגיש בקשה לצו ירושה או צו -יפסוק את שכרו של עורך

אם לאו, בסכום שספק אם היה קיום צוואה, ובין אם מונה למנהל עזבון ו

 ידי הנהנים. -מקבלו אילו הוסמך לכך על

  

טרחה מעל התקרה הקבועה -האם ניתן לפסוק שכרכן נשאלת השאלה -כמו

טרחה מעל התקרה -לא ניתן לפסוק שכרתשובתינו תהא כי  בתקנות הירושה?

 הקבועה בתקנות הירושה. 

 



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

130 

טרחה מעבר -קבל שכרבמקרה והמוריש הורה בצוואתו כי מנהל העזבון י

המשפט כי במקרה שכזה, רצון המוריש -לקבוע בתקנות הירושה, קבע בית

יכובד עד לתקרה הקבועה בתקנות הירושה ולא מעבר לכך, אחרת תיתכן 

 טרחה בשווי עזבונו-אפשרות, כי המוריש ירוקן את עזבונו באמצעות שכר

מש -, תקטרופוסעזבון המנוחה חנה נ' האפו 7015/02בש"א )ת"א( }ראה גם 

המשפטי  עזבון המנוחה נ' היועץ 1130/98יפו( -ת"ע )ת"א; (2002) 50 ,(4)2002

 .{(2002) 10 ,(3)2002מש -, תקלממשלה

 

כן, במקרה וההוראה בצוואה הינה בגדר הסכום שמותר לפסקו, אזי יש -אם

 . ליתן משקל להוראת המצווה

  

טרחה, פחות מהסכום -במקרה וההוראה בצוואה מקנה למנהל העזבון, שכר

פי תקנות הירושה, אזי, אין לגרוע מזכותו של מנהל העזבון לקבל -המגיע לו על

 . הטרחה-את מלוא שכר

 

במקרה וההוראה בצוואה מורה שיש ליתן למנהל העזבון שכר הגבוה 

הטרחה יהיה עד -מ"התקרה" הקבועה בתקנות הירושה, אזי, תשלום שכר

 אמור.פי התקנות כ-לתקרה המותרת על

  

טרחה -ערעור על החלטה בבקשה לפסיקת שכרלא אחת נדונה השאלה האם 

 ? בזכות או ברשותהינו 

 

טרחה סיימה את -יש לבחון אם ההחלטה בבקשה לשכרתשובתינו תהא כי 

המשפט הכריע סופית בסעד -בירור המחלוקת שבין הצדדים לה והאם בית

ין" והערעור הינו בזכות. ד-שנתבקש. באם התשובה חיובית, הרי מדובר ב"פסק

ע"א } באם התשובה שלילית, הרי מדובר ב"החלטה" והערעור הינו ברשות
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בנק לאומי  621/83(; ע"א 1993) 152 ,(1, פ"ד מז)מימון נ' ששאולי 2817/91

 .{(1987) 660 ,(2, פ"ד מא)לישראל בע"מ נ' פינצ'וק

 

{ קבעה (2004) 913 ,(5, פ"ד נח)יוסף גבאי נ' צבי מורג ואח'} 3390/04בע"מ  -ב

-המשפט לענייני משפחה בבאר-"המבקש הגיש לבית כי כב' השופטת מ' נאור

שבע בקשה שכותרתה 'דו"ח סופי מטעם מנהל עזבון ובקשה לשחרור מנהל 

המשפט לענייני משפחה הכריע בשני -טרחתו'. בית-עזבון ולפסיקת שכר

הל עזבון, ופסק הסעדים שנתבקשו: החליט על שחרור המבקש מתפקידו כמנ

המשפט לענייני משפחה הייתה -לו את שכרו. לפיכך, ברי כי החלטת בית

 ".עמדה למבקש זכות ערעור -דין" לגבי המבקש ומשכך -בבחינת "פסק

 

 ,(4)2000על -, תקדין פוקס-אלן א' וינשטיין ואח' נ' עורך} 5715/95רע"א  -ב

-רער על קביעת ביתנדונה השאלה עד מתי יוכלו היורשים לע{ (2000) 324

 המשפט בעניין שכרו של מנהל העזבון. 

 

כי לאחר שהיורשים נתנו  כב' השופט י' טירקלבדחותו את הערעור קבע 

דעתו, ומאחר -הטרחה לפי שיקול-המשפט ייקבע את שכר-הסכמתם כי בית

שנים והיורשים לא הראו טעם מיוחד להארכת מועד  9 -שעברו למעלה מ

המשפט בכל -ם מוחזקים כמסכימים להחלטת ביתלהגשת ערעור, הרי שה

 הטרחה שנפסק. -הקשור לשכר

  

המשפט מנהל -"מינה בית ו לתקנות הירושה קובעת כי45תקנה זאת ועוד. 

עזבון, במקום מנהל עזבון קודם, קבוע או זמני, או לאחר תום כהונת מנהל 

ל השכר עזבון קודם שנפסק שכרו, לא יעלה שכרם הכולל של מנהלי העזבון ע

 ".ב)ב(45האמור בתקנה 
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 4% -"כשמתמנה מנהל אחרי מנהל, ניתן להעלות את השכר הכולל עד ל, כלומר

משווי העזבון אף אם אין מדובר בפעולות חריגות או בפעולות הדורשות מאמץ 

המשנה נדיב עם המנהלים שפעלו זה אחר זה יותר מאשר עם -מיוחד. מחוקק

 {. 176, שם שילהש' } "אמנהלים הפועלים בצוות

 

-טרחתו, לצרף לבית-המשפט, לפסיקת שכר-על מנהל העזבון, בעתירתו לבית

 המשפט את החומר הדרוש לשומת שכרו לרבות דרך חישובו וכיוצא בזה

נאמן על נכסי המנוח  -דין פוקס אפרים -עורך 21964/05יפו( -בש"א )ת"א}

אין  .({2006) 10644 ,(1)2006מח -, תקבנימין וינשטיין ז"ל נ' נינה כץ ואח'

לדון בקביעת השכר כבתובענה רגילה שבה חייב התובע בהוכחה לפי כל 

 ,(2, פ"ד כ)טראובר נ' מנהיים ואח' 474/65ע"א } דקדוקיהם של דיני הראיות

92} . 

 

טרחה, על מנהל העזבון לפרט במדוייק את הפעולות שביצע, -בבקשתו זו לשכר

ל שהבקשה תהא מדוייקת יותר ו. ככהטרחה ואופן חישובו-את גובה שכר

 המשפט להכריע בבקשה לגופה.-ונתמכת במסמכים, כך יהיה קל יותר לבית

 

המשפט יפסוק את שכרו של -בית" ד)א( לתקנות הירושה קובעת כי45תקנה 

 ".מנהל העזבון בתום ניהול העזבון

  

 המשפט-)ב( לתקנות הירושה, קובעת חריג, לפיו בית45זאת, תקנה -עם-יחד

משווי  2%טרחה חלקי, ובגובה שלא יעלה על -רשאי לפסוק למנהל עזבון שכר

נכסי העזבון, כמתואר בפרטת העזבון והתוספת לה )אם הוגשה(, במקרים 

, ניהול העזבון כרוך השני. , ניהול העזבון נמשך זמן רבהאחדהבאים: 

 בהשקעת עבודה מרובה. 
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-הל עזבון" שלא מונה עלטרחה "למנ-שכרשאלה נוספת היא האם יש לפסוק 

(; ראה גם 1989) 573 ,(3, פ"ד מג)אהרוני נ' זר} 41/87ע"א  -? בהמשפט-ידי בית

 כב' השופט א' חלימה{ דחה 251, פ"ד יג דוויק נ' איזנברג ואח' 26/58ע"א 

ידי המנוח בצוואתו, וזאת לאור -בקשה לפסיקת שכר למנהל עזבון, שהוצע על

 משפט. ה-העובדה שלא מונה מטעם בית

 

 153/77ע"א  -? בבין יורשיםשנעשה טרחה -הסכם שכרומה הדין לגבי 

כי  כב' השופט מ' שמגרקבע { (1978) 627 ,(1, פ"ד לב)אלואשווילי נ' סמואל}

המשפט, ולא היורשים הם אלה -ידי בית-טרחת מנהל העזבון נקבע על-שכר

 שקובעים אותו בהסכם עם מנהל העזבון. 

  

טרחה בין מנהל עזבון -משפט לא קשור להסכם שכר-תובמילים אחרות, בי

לבין יורשים, ומוטב היה שלא יערכו הסדרים כאלה מעיקרם, מאחר וטמונה 

 המשפט יתרוקן מתוכן. -בהם סכנה כי מעמדו של מנהל העזבון כפקיד בית

 

המשפט, מייצג -ידי בית-מנהל עזבון המתמנה עללאור האמור לעיל, נעיר כי 

כים משפטיים, מבצע פעולות להגן על נכסי העזבון ומנהל את העזבון בהלי

, לא אמור לממן מכספו הוא את קופת העזבון ולהמתין תקופהאותם במשך 

 טרחה סופי. -חודשים ארוכים עד אשר ייפסק לזכותו שכר

 

המשפט הממנים -"בשכר ביניים" ועל בתיהמשפט -ת בתילא בכדי הכירה פסיק

מנת לתפעל את פעולת מנהל העזבון -הנדרשת, עלמנהלי עזבון לנקוט בגמישות 

ולהבטיח כי לא ייגרמו גם למנהל העזבון נזקים בשל ההמתנה הממושכת 

 טרחתו. -לשכר
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מנהל העזבון, } 14335-03-09ת"ע )משפחה טב'(  -המשפט ב-כך למשל, בית

, עו"ד אריה אביאב )בעניין עזבון המנוחה: אלמונית ז"ל( נ' פלונית )קטינה(

הוגשה פרטת עזבון { קבע כי במקרה דנן (2011) 175,  173(, 3)2011ש מ-תק

 וואין חולק שניהול עזבון משך כשנה וחצי הינה תקופה ממושכת למדי. הוסיפ

כך הפעולות שביצע מנהל העזבון כאמור בבקשותיו ותמצאי, כי הוא עבר -על

יש  את השלב המקדמי וכי אכן נופלות נסיבות המקרה לאותם מקרים שבהם

 לפסוק "שכר ביניים".

 

טרחתו של מנהל העזבון -המשפט כי את שכר-קבע ביתבפרשת אריה אביאב 

תוך מתן משקל עודף  -שווי והיקף  -יש לשקלל בין שני מרכיבים כאמור 

טיב הפעולות שביצע מנהל העזבון והיקפן בהקשר לסוג  -למורכבות הניהול 

את שכרו על פני סקאלת השכר  ובהתאם לכך לקבוע -הנכסים שבעזבון וטיבם 

-34807ת"ע )משפחה יר'( }ראה גם  ב)א( לתקנות הירושה45שנקבעה בתקנה 

, עו"ד משה שילוני בעניין עזבון המנוח יוסף אדלר ז"ל נ' יוסף ליסי 03-10

מש -, תקג' ע' נ' מ' 42240/02)משפחה יר'( ; ת"ע (2010) 459(, 2)2010מש -תק

2003(2 ,)281 (2003).} 

 

 702(, 1)2015מש -, תקל נ' ק.ג"המנוח י.ב ז} 18816-11-13א( "ש )ת"תמ -ב

 המשפט קבע:-. ביתעזבוןמנהל ה טרחת-שכרלפסיקת ({ נדונה בקשה 2015)

 

 עיקרי הבקשה"

 עזבוןהסכמות הצדדים, מונה המבקש כמנהל פי -עלו 06.03.14. בדיון מיום 1

 המנוח וכך הוגדר תפקידו:
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רטה לעזבון. בשלב זה לא תבוצע כל פעולה "מנהל העזבון יערוך פ

בנכסי העזבון אלא פעולות הנצרכות באופן מיידי להגנת נכסי 

 ".העזבון

 (10-9, שורות  03.06.14לפרוטוקול מיום  1)ראה עמוד 

  

פעל הוא בעמל רב  המשפט-ביתידי -על. לטענת המבקש, החל ממועד מינויו 2

רות בדבר מינויו בלשכת רישום ולרישום הע עזבוןנכסי ה לכינוס ואיתור

 ובבנק הפועלים. המקרקעין, במשרד הרישוי

 

הרחב והעובדה כי בבעלות המנוח נכסים וחשבונות בנק  עזבוןנוכח היקף ה

בחו"ל, נדרש המבקש לעבודה אינטנסיבית והשקעת שעות עבודה מרובות 

שמירה וכן לפעולות רבות לצורך  עזבוןולמאמץ לא מבוטל לצורך איתור נכסי ה

 .עזבוןעל נכסי ה

 

הכולל מספר רב של נכסים, עליהם נמנים בין היתר נכסי  עזבוןודוק, המדובר ב

דלא ניידי בארץ ובחו"ל, חברות בארץ ובחו"ל, רהיטים וחפצי בית, רכבים, 

לקי מטוס, כספי ביטוחים שונים ניירות ערך, חשבונות בארץ ובחו"ל, ח

 .דומהוכ

  

 המשפט-ביתגיש מספר לא מבוטל של בקשות לנדרש המבקש לה כן-כמו. 3

  .עזבוןשונות שעלו במהלך ניהול ה בעניין סוגיות

  

ולאפוטרופוס המשפט -תהמנוח לבי עזבוןהוגשה פרטת  07.09.14ביום  .4

 הכללי.
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 וכפי שפירט בבקשתו: עזבון. אלו הן תמצית הפעולות שביצע מנהל ה5

 

iקיום פגישות ושיחות טלפוניות .. 

ii. והתנהלות מול בנק הפועלים עזבוןפתיחת חשבון בנק לניהול ה. 

iii. פניה לכלל הבנקים, בתי השקעות וחברות הביטוח. 

iv. פניות למשקיעים ואנשי הקשר של המנוח בחו"ל. 

vהערכת שווי המיטלטלין בנכס ב . --. 

viפתיחת הכספת בבית המנוח ב . --. 

viiביטוח בית המגורים ב . --. 

viiiאות נכסי המקרקעין שבבעלות המנוח. שמ. 

ixטיפול ברכבי המנוח .. 

xרישום הוראות על חשבונות הבנק של המנוח .. 

xiמתן הוראות בעניין הפרטה .. 

xiiמכר חלקי המטוס .. 

xiii בע"מ ---. הסדרת מורשי חתימה בחברת. 

xivהסדרת תשלומי המשכנתא שנטל המנוח .. 

xv"ת כספיים של המנוח והחברות שבבעלותו. מינוי רו"ח וחתימה על דוחו. 

xviתיקון בריכת השחייה בבית המגורים ב . --. 

xviiהשכרת הנכס ב . --. 

xviiiדיווח ותשלום לרשויות המס בגין הנכס ב . --. 

xixבירור בנוגע להשקעות ב . --. 

xx בע"מ --. בירור בנוגע לחברת. 
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xxiעלים. בירור בנוגע להלוואה שנטל המנוח מבנק הפו. 

xxiiתיקון התקרה בבית המגורים ב . --. 

  

ו; הדרך הראשונה היא טרחת-שכרמבקש הציע שתי חלופות לקביעת ה .6

 ם מכל חלק וחלק וכדלקמן:יאחוז מסוי" גזירת"ו עזבוןה הערכת שווי חלקי

 

iבתוספת  ש"ח 300,000משווים ובסך  1.5%שכר בשיעור  - . נכסי המקרקעין

 מע"מ .

iiש"ח 304,337משווים ובסך  2%שכר בשיעור  - בנק וכספים . חשבונות 

 בתוספת מע"מ.

iiiש"ח בתוספת  11,852משווים ובסך  2%שכר בשיעור  --- . מיטלטלין בנכס ב

 .מע"מ

ivבתוספת מע"מ. ש"ח 12,690משווים ובסך  3%שכר בשיעור  - . רכבי המנוח 

vבתוספת מע"מ. ש"ח 779משווים ובסך  3%שכר בשיעור  - . חלקי המטוס 

vi ש"ח בתוספת  382,068משווים ובסך  1.5%שכר בשיעור  - בע"מ --. חברת

 .מע"מ

vii 1.5%שכר בשיעור  - שנים 10ושות' למשך  --. רווחי שותפות בחברת 

 .ש"ח בתוספת מע"מ 438,600משווים ובסך 

 

 , בתוספת מע"מ.ש"ח 1,450,326סך הכל השכר המבוקש: 

  

 

 

 



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

138 

 וצעת בבקשההמ שניההחלופה ה

לטענת המבקש לא נערכה תרשומת מסודרת של שעות העבודה אשר הושקעו 

 עזבוןהן של מנהל ה - בתיק דנן אך ברי כי המדובר בהיקף של מאות שעות

 דין ממשרדו.-עצמו והן של עורכי

 

לטענת המבקש, משך שישה חודשים אם באופן ישיר ואם באמצעות עובדיו, 

הן לנוכח אינספור הבקשות שהוגשו בתיק והן הושקע מאמץ ויגע רב בתיק, 

 .עזבוןנוכח אינספור תכתובות ופעילות עצומה שהושקעה בטיפול ב

 

מהשכר  2/3על  הטרחה-שכרכן עתר המבקש לחילופין, להעמיד -על-אשר

 המבוקש בחלופה הראשונה והמפורטת לעיל.

  

 1עיקר תגובת המשיבה 

היה למטרות מוגדרות  זבוןעכי מינויו של מנהל ה 1. טוענת המשיבה 7

    .עזבוןעריכת פרטה ונקיטת פעולות דחופות לשמירת ה ומוגבלות, ולשם

  

פעל משך כשבעה חודשים בפעולות מוגדרות טכניות ושגרתיות  עזבון. מנהל ה8

 והכנת פרטה. עזבוןשנועדו לאיתור נכסי ה

 

ן שבעזבון לא נדרש כלל ולא ביצע פעולות למימוש נכסי מקרקעי עזבוןמנהל ה

 משווי הנכסים. 1.5%ולמרות זאת דרש 

 

 1.5%לא ניהל את החברות שבבעלות המנוח ולמרות זאת דרש  עזבוןמנהל ה

 משווין.
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מרווחי השותפות העתידיים המגיעים לצדדים,  1.5%דרש גם  עזבוןמנהל ה

 טרחה מרווחים עתידיים אלו.-הסבר מדוע מגיע לו שכר בלא כל

  

 08.05.14כי ההחלטות שניתנו בתיק, לרבות זו מיום  1. טוענת המשיבה 9

היה מינוי מוגדר ושאינו  עזבוןמפנות לכך כי מינוי מנהל ה 13.05.14ומיום 

 גורף.

  

 אשר קבעה כדלקמן: 27.10.14להחלטה מיום  1כן מפנה המשיבה 

 

"נוכח מהות המינוי בתיק דנן והיקף המשימות שהוטלו על מנהל 

ו טרחת-שכרן שווים של נכסי העזבון לבין חישוב העזבון, אין זיקה בי

 פי-עלכן מורה כי שכרו של המבקש יקבע -על-. אשרל העזבוןשל מנה

 ".שעות עבודה ו/או הפעולות שבוצעו על ידו

 

-שכרלבין חישוב  עזבוןמהחלטה זו יוצא כי אין זיקה בין שווים של כלל נכסי ה

 .עזבוןו של מנהל הטרחת

  

פסיקה הקובעת כי יש להתייחס בעיקר לטיב הפעולות מפנה המשיבה ל .10

ולייחס להן משקל מהותי ונכבד יותר מאשר זה  עזבוןשאותן נקט מנהל ה

 .עזבוןהניתן לשווים של נכסי ה

  

לשום את עבודתו של המבקש בהיקף של  1כן עתרה המשיבה -על-. אשר11

 עשרות שעות ספורות ולקבוע שכר הוגן בגין שעות אלו.
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   4, 3 ר תגובת המשיביםעיק

כי לדידם פעל  4, 3 , הוסיפו המשיבים1מעבר לאמור בתגובת המשיבה  .12

 מראש לאורך כל הדרך, תוך ניסיון "לייצר" בסיס לדרישת שכר. עזבוןמנהל ה

 

עוד טוענים אלו כי דרישת השכר היתה מנופחת ואבסורדית ועל כי היקף 

 העבודה קטן בהרבה מזה המתואר בבקשה.

  

יק של נכסי יפירוט מדו עזבוןכי הגישו למנהל ה 4, 3 . טוענים המשיבים13

לא היה צריך  עזבוןהמנוח וכן פירוט חשבונות הבנק וכספי המנוח וכי מנהל ה

 כלל להקדיש זמן ל"איתור" נכסים ו/או כספים.

 

כל הנתונים כמו גם עיקרי הפרטה הובאו למבקש על 'מגש של כסף' ומשכך לא 

 "הקושי" בפעולות האיתור וכנטען בבקשה.ברור מהו 

 

בתגובתם, התייחסות קונקרטית ביחס לכל  4, 3 המשיבים ידי-עלעוד ניתנת 

 עזבוןמנהל ה ידי-עלאחד מרכיבי השכר ולכל פעולה; לטענתם לא בוצעה 

עבודה רבה כלל וכלל וכי הסכומים והיקף העבודה המפורטים מוגזמים 

 ומנופחים מאוד.

  

 92להעמיד את כלל העבודה שבוצעה על  4, 3 כן עותרים המשיבים-על-. אשר14

בגין שתי פעולות  ש"ח 24,542לשעה, לא כולל סכום של  ש"ח 380שעות כפול 

 הטרחה של המבקש.-קונקרטיות ולחייב המשיבים אך בסכום זה בגין שכר
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 עזבוןטרחה בגין ניהול ה-שכר -המסגרת המשפטית 

 1965-תשכ"ה ,לחוק הירושה 91מוסדר בסעיף  ןעזבומנהל  טרחת-שכר. 15

 "( הקובע:חוק הירושה)להלן: "

 

שכר לפי כללים שקבע שר  עזבוןרשאי לפסוק למנהל ה המשפט-בית"

 "המשפטים בתקנות.

  

להלן: ) 1998-תשנ"חה ,ב לתקנות הירושה45בעת תקנה בהמשך לכך, קו

 "(:תקנות הירושה"

 

שכר בעד מילוי תפקידיו כמנהל  עזבוןיקבע למנהל ה המשפט-בית")א( 

; עזבוןמשווי ה 3%ועשיית הפעולות שבסמכותו שלא יעלה על  עזבון

, בסוג עזבוןהשכר ייקבע בהתחשב, בין השאר בשווי הכולל של נכסי ה

ובהיקפן, וכן  עזבוןבטיב הפעולות שביצע מנהל ה עזבוןהנכסים שב

כזה ובשכר  אם היה שקדם לו, עזבוןבהתחשב בפעולות שביצע מנהל ה

 שנפסק לו.

פעולות חריגות או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע  עזבון)ב( כלל ניהול ה

להגדיל את  המשפט-בית, רשאי עזבוןתפקידיו הרגילים של מנהל ה

 ".עזבוןמשווי ה 4%שכרו ובלבד שהשכר שייקבע לא יעלה על 

  

 שפטהמ-ביתההלכה הפסוקה, השיקולים העיקריים אשר מנחים את  פי-על. 16

 .עזבוןומורכבות ניהול ה עזבוןהטרחה שניים הם: שווי ה-בקביעת שכר

            

וזאת  עזבוןמנהל ה טרחת-שכרהוא פרמטר עיקרי בבחינת וקביעת  עזבוןשווי ה

עד  עזבוןבניהול נכסי ה עזבוןבשל האחריות המוטלת על כתפיו של מנהל ה



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

142 

דול יותר אזי מידת ג עזבוןלחלוקתם, תוך שההנחה היא כי ככל ששווי ה

 האחריות בניהולו משמעותית יותר )ראה התייחסות להלן(.

  

מורכבות הניהול מבטאת למעשה את העבודה בפועל והיקף הזמן והמאמץ 

שוויו של  פי-על. פרמטר זה אינו נקבע עזבוןבניהול ה עזבוןשהשקיע מנהל ה

 .עזבוןסוג וטיב הנכסים שב פי-עלדווקא, אלא  עזבוןה

  

-ביתפוא כי יש לבחון השילוב בין הפרמטרים במקרה המונח בפני יוצא א. י17

 .המשפט

            

 153/77ע"א  -ב שמגר 'השופט )כתוארו אז( מ 'כבלעניין זה יפים דבריו של 

 )א((:9)פסקה  627 ,(1, פ"ד לב)אלואשוילי נ' סמואל

 

-שכרהמשפט בבואו לקבוע את -"אשר לשיקולים המנחים את בית

, הרי מקובל עלינו מאז ומתמיד כי לא רק שוויו של העזבון ההטרח

ו מחשבים את השכר אלא גם הפעולות אשר פי-עלהוא בגדר מרכיב ש

, הנ"ל, 474/65ידי מנהל העזבון, מספרן והיקפן )ראה ע"א -בוצעו על

 (".95' מ, עשם

  

, דיני ירושה ועזבוןכך גם בספרם של המלומדים שוחט גולדברג פלומין 

 (:2014-)מהדורה שביעית התשע"ד 222-221 ודיםבעמ

  

, בין השאר, המשפט-ביתיתחשב  עזבון"בקביעת שכרו של מנהל ה

, בטיב הפעולות עזבון, בסוג הנכסים שבעזבוןבשווי הכולל של נכסי ה

 ב)א( לתקנות הירושה(.45)תקנה  ובהיקפן... עזבוןשביצע מנהל ה



לחוק( 91פרק י"ז: שכרו של מנהל העזבון )סעיף   

 מהדורה שלישית
 

143 

וגם על היקף  עזבוןשווי השיטת קביעת השכר מבוססת, אם כן, גם על 

בתפקידו... רק החיבור בין שני  עזבוןהעבודה בפועל שהשקיע מנהל ה

והיקף העבודה(, במינונים הנכונים, הוא  עזבוןהמרכיבים )שווי ה

הראויה  עזבוןשנותן את מלוא התמונה בדבר עבודת מנהל ה

 לתגמול..." )וראה ההפניות שם(.

  

המנוח ד.א. ז"ל נ' י. )ג(.  עזבון 105990/03ע "ת -ב 1568/07ראה גם: בש"א 

ע"מ (. 22.07.07, פורסם באתר האינטרנט נבו )כב' השופט שנהבמפי  )א( ואח'

 (. 06.09.09, פורסם באתר האינטרנט נבו )אלמוני עו"ד נ' פלוני 1243/07א( ")ת

 

" ו"מורכבות הניהול", ניכר כי יש להעדיף עזבוןבין שני השיקולים "שווי ה .18

 .עזבוןאת האחרון, שכן זוהי למעשה התייחסות לעבודה שביצע בפועל מנהל ה

  

' איננו אך מספר שרירותי המבטא את עזבוןזאת יש להדגיש, 'שווי ה-עם-יחד

בא לבטא גם את האחריות הרובצת על כתפיו של  עזבון; שווי העזבוןהיקף ה

ריות כבדה יותר , הרי שהאחעזבון. ככל שעסקינן בשווי גבוה של עזבוןמנהל ה

ולעיתים אף חושפת את העוסק במלאכה לסיכון לא מבוטל. במידה ונכס 

יינזק וימצא כי המנהל התרשל באיתורו, בשמירתו או בניהולו, ייתן  עזבוןב

האחרון את הדין ועלול למצוא עצמו במצב בו עליו לשפות את היורשים בגין 

גבוה יותר, כך החשיפה  עזבוןהרשלנות האמורה ומטבע הדברים ככל ושווי ה

 לסיכון האמור גבוהה יותר.

 

אשר בו נכסי מקרקעין בארץ ובחו"ל, חשבונות  עזבוןנהיר כי אם עסקינן ב

אינהרנטית -הרי שהאחריות כבדה יותרוצא בזה בארץ ובחו"ל, חברות וכי

 והיקפו ולא בשל פעולות הניהול עצמן. עזבוןלשווי ה
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עיקר אוסף תכשיטים יקרים המצויים כללו ב עזבוןטול מקרה בו נכסי ה

הינה אפסית  עזבוןבכספת בבנק; מחד גיסא העבודה הנדרשת ממנהל ה

מבחינת הפעולות, שכן האוסף שמור כדבעי ומאידך גיסא האחריות גבוהה 

לתת את הדין  עזבון, יאלץ מנהל העזבוןובמידה ויתרשל ויינזקו נכסי ה

 ותהיינה לכך השלכות כספיות גבוהות.

 

מהיקף הפעילות גרידא ומבלי להתייחס לשווי  הטרחה-שכרנגזור את אם 

, תתקבל תוצאה אשר אינה מתקבלת על השכל הישר ואשר לא תבטא עזבוןה

 .עזבוןאת דרגת האחריות והסיכון אליהם נחשף מנהל ה

 

אשר יסרבו לקבל  עזבון"תגובה מגננתית" של מנהלי הדבר אף עלול להביא ל

מאחר ואין הלימה  המשפט-ביתש כידו הארוכה של על עצמם מינויים ולשמ

 בין דרגת האחריות והסיכון לבין השכר שיקבלו.

  

. פרשנות זו תואמת את הצורך בהסתכלות כוללת על מכלול הרכיבים בכל 19

לאיתור  עזבוןאחריות מנהל ה - וכפועל יוצא ממנו עזבוןמקרה ומקרה; שווי ה

ווי גבוה כך כבדה היא האחריות ככל שהש - ושמירת נכסיו וכאמור לעיל

הכוללת את המאמץ שהושקע והיקף העבודה  עזבוןמורכבות ניהול ה המוטלת;

שבוצעה בטיפול; אלו הם שני מרכיבים המשתלבים יחד ואינם בגדר כל אחד 

 לעצמו.

 

שילוב הנדבכים האמורים הם אלו שיוצרים את רמת המורכבות של עבודת 

כל מקרה לגופו וליתן משקל מתאים לכל  הניהול ועל היושב בדין לבחון

 פרמטר.
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נקבעת לאחר בחינת מידת האחריות המוטלת על כתפי  עזבוןמורכבות ניהול ה

וטיבם, טיב הפעולות הנדרשות והיקפן,  עזבון, סוג הנכסים בעזבוןמנהל ה

בביצוע הפעולות ואופיה, הזמן שהשקיע מנהל  עזבוןמידת מעורבות מנהל ה

גם הקשיים  עד לחלוקתם ליורשים כמו עזבוןושמירת נכסי הבאיתור  עזבוןה

 .(צא בזהשיתוף פעולה עימו וכיו-שעמדו בדרכו )כגון אי

 

, פורסם י.א.ז נ' ע.ז. 101110/06ת"ע )ת"א(  -ב כב' השופט שוחטראה: דברי 

 ,1243/07ע"מ  -ב כב' השופט שנלרוכן דברי ( 17.09.06באתר האינטרנט נבו )

 .06.09.09מיום דין -קפס)פורסם בנבו(, 

  

גרידא וקציבת  עזבוןמן המקובץ עולה גם שהיצמדות דווקנית לשווי ה .20

השכר באחוזים אך משווי זה, תחטיא המטרה ותביא לתוצאה שאינה הוגנת 

כלפי היורשים, עת עסקינן בהיקף עזבון גדול ופעולות פשוטות של מנהל 

 .עזבוןה

            

בהחלטה שניתנה לפני זמן קצר  "נ, השופט נפתלי שילהכב' סגראה דבריו של 

וההפניות  30.11.14)פורסם בנבו(, החלטה מיום  15853-03-12)ת"א(  ת"ע -ב

 שם.

  

לספור אך  - זאת, אין ספק כי לא ניתן להרחיק לכת ואליבא דמשיבים-עם-יחד

יב וט עזבוןובמנותק מאופי ה עזבוןאת שעות העבודה שהושקעו בפועל בניהול ה

 עזבוןהנכסים המרכיבים אותו כמו גם את כובד האחריות שהוטלה על מנהל ה

 וחשיפתו לרשלנות חו"ח ותשלום סכומי עתק בגינה.

  

אל מול טיב  עזבוןיכול לבחור לבחון השילוב בין שווי והיקף ה המשפט-בית .21

 ומורכבות הניהול באופנים שונים.
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לכל נכס ונכס בנפרד או  בהתייחס הטרחה-שכרניתן, למשל, לקבוע את 

 כולו. עזבוןמשווי הטרחה -שכרבהתייחס לסוגים שונים של נכסים או 

 

בהתייחס לכל נכס ונכס או בהתייחס לסוגי נכסים שונים טרחה -רתשלום שכ

מניח כי ישנו שוני בהיקף העבודה, טיבה ומורכבותה בין נכס לנכס או סוג 

 נכסים כזה או אחר.

 

עזבון  101110/06דין שאוזכרו כבר דלעיל: ת"ע )ת"א( ה-ראה לעניין זה פסקי

 עזבון 105990/03ע "ת -ב 1568/07; בש"א המנוחה י.א.ז ז"ל נ' ע.ז. ואח'

בספרם של שוחט גולדברג פלומין  224וכן עמוד  המנוח ד.א. נ' י. )ג(. )א( ואח'

 .דיני ירושה ועזבון

  

 ומן הכלל אל הפרט

, כנגד הזוכים 1של אלמנת המנוח, המשיבה  בענה. ההליך שבפניי נפתח בתו22

 . 4, 3 בצוואת המנוח, בניו, הם המשיבים

 

 --המנוח, איש עתיר נכסים חובקי עולם הותיר בין היתר פירמה מכובדת 

 ויורשיו פעילים בה.

 

 .ש"חמאה מיליון  -גדול אשר הוערך בכ עזבוןאין חולק כי עסקינן ב

 

ולל מספר רב של נכסים, הן בארץ והן הכ עזבוןעוד אין חולק כי המדובר ב

בחו"ל, עליהם נמנים בין היתר כאמור נכסי דלא ניידי בארץ ובחו"ל, חברות 

בארץ ובחו"ל, רהיטים וחפצי בית, רכבים, ניירות ערך, חשבונות בארץ ובחו"ל, 

 חלקי מטוס, ביטוחים שונים ועוד.
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נות התובעת . כבר עם קריאת כתבי הטענות בהליך הפותח הוברר כי טע23

עדר ידיעה מספקת יאינו ידוע לה; נוכח ה עזבוןמתייחסות גם לכך שהיקף ה

, הנכסים הכלולים בו, עזבוןוכל עוד לא היה מתקבל מידע ברור בדבר היקף ה

דומה היה  צא בזה,כספי המנוח אשר לא היה לתובעת מידע בנוגע אליהם וכיו

 כי לא ניתן היה להגיע לעמק השווה.

 

עצמה בכתב התביעה כי אין ביכולתה להעריך את שווי  1שיבה כך טענה המ

כמנת המידע ומידורה הרכוש המשותף שנצבר וכי המשיבים פועלים לה

כן אף עתרה היא לשמור את זכותה לתיקון כתב התביעה -על-מהפרטים; אשר

 עזבוןאת מלוא זכויותיה לכשיוברר ההיקף המלא של ההמשפט -תולתבוע בבי

 לכתב התביעה(. 60, 53)ראה סעיפים 

  

ונוכח הצורך  06.03.14כן ובהמשך להסכמת הצדדים בדיון מיום -על-אשר

ולכנוס נכסיו, כמו גם לדאוג לניהולו השוטף, נחה דעתי  עזבוןלברר היקף ה

דין בעל שיעור קומה -המנוח; עורך עזבוןכמנהל  ----להורות על מינויו של עו"ד 

 פט בתיקים מורכבים.מש-בתי ידי-עלואשר ממונה לא אחת 

 

מטבע הדברים וכך מורה השכל הישר, לא היה ספק כי שכרו של המנהל שמונה 

תוך  עזבוןיעמוד בקורלציה לזהות הממונה, לאחריות המוטלת עליו, היקף ה

 לבצע. עזבוןגם הגבלת הפעולות שמונה מנהל ה

  

 בהינתן כי עיקר המחלוקת נסובה כאמור על היקף הרכוש, משמונה מנהל

והוגשה פרטה אובייקטיבית מקיפה ועבת כרס אשר בחנה את כלל  עזבוןה

, הגיעו אלו המשפט-ביתהנתונים ושטחה את מלוא היריעה בפני הצדדים ובפני 
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משכה את תביעתה וההליכים בין הצדדים דנן  1להסכמות כוללות, המשיבה 

 הגיעו לסיומם.

 

טה הכוללת ולטענתם לטענת הצדדים, הסכמות גובשו עוד קודם התקבלה הפר

( ברם 04.01.15לפרוטוקול מיום  3הגיעו להסכם סופי קודם לכן )ראה עמוד 

-תועוד קודם להגשתה לתיק בי 4, 3 הוברר כי הפרטה הועברה קודם למשיבים

רק לאחר שהתקבלו כלל  המשפט-ביתובפועל הוגש הסכם לאישור המשפט 

 הנתונים והפרטה הונחה בפני כל הצדדים.

 

סיום ההליכים בין הצדדים ופתרון המחלוקות איננו נדבך "רשמי" ואומנם 

 עזבוןברם העובדה כי עבודת מנהל ה עזבוןאשר מרכיב את שכרו של מנהל ה

תרמה תרומה נכבדת להגדרה כוללת של הפלוגתאות אף היא נלקחה בחשבון 

 במכלול השיקולים.

  

דלעיל  5בסעיף פורטו באריכות בבקשה ו עזבון. הפעולות שביצע מנהל ה24

את מלוא  עזבוןנו בראשי הפרקים; המשיבים טענו כי העבירו למנהל היצוי

 .של כסף' ומשכך לא היתה עבודה רבההמידע 'על מגש 

 

והעובדה כי  עזבוןכפי האמור לעיל, נוכח האחריות הרבה המוטלת על מנהל ה

אה איננו ניזון אך ממידע שמועבר אליו בידי אחד הצדדים בבחינת "כזה ר

 וקדש", אין בסיס לטענה.

 

האמיתי  עזבוןהיה לבדוק היטב ולברר מהו היקף ה עזבוןברי כי על מנהל ה

 :04.01.15וכפי שאף העיד בפניי ביום 
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 :המשפט-בית"לשאלת 

 ש. האם הפעילות בחו"ל נעשתה לאור המסמך של הבנים?

ת. ממש לא. אני וידאתי את המידע עם שלושה, ארבעה גורמים 

. ראשית, עם כל אחת מהחברות היתה לי תקשורת עם איש נוספים

. אני סייגתי את --קשר מהחברה, שנית, עשיתי הצלבה מול עו"ד 

הפרטה וכתבתי שאני נותן את הסכומים בערכי קניה. כדי לעשות שווי 

נוכחי של החברות בחו"ל אני צריך לעשות פעילויות נוספות. יכול 

עם בנקים בארה"ב. הם יצרו איתי להיות ששווין שונה. היה לי קשר 

. עשינו תרגום נוטריוני. הם רצו עזבוןקשר וביקשו לדעת שאנו מנהלי ה

לקבל מידע. היתה פניה מצד עו"ד של בנק הפועלים על תביעה של 

 מיליון דולר. הנתון הזה הועבר לילדים והסוגיה הוסדרה."

  

 :ובהמשך

 

ך אחריות ואחרי זה "המילה המרכזית פה היא האחריות. מטילים עלי

אומרים שאין לזה משמעות. אני לקחתי את מלוא האחריות. לפני 

ישבתי עם שופט בדימוס, עם רינת,  המשפט-ביתשהגשתי את זה לכב' 

והוא  טרחה-רלא מעט שעות כדי להחליט איך להגיש את הבקשה לשכ

אמר לי שזה נראה לו סביר, אופן עריכת הבקשה. אני רוצה להגיד 

ממנה אותי ופוסק לי את שכרי. הייתי  המשפט-ביתי מבין שלכב', אנ

יחליט אך  המשפט-ביתושטרחה -רמעדיף שלא להגיש בקשה לשכ

 ביקשו ממני ואמרתי."

  

. לאחר שבחנתי את רכיבי השכר הנדרשים בבקשה וכמפורט בקצרה בסעיף 25

 הפעולות אשר בוצעו בתיק כמו גם טענות הצדדים בעניין, נחה דלעיל, את 6
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המבקש על דרך אומדן היקף העבודה שבוצעה  טרחת-שכרדעתי לפסוק את 

 כולו/הנכסים המרכיבים אותו. עזבוןבפועל ולא כנגזרת באחוזים משווי ה

 

ונוכח שבוצעה  עזבוןלא מצאתי לנכון לקצוב אחוזים מנכסי המקרקעין שב

בהתייחס אליהם, כך גם בהתייחס לחשבונות הבנק ובכספים; לא מצאתי אף 

בע"מ וכן רווחי  --מקום לקבל את דרישת השכר הנוגעת לפעולות בחברת 

הנגזר מרווחים עתידיים  הטרחה-שכרושות' שכן תחשיב  --השותפות בחברת 

 אינו במקום ואינו הולם את העבודה שנעשתה בעניין.

  

על היקף העבודה  עזבוןהעיד מנהל ה 04.01.15. בדיון שהתקיים ביום 26

 לקמן:וכד שנדרשה ממנו

  

פעמים כולל אני במשרד שלו  15או  10"אני ישבתי עם רואה החשבון 

והוא במשרד שלי, אינסוף פעמים ישבנו כי היו לנו הרבה שאלות אחד 

לשני. הרי אני אחראי ולא חתם פה המנוח אלא עו"ד. ישבנו יחד 

חות והיינו צריכים לשבת "ולמדנו את התיק. חזרו לנו הערות לגבי הדו

ו סוגיית הבנקים, הייתי בבנקים המון פעמים, כל פעם הייתי שוב. כמ

צריך לנסוע למשרד רו"ח לגבי תשלומי המס הרבים. להגיד שלא היה 

פה ניהול זה לא נכון, אני מנהל עשרות חברות ובתיק הזה היה ניהול 

לא פחות מחברה בפירוק, אם אני נאלץ להסדיר רשויות מס, בנקים. 

הנוכחי יש רו"ח ואני הייתי איתו  --במשרד כל חודש הלכתי לרו"ח. 

כל חודש, באתי וסידרתי איתו את התשלומים, הבנקים. בנק פועלים 

סירב בהתחלה להפעיל את החשבון, אני הייתי אצלו מספר פעמים וכך 

, התביעה הזאת עזבוןהמשכנו. היתה תביעה של בנק הפועלים כנגד ה

 ".חומר והם מיד הזהירובסוף הוסדרה ע"י הבנים, העברתי להם את ה

 לפרוטוקול( 5)עמוד 
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הדין ממשרדו של המבקש ואשר עמלה על -, עורכת---בהמשך נחקרה עו"ד 

 התיק כדלקמן:

  

"ש. חוץ מאשר לצורך בירור היקף הכספים בישראל האם נעשו 

 פעולות בכספים בישראל?

.  --פרטים שהולכים להיות מועברים כספים מ --ת. הועברו לנו מגב' 

ני הייתי צריכה כל הזמן להיות בקשר עם הבנק כדי לראות שלא א

נעשו פעולות, אם זה בתכתובות או בפניות טלפוניות, הייתי בקשר 

אפשר לראות שכל שורה שרשומה -ישיר עם יוסי מבנק הפועלים. אי

פה כתובה בשעת עבודה. אני עבדתי אינסוף שעות על התיק הזה. 

תי ובדקתי. כל פרט הייתי צריכה איש וכל פרט הלכ --הייתי בקשר עם 

קשר בחברת ביטוח או בחו"ל. להגיד שקיבלנו את כל המידע על מגש 

של כסף? קיבלנו חלק מהמידע אבל היה צריך לבדוק ולאמת את 

 המידע.

 ש. עיקר העבודה בתיק היתה שלך?

ת. גם שלי, כן. אני כארבעה חודשים עבדתי כמעט ורק על התיק הזה. 

עבודה ליום במשך ארבעה חודשים כמעט רק על התיק  כשמונה שעות

 הזה."

 לפרוטוקול( 9)עמוד 

  

באשר לשעות הרבות שהושקעו בתיק, כמו גם עבודת  עזבוןוכך העיד מנהל ה

 (:----דין נוסף ממשרדו )נוסף על עו"ד -עורך

  

"ש. איני רוצה לדבר איתך ולהתווכח על תעריפים. אשר לי שבאמת 

 תה את עיקר העבודה מבחינת היקף שעות עבודה?רינת היא זאת שעש
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ת. אני מעריך שהיקף העבודה שלי היה פחות ממנה אבל לא באופן 

משמעותי. צריך לזכור שאני עו"ד למעלה מעשרים שנה והיכולות שלנו 

כעו"ד עם ניסיון זה שלפעמים מה שעו"ד עם עשרות שנות ותק עושה 

גם המון דברים שעשיתי בשעה עו"ד פחות מנוסה עושה ביותר. היו 

 לבד.

. אם עזבוןומורכבות ה עזבוןש. אתה שמת דגש על העניין של היקף ה

כל כך מורכב ואתה צריך לידך מישהו שיוכל  עזבוןבאמת מדובר ב

לסייע לך מה היה השיקול לקחת עו"ד שעובדת אצלך שנה? נראה 

שבסך הכל הבנת מראש שאתה דרוש להמון פעולות של איסוף 

יוכל לתת להן מענה ואם יהיה צורך בהתערבות שלך תשים שמתמחה 

 את העין שלך שם.

ת. על התיק הזה עבד גם עו"ד תום קדם שנמצא באולם. אני מעריך 

ד. כעיקרון העבודה אצלי במשרד מתנהלת ואת היכולות שלו מא

באופן שאני מנהל את התיק, אני יושב כמעט כל יום עם העו"ד שעובד 

ים בבוקר וחושבים מה לעשות והם עושים. אם על התיק. אנו יושב

צריך פגישות עם הבנק אני נוסע. מחליטים במקום. לא היה שיקול 

 שהיא עובדת מתחילה או לא. היא עובדת על תיקי ענק."

 לפרוטוקול( 11)עמוד 

  

העיד בפניי כי השכר המקובל במשרדו לכל שעה, עומד על  עזבון. מנהל ה27

 לשעה. ש"חכאלף 

 

שעות בחודש  160 -עבדה כ ---מהנתונים והעדויות עולה כי רק עו"ד עוד ו

שעות הרי שאך השכר בגין זאת  640קרי סך הכל  - ובמשך ארבעה חודשים

, ומבלי להכניס לתחשיב את חישוב השעות ש"ח 640,000 -יעמוד על כ
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בין במשרדו ובין בפגישות וכן השעות של  - עצמו עזבוןמנהל ה ידי-עלשהושקעו 

 ו"ד תום קדם.ע

  

 עזבוןכן ולאחר שבחנתי כלל הנתונים כמפורט לעיל, נוכח שווי ה-על-. אשר28

טיב הנכסים המרכיבים אותו, נוכח מורכבות הניהול והתוצאה  והיקפו לרבות

אליה הגיעו הצדדים בעזרת מלאכת הניהול, נוכח היקף העבודה והשעות 

, ש"ח 650,000בסך  בוןעזמנהל ה טרחת-שכרשהושקעו בטיפול בתיק פוסקת 

 בתוספת מע"מ.

  

יודגש כי המבקש טען בבקשתו כי אינו דורש החזר בגין הוצאותיו הרבות 

אלא וצא בזה לרבות טלפונים, הדפסות, שליחים וכי עזבוןבמסגרת ניהול ה

 לבקשה(. 134-133המבוקש על ידו )ראה סעיפים  הטרחה-שכרכולל ההוצאות ב

נו השכר המבוקש ולא מגיע אף למחציתו, מאחר והשכר אותו פסקתי אינ

 25,000מצאתי לנכון לפסוק למבקש סך נוסף בגין ההוצאות האמור ובגובה של 

 .ש"ח

  

לבקשה, ניסו האחרונים לגמד  4, 3 . אחרון אך לא חביב; בתגובת המשיבים29

כל פעולה שנעשתה היא "רישום הערה  - פעולות המבקש ככל שיכלו את

 צא בזה."מכתב קצר" וכיו ת פשוטה",בלבד", "סוגייה אח

 

מציג את הדברים "באופן מטעה", הסכום הנתבע הוא  עזבוןלדידם, מנהל ה

"סכום מופרך וחסר כל קשר למציאות" וכי "המשיבים נוטלים נשימה עמוקה 

הנכבד שוב לדברי ההקדמה. תחושות קשות" וכן "גם  המשפט-ביתומפנים את 

 ככל שניתן, יש גבול".להגזמה, תהיה פרועה ודמיונית 
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תוהים המשיבים בתגובתם "כיצד המבקש נושא את העוז לדרוש שכר בגין כך 

 שהחברה הרוויחה???" )ההדגשה וסימני השאלה במקור(.

 

שביצע את עבודתו נאמנה; לגביו כתבו  עזבוןויוזכר, המדובר במנהל ה

 - אמר"יש גבול למה שהנייר יכול לסבול" ועל כך נ - המשיבים בתגובתם

 הפוסל, במומו פוסל.

 

-בית, ידו הארוכה של עזבוןלא ראוי להתנסח בצורה כגון דא כנגד מנהל 

, אשר מונה בהסכמת הצדדים ועבודתו כאמור אף תרמה רבות לניהול המשפט

 התיק ופתרון הסכסוך.

 

, הרי שראוי היה להתנסח בצורה הטרחה-שכראף אם חלוקים הצדדים על 

 .1לעשות המשיבה מכובדת וכפי שהשכילה 

  

טרחה ראוי המשקף את -טרחה האמור, מהווה שכר-אני סבורה כי שכר .30

את כובד האחריות שהוטל על כתפיו ואת תרומתו לניהול  עבודתו של המבקש,

 וסיום הסכסוך, על המשמעויות הכלכליות הרבות שבכך.

  

, ש"חון הוערך בפרטה בשווי של כמאה מילי עזבוןזו, בהינתן כי ה-אף-זו-לא

כולו;  עזבוןמשווי ה 0.65% -, מהווה כ ש"ח 650,000הרי שהשכר הנפסק ובסך 

ב)א( לתקנות הירושה, אין ספק בליבי כי השכר  45נוכח השכר הקבוע בתקנה 

 "הולם ואינו מקפח אף אחד מן הצדדים.
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({ נפסק מפי 2014) 454(, 4)2014מש -, תקג' נ' ב'} 15853-03-12( "אע )ת"ת -ב

 :' השופט נפתלי שילהכב

 

 החלטה"

שערכו בין תשעים למאה  עזבוןהמגיע למבקש אשר ניהל  הטרחה-שכרמה 

 ?ש"חמיליון 

 

 א. רקע עובדתי וטענות הצדדים

)להלן:  2012נפטר המנוח ובמסגרת צוואתו שקוימה ביום  2012. ביום 1

יך זה "( הוא ציווה את רוב עזבונו לשלוש בנותיו, שהן המשיבות בהלהצוואה"

 והורה כי המבקש ימונה למנהל עיזבונו.

 

 עזבוןכולל רכוש רב לרבות כמה נכסי נדל"ן בישראל ואולם רוב ה עזבון. ה2

מורכב מכספים וניירות ערך שמופקדים בחו"ל וכן מזכויות בנכסים בחו"ל. 

בצוואה, המנוח העניק מנות בין היתר לאלמנתו, לנכדיו )באמצעות המשיבות(, 

 חיו ולשני מוסדות.לאחותו, לא

 

ואילו  ש"חשווה מעל תשעים ושבעה מיליון  עזבון. המבקש טוען כי ה3

 .ש"חהמשיבות טוענות כי ערכו כתשעים מיליון 

 

סעיפים ומאות  435. המבקש הגיש דו"ח מפורט ביותר המשתרע על פני 4

 .עזבוןנספחים, ובו תיאר את פעולותיו הרבות בניהול ה

 

-שכרוהוא עותר ל עזבוןרש ממנו מאמץ מיוחד בניהול ה. המבקש טוען כי נד5

 בתוספת מע"מ. עזבוןמשווי ה 4%בשיעור של  טרחה
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מורכב ביותר. לטענתו, היתה מוטלת עליו  עזבון. לדברי המבקש, מדובר ב6

שעות עבודה שכללו:  3,000 -והוא נדרש ל עזבוןאחריות כבדה עקב היקף ה

יחות טלפונית, מאות מכתבים ועשרות "כמאה פגישות, אלפי מיילים, אלפי ש

המשפט, ביקורים במשרדי ממשלה -שות, תגובות ותשובות שהוגשו לביתבק

, טיפול בנכסים ובמכירתם, מגעים עם הנהנים השונים, ביצוע עזבוןובנכסי ה

לבקשה(. לדבריו, עקב סכסוך  22ועוד" )סעיף  עזבוןתשלומים, חלוקת ה

דרש לפעילות ענפה ואינטנסיבית והוא משפחתי שפרץ בין המשיבות, הוא נ

עסק מידי יום ביומו, משך למעלה משנתיים, יחד עם בנו העובד במשרדו, 

 .עזבוןבניהול ה

 

. המבקש אף טוען כי המשיבות הטילו עליו רפש, איימו עליו, חירפו וגידפו 7

אותו והוא היה צריך לגשר ולפשר ביניהן. לטענתו, למרות שחלק נכבד מכספי 

היה בחו"ל, הוא עסק בפיקוח וניהול של כספים אלו וכן היה בקשר עם  ןעזבוה

המשפט -דין בחו"ל שטיפלו בנכסי המנוח בחו"ל ואף הגיש בקשות לבית-עורכי

 בנושא השקעות הכספים בחו"ל.

 

ולמעש  עזבון. המשיבות טוענות מאידך, כי המבקש היה פאסיבי בניהול ה8

 שעה שדווקא נציגי המשיבות ובמיוחד ריכז את הטיפול בו ולא ניהל אותו,

ולשם  עזבוןהוא זה שבפועל עסק בניהול ה ,2עו"ד ורו"ח ש' בעלה של המשיבה 

כך קיים פגישות רבות ונסע לחו"ל כמה פעמים. בין היתר, טיפל עו"ד ש' בנכסי 

ברומניה, בהלוואה לתושב חוץ והוא עמד בקשר עם מנהלי ההשקעות  עזבוןה

 בשוויץ.

 

 עזבון, לא ביצע מנהל העזבוןות סבורות כי למרות השווי הגדול של ה. המשיב9

פעולות משמעותיות. הוא לא היה צריך לאתר יורשים או נכסים, לא נוהלו כל 
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הליכים משפטיים מול צדדי ג' או נושים, לא היה צורך להגיש תביעות ואפילו 

 הוסכם בסופו של דבר בסיוע מגשר. עזבוןאופן חלוקת ה

 

היו טכניות ביסודן ולא  המשפט-ביתנתן, הבקשות שהגיש המבקש ל. לטע10

היה צורך בקיום כל דיון. לדברי המשיבות, למרות שהן ביקשו מהמבקש כי 

יערוך תרשומת של שעות עבודתו, הוא לא ערך תרשומת כזו וטענותיו ביחס 

 לזמן שהשקיע, מופרזות ביותר.

 

לחתום על  2012ודש דצמבר . המשיבות טוענות כי המבקש לחץ עליהן בח11

 ש"חמיליון  1.5בגובה של  טרחה-שכרמסמך שבו הן התחייבו לשלם לו 

 בתוספת מע"מ ושתיים מהן חתמו על בקשה זו שלא הוגשה לבסוף.

 

מורכב מכספים וניירות  עזבון. לדברי המשיבות, מאחר ויותר ממחצית מה12

ת בתמורה לעמלה מנהלי השקעוידי -עלערך המופקדים בחו"ל, אשר נוהלו 

, עזבוןמכספים אלו, אין לקחת בחשבון רכיב זה של ה 0.25%בגובה של 

לא עשה דבר בניהול כספים אלו. לטענתן,  עזבון. מנהל ההטרחה-שכרבפסיקת 

 78" )סעיף עזבוןלא ניהל "לכל הפחות כשני שלישים משווי ה עזבוןמנהל ה

( רשימה של שישה 86.2מפרטות )סעיף  2-1(. המשיבות 2-1לתגובת המשיבות 

דין מחו"ל וכן גורמים נוספים מחו"ל שאיתם היה בקשר עו"ד ש' ולא -יכעור

ידי -עלוהן מציינות כי אין מכתב או דוא"ל אחד באנגלית שנשלח  עזבוןמנהל ה

 .עזבוןהמבקש והדבר מלמד כי לא הוא זה שטיפל במרכיב משמעותי של ה

 

כי והן סבורות  עזבוןוב בחלוקת ה. המשיבות טוענות כי המבקש גרם לעיכ13

 בלבד. ש"ח 171,000סך של -השכר הראוי המגיע לו, עומד על
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 ב. דיון והכרעה

 ...קובעת 1998-תשנ"חה ,ב לתקנות הירושה45. תקנה 1

 

)ניתן ביום  עו"ד משה בזק נ' האפוטרופוס הכללי 50515/02תמ"ש  -. ב2

 כי: כב' השופט גרינברגר( קבע 01.08.02

 

גבוה יותר, כך מידת האחריות כבדה  עזבוןאין ספק שככל שערך ה"... 

, עזבוןמנהל ה ידי-עליותר אף היא. מאידך, "היקף" הפעולות שבוצעו 

קרי, היקף הזמן שהשקיע והיקף מעורבותו בביצוען, רלוונטי אף הוא, 

צנוע  עזבוןיותר זמן ומאמץ דווקא ב עזבוןויכול שישקיע מנהל ה

אך פשוט לניהול. רק החיבור בין שני המרכיבים, גדול  עזבוןמאשר ב

 עזבוןבמינונים הנכונים, נותן את מלוא התמונה של עבודת מנהל ה

של  טרחה-שכרהראויה לתגמול... סביר להניח שה "ממוצע" בקביעת 

 טרחה-שכראחוז.  2-1.5, יתקרב יותר לאמצע היינו עזבוןמנהל ה

רק כשהיקף פעולות  ישולם במקרים המתאימים, אבל 3%גבוהה של 

 "הניהול רחב יחסית באופן שיצדיק זאת.

 

 ג.ע. נ' ג.ד. 56455/02בש"א  -. יישום עקרונות אלו, בא לידי ביטוי לדוגמא ב3

שיעור שונה  המשפט-בית( שבו קבע כב' השופט אלבזמפי  18.05.03)ניתן ביום 

. עבור טיפול עזבון, בהתאם לכל אחד מרכיבי ההטרחה-שכרשל אחוז 

 4,700,000ומקרקעין בשווי של  ש"ח 5,670,000בפיקדונות בבנקים בשווי של 

 ש"ח 4,000,000, עבור טיפול בהעברת מניות בחברה בשווי של 0.5%נפסק 

 214,000ועבור טיפול בזכויות בקופות גמל וביטוח חיים בסך של  2%נפסקו 

 ש"ח 14,548,000בשווי של  עזבון. באותו מקרה, עבור טיפול ב1%, נפסק ש"ח

 .ש"ח 133,990נפסק שכ"ט כולל בגובה של 
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 ידי-לע 22.07.07)ניתן ביום  המנוח ד.א. נ' י. א. עזבון 5168/07ראו גם: בש"א 

 עזבוןבחן כל אחד מנכסי ה המשפט-בית( שבו כב' סגן הנשיא השופט שנהב

נפרד עבור כל רכיב, בהתאם להיקף הפעולה שבטיפול בכל טרחה -רוקבע שכ

 9,157,164בגובה של  עזבוןבגין ניהול  הטרחה-שכרהתשלום הכולל של רכיב. 

 דולר ארה"ב. 239,674דולר ארה"ב עמד על 

 

כב' ( קבע 17.9.06)ניתן ביום  עזבון המנוחה י.א.ז. נ' ע.ז. 10111/06ת"ע  -. ב4

 ש"חמיליון  48בגובה של מעל  עזבוןבגין ניהול  הטרחה-שכרכי  השופט שוחט

 ש"ח 161,655כולל של  סך-על, יעמוד ש"חמיליון  46שווי שכלל מניות ב

 . בין היתר נקבע כי:עזבוןמשווי ה 0.3% -המהווה כ

 

שוויו. מורכבות הניהול  פי-עללא נקבעת  עזבון"מורכבות הניהול של ה

גדול מבחינת השווי  עזבון... עזבוןסוג הנכסים ב פי-עלנקבעת דווקא 

ו. לעיתים דווקא עזבון צנוע לא מלמד בהכרח על מורכבות ניהול

מבחינת שוויו, המורכב מנכסים בעייתיים, מצריך ניהול מורכב 

הפוסק את שכרו של מנהל  המשפט-ביתעל  -ומקצועי יותר. צא ולמד 

תוך מתן  -שווי והיקף  -לשקלל את שני המרכיבים הללו  עזבוןה

 יקבע את המשפט-ביתמשקל עודף למורכבות הניהול... אין מניעה ש

, אין מניעה עזבוןמנהל ה ידי-עלשעות העבודה שהושקעו  פי-עלהשכר 

יפצל את השכר שנקבע בהתייחס לכל נכס ונכס מנכסי  המשפט-ביתש

תוך מתן משקל להיקף הפעולות שבוצעו לגביו... ובלבד  עזבוןה

 ".א יעלה על גובה השכר שנקבע בתקנהשהשכר שיפסוק, ל
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, ניתן ביום אלמוני נ' פלוני 1243/07מ דין זה נדחה )ע"-. ערעור על פסק5

המחוזי מדגיש כי בין שני השיקולים: שווי  המשפט-בית( תוך ש06.09.09

 לעומת מורכבות הניהול, יש לתת בכורה למורכבות הניהול. עזבוןה

 

 222, מהדורה שביעית, עמ' עזבוןדיני ירושה ו ראו גם: שוחט, פינברג ופלומין

 . 224עד 

 

, צריך הטרחה-שכריע ובעל המשקל המשמעותי בקביעת . השיקול המכר6

 3%. קביעת התקרה של עזבוןלהיות היקף העבודה והמורכבות של ניהול ה

קטן יחסית, שנדרש בו טיפול ארוך,  עזבון, באה למנוע מצב שבו בעזבוןבשווי ה

שיהפוך אותו  טרחה-שכרב עזבוןמסובך והשקעת זמן רבה, יזכה מנהל ה

שיש  עזבוןרך" לאחד מהיורשים או ליורש המרכזי. לדוגמא: למעשה, ל"שווה ע

, הנכס לא רשום בלשכת רישום ש"חמיליון  1.5בו נכס נדל"ן אחד השווה 

המקרקעין, נכנסו אליו פולשים, יש עשרה יורשים והיו למנוח כמה נושים בגין 

לטפל בין  עזבון. במקרה מסוג זה, על מנהל הש"חחובות של כמה מאות אלפי 

תר בהסדרת רישום הנכס, בפינוי הפולשים, בבירור היקף החובות ופירעונן, הי

במכירת הנכס ובחלוקת תמורתו. לעיתים, נדרשות כמה מאות שעות עבודה 

מנת שלא ייווצר מצב שבו בפועל יקבל מנהל -מסוג זה. על עזבוןלסיים טיפול ב

 שיהיה גבוה באופן משמעותי מחלקם של כל אחד טרחה-שכר עזבוןה

מהיורשים, לו הוא יתוגמל בהתאם להיקף עבודתו, קבע מתקין התקנות כי 

 .4%לא יעלה על  עזבוןבכל מקרה, שכרו של מנהל ה

 

שנקבע בתקנות ביחס לקביעת שכרו  עזבוןלביקורת על הקריטריון של שווי ה

-תשכ"ה ,פירוש לחוק הירושהראו: א"מ פרופ' שמואל שילה  עזבוןשל מנהל 

 .18ה"ש  175י, עמ' , כרך שליש1965
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לבין היקף העבודה הנדרש  עזבון. ככלל, אין כל מתאם וקשר בין שווי ה7

גדול דורש אחריות גדולה יותר. אלא שלעיתים רבות,  עזבוןלחלוקתו. אכן, 

הפעולות הנדרשות לצורך מכירת דירת יוקרה בשווי של כמה עשרות מיליוני 

בהרבה מהנדרש במכירת הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, קטנות  ש"ח

משכנת. גם במקרים שבהם טיפול  ורשומה בחברה ש"חדירה השווה מיליון 

ברוקר כמו במקרה דנן, אין הבדל רב אם ידי -עלקדונות ובכספים מנוהל בפ

 עזבון, מבחינת מנהל הש"חאו בחמישים מיליון  ש"חמדובר בחמישה מיליון 

 שאמור לפקח על הברוקר.

 

אחוזים משווי  2-1.5בגובה שבין טרחה -שכרלעיל, של . ה"ממוצע" שנקבע 8

"ממוצע". ככלל, שיעור זה משקף תגמול  עזבוןלכלל -בדרך, מתאים עזבוןה

שהוא הרבה "מעל הממוצע", לעיתים  עזבוןהוגן כשיש פעילות "ממוצעת". ב

 שיעור אחוזים כזה מהווה שכר גבוה באופן משמעותי משכר ראוי.

 

 עזבוןזבונות גדולים, רצוי וראוי, שמנהל הד כשמדובר בעחוי. אני סבור כי בי9

יערוך רישום של שעות עבודתו ויציין את הפעולות שנעשו באותן שעות ואיזה 

עו"ד טיפל במרכיבים השונים )שותף בכיר, שכיר, מתמחה וכדומה(. באופן זה, 

, ניתן יהיה לאמוד באופן מושכל יותר מה היה היקף עבודתו. תרשומת מסוג זה

והן על היורשים, לבחון את דרישת מנהל  המשפט-ביתתקל לאחר מכן הן על 

 לפסיקת שכרו והדבר יכול למנוע התדיינות בסוגיה זו. עזבוןה

 

 03.12.12. במקרה דנן, כפי שטוענות המשיבות, פנה עו"ד ש' עוד ביום 10

למבקש וכתב כי: "גם אם הדבר לא רלוונטי לדעתך, אודה על קבלת חישוב 

לתגובות  2" )נספח עזבוןמשרדכם, בניהול ה ידי-עלות העבודה שהושקעו שע
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(. למרות פניה זו, לא ערך המבקש תרשומת אודות היקף שעות 2-1המשיבות 

 העבודה.

 

גיש תכתובות ואסמכתאות רבות. פעל רבות וצורפו לדו"ח שה עזבון. מנהל ה11

מנה עולה כי נערכו כן, הוא צירף רשימת פגישות )נספח א' לתשובתו( שמ-כמו

. ברם, יש לקחת בחשבון כי למעט מכירת עזבוןפגישות בקשר עם ניהול ה 73

כן, למעט הדיון שהתקיים -שני נכסי נדל"ן, לא בוצעו מכירות של נכסים. כמו

, לא התקיים אף דיון הטרחה-שכרושעסק בבקשה לפסיקת  26.11.14ביום 

. עזבוןשפטיים אחרים בקשר ללא ניהל הליכים מ עזבוןומנהל ה עזבוןבתיק ה

ולא היה צורך לטפל בתביעות חוב של  עזבוןלא נדרשו פעולות לאיתור נכסי ה

 נושים.

 

כן, מהנספחים הרבים שצורפו לתגובת המשיבות, עולה כי עו"ד ש' -. כמו12

והשקיע זמן רב ומאמצים בסיוע בטיפול  עזבוןהיה מעורב ביותר בניהול ה

נשארו בחו"ל והמשיכו להתנהל  עזבוןן, רוב כספי ה. בנוסף, במקרה דנעזבוןב

הברוקר שניהל אותם עוד בחיי המנוח. מעורבותו של המבקש בניהול ידי -על

לא היתה גדולה והוא ערך פיקוח וקיבל דיווחים. גם  עזבוןחלק משמעותי מה

הטיפול בנכסים ברומניה, נעשו בסיועו הרב של עו"ד ש' שהיה מעורה בעסקי 

מעו"ד ש', הוא שיקול  עזבוןבחייו. הסיוע הרב שקיבל מנהל ההמנוח עוד 

. סיוע מקיף זה, הפחית הטרחה-שכרמשמעותי שיש לקחת בחשבון בפסיקת 

 במידה רבה את היקף פעולתו של המבקש.

 

נמשך במשך שנתיים בלבד ואף  עזבון. יש לקחת בחשבון גם, כי ניהול ה13

עו"ד אחד נוסף ממשרדו  ידי-עלולדברי המבקש, עיקר הפעולות נעשו על ידו 

 לבקשה(. 22)סעיף 



לחוק( 91פרק י"ז: שכרו של מנהל העזבון )סעיף   

 מהדורה שלישית
 

163 

ובאחריות שהוטלה בשל  עזבון. בשקלול כל האמור לעיל ובהתחשב בגובה ה14

בתוספת  ש"ח 750,000בגובה של  טרחה-שכרכך על המבקש, אני סבור כי 

ראוי המשקף את עבודתו של המבקש. סכום זה  טרחה-שכרמע"מ מהווה 

בתוספת מע"מ שכבר שולם  ש"ח 52,130של  בסך הטרחה-שכריתווסף על 

-כמולבקשה.  29בגין מכירת שני נכסי הנדל"ן, כמפורט בסעיף  עזבוןלמנהל ה

, יושבו למבקש הוצאות בגין אגרות, משלוחים וכדומה, בהתאם לקבלות. כן

טרחה -שכרשמאים, רואה החשבון, טרחה -שכרמובהר כי התשלומים בגין 

פעולות אנשי מקצוע, לא יופחתו משכרו של  ברוקרים ויתר ההוצאות בגין

 המבקש.

 

בגין  עזבוןמשווי ה 0.25%. המבקש עתר בבקשתו לתשלום סך נוסף של 15

הגשת הבקשה לצו קיום צוואה . ברם, לאחר שציינתי בדיון כי אין כל הצדקה 

בגובה זה עבור הגשת הבקשה, הותיר המבקש את  טרחה-שכרלפסיקת 

 .המשפט-ביתל דעת ההכרעה בנושא זה לשיקו

 

 עזבון. לפיכך, ומאחר ומדובר בבקשה סטנדרטית שאין בינה לבין גובה ה16

בתוספת  ש"ח 10,000ולא כלום, אני פוסק עבור הגשת הבקשה סך נוסף של 

 מע"מ.

 

צריך להיות מחולק  הטרחה-שכר. למרות שהמשיבות טענו בתגובתן כי 17

ום הדיון שהן חוזרות בהן מבקשה זו באופן יחסי בין כל הנהנים, הן הודיעו בסי

 טרחת המבקש.-רק היורשות השיוריות יישאו בשכר ומסכימות כי

 

בעמ'  2, פסקים )מחוזיים( תשל"ד פרימטה פפר נ' פלונים 3406/73ראו: ת"ע 

, פ"מ חברה לנאמנות של בנק לאומי נ' האפוטרופוס הכללי 2017/79, ת"ע 468
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, מהדורה שביעית, עזבוןדיני ירושה וומין , שוחט, פינברג ופל195( 2תשמ"א )

 ".227עמ' 

 

.ד. נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים משרדי א} 204-09-12( 'ע )יר"ת -ב

 :כב' השופט דניאל טפרברג({ נפסק מפי 2013) 537(, 2)2013מש -, תקממשלה

 

 החלטה"

 המנוחה, ב.פ. ז"ל. עזבוןמנהל ה טרחת-שכרלפניי בקשה לקביעת 

 

כב' הרשמת לענייני ירושה, בת  ידי-על עזבוןמונה מנהל ה 08.11 יום... ב1

 .טוב-שבע אברך בר

 

בקשה לאישור הסכם מכר של דירת  עזבוןהגיש מנהל ה 09.12 . ביום...2

המנוחה. לאור התנגדות אחד היורשים, מר פ', למחיר שהוצע בהסכם, ניתנה 

גשה בקשה לאישור הסכם הו 11.12 נוסף, ביום...ומתן -משאאפשרות לניהול 

 חדש.

 

 נמכרה דירת המנוחה. ,28.10.12ביום  המשפט-בית. לאחר קבלת אישור 3

 

ומועד הגשת  עזבוןפורסמה הודעה לנושים מטעם מנהל ה 11.12 . ביום...4

 .02.13 ...-תביעות החוב תם ב 

 

להחזר  עזבוןהגישו קוני הדירה בקשה ליתן הוראות למנהל ה 01.13 . ביום...5

כספי לאור שינוי המדד והשפעתו על שווי התמורה של הדירה. לאחר תשובת 



לחוק( 91פרק י"ז: שכרו של מנהל העזבון )סעיף   

 מהדורה שלישית
 

165 

, קבעתי כי באם הצדדים יעמדו על המחלוקת, יש 01.13 מיום... עזבוןמנהל ה

 המוסמך. המשפט-ביתלהגיש תביעה ל

 

 יום הגיעו להסדר והדירה נמכרה.-של-הצדדים בסופו

 

 משווי העזבון. 4%בגובה טרחה -שכרעתה פונה מנהל העזבון ומבקש 

 

 טענות הצדדים

 ש"ח 1,406,850.2 -הגיע ל עזבון. סך ה6

 

וזאת לאחר סילוק כל חובות  ש"ח 1,382,850.2של  סך-על עזבון. כיום עומד ה7

 ליורשים. ש"ח 24,000וחלוקה של  עזבוןה

 

עסקאות מכר, לאור ביטול העסקה הראשונה,  2. מעת שהיה צורך לערוך 8

באופן שוטף לרבות פיקוח שיפוץ הדירה, ולפי שסך  וניהול השכרת הדירה

 .עזבוןמן ה 4%כי שכר יקבע בסך של  עזבוןאינו גדול, מבקש מנהל ה עזבוןה

 

היורשים נתנו הסכמתם ללא  4מתוך  3כ והגב' ד', -. מר י.פ., הגב' ב9

 עזבוןמנהל ה ידי-על, מר פ', טען כי הסכום המבוקש 4 -הסתייגות. היורש ה

 קבוע בתקנות וטען כי יש לשלם הסך "הרגיל" הקבוע בתקנות.גבוה מן ה

 

-בית, הודעה לעזבוןאף האמור, הגיש היום מר פ', באמצעות מנהל ה-. על10

את  המשפט-ביתדעת -משמעי" לשיקול-כי הוא משאיר "באופן חד המשפט

 .עזבוןההחלטה בדבר גובה שכרו של מנהל ה
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, מציין ב"כ היועמ"ש כי 05.13 ...םגובת ב"כ היועמ"ש אשר הוגשה ביו. בת11

מעת שכל הנוגעים  עזבוןמנהל ה טרחת-שכראף שאינו מתערב בהליך לפסיקת 

 4%בסך של  הטרחה-שכרבדבר בוגרים וכשירים, נראה כי הבקשה לקביעת 

 .1998-התשנ"ח ,ב)א( לתקנות הירושה45חורגת מן הקבוע בתקנה 

 

 המסגרת המשפטית

חוק )להלן: " 1965-התשכ"ה ,מוסדר בחוק הירושהמנהל עזבון  טרחת-שכר. 12

 "(.תקנות הירושה)להלן: " 1998-התשנ"ח ,"( וכן בתקנות הירושההירושה

 

 ...לחוק הירושה מורה כדלקמן 91. סעיף 13

 

 ...ב לתקנות הירושה, מרחיב כאמור45. וכן סעיף 14

 

שווי מ 3%סך של -לא יעלה על עזבון. ככלל קבע המחוקק כי שכר מנהל ה15

 .עזבוןה

 

, יביא בשיקוליו את עזבוןלקבוע גובה שכר מנהל ה המשפט-בית. בבוא 16

. במקרים חריגים כאשר מנהל עזבוןוטיב הפעולות שביצע מנהל ה עזבוןהיקף ה

נוקט בפעולות חריגות או כאשר נדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידו,  עזבוןה

 .4%לבד שלא יעלה על וב עזבוןלהגדיל שכרו של מנהל ה המשפט-ביתרשאי 

 

בבד גם -, אך בדעזבוןלבחון שווי והיקף ה המשפט-בית. לשון אחר, על 17

 בפועל. עזבוןהפעולות שביצע מנהל ה
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ישפיע על היקף הפעולות  עזבון. הגיונם של דברים, אין בהכרח כי שווי ה18

לצורך ניהולו  עזבון, או הזמן אותו יקדיש מנהל העזבוןאותן יבצע מנהל ה

צנוע  עזבוןיהיה גדול אך ניהולו ידרוש מאמץ פחות מאשר  עזבוןשוטף. יש והה

 יותר ולהיפך.

 

 עזבון. מאידך גיסא, אין ספק כי היקף האחריות המוטלת על כתפי מנהל ה19

 .עזבוןגדלה בקורלציה ישירה להיקף וגודל ה

 

יר , יציעזבון. אמור מעתה, רק החיבור בין שני המרכיבים, שווי והיקף ה20

 .המשפט-ביתהתמונה המלאה בפני 

 

יקבע על הרף הגבוה של  עזבון. אין זה דבר המובן מאליו כי שכר מנהל ה21

, שהינו הרף הגבוה אותו קבע המחוקק. מעיון בפסיקה עולה כי "הממוצע" 3%

. שכר בגובה של 1.5%-2%יתקרב לאמצעו, בין  עזבוןבקביעת שכרו של מנהל ה

 עזבוןימים, אבל רק כאשר היקף פעולות מנהל היקבע במקרים המתא 3% -כ

רחב באופן שיצדיק זאת. כאשר בין שני השיקולים המנויים לעיל ניכר כי יש 

)ת"א(  מ"ראה גם: ע) על פני היקפו ושוויו עזבוןלהעדיף את מורכבות ניהול ה

וכן ( 06.09.09, פורסם באתר האינטרנט נבו )אלמוני, עו"ד נ' פלוני 1243/07

, פורסם נ' האפוטרופוס הכללי עזבוןעו"ד משה בזק, מנהל  50515/02תמ"ש 

 ((.01.08.02באתר האינטרנט נבו )

 

 ולעניננו

פרסם את  עזבוןעבודתו נאמנה. מנהל ה עזבון. מיום מינויו ביצע מנהל ה22

הדירה למכירה, פיקח על שיפוצה, השכירה לצורך ניהולה השוטף, הכין שני 
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ופעל רבות ובנאמנות לצורך ניהול  עזבוןבות ההסכמי מכר, פעל לסלק חו

 .עזבוןה

 

 עזבון. במקרה דנן, רוב היורשים אינם מתנגדים לקביעת גובה שכר מנהל ה23

 .המשפט-בית, כאשר יורש אחד השאיר זאת לשיקול 4%של  סך-על

 

. לאור עמדת ב"כ היועמ"ש כי אינו מתערב בהליך לאור היות כל היורשים 24

ומעת שלמעשה אין כל התנגדות מטעם היורשים לקביעת  בגירים וכשירים

, הגם שסך זה גבוה מן הקבוע בתקנות 4%של  סך-על עזבוןשכרו של מנהל ה

ונפסק רק במקרים חריגים, אני נעתר במקרה דנן לבקשה וקובע כי שכרו של 

 בתוספת מע"מ כדין. עזבוןמן ה 4%יעמוד על  עזבוןמנהל ה

 

לאחר  עזבוןדו"ח מסכם באשר לחלוקת ה עזבוןה כן, יגיש מנהל-על-. אשר25

יום  30ניכוי השכר המגיע לו, בהתאם לאמור בהחלטתי. הדו"ח יוגש תוך 

 "בבד.-וליורשים בד המשפט-ביתל

 

 302(, 1)2013מש -, תקד א.נ. נ' ע.א.ב.צ. ואח'"עו} 43961-03-12( 'ש )נצ"תמ -ב

לפי שווי  טרחה-שכר האם מנהלת עזבון זכאית לקבל({ נדונה השאלה 2013)

-בית נכס העזבון או לפי שווי העסקה מקום שהנכס נמכר לאחד היורשים?

 המשפט קבע:

 

 א. הבקשה"

בתיק שבכותרת סיימה מלאכת  המשפט-בית ידי-על. מנהלת העזבון שמונתה 1

 ה.טרחת-שכרניהול העזבון וכעת עותרת היא לפסיקת 
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 ב. רקע עובדתי רלבנטי

והותיר אחריו צוואה במסגרתה ציווה, כי  2010נפטר ביום . המנוח ד.ב.צ ז"ל 2

יימכר ותמורתו  ---מ"ר ועליו בית מגורים במושב  2,300המגרש בשטח 

 תתחלק בין ארבעת ילדיו בחלקים שווים בכפוף למספר סייגים.

 

 1המשיב  ידי-על. הליך ביצוע הצוואה לא עלה יפה בין בעלי הדין והוגשה 3

קת העזבון ולפירוק השיתוף בנכס המקרקעין נשוא תובענה מתאימה לחלו

דיני ובו נקבע, כי -ניתן פסק 10.06.12העזבון. התביעה נעתרה בחיוב כך שביום 

המנוח.  עזבוןהליך מכירת הזכויות בנכס המקרקעין ייעשה באמצעות ניהול 

 עזבוןדין א.נ. לניהול -את עורכת 11.06.12הדין מיניתי ביום -לצורך ביצוע פסק

מנוח תוך שקבעתי, כי עליה להסתמך בין היתר על השומה של השמאי קובי ה

 צפניה אשר צורפה לכתב התביעה.

 

קבעתי מלכתחילה, כי שכרה  עזבוןלהחלטה בדבר מינוי מנהלת ה 20. בסעיף 4

מהשווי של מכירת הנכס בפועל בתוספת מע"מ כחוק ובתוספת כל  3%יהיה 

 הוצאה שתידרש לשם ביצוע תפקידה.

 

ה, טרחת-שכרלמתן הוראות בדבר  עזבון, עתרה מנהלת ה03.01.13. ביום 5

זכתה בהתמחרות כאשר הציעה  1לדבריה העסקה הושלמה באופן שהנתבעת 

ה מסכום זה והכל בהתאם טרחת-שכר, כך שלדבריה יש לגזור ש"ח 2,610,000

הועברה  עזבוןהבקשה של מנהלת ה .10.06.12מיום  המשפט-ביתלהחלטת 

 ת היורשים ואלו עמדותיהם:לתגוב
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 (1ג. עמדת התובע )משיב 

לאורך כל ההליך עוררה תמיהה,  עזבון. טען התובע, כי התנהלות מנהלת ה6

באופן שעשתה היא ככל העולה על רוחה סילפה עמדות, תוך התעלמות בוטה 

לגופו של עניין טען התובע, כי פעולת המכר אשר  מעמדות ואינטרס הצדדים.

מהנכס בלבד. דהיינו בניגוד גמור לאופן  3/4הינה  עזבוןמנהלת ה ידי-עלבוצעה 

אשר  1מהנכס שייך ממילא לנתבעת  1/4 -הצגת הדברים על ידה וזאת מכיוון ש

 נוספים של יתר היורשים. 3/4רכשה 

 

מרוכש פוטנציאלי, סירוב  עזבון. התובע הוסיף, כי התעלמותה של מנהלת ה7

פוטנציאלים מעידה על השקעה מינימאלית  למסור אינפורמציה לרוכשים

 בניהול העזבון ו/או הליך מכירת הנכס נשוא ההליך.

 

 משווי הנכס ולא מכללותו. 3/4. בנסיבות עתר התובע לגזור שכרה מגובה 8

 

 (2)משיבה  1ד. עמדת הנתבעת 

 .המשפט-ביתלשיקול דעת  הטרחה-שכרהותירה נושא  1. הנתבעת 9

 

 (4-3)משיבים  3-2ה. עמדת הנתבעים 

. משיבים אלו הצטרפו לעמדת התובע. לשיטתם סכום העסקה בפועל עומד 10

, כפי שנקבע בהסכם המכירה ולכן מובן מאליו שיש לגזור ש"ח 1,957,500על 

 מסכום זה ולא מהשווי הכולל של הבית. עזבוןה של מנהלת הטרחת-שכר

 

 1היה שייך לנתבעת הנותר של הבית ממילא  1/4 -. הנתבעים הוסיפו, כי ה11

 משווי כל העסקה. טרחה-שכרבמסגרת הצוואה כך שאין לקבוע 
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 ו. דיון נורמטיבי

לב להוראת סעיף -בשים המשפט-בית ידי-עלשל מנהל העזבון נקבע  ו. שכר12

 לחוק הירושה. 91

 

)להלן:  1998-ז לתקנות הירושה, התשנ"ח45ג, 45ב, 45. להלן לשון תקנה 13

 ..."(תקנות הירושה"

 

, 627 ,(1, פ"ד לב)אלואשוילי נ' סמואל 153/77ע"א  -הדין שניתן ב-. בפסק14

מנהל העזבון הוענק  טרחת-שכרהקובע את גובה  המשפט-ביתנקבע כי ל

 מוגבל.-דעת בלתי-למעשה שיקול

 

-ביתלעיל, כי במסגרת השיקולים המנחים את  אלואשוילי. עוד נקבע בעניין 15

מנהל העזבון, לא רק שוויו של העזבון הוא  תטרח-שכרבבואו לפסוק  המשפט

אלא גם לפי הפעולות אשר בוצעו  הטרחה-שכרו יחושב פי-עלבגדר המרכיב ש

 מנהל העזבון, מספרן והיקפן. ידי-על

 

 דיני ירושה ועזבון. כך גם נאמר בספרם המלומדים שוחט, גולדברג פולומין 16

דיני ירושה : "הלן( )ל2005-)הוצאת סדן, מהדורה שישית, התשס"ה 178

 (:"ועזבון

 

, בין השאר, המשפט-ביתיתחשב  עזבון"בקביעת שכרו של מנהל ה

, בטיב הפעולות עזבון, בסוג הנכסים שבעזבוןבשווי הכולל של נכסי ה

ב)א( לתקנות 45ובהיקף פעולות אלה )תקנה  עזבוןשביצע מנהל ה

 וןעזבכן, גם על שווי ה-םשיטת קביעת השכר מבוססת, א הירושה(.

בתפקידו... רק  עזבוןוגם על היקף העבודה בפועל שהשקיע מנהל ה
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החיבור בין שני המרכיבים, במינונים הנכונים, נותן את מלוא התמונה 

 הראויה לתגמול..." עזבוןשל עבודת מנהל ה

 

. דומה כי קובעת עוד הפסיקה, שביחס בין שני השיקולים: "שווי העזבון" 17

עניק משקל גבוה יותר לטיב הפעולות בהן נקט ו"מורכבות הניהול", יש לה

אלמוני  1243/07"מ )ת"א( עמנהל העזבון על פני השווי של נכסי העזבון )ראו: 

 עזבון 34807-03-10( ר'ת"ע )י(; 06.09.09), פורסם באתר האינטרנט נבו נ' פלוני

ת"ע (; 20.06.10)פורסם באתר האינטרנט נבו , המנוח יוסף אדלר נ' יוסף ליסי

, פורסם באתר האינטרנט נבו אלמונית נ' פלונית 14335-03-09)טב'( 

(26.07.11 .)) 

 

הוסיף והטעים, כי מבחינת הקשר בין שווי העזבון  כב' השופט שוחט. 18

 עזבוןמנהל העזבון, דווקא משום אחריותו של מנהל ה טרחת-שכרלגובה 

לסבור שככל  , שימורם וחלוקתם ליורשים, נכון וראויעזבוןלשמירת נכסי ה

ששווי העזבון גבוה יותר, מידת האחריות כבדה יותר. ובאשר להיקף העבודה 

לשמירת נכסי העזבון  עזבוןלבחון המאמץ שהשקיע מנהל ה שהוא קבע, שי

שווי והיקף אינם בגדר  -ושימורם ועד לחלוקתם ליורשים. שני מרכיבים אלה 

הוא המורכבות של  כל אחד לעצמו. הם משתלבים זה בזה כשהמחבר ביניהם

שוויו. מורכבות  פי-עללא נקבעת  עזבוןעבודת הניהול. מורכבות הניהול של ה

סוג הנכסים בעזבון. סוג הנכסים וטיבם משליכים  פי-עלהניהול נקבעת דווקא 

לבצע ועל היקפן של פעולות אלה, לצורך  עזבוןעל טיב הפעולות שצריך מנהל ה

 -לחלוקתם ליורשים. טיב הפעולות  שמירתם ושימורם של נכסי העזבון עד

הזמן שהשקיע  -מידת המעורבות של מנהל העזבוןואופיה. היקף הפעולות 

 י.א.ז נ' ע.ז. 101110/06מנהל העזבון בביצוע פעולות אלה )ת"ע )ת"א( 

 , פורסם במאגרים((.17.09.06)
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 ז. דיון קונקרטי

עלה משבעה חלפו למ עזבון. במקרה שלפניי, מיום מינויה של מנהל ה19

י הדין שלא חודשים בהם ביצעה לטעמי עבודתה נאמנה )חרף טענות מי מבעל

: היא תפסה חזקה בנכס, דאגה לשמירתו, ביצעה היה כל מקום להעלותן(

פרסומים והתמחרות וכמובן ערכה את הסכם המכר והיא אמונה על ביצועו. 

ולן נועדו בקשות שונות אשר כ 15 -לא פחות מ המשפט-ביתהיא אף הגישה ל

וביניהם בקשה למתן הוראות בעניין המיטלטלין אשר  עזבוןלטובת ניהול ה

בבית, פוליסת ביטוח לנכס, תגובות לבקשות שונות אותם הגישו היורשים 

כלל ראה -פעולות המצביעות על טרחה ראויה )וזאת כאשר בדרךצא בזה וכיו

 לנכון לבכר את עמדתה על עמדות יתר הצדדים(. המשפט-בית

 

. בנסיבות אלו, ברור שאין להתחשב רק בשווי העזבון אלא גם בפעולות 20

 ובאופן ניהולו.

 

ועד ביצוע המכירה לא הוגשה כל  עזבון. זאת ועוד, מיום מינויה של מנהלת ה21

-שכרלפיה  משפט-ביתהתנגדות הסתייגות מטעם מי מהצדדים לגבי החלטת 

 משווי כלל העסקה. 3%יהיה בגובה  הטרחה

 

ואם באלה אין סגי, אוסיף ואציין כי לטעמי, אפילו הייתי צריך "לגזור"  .22

מנהלת העזבון אך ורק משווי העסקה, עדיין, לא הייתי מקטין  טרחת-שכראת 

יום בהסכם מכר בין -של-ה רק בשל העובדה, שמדובר בסופוטרחת-שכר

יורשים, דבר שמקטין את שווי התמורה שהמוכרים מקבלים מהקונה בשל 

 קה הקיים לה מכוח הצוואה. אסביר:חל
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שמקבלת מנהלת העזבון  טרחה-שכר. ראשית אין היגיון להפלות בין 22.1

 שהיא מקבלת במקרה של מכירה בין יורשים. טרחה-שכרממכירה לצד ג' לבין 

 

: הרי מדובר במקרה שבוצעו גם מבחינה מעשית אין הדבר מוצדק . שנית,22.2

והתמחרות עם צדדי ג'. רצה הגורל או שמא בו פרסום ברבים קבלת הצעות 

תמצי לומר, רצתה אחת היורשות ובחרה להציע ההצעה הגבוהה ביותר ולכן 

 עמה נכרת הסכם המכר ולא עם צד ג'.

 

. ברור לכל כי אם היה ההסכם נכרת מול צד ג' אף אחד מהיורשים לא היה 22.3

ן ככזה הנגזר המבוקש ממנהלת העזבו הטרחה-שכרמעלה טרוניה כנגד גובה 

 "(.שווי העסקהמשווי הנכס כפי שנמכר לאותו צד ג' )דהינו: "

 

. וכאן יש לתמוה, מה ההבדל, בין מכירת הנכס לצד ג' לבין מכירתו מי 22.4

מהיורשים בנסיבות אלו? הרי מבחינת היקף המלאכה והאחריות שרובצת 

שרוכש לפתחה של מנהלת העזבון אין כל שוני בין אם אחד היורשים הוא 

כב' צד ג'. בלשונו של  ידי-עלהזכויות של יתר היורשים ובין אם מדובר ברכישה 

בפסיקה שאוזכרה לעיל, המורכבות במקרה דנן של ניהול השופט שוחט 

 העזבון לא השתנתה רק בשל העובדה שהנכס העזבוני נמכר לאחת היורשות.

 

מנהלת העזבון  . ייתכן וניתן היה לטעון בדוחק, שהאחריות והטרחה של22.5

וכך גם מורכבות ניהול העזבון פחותים הם, אילו מלכתחילה היה נקבע, כי 

 הנכס יימכר רק בין היורשים, אך לא זהו המקרה שבפניי.
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. לפיכך, דומני שהעובדה כי רבע מהנכס שייך ממילא לרוכשת בהיותה 22.6

מנהלת  של הטרחה-שכריורשת/זוכה בצוואה אין בו כדי להעלות או להוריד מ

 העזבון.

 

-עליעמוד  עזבוןמנהלת ה טרחת-שכר. לאור כל האמור לעיל, אני קובע, כי 23

 .ש"ח 2,610,000מהסך של  3%בתוספת מע"מ אשר מהווים  ש"ח 78,300 סך

 

. לפנים משורת הדין לא יינתן צו להוצאות כנגד המשיבים שהתנגדו לבקשת 24

 "מנהלת העזבון.

 

מש -, תקד אריה אביאב נ' פלונית", עועזבוןמנהל ה 14335-03-09( 'ע )טב"ת -ב

האם יש לפסוק "שכר ביניים" למנהל ({ נדונה השאלות 2011) 173(, 3)2011

-ביתמהם הקריטריונים שצריכים לשמש את ו עזבון, טרם סיום תפקידו?

 המשפט קבע:-בית מנהל העזבון? טרחת-שכרבבואו לפסוק  המשפט

 

 א. רקע כללי"

ידי -עלהמנוחה הם ארבעת ילדיה הקטינים: פלונית המיוצגת . יורשיה של 1

אפוטרופוס לדין מטעם הלשכה לסיוע משפטי, פלונים, המיוצגים באמצעות 

 אביו ואפוטרופסו הטבעי. ידי-עלאביהם מר ד.מ. ופלמוני המיוצג אף הוא 

 

. ראשית ההליכים בבקשה למתן צו ירושה שהגישה הקטינה פלונית 2

 .22.02.11חה ובהקשר זה יצויין, כי צו ירושה אכן ניתן ביום באמצעות באת כו

 

. בהתאם לבקשת יורשי המנוחה ולאחר שנתקבלה עמדת האפוטרופוס הכללי 3

 זמני של המנוחה. עזבוןעו"ד אריה אביאב למנהל  16.02.10מונה ביום 
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קבוע לנכסי המנוחה  עזבוןמונה עו"ד אריה אביאב כמנהל  07.07.11. ביום 4

 "(.מנהל העזבוןלן : ")לה

 

עתר מנהל העזבון להשתחרר מתפקידו, אך לאחר קבלת  26.04.11. ביום 5

לנכון שלא להיענות  המשפט-ביתראה  1תגובת האפוטרופוס לדין של המשיב 

לבקשה בשלב זה, כל עוד לא הוסדר עניין השכרת או מכירת הדירה המהווה 

-בית( הורה 19.05.11)מיום  את חלקו הארי של העזבון. במסגרת אותה החלטה

 ו ופעולותיו.טרחת-שכרלמנהל העזבון לפרט מרכיבי  המשפט

 

 טרחה-שכרעתר בבקשה לקציבת  10.07.11. מנהל העזבון עשה כן וביום 6

 חלקי בגין פעולותיו עד לשעה זו.

 

 עזבוןב.טענות מנהל ה

וכי . בבקשתו טוען מנהל העזבון כי הוא משמש בתפקידו מזה כשנה ומחצה 7

 טרחה-שכרשעות עבודה לצורך ניהול העזבון וכי מגיע לו  40השקיע מעל 

 בתוספת מע"מ כחוק. ש"ח 17,000בשיעור של 

 

 ואלו הן: עזבוןאת הפעולות אשר ביצע בקשר ל עזבון. בבקשתו תיאר מנהל ה8

 

הייתה מוזנחת  עזבוןראשית ציין מנהל העזבון, כי הואיל והדירה נשוא ה 8.1

לדאוג לשיפוץ ותיקון הדירה באופן שהדיירים אשר שכרו  עזבוןהנדרש מנהל 

 של חודש ימים.שכר דירה הדירה שיפצוה תמורת 
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, כי יצר קשרעם מר א.ר. שהיה בן זוגה האחרון של עזבוןכן ציין מנהל ה 8.2

 43,500המנוחה והחזיק ברשותו את מכוניתה ומכר אותה תמורת סכום של 

 מחיר מחירון. - ש"ח

 

, רכש בלוני גז, שכר קבלן עזבוןמנהל העזבון הוסיף, כי פרע חובות ה 8.3

לתיקון הגג ונקט בפעולות נוספות הנחוצות לאחזקת הבית והשמשתו למגורים 

 לשם השכרתו לצד ג'.

 

-עלכנגד התביעה הכספית של מר מ.  עזבוןמנהל העזבון ציין, כי אף ייצג ה 8.4

-ביתעות רבות, לרבות שתי ישיבות בהליך אשר הושקעו בו ש ש"ח 120,000סך 

 .המשפט

 

החודשים בהם התמנה  17במשך  עזבוןהשקיע לדבריו בניהול ההכל -סך 8.5

 שעות עבודה. 40 -למעלה מ

 

 400,000מערכה המוערך של הדירה בגובה  3%עותר לקבלת  עזבוןמנהל ה 8.6

 חהטר-שכרש"ח כ 5,000כאשר לסכום זה להוסיף  ש"ח 12,000דהיינו  ,ש"ח

 מינימאלי בגין ניהול התביעה.

 

 ג. עמדות יתר בעלי הדין

ו טרחת-שכר. בהתאם להחלטתי המציא מנהל העזבון את בקשתו לפסיקת 9

שמסרה  1לידי כל המשיבים, לרבות האפוטרופוס הכללי, אך למעט המשיבה 

 .א, לא טרחו יתר בעלי הדין למסור תגובה כלשהי25.07.11תגובתה ביום 
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לקבל את תגובת  המשפט-ביתן, כי בבקשות מעין אלו, חשוב ל. יש לציי10

האפוטרופוס הכללי וזאת כדי להבטיח שהוגשה פרטת עזבון וכן נערכו 

הדיווחים המתאימים מטעם מנהל העזבון לאפוטרופוס הכללי )ראה הוראת 

 (.1998-א)ג( לתקנות הירושה, התשנ"ה45תקנה 

 

זה ולא  משפט-ביתמהחלטות  . מצער הדבר שהאפוטרופוס הכללי מתעלם11

פועל להגיב כפי חובתו בדין )ואף לא עותר להארכת המועד לעשות כן( וזאת 

 .שניהשלא בפעם הראשונה או ה

 

, אין מקום לפסוק למנהל העזבון 1. אליבא דאפוטרופוס לדין של המשיבה 12

המבוקש על ידו, שכן הוא טרם סיים את תפקידו. עוד  הטרחה-שכרמלוא 

י לאור השקעת עבודתו של מנהל העזבון בהשכרת הדירה, השמשתה, נטען, כ

שלא  טרחה-שכר, יש לפסוק צא בזהניהול ההגנה כנגד התביעה הכספית וכיו

 .ש"ח 12,000יעלה על 

 

 ד.דיון נורמטיבי ופרטני

 שכר ביניים: אימתי ובאיזה יחס לעומת השכר סופי? ד.א.

-בית ידי-עלל עזבון זמני נקבע , לרבות מנהעזבוןו של מנהל הטרחת-שכר. 13

-ביתהקובע כי  1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 91מוסדר בסעיף  המשפט

שכר לפי כללים שקבע שר המשפטים  עזבוןרשאי לפסוק למנהל  המשפט

 בתקנות.

 

ו של טרחת-שכר. שאלה מקדמית היא מהו השלב הדיוני שבו יש לפסוק את 14

ם לשכר הסופי שמנהל העזבון זכאי מנהל העזבון ומה היחס בין שכר הביניי

 לקבל?
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 ..קובעת 1998-ד)ב( לתקנות הירושה, התשנ"ה45. תקנה 15

 

. ואכן, מקום שניהול העזבון נמשך או התארך 'זמן רב' או שהיה כרוך 16

שכר חלקי המכונה "שכר בעבודה מרובה, נקבע שיש לפסוק למנהל העזבון 

 פי-עלמשווי נכסי העזבון  2%ל חשבון השכר הכולל, שלא יעלה ע-ביניים" על

נ'  עזבוןמנהל  -ר. עו"ד  101193/07הפרטה, ככל שהוגשה )ראה: ת"ע )ת"א( 

 (.178, בעמ' דיני ירושה(, שוחט, גולדברג ופלומין 16.04.10) ש. פ.

 

הכולל  הטרחה-שכרמגובה  50%. במקום אחר נאמר, כי נכון לפסוק עד 17

 הנריק רוסטוביץ נ' אביהו שחר 005680/98"כשכר ביניים" )תמ"ש )ת"א( 

((. אמנם הדברים נאמרו ביחס לכונסי נכסים, אך הדברים יפים גם 14.06.99)

 לניהול עזבון.

 

, מייצג את העזבון המשפט-בית ידי-על. סבורני, כי מנהל עזבון המתמנה 18

בהליכים משפטיים, מבצע פעולות להגן על נכסי העזבון ומנהל אותם במשך 

מור לממן מכספו הוא את קופת העזבון ולהמתין חודשים ארוכים שנה, לא א

סופי. לא בכדי  טרחה-שכר)לא כל שכן, שנה ומחצה(, עד אשר ייפסק לזכותו 

המשפט הממנים מנהלי עזבון לנקוט -רה הפסיקה "בשכר ביניים" ועל בתיהכי

לתפעל את פעולת מנהל העזבון ולהבטיח כי לא  מנת-עלבגמישות הנדרשת, 

 ו.טרחת-שכררמו גם למנהל העזבון נזקים בשל ההמתנה הממושכת לייג

 

. במקרה שבפניי, הוגשה פרטת עזבון ואין חולק שניהול עזבון משך כשנה 19

וחצי הינה תקופה ממושכת למדי. הוסיפי על כך הפעולות שביצע מנהל העזבון 

כאמור בבקשותיו ותמצאי, כי הוא עבר את השלב המקדמי לעיל וכי אכן 

 ופלות נסיבות המקרה לאותם מקרים שבהם יש לפסוק "שכר ביניים".נ
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 ד.ב.גובה "שכר הביניים" והתחשבות בפעולות חריגות בניהול העזבון

ב)א( 45היא כיצד ייפסק שכר הביניים ובאיזה היקף? תקנה  שניה. השאלה ה20

, בין המשפט-ביתלתקנות הירושה קובעת, כי בקביעת שכר מנהל עזבון יתחשב 

שאר, בשווי הכולל של נכסי העזבון, בסוג הנכסים שבעזבון, בטיב הפעולות ה

שביצע מנהל העזבון ובהיקפן )ראה גם שוחט, גולדברג ופלומין בספרם לעיל; 

אליאשוילי נ'  153/77; ע"א 92 ,(2פ"ד כ) ,טראובר נ' מנהריים 474/65ע"א 

זק, מנהל עזבון נ. עו"ד משה ב 50515/02( ר'; תמ"ש )י626 ,(1, פ"ד לב)סמואל

 ((.01.08.02) נ' האפוטרופוס הכללי

 

משוויו  3%מנהל עזבון כקבוע בתקנות הינה  טרחת-שכר. המגבלה של 21

-בית( ובמקרים חריגים מוסמך 1998-ב)א( לתקנות הירושה, התשנ"ה45)תקנה 

משווי העזבון אך זאת רק במקרה שניהול העזבון כולל  4%לפסוק גם  המשפט

גות או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים של מנהל פעולות חרי

 ב)ב( לתקנות הירושה לעיל(.45)תקנה  עזבוןה

 

מנהל  טרחת-שכר. שוחט, גולדברג ופלומין סבורים, כי מגבלות אלו על 22

העזבון מצביעות על מגמה ברורה של צמצום בנטל המוטל על עיזבונות בעבור 

-שכריזכה לאישור  עזבוןמאליו שמנהל ה . משכך, אין זה מובןטרחה-שכר

בקצה העליון של הסקאלה שקבע המחוקק. ההפך הוא הנכון; סביר  טרחה

מנהל העזבון יתקרב יותר לאמצע,  טרחת-שכרלהניח "שהממוצע" בקביעת 

ישולם אמנם במקרים המתאימים,  3%בשיעור  טרחה-שכר. 1.5%-2%היינו 

יחסית באופן שיצדיק זאת )שוחט, אבל רק כאשר היקף פעולות הניהול רחב 

 (.179, בעמ' דיני ירושהגולדברג ופלומין 
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. סבורני, כי בנוסף לכללים אלה, יש לקבוע כי מנהל העזבון יהא זכאי לקבל 23

, באותם מקרים שבהם שווי נכסי העזבון הינו נמוך 3%בשיעור של  טרחה-שכר

להיווצר מצב שמנהל (. שכן במקרים אלה עלול ש"ח500,000 -יחסית )פחות מ

-שכרהעזבון יבצע פעולות רבות בניהול של עזבון בהיקף קטן יחסית, יקבל 

 שאינו עומד ביחס ישר לפעולותיו. טרחה

 

 בקובעו: כב' השופט אלבזעמד על כך 

 

"יתכן שמנהל עזבון ישקיע יותר מאמץ וזמן בעזבון צנוע מאשר בעזבון 

המרכיבים, במינונים  גדול אך פשוט לניהול. רק החיבור בין שני

הנכונים, נותן את מלוא התמונה של עבודת מנהל העזבון הראויה 

 ".לתגמול

פורסם באתר האינטרנט נבו , ג' ג' ע' נ' מ' 42240/02( ר')ראה ת"ע )י

(11.08.02)) 

 

. למסקנה זו אני מגיע גם לאור קביעת הפסיקה, כי ביחס בין שני 24

", יש להעניק משקל גבוה יותר ת הניהולמורכבו" ו"שווי העזבוןהשיקולים: "

לטיב הפעולות בהן נקט מנהל העזבון על פני השווי של נכסי העזבון )ע"מ )ת"א( 

המנוח יוסף  עזבון 34807-03-10 ר'(ת"ע )י (;06.09.09) אלמוני נ' פלוני 1243/07

 ((.20.06.10, )אדלר נ' יוסף ליסי

 

כב' השופט דינו של -י בפסקליחס בין השיקולים אף מצאת. הסבר מפורט 25

 :שוחט
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, עזבוןלשמירת נכסי ה עזבוןמשום אחריותו של מנהל ה - עזבון"שווי ה

שימורם וחלוקתם ליורשים. נכון וראוי לסבור שככל ששווי העזבון 

 , שם(.בזק נ' האפוט' כלליגבוה יותר, מידת האחריות כבדה יותר )

 

לשמירת נכסי  וןעזבמשום המאמץ שהשקיע מנהל ה -היקף העבודה 

 העזבון ושימורם ועד לחלוקתם ליורשים.

 

שווי והיקף אינם בגדר כל אחד לעצמו. הם  -שני מרכיבים אלה 

משתלבים זה בזה כשהמחבר ביניהם הוא המורכבות של עבודת 

שוויו. מורכבות  פי-עללא נקבעת  עזבוןהניהול. מורכבות הניהול של ה

ים בעזבון. סוג הנכסים וטיבם סוג הנכס פי-עלהניהול נקבעת דווקא 

לבצע ועל היקפן של  עזבוןמשליכים על טיב הפעולות שצריך מנהל ה

פעולות אלה, לצורך שמירתם ושימורם של נכסי העזבון עד לחלוקתם 

מידת המעורבות של מנהל העזבון ואופיה.  -ליורשים. טיב הפעולות 

ות אלה. הזמן שהשקיע מנהל העזבון בביצוע פעול -היקף הפעולות 

עזבון גדול מבחינת השווי לא מלמד בהכרח על מורכבות ניהולו. 

לעתים דווקא עזבון צנוע מבחינת שוויו, המורכב מנכסים 'בעייתיים', 

 מצריך ניהול מורכב ומקצועי יותר.

 

, הפוסק את שכרו של מנהל העזבו לשקלל המשפט-תעל בי -צא ולמד 

וך מתן משקל עודף ת -שווי והיקף  -את שני המרכיבים הללו 

טיב הפעולות שביצע מנהל העזבון והיקפן בהקשר  -למורכבות הניהול 

ובהתאם לכך לקבוע את שכרו על פני  -לסוג הנכסים שבעזבון וטיבם 

 ב)א( לתקנות הירושה."45סקאלת השכר שנקבעה בתקנה 

 ( 17.09.06) י.א.ז נ' ע.ז. 101110/06ראה: ת"ע )ת"א( 



לחוק( 91פרק י"ז: שכרו של מנהל העזבון )סעיף   

 מהדורה שלישית
 

183 

משווי העזבון  2-1.5%יעמוד על שיעור של  הטרחה-כרש. זאת ועוד, ככל ש26

במקרים אלה שבהם שווי העזבון כולל מאות אלפי שקלים חדשים בודדים 

עלול אף  הטרחה-שכר)ובוודאי מקום ששוי העזבון נמוך עוד יותר(, הרי ש

 עזבוןהמינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין וניהול ה הטרחה-שכרלפחות מ

 .כדאי-יהפוך לבלתי

 

 טרחת-שכר. מנגד אין לשכוח, כי בגזירת היחס בין שווי העזבון לקביעת 27

מנהל העזבון, יש לקחת בחשבון את אינטרס היורשים שלפיו לא זו בלבד שעל 

יום, יתרה -של-, אלא שגם תיוותר ליורשים, בסופולהתנהל כיאות עזבוןה

 ראויה מנכסי העזבון.

 

 ה. מן הכלל אל הפרט

י, כעולה מהדיווחים של מנהל העזבון, שווי הדירה )הנכס . במקרה שבפני28

 -, בקופת העזבון מצויים עוד כש"ח 400,000 -המרכזי של העזבון( הינו כ

)בגין מכירת הרכב(. מכאן ששווי העזבון נכון להיום הינו בשיעור  ש"ח 44,000

נכסי )יותר ממה שטען מנהל העזבון בהגינותו(. כידוע שווי  ש"ח 440,000 -של כ

מנהל העזבון הם כל אותם נכסים שהיו  טרחת-שכרעזבון לצורך פסיקת 

הפרטה ותוספת  פי-עלבמועד הפטירה של המוריש או נוספו לאחר מכן,  עזבוןב

ז)א( לתקנות הירושה וכן ראה: שוחט, גולדברג 45הפרטה, אם הוגשה )תקנה 

 (.182, בעמ' דיני ירושה ופלומין

 

לשעה זו, הושקעו שעות עבודה רבות הכרוכות בכינוס  עד עזבון. בגין ניהול ה29

נכסי העזבון, השמשת הדירה למגורים, התקשרות עם צדדי ג' לשם השכרתה, 

פעולות "רגילות" צא בזה תשלום חובות הרובצים עליה, מכירת הרכב וכיו

הכרוכות בניהול עזבון. בגין פעולות אלו, אני קובע, כי מנהל העזבון יהא זכאי 
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 6,600משווי העזבון ) 1.5%(, כאשר ש"ח 13,200משוויו של העזבון ) 3%לקבל 

( ישולם כעת והיתרה רק עם שחרורו של מנהל העזבון מתפקידו והשלמת ש"ח

 הסכם חלוקת עזבון ו/או צו אחר שיינתן לחלוקתו.

 

דין, הוא -. אלא שבנוסף לפעולותיו הרגילות של מנהל העזבון, ובהיותו עורך30

-עלם משפטיים לעזבון בכך שייצג את העזבון בפני תביעה כספית סיפק שירותי

. הגנה בפני תביעות כנגד 3-2שהגיש אביהם של המשיבים  ש"ח 120,000 סך

 טרחה-שכרהפסיקה כפעולה חריגה שמצדיקה מתן  ידי-עלהוכרה  עזבוןה

-שכרהמינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין מעמיד גובה  הטרחה-שכרנוסף. 

גין הטיפול של מנהל העזבון בפני אותה תביעה כספית הינו בשיעור ב הטרחה

(. ש"ח 101,000בתביעה של עד  טרחה-שכר)לפי תחשיב  ש"ח 6,000 -של כ

 סכום זה ישולם אף הוא כעת.

 

 3%ו של מנהל העזבון בשיעור של טרחת-שכרדבר, אני פוסק -של-. סיכומו31

נוסף בגין ניהול  טרחה-שכרק( ובתוספת מע"מ כחו ש"ח 13,200משווי העזבון )

)בתוספת מע"מ כחוק(. מתוך  ש"ח 6,000בשיעור של  עזבוןהתביעה כנגד ה

סכומים אלו, רשאי מנהל העזבון לגבות כבר כעת "כשכר ביניים" סך של 

 29בתוספת מע"מ כחוק, כאשר היתרה תשולם כאמור בסעיף  ש"ח 12,600

 "להחלטה זו.
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 פקיעת המשרהפרק י"ח: 

 לחוק( 92)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 92סעיף 

  

  פקיעת המשרה .92"

המשפט, להתפטר -ידי הודעה בכתב לבית-)א( מנהל עזבון רשאי, על

-מתפקידו; ההתפטרות אינה תופסת אלא אם בא עליה אישור בית

 המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור. 

מעוניין בדבר או מיזמת עצמו,  המשפט רשאי, לפי בקשת-)ב( בית

-לפטר מנהל עזבון אם לא מילא תפקידו כראוי או אם ראה בית

 המשפט סיבה אחרת לפיטוריו. 

המשפט שסיים -שרתו של מנהל עזבון פוקעת אם אישר ביתמ )ג(

 תפקידו ומן היום שנקבע לכך באישור."

  

 קובעת כדלקמן: 1998-לתקנות הירושה, התשנ"ח 54תקנה 

  

 (( 3)תיקון התשס"א) המצאה ליועץ המשפטי לממשלה .54"

)א( העתק מכל בקשה או תובענה לצו ירושה, לצו קיום, להוכחת 

צוואה, להוכחת מותו של אדם וזמן מיתו, למינוי מנהל עזבון למתן 

טרחה והוצאות של מנהל עזבון -הוראות למנהל עזבון, לקביעת שכר

כר ביניים וכן תיקון או ואישור על סיום תפקידו, לרבות קביעת ש

דין דתי -משפט, לבית-ביטול של צו ירושה או צו קיום המוגשים לבית
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כוחו של היועץ המשפטי -או לרשם לענייני ירושה, יומצא לבא

לממשלה, במשרד האפוטרופוס הכללי שבאיזור פעולתו של הרשם 

 לענייני ירושה המוסמך.

תוך ארבעים וחמישה כוחו ב-)ב( הודיע היועץ המשפטי לממשלה או בא

ימים מיום שהומצא לו העתק הבקשה או התובענה שברצונו להתייצב 

הדין מועד לדיון ויזמין -המשפט או בית-יקבע בית -או לטעון בעניין 

 כוחו לדיון.-את היועץ המשפטי לממשלה או את בא

כוחו כי מפאת צורך בחקירה -)ג( ראה היועץ המשפטי לממשלה או בא

ת של הבקשה או התובענה תידרש תקופת זמן נוספת או בבדיקה נוספ

הדין או -המשפט, לבית-כך בכתב לבית-לשם קביעת עמדתו, יודיע על

-לרשם לענייני ירושה, לפי העניין, לפני עבור המועד האמור בתקנת

הדין או הרשם לענייני ירושה, לפי -המשפט, בית-משנה )ב(, ובית

משנה )ב( מטעמים -בתקנתהעניין, רשאי להאריך את המועד הקבוע 

 מיוחדים שיירשמו."

  

לחוק הירושה קובע את המקרים בהם מינוי של מנהל העזבון יפקע.  92סעיף 

פקיעת המינוי יכול ותהיה באמצעות התפטרות מנהל העזבון, בפיטוריו או 

 בסיום תפקידו.

 

המשפט לאשר את סיום התפקיד -)א( לחוק הירושה קובע כי על בית92סעיף 

המשפט, מנהל העזבון לא -דיר את המועד הסיום. ללא אישורו של ביתולהג

 ישוחרר מתפקידו.

 

)א( לתקנות הירושה קובעת כי העתק מבקשה לאישור סיום תפקידו 54תקנה 

כוחו של היועץ המשפטי לממשלה, במשרד -של מנהל העזבון תומצא ל"בא

 המוסמך". האפוטרופוס הכללי שבאיזור פעולתו של הרשם לענייני ירושה 
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המשפט עצמו, -)ב( לחוק הירושה קובע כי "מעוניין בדבר" או בית92סעיף 

-יכולים ליזום את פיטוריו של מנהל עזבון. גם נושה של העזבון ייחשב כ

 "מעוניין בדבר" ולפיכך, יכול גם הוא להגיש בקשה לפיטוריו של מנהל העזבון

 110/89(; ע"א 1968) 91 ,(1, פ"ד כב)כהן רייך נ' אייגר 329/67ע"א גם ראה }

, הכונס הרשמי כמפרק בנק צפון אמריקה בע"מ )בפירוק( נ' ישראל גלבוע

(, 3)2015של -, תק'ל 'נ' ס 'ל 'ר 41822-02-14( 'צ )נצ"רע; (1992) 638 ,(3פ"ד מו)

83525 (2015 .}) 

 

)ב( לחוק הירושה למדים אנו, 92מצמד המילים "סיבה אחרת", המופיע בסעיף 

דעת רחב בכל הנוגע לעילות הפיטורין -המשפט שיקול-וקק מעניק לביתכי המח

מוגבל -דעת בלתי-זאת, אין פירוש הדבר שיש שיקול-עם-של מנהל העזבון. יחד

טורי מנהל עזבון, שכן הוא נדרש להצביע על פי-עלהמשפט להורות -לבית

 הסיבה שגרמה לפיטורין. 

 

ימות, יחסים עכורים ביותר יסו"סיבה אחרת" יכולה להיות, למשל, בנסיבות מ

מ"ש )מחוזי יר'( }ר כמו גם חילוקי דעות קשים בין היורשים לבין מנהל העזבון

מח -, תקירושלים ואח' -עו"ד פלוני נ' האפוטרופוס הכללי  43103-11-10

ש.ש.פ.  7-101193ת"ע )משפחה ת"א( ; ראה גם (2010) 13939, 13938(, 4)2010

 {. (2010) 230, 228(, 1)2010מש -, תק"ד י.ב.נ' מנהל עזבון משותף, עו

 

{ כי 124(, 1970-)אפריל דיני הירושה בישראל} בספרוגורס ד"ר פ' ה' שטראוס 

המשפט רשאי לפטר מנהל עזבון לפי בקשת מעוניינים בדבר )עמם נמנה -"בית

גם נושה של יורש( או מיוזמתו הוא; בין הסיבות המצדיקות פיטורין מזכיר 

 ".עובדה שהמנהל לא מילא את תפקידו כראויהחוק את ה
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המשפט, לפיה, -על המבקש להחליף את מנהל העזבון, להציג ראיה בפני בית

ברוריה לשצינסקי נ' פרידה  576/78ע"א } מנהל העזבון פעל שלא כהלכה

 .[(1980) 686 ,(1, פ"ד לה)סולוסיציק ואח'

 

-לפיהם עולה כי ביתדין מועטים, -המשפט נמצאו פסקי-מסקירת פסיקת בתי

גפן ואח' נ'  162/76בר"ע }ראה למשל  המשפט לא שש לפטר מנהל עזבון

, פ"ד טו יהודה נ' יהודה 476/59(; ע"א   1976) 222 ,(1, פ"ד לא)ויינשטוק ואח'

1042 (1961)]. 

  

הניסיון לתקוף בדיעבד את עצם החלטת המינוי בדרך של הגשת מזאת, -יתירה

}דברי  פי החוק ואינה ראויה-זבון, אינה אפשרית עלבקשה לפיטורי מנהל הע

 -עזבון המנוח י' ז' ז"ל נ' ש' ג'  11504/04יפו( -בש"א )ת"א -המשפט ב-בית

 .{(2007) 312 ,(1)2007מש -, תקמנהל עזבון ואח'

 

מש -, תקאגנש בלומברגר נ' שלמה אבני ואח'} 2985/01בש"א )חי'(  -ב

דינה -"עצם היות מנהל העזבון עורךפט כי המש-{ קבע בית(2001) 24 ,(4)2001

בתקופה מסויימת, אינה סיבה המצדיקה פיטורין משום  2של המשיבה מס' 

 ".שאין בה כדי להעיד על מילוי תפקיד שלא כראוי

 

על מנהל עזבון מוטלת, ועליו בלבד, החובה לממש את העזבון ולחלקו בין 

סטטוטורית "מנהל עזבון  לחוק הירושה. זו חובה 82היורשים, כאמור בסעיף 

כך מנהל העזבון במשך כהונתו, -חייב", שיש לבצעה תוך זמן סביר. משלא פועל

-ולא עשה דבר כדי לצאת ידי חובה זו, ואף זנח אפילו בקשה שהוגשה לבית

המשפט למתן צו ירושה, הרי שיש בכך כדי להצדיק מינוי כונס נכסים על חלקו 

 להתבצר מאחורי הטענה כי העזבון לא חולק של היורש בעזבון והוא אינו יכול

 .{(1968) 91 ,(1, פ"ד כ)בלומה כהן רייך )מולצמן( נ' שלמה אייגר 329/67ע"א }
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המשפט לעשות כל -במקרה ומנהל העזבון הביע את הרצון להתפטר, על בית

שביכולתו ולשחרר את מנהל העזבון מתפקידו במהירות המירבית, שכן, לא 

לחוק  80אלא מי שהודיע על הסכמתו לכך, כאמור בסעיף  יתמנה למנהל עזבון

 הירושה. 

  

-אנו סבורים כי עיכוב בשחרור מנהל עזבון מתפקידו, יכול ויהא במקרה ובית

המשפט טרם מצא מנהל עזבון חדש אשר יחליף את המתפטר או ייתכן מקרה 

 המשפט מתקבלת כעבור זמן ארוך וכיוצא בזה. -והחלטת בית

  

, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, רס בספרו }גו ש' שילה

כי "תביעה לפיטורי מנהל העזבון עשויה לגרוע מנכסי העזבון, בייחוד אם { 188

טרחתו של מנהל -התביעה נגדו תידחה, שכן העזבון יישא בהוצאות שכר

העזבון על הגנתו כנגד התביעה לפטרו. אם מסתבר שאין לתביעה בסיס כלל, 

משפט עשוי להטיל את הוצאות המשפט על אלה שביקשו את פיטוריו, ה-בית

דעות קשים בין מנהל העזבון לבין יתר -ולא על נכסי העזבון". ולגישתו "חילוקי

 ".המעוניינים בדבר יכולים להיות לעיתים סיבה סבירה לפיטורין

 

-חילוקי גישה זו בעייתית. מדברים אלה לא ברור מהו הנושא בו ישלדעתינו, 

עשיית פעולה של מנהל העזבון, -ה או באיידיעות. האם המחלוקת עוסקת בעשי

האם המחלוקת עוסקת בדרך בה יש לנקוט בעניין מסויים, האם מחלוקת 

טרחתו, יכולה להביא לפיטוריו ועוד -בדבר זהותו של מנהל העזבון ושכר

 דוגמאות מאין אלה. 

  

אם מנהל עזבון מילא את תפקידו המשפט להתייחס, בבואו לבחון ה-על בית

כראוי, למספר היבטים כגון: קיומו של ניגוד עניינים, חובת הנאמנות, הצורך 

 בהגשת תביעות, התנהלות מנהל העזבון וכפי שיפורטו להלן. 
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עזבון המנוח י' ז' ז"ל נ' } 11504/04יפו( -בש"א )ת"א -. בלניגוד ענייניםאשר 

בדחותו את הטענה של { (2007) 312 ,(1)2007 מש-, תקמנהל עזבון ואח' -ש' ג' 

"עובדת היות מנהל העזבון מקורב לזוכות המשפט כי -ביתניגוד עניינים קבע 

כן, היכרות זו היא -על-ולמשפחת המנוח הייתה ידועה עובר למינויו. יתר

אף שאין -שהניעה את מנהל העזבון לקבל על עצמו מחוייבות מסוג זה, על

 ".שכרה בצידה

  

"המבקשת לא הוכיחה כי ההיכרות המוקדמת בין מנהל העזבון נקבע כי  עוד

לבין הזוכות גרמה להתנהלות שהינה לא ראויה או לא תקינה בניהול העזבון. 

מרבית מטענותיה התייחסו לתקופה שלפני המינוי, בכל הנוגע ל"העלמה" 

מת לא כביכול של נכסי העזבון וחלוקתו המוקדמת. לעניין זה, היכרותו המוקד

מעלה ולא מורידה. בתקופה שלאחר מינויו, לא מצאתי פסול או השהיה 

ת"ע )משפחה }ראה גם  מנת לעכבם לטובת הזוכות"-מכוונת של ההליכים על

(, 1)2010מש -, תקש.ש.פ. נ' מנהל עזבון משותף, עו"ד י.ב. 7-101193ת"א( 

228 ,230 (2010).} 

 

עזבון המנוח י' ז' ז"ל נ' } 11504/04יפו( -בש"א )ת"א -. בלחובת הנאמנותאשר 

המשפט כי -{ קבע בית(2007) 312 ,(1)2007מש -, תקמנהל עזבון ואח' -ש' ג' 

 ""דופי בחובת הנאמנות של מנהל העזבון ביחס שבין הנושים לזוכות.לא מצא 

 

עזבון המנוח י' ז' ז"ל נ' } 11504/04יפו( -בש"א )ת"א -. בלהגשת תביעותאשר 

המשפט כי -{ קבע בית(2007) 312 ,(1)2007מש -, תקעזבון ואח'מנהל  -ש' ג' 

של מנהל העזבון לייצג את העזבון בהליכים משפטיים  -ואף חובתו  -זכותו "

כבעל דין התובע בשם ה"עזבון", או בשם מעוניין בדבר. מכאן, שמנהל עזבון 

של צריך לייצג את האינטרסים של המעוניינים בעזבון. זאת ועוד, מסמכותו 
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מנהל עזבון לתבוע מעוניין בדבר, כגון יורש, אם הוא סבור שזה לטובת העזבון 

 ".כולו

 

אגנש בלומברגר נ' } 2985/01בש"א )חי'(  -. בהתנהלות מנהל העזבוןלאשר 

נדונה בקשה לפיטורי מנהל { (2001) 24 ,(4)2001מש -, תקשלמה אבני ואח'

ן במנהל העזבון וכי פעולת העזבון. בבקשה זו טענה המבקשת כי אין לה אמו

ב' כצדדית וכתוצאה מכך מנהל העזבון איננו ניטראלי. -מנהל העזבון הינה חד

 600/02יפו( -עז' )ת"אדחה טענות אלה }ראה גם  השופט אבידן גלובינסקי

 319 ,(3)2006מש -, תקעזבון המנוח ג' )ק'( ד' ז"ל נ' האפוטרופוס הכללי

ור התנהלותו של מנהל העזבון, להעביר המשפט, לא-, שם החליט בית(2006)

 האחרון מתפקידו{. 
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 מנהלים אחדיםפרק י"ט: 

 לחוק( 93)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 93סעיף 

  

 )תיקון התשנ"ח( . מנהלים אחדים93"

ותר, המשפט או הרשם לענייני ירושה שני מנהלי עזבון או י-מינה בית

 המשפט אחרת:-יחולו ההוראות הבאות, זולת אם הורה בית

מנהלי העזבון חייבים לפעול תוך הסכמה; בעניין  (1)

 המשפט;-שדעותיהם חלוקות, יפעלו כפי שיחליט בית

עולה של אחד או של אחדים ממנהלי העזבון טעונה פ (2)

 המשפט, מראש או למפרע;-הסכמת האחרים או אישור בית

שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד ממנהלי העזבון ( בעניין 3)

 לפעול על דעת עצמו;

כל מנהל עזבון אחראי לפעולת חבריו זולת אם התנגד לה  (4)

 או לא ידע עליה;

נתפנה מקומו של אחד ממנהלי העזבון או שחדל לפעול,  (5)

-כך מיד לבית-זמנית או לצמיתות, חייבים אחרים להודיע על

מוסמכים להמשיך בתפקידיהם כל עוד המשפט, והם חייבים ו

 המשפט אחרת."-לא הורה בית

  

המשפט למנות שני מנהלי -לחוק הירושה קובע כי בסמכותו של בית 93סעיף 

 עזבון או יותר. 
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( לחוק הירושה. לדוגמה: 5עד )( 1)93 במקרה שכזה, יחולו הוראות סעיפים

המשפט סבור -, ביתבצוואתו הורה המוריש כי שמעון יהיה מנהל עזבונו אולם

כי שמעון לא יוכל לנהל את העזבון כדבעי, בגלל שמדובר בעזבון גדול לדוגמה, 

כן ממנה את לוי להיות מנהל עזבון לצד -הדורש השקעה של זמן עבודה רב ועל

 שמעון. 

  

המשפט את רצונו של המוריש, מחד, ומאידך, שומר -בעשותו כן, מקיים בית

עוזר  1194/95ת"ע )יר'( }ראה גם  ם בעזבוןהמשפט על אינטרס הצדדי-בית

המשפט מנהל -שם מינה בית (1996) 876 ,(1)96מח -, תקמזרחי נ' חי רג'י ואח'

 .עזבון נוסף{

 

המשפט -אף האמור בסעיף זה, לבית-לחוק הירושה קובע, כי על 93סיפת סעיף 

( 1)93הסמכות והכוח להורות אחרת. כלומר, להורות בניגוד לקבוע בסעיפים 

 דעתו. -שיקולפי -עלל ו( לחוק הירושה, לדוגמה, והכ5עד )

  

לחוק הירושה קובע כי מנהלי העזבון חייבים לפעול תוך הסכמה ( 1)93 סעיף

, כי ההסכמה תהיה מוחלטת. הנ"לכוונת המחוקק בסעיף לדעתינו, ביניהם. 

ונסביר. במקרה ויש שני מנהלים או יותר, על ההחלטות להתקבל פה אחד. 

מנת -המשפט, על-דיעות, על מנהלי העזבון לפנות לבית-קיימים חילוקי באם

 שזה יכריע במחלוקת שנוצרה. 

 

ידי העברת -מנהלי עזבון, אינם רשאים להיפטר מניהול של ממש וזאת על

העבודה למנהל עזבון אחר, שיעשה את העובדה במקומם. בעשותם כן, יוצרים 

, כאשר הניהול בפועל של העזבון הם פיקציה של מינוי כמה מנהלי עזבונות

רוטשילד נ' -שבע דה-עזבון בת 5650/99עז' )ת"א( } נעשה על מנהל אחד

 .{(1999) 69 ,(2)99מש -, תקדור-עמותת בת
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ידי -נדגיש כי "אין המנהלים רשאים להיפטר מניהול ממשי של העזבון על

ק העברתו לידי חלק מהם. אין לומר כאן ששלוחו של אדם כמותו. המחוק

פירוש ש' שילה } מעוניין בפעילות משותפת ממשית ואין להערים על כוונתו"

 {.191, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההלחוק הירושה, 

 

כן "אין להעביר פעילות בצורה גורפת לאחד ממנהלי העזבון האחרים, -כמו

ומקל וחומר שאין להעביר פעילות כזו לאדם שלישי שאינו בין מנהלי העזבון. 

ידי אנשים -עיתים אין מנוס מלהעביר פעילויות ספציפיות לביצוע עלעם זאת, ל

חשבון -מסויימים, לרוב מומחים, הפועלים כשלוחים של המנהלים, כגון רואי

 {. 196, שם}ש' שילה,  דין"-ועורכי

 

לחוק הירושה קובע כי ההסכמה לגבי עשיית פעולה יכולה ( 2)93סעיף 

אף הקושי שבדבר, כי -. על{הפעולה לאחר ביצוע}להתקבל, מראש או למפרע 

 על ההסכמה להינתן מראש לפני עשייתה של הפעולה.

  

-באם תינתן הסכמה מראש, ייתכן ונצליח לחסוך מהצדדים את הפניה לבית

-המשפט שיצטרך ליתן פרשנותו ל"הסכמה" שניתנה. כך גם נחסוך מבית

לל המשפט ומהצדדים עצמם את הפרשנות באשר לשאלה האם ניתנה בכ

 הסכמה מראש ואם לאו.

  

במקרה ואחד ממנהלי העזבון לא ידע על הפעולה או התנגד לה, ולאחר ביצוע 

הפעולה, אישר הפעולה בדיעבד, אזי, כמוה כהסכמה ומנהל עזבון זה לא יוכל 

 לטעון בעתיד כי התנגד או לא ידע על הפעולה שנעשתה.

  

סובל דיחוי רשאי כל אחד "בעניין שאינו  קובע כי( לחוק הירושה 3)93סעיף 

 ".ממנהלי העזבון לפעול על דעת עצמו
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"לעיתים הצורך בהסכמת כל המנהלים יכול להכביד על ביצוע נאות של נעיר כי 

פעילות זו או אחרת, שכן לא תמיד קל להשיג את מי מנהלי העזבון האחרים, 

תוך ואף אם מגיעים אליו צריך להסביר לו במה מדובר. כשצריך לבצע פעולה 

זמן קצר כי העניין אינו סובל דיחוי, עמידה על הכלל שהפעולה תהיה בהסכמה 

עלולה לגרום נזק לעזבון. לכן המחוקק קבע שבמקרים כגון אלה מנהל אחד 

רשאי לפעול על דעת עצמו ללא צורך בהסכמת מנהל עזבון אחר". וכן השימוש 

ה נגד מנהל במילה "רשאי", בא "ככל הנראה, להגן על אפשרות של תביע

העזבון שלא פעל כשורה כשעשה משהו על דעת עצמו בלי להיוועץ עם שותפיו 

לניהול העזבון. אבל ייתכן שהכוונה לא רק שיש למנהל העזבון רשות לעשות 

כך )'רשאי'( אלא אף חובה עליו לפעול כך. נדמה שאם מנהל עזבון ער 

, והוא לא יפעל על לסיטואציה שיש להגדירה כסיטואציה שאיננה סובלת דיחוי

דעת עצמו, יש לראותו כמועל בתפקידו והוא יהיה אחראי לנזקים שייגרמו 

לעזבון בגין היעדר המעש מצידו. לפיכך במקרים כגון דא, אף שהכתיב הוא 

'רשאי', הקרי הוא 'חייב'. פירוש דווקני למונח 'רשאי', כאילו יש למנהל העזבון 

, שם, ש' שילה} נו מתקבל על הדעת"דעת אם לפעול ולא לחדול, אינ-שיקול

193 .} 

 

לחוק הירושה קובע כי פעולתו של מנהל עזבון תחייב את חבריו ( 4)93סעיף 

זאת, אם אחד מן המנהלים התנגד לפעולה או לא ידע עליה, -עם-המנהלים. יחד

 הוא לא יחוייב באחריות לאותה פעולה שנעשתה ללא ידיעתו או שהתנגד לה. 

  

יום כי מנהל העזבון לא התנגד או ידע על הפעולה שנעשתה -של-ואם יוכח בסופ

 ושגרמה את הנזק, ניתן יהא לחייבו בפיצויים שכן התרשל בתפקידו. 

  

מחובתו של מנהל העזבון להתנגד לעשייתה של פעולה באם מגיע למסקנה כי 

 איננה צריכה להתבצע או שיש לעשות בדרך אחרת אם בכלל. 



לחוק( 93לים אחדים )סעיף פרק י"ט: מנה  

 מהדורה שלישית
 

197 

וק הירושה, לא ניתן להבין באיזו צורה, על מנהל לח( 4)93ממקרא סעיף 

על מנהל עזבון, המעוניין להתנגד, לדעתינו, העזבון להביע את התנגדותו. 

ל צורה שהיא העומדת לרשותו לרבות שליחת מכתב, ולהביע את התנגדותו בכ

שיחה טלפונית או ישירה, יידוע היורשים, נהנים ונושים ואף במידת הצורך, 

 משפט. ה-פניה לבית

 

על מנהל העזבון לדאוג לכך כי התנגדותו לפעולה כזו או אחרת, תהיה ברורה, 

כנה וישירה ללא רמזים, שכן, אחרי הכל, וברוב המקרים, מדובר באחריותו 

 הדין.-המקצועית של עורך

  

המשפט, בעת הצורך, הוא זה שיקבע האם בהתנגדותו של מנהל -כמובן שבית

, שכן, ייתכנו מקרים כי לא די בשליחת מכתב או העזבון, כאמור, היה בה די

פי הנתונים, כפי -המשפט ידון בכל מקרה לגופו ועל-שיחה ישירה לדוגמה. בית

 שיובאו בפניו. 

  

לחוק החוזים, על מנהלי  54יש להחיל את הוראת סעיף מזאת, לדעתינו, -יתירה

 93ד. סעיף עזבון ולקבוע כי מנהלי עזבון אחראים אישית ביחד וכל אחד לחו

לחוק הירושה לא אומר את דברו בעניין זה. חוק הירושה מדגיש כי אם יימצא 

כי מנהלי העזבון התרשלו בתפקידם ולא פעלו כדבעי, יחוייבו באחריות אישית 

 וניתן יהא להפעיל סנקציות הקבועות בחוק הירושה. 

 

הלי לחוק הירושה קובע כי במקרה ונתפנה מקומו של אחד ממנ( 5)93סעיף 

העזבון או שאחד ממנהלי העזבון חדל לפעול, זמנית או לצמיתות, מחובתו של 

 המשפט.-כך, באופן מיידי, לבית-מנהל העזבון ש"נשאר" להודיע על
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המשפט בעניין זה, שאר מנהלי העזבון -מרגע ההודעה ועד למתן החלטת בית

ית של רשאים להמשיך ולנהל את העזבון. כך גם כאשר "מדובר בהפסקה זמנ

 פעילות אותו מנהל, כגון מפאת מחלה".
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 הגנת צד שלישיפרק כ': 

 לחוק( 94)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 94סעיף 

  

  . הגנת צד שלישי94"

תהא  (2)93פעולה של מנהל עזבון הטעונה הסכמה או אישור לפי סעיף 

זה אם נעשתה כלפי אדם שלא תוקף גם באין הסכמה או אישור כ-בת

 ידע ולא היה עליו לדעת שהיא טעונה הסכמה או אישור."

  

שאלת מעמדה של פעולה שנעשתה בחריגה מסמכות, בייחוד מקום שצד שלישי 

מעורב, עשויה להתעורר במגוון של מצבים שבהם פועל בנכס בחזקת נציג מי 

לוח, אפוטרופוס, נאמן שאינו הבעלים ואיננו זכאי לטובת הנאה ממנו, כגון: ש

 ומנהל עזבון. 

  

-הנחת היסוד היא כי נציג לא מוסמך לעשות יותר ממה שהורשה לו לעשות על

המשפט, כמו במקרה שלנו. לכן, -פי הסכם או מכוח המינוי שהעניק לו בית

התוצאה הטבעית של חריגה מסמכות היא ביטולה של הפעולה אותה ביצע 

כלל לא רק במישור היחסים שבין הבעלים -רךהנציג. פעולת הביטול הינה בד

א' ברק } ובין הנציג, אלא, גם במישור היחסים שבין הבעלים לבין צד שלישי

 .{336תשנ"ו(, הכרך א' )מהדורה שניה,  ,חוק השליחות
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לעיתים קיים אינטרס לגיטימי וראוי להגנה של צד שלישי המעוניין לשמר את 

וייסמן }י'  פעולה אף שזו חרגה מסמכותפעולת הנציג, כגון הסתמכותו על ה

 . {297, חוק הנאמנות

 

חוק הירושה הוא המסגרת הנורמטיבית המיידית החולשת על מינויו ועל 

תיפקודו של מנהל עזבון. חוק הירושה לא קובע בהוראה כללית מה מעמדן 

 ומה תוצאתן של פעולות שביצע מנהל עזבון תוך חריגה מסמכות. 

 

לחוק הירושה, עוסק בפעולה שביצע מנהל עזבון ללא  94ף זאת, סעי-עם-יחד

-הסכמתם של המנהלים האחרים שמונו לאותו עזבון או ללא אישור בית

 המשפט. 

  

חוק הירושה מעניק הגנה לצד שלישי שלא ידע ולא היה עליו לדעת כי פעולתו 

-של מנהל העזבון טעונה הסכמת מנהלי עזבון אחרים או את אישורו של בית

פט, וזו תעמוד בתוקפה כלפי צד שלישי, כאמור, למרות היעדר ההסכמה או מש

 האישור. 

  

לחוק הירושה הינו הסדר חלקי, איננו שלם ואיננו  94ההסדר הקבוע בסעיף 

 ממצה. 

 

ממצה כאמור, באשר למעמדה של פעולה -זאת ועוד. הסדרה חלקית ובלתי

לעדית של חוק הירושה ידי נציג איננה נחלתו הב-שבוצעה בחוסר סמכות על

לחוק הכשרות המשפטית  49שכן ניתן למצוא הוראה דומה בסעיף 

פעולה של אפוטרופוס הטעונה הסכמה או אישור כי " הקובע והאפוטרופסות

תוקף אף באין הסכמה או אישור כזה אם -תהא בת (6)47וסעיף  (2)46לפי סעיף 

ונה הסכמה או נעשתה כלפי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שהיא טע
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תשל"ח( ה) מסות במשפטטרופוס ושלוח" וראה גם ג' טדסקי "אפ} אישור"

 .{296, שם, ; וייסמן334

 

לחוק הירושה קובע כי פעולה שביצע מנהל עזבון בניגוד לסמכותו,  94סעיף 

כן נעשתה הפעולה כלפי צד שלישי שלא ידע ולא היה עליו -אם-בטלה, אלא

 לדעת על החריגה מהסמכות. 

  

לחוק הירושה, תביא לתוצאה כי מנהל  94חריגה מסמכות כאמור בסעיף 

העזבון שחרג מסמכותו יהא אחראי באופן אישי על הנזקים שגרם. יתר מנהלי 

 שאו אחריות אישית, אלא אם היו שותפים לחריגה כאמור.יהעזבון לא י
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 הוראות המורישפרק כ"א: 

 לחוק( 95)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 95סעיף 

 

  . הוראות המוריש95"

נתן המוריש בצוואתו הוראות בעניין מן העניינים הנתונים לפי סימן 

המשפט בהתאם -המשפט, יפעל בית-דעתו של בית-זה לשיקול

להוראות אלה, זולת אם שוכנע, מטעמים שיירשמו, שהיו סיבות 

 מיוחדות לסטות מהן."

  

העל, לפיו יש לקיים את רצונו של המת לרבות רצונו -בדיני ירושה קיים עיקרון

לב -והוראותיו השונות כגון מינוי מנהל עזבון ופסיקת שכרם, לדוגמה, ובשים

 למגבלות כמתואר להלן. 

  

לחוק הירושה קובע כי במקרה והמוריש נתן הוראה בעניין מסויים,  95סעיף 

המשפט יתחשב ככל -המשפט, אזי, בית-של ביתדעתו -והדבר תלוי בשיקול

כן, סבור הוא כי קיימים שיקולים -אם-האפשר בדעתו של המוריש, אלא

 אחרים לפיהם יש לסטות מן ההוראה שהורה המוריש בצוואתו.

  

טרחה למנהלי העזבון -כך לדוגמה, כאשר מוריש הורה בצוואתו להעניק שכר

שפט יתחשב בהוראה זו של המוריש המ-בשיעור הגבוה מן הקבוע בתקנות. בית

 הטרחה הקבוע בתקנות הירושה ולא מעבר לכך.-עד לגובה שכר
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המשפט להעדיף את הוראת המוריש בצוואתו על פני הקבוע -ולסיכום. על בית

המשפט רשאי שלא להתחשב בהוראתו של -זאת, בית-עם-בחוק הירושה. יחד

מן ההוראה. במקרה של  המוריש, כאשר שוכנע כי היו סיבות מיוחדות לסטות

המשפט לנמק את סיבותיו לסטיה -סירוב כאמור, סבורים אנו, כי על בית

 בהרחבה ובכתב.
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האפוטרופוס הכללי כמנהל עזבון  פרק כ"ב:

  לחוק( 96)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 96סעיף 

 

 . האפוטרופוס הכללי כמנהל עזבון96"

אפוטרופוס הכללי כמנהל עזבון, לא יחולו הוראות הסעיפים נתמנה ה

 ."91עד  84, 80

 

לחוק הירושה קובע כי כאשר מתמנה האפוטרופוס הכללי למנהל  96סעיף 

 לחוק הירושה.  91עד  84, 80עזבון, לא יחולו עליו ההוראות הקבועות בסעיפים 

 

ט או לרשם המשפ-האפוטרופוס הכללי אינו צריך להודיע לבית ולדוגמה:

לחוק  80לענייני ירושה על הסכמתו להתמנות כמנהל עזבון, כאמור בסעיף 

 84אפוטרופוס הכללי פטור מלהמציא פרטת עזבון כאמור בסעיף ; ההירושה

האפוטרופוס הכללי פטור מלהגיש שומת נכסי העזבון כאמור ; לחוק הירושה

ו"חות, חשבונות האפוטרופוס הכללי פטור מלהגיש ד; לחוק הירושה 85בסעיף 

האפוטרופוס הכללי פטור מליתן ; לחוק הירושה 86ומתן ידיעות כאמור בסעיף 

 לחוק הירושה.  89ערובה כאמור בסעיף 

 

, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, גורס בספרו } ש' שילה

"מינוי כזה ייעשה רק במקרים מיוחדים, כגון כשמדובר ב'נכס עזוב' { כי 133
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גדרת נכס זה בחוק האפוטרופוס הכללי, או למשל במסגרת החוק לטיפול לפי ה

 ".1991-בחולי נפש, התשנ"א

 

"לא נאמר בחוק הירושה באילו מקרים ימונה האפוטרופוס הכללי  זאת ועוד.

דעת רחב ביותר בנדון -המשפט שיקול-כמנהל עזבון, ולכן, להלכה, יש לבית

 ".  כמנהל עזבון גם במקרים אחריםוהוא רשאי למנות את האפוטרופוס הכללי 
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 סמכויות מנהל העזבון פרק כ"ג:

 לחוק( 97)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 97סעיף 

  

  . סמכויות מנהל העזבון97"

מנהל העזבון מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; את הפעולות 

המשפט אישרן -ות בלי שביתהמנויות להלן אין הוא מוסמך לעש

 תחילה: 

העברה, שיעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית  (1)

 בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה; 

 ( השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה; 2)

 פי חוק; -( פעולה שתוקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על3)

 ( מתן ערובה; 4)

המשפט, בצו המינוי או -קבע אותה ביתכל פעולה אחרת ש (5)

 מכן, כטעונת אישור כאמור."-לאחר

  

 82בצוותא עם הוראות סעיף לחוק הירושה  97יש לקרוא את הוראות סעיף 

 שנדון בהרחבה בפרקים הקודמים.  לחוק הירושה

 

לחוק הירושה קובע כי על מנהל עזבון לעשות את כל הדרוש כדי  97ככלל, סעיף 

 דו על הצד הטוב ביותר. למלא את תפקי
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מנהל העזבון להגיש תביעה בשם העזבון מבלי ליטול כך למשל, בסמכותו של 

עזבון מוסמך הכך גם מנהל  המשפט לענייני משפחה.-את אישורו של בית

לעשות כל הדרוש למילוי תפקידו ולגבי הפעולות המנויות בסעיף זה אין מנהל 

}ראה גם  המשפט לקבל את אישורו-העזבון מוסמך לעשות, אלא אם פנה לבית

-, תקדין רמי יובל-"קציר" קופת תגמולים נ' עורך 198964/02יפו( -ת"א )ת"א

של -, תקפנחס עדן נ' חוה שיש 8906/90ת"א )חי'( ; (2003) 2683 ,(2)2003של 

98(1), 344 (1998)}. 

 

המשפט את הטענה לפיה הגשת תביעה -שלעיל דחה בית בפרשת פנחס עדן

לחוק הירושה. בנוסף לא נמצא  97נכללת במסגרת הפעולות בסעיף כספית 

איסור על הגשת תביעה אשר מטרתה להשיב לעזבון את  97"בחלופות של סעיף 

 מה שנלקח ממנו". 

  

לחוק הירושה, מקנה למנהל העזבון סמכות רחבה "לעשות כל הדרוש  97סעיף 

( לחוק 5עד ) (1)97ם למילוי תפקידיו", למעט אותן פעולות המנויות בסעיפי

המשפט. לדוגמה, נטילת אשראי הנדרש -הירושה, הטעונות את אישורו של בית

למנהל העזבון לצורך מילוי תפקידו כמנהל עזבון, איננה נמנית עם הפעולות 

משפט. אולם, כל פעולותיו של מנהל העזבון, בין -הטעונות את אישורו של בית

מנהל העזבון מוסמך לעשותן ללא המשפט ובין ש-שהן טעונות אישור בית

אישור כזה, חורגות מגדר סמכותו אם נעשו שלא לשם מילוי התפקידים 

איילון חברה לביטוח בע"מ נ'  8068/01ע"א } המוטלים עליו כמנהל עזבון

 .{(2004) 349 ,(2, פ"ד נט)מנהל עזבון המנוחה חיה אופלגר ז"ל ואח'

 

המשפט הינו -זבון, אשר אישור בתיידי מנהל הע-אין מניעה לעריכת חוזים על

דין ברק מנהל עזבון המנוחה -שליין נ' עורך 314/79ע"א } תנאי מתלה להם
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ראובן דורון נ'  246/93ת"א( ; ה"פ )(1981) 225 ,(3, פ"ד לה)בטי שינגוט ואח'

 .{(1993) 871 ,(2)93מח -, תקאלישבע ארז

 

לאשר למנהל המשפט לענייני משפחה הוא הערכאה המוסמכת -כשם שבית

לחוק הירושה או לבצע "פעולה ( 1)97 עזבון להעביר דירה כאמור בסעיף

לחוק ( 3)97 פי חוק", כאמור בסעיף-שתוקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על

ה"פ )יר'( } הירושה, כך גם הוא מוסמך למחוק את הערת מנהל העזבון

 11820 ,(2)2008מח -, תקדין בן ציון ליפשיץ-אליהו חטמוב נ' עורך 4384/05

(2008)}. 

 

מילים אחרות, מנהל עזבון אינו מוסמך להתקשר בחוזה שעניינו מבחינה בו

משפט של העזבון. נראה כי -מהותית העברה של דירה, ללא אישורו של בית

כך שהעברת זכות שכזו בדירה מחוייבת -( לחוק הירושה עומד על1)97סעיף 

דרך של קל וחומר מהדרישה המשפט, כפי שניתן ללמוד על -באישור בית

המשפט לפעולה שתוקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל -הנפרדת לאישור בית

שמואל בר נ'  205/02יפו( -ה"פ )ת"א} ( לחוק הירושה3)97לפי חוק, שבסעיף 

מח -, תקהקרן לטיפול בחסויים כמנהלת עזבון המנוחה איטה קוסובר ז"ל

2005(1), 2584 (2005) ; 

 

המשפט -כם מכר מקרקעין של נכסי עזבון נתונה לביתהסמכות לאשר הס

 13907/05בש"א )חי'( } לחוק הירושה 151 -ו 97לענייני משפחה מכוח סעיפים 

 .{(2005) 5173 ,(4)2005מח -, תקדין שחף נילי ואח'-שובל דבי ואח' נ' עורכת

 

מנהל העזבון איננו הבעלים של העזבון שכן, הינו בגדר נושא משרה והמינוי 

 573 ,(3, פ"ד מג)אהרוני נ' זר 41/87ע"א } זההוא זה שמקנה לו את מעמדו ה
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צוואת המנוח מ' מ' ז"ל נ' האפוטרופוס  105021/06יפו( -(; עז' )ת"א1989)

 .{(2006) 507 ,(3)2006מש -, תקהכללי

 

המשפט ובעניינים -מנהל העזבון ממלא את חובותיו בכפוף להוראותיו של בית

המשפט לפעולותיו -בון מחוייב לקבל את אישורו של ביתמסויימים מנהל העז

 לחוק הירושה. 97מראש, כאמור בסעיף 

 

( לחוק הירושה קובע כי השכרת נכס שחוק הגנת הדייר חל עליו, על 2)97סעיף 

המשפט. הטעם לאישור נעוץ בעובדה, -מנהל העזבון לקבל את אישורו של בית

 לדוגמה ,ותית על שווי הנכסכי השכרה של נכס בדמי מפתח משפיעה משמע

, שכן, {ידוע כי נכס בו נמצא דייר מוגן, ערכו נמוך יותר מנכס ללא דייר מוגן}

נכסי העזבון, אמורים בסופו של תהליך, להתחלק בין הזכאים והשכרתו בדמי 

 מפתח לדוגמה, תכשיל חלוקה זו ותפגע קשות, לעניות דעתינו, בשווי הנכס.

 

המשפט -ינו רשאי ליתן ערובה אלא באישורו של ביתזאת ועוד. מנהל עזבון א

 ( לחוק הירושה. 4)97כאמור בסעיף 

 

מכן, -המשפט, בצו המינוי או לאחר-כן, ישנם מקרים אותם מונה בית-כמו

 ( לחוק הירושה{.5)97הטעונים את אישורו }ראה לעניין זה סעיף 
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 כינוס נכסי העזבון פרק כ"ד:

  לחוק( 98)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 98סעיף 

  

  . כינוס נכסי העזבון98"

מנהל העזבון רשאי לדרוש שנכסי העזבון יימסרו לו ושחובות שהגיעו 

 למוריש יסולקו לו, וידו בזה כיד המוריש."

  

מנהל עזבון רשאי לדרוש מכל מי שמחזיק בנכס העזבון, שלא כדין, למוסרו 

 עזבון רשאי לדרוש לסלק את כל החובות שהגיעו למורישכן, מנהל ה-לידו. כמו

, עזבון המנוחה חנה קרינרמן ז"ל נ' אסתר קליין 100942/97יפו( -ת"א )ת"א}

 . {(2002) 15378 ,(3)2002של -תק

 

כלומר, אם לא הייתה למוריש בחייו זכות עדיפה לגבות חוב מיורש עתידי, לא 

יהודית גרינשפון נ' מנחם שכטר  2390/92ע"א } תהיה לעזבון עדיפות במותו

 .{(1995) 843 ,(1, פ"ד מט)ואח'

 

מפעל משפחתי שהיה שייך למוריש ולבניו יכול להמשיך ולפעול , "כך לדוגמה

ידי בני המשפחה האחרים. ברור שאם מנהל העזבון -בדרך שהוא פעל בעבר על

יהיה בדיעה שיש צורך למנוע את המשך תפעול המפעל בידי בעלי המפעל 

הנוספים, למשל בשל חשש שאלו עלולים להבריח חומר גלם מהמפעל לידיהם 

ידי -הפרטיות, יתפוס מנהל העזבון את המפעל וידאג להמשך הפעלתו על
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 ,1965-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, ש' שילה } העל שלו"-אחרים בפיקוח

 {.216, חלק שלישי

 

 וסרוי פלוני לסרב למכאשר מנהל העזבון מבקש מפלוני למסור לידיו נכס, רשא

בטענה כי הנכס לא שייך למוריש. במקרה שכזה, על מנהל העזבון יהא להוכיח 

 כי הנכס נשוא המחלוקת היה שייך למוריש. 

 

מנהל העזבון רשאי לדרוש מהבנק שבו ניהל המוריש את חשבונותיו כי יעביר 

בדה ליבו לעו-את הכספים לקופת העזבון. על מנהל העזבון ליתן את תשומת

כן, על מנהל העזבון לפעול במהירות לקבלת -האם מדובר בחשבון משותף שאם

החי, ימשוך את הכספים, ובכך -הכספים, שכן ייתכן מקרה בו השותף השני

 ירוקן את החשבון. 

 

חוק הירושה אינו מבחין בין הנכסים הנמצאים בארץ לבין נכסים הנמצאים 

ה קושי רב למנהל העזבון לתפוס זאת, יהי-עם-בחו"ל והשייכים למוריש. יחד

ולהשיב נכסים הנמצאים בחו"ל לעזבון, שכן, "הכל תלוי בגישת אותה מדינה", 

 בה נמצאים הנכסים.  ,שם כהגדרת ש' שילה,

  

כאשר בעזבון יש שני יורשים לדוגמה ולאחד מהם נושים רבים, על מנהל 

ליורש ללא  העזבון לחלק את העזבון באופן הבא: מחצית מן העזבון תועבר

הנושים. אשר ליורש השני, מחלקו, מחצית, ישולם החוב לנושים ובאם תיוותר 

 843 ,(1, פ"ד מט)גרישפון נ' שכטר ואח' 2390/92"א }ע יתרה, זו תועבר לידיו

(1995)}. 

 

פי החוק -מנהל עזבון, שמונה לתפקידו מחוץ לישראל, אינו מוסמך על

לחוק הירושה כי מנהל  98וראת סעיף הישראלי לפעול כמנהל עזבון בישראל. ה
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לחוק  78העזבון "ידו כיד המוריש" חלה רק על מנהל עזבון שמונה מכוח סעיף 

 1030/01ת"ע )ת"א(  -המשפט ב-}דברי בית המשפט בישראל-הירושה בבית

 .{(2001) 39 ,(3)2001מש -, תקעזבון המנוח מאיר אהרון אקמן נ' בנק הפועלים
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 הזמנת נושיםפרק כ"ה: 

 לחוק( 123 -ו 99)סעיפים 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 99סעיף 

  

 . הזמנת נושים 99"

)א( מנהל העזבון חייב להזמין את נושי המוריש להודיע לו בכתב על 

תביעותיהם; ההזמנה תפורסם ברבים ולמתן ההודעה תיקבע תקופה 

 לפחות מיום הפרסום. של שלושה חודשים 

המשפט רשאי לפטור את מנהל העזבון מן החובה להזמין את -)ב( בית

 הנושים, אם ראה שבנסיבות העניין אין הצדקה להזמינם. 

)ג(   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת מנהל העזבון לסלק 

 חובות העזבון שעליהם נודע לו בדרך כל שהיא."

  

 קובע כדלקמן: 1965-התשכ"הלחוק הירושה,  123סעיף 

  

 . הזמנת נושים123"

)א( היורשים רשאים להזמין את נושי המוריש להודיע להם בכתב על 

תביעותיהם; ההזמנה תפורסם ברבים ולמתן ההודעה תיקבע תקופה 

 של שלושה חודשים לפחות מיום הפרסום.

)ב( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת היורשים לסלק חובות 

 זבון שעליהם נודע להם בדרך כל שהיא."הע
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כאשר בוחר יורש לזמן את נושי המוריש לשטוח תביעותיהם כנגד המוריש, 

ממקרא חוק הירושה ותקנות הירושה, לא מצאנו כל } והוא מפרסם הודעה

הוראה בדבר אופן הפרסום. לדעתינו, על הפרסום להיות בעיתונות כשם 

צו קיום צוואה. המטרה היא להביא לכך  שמפורסמת בקשה למתן צו ירושה או

המזמינה { כי ההזמנה להגיש תביעות תפורסם ברבים, כלומר בעיתונות ארצית

לחוק הירושה,  99פי סעיף -יודגש כי על} אותם להגיש תביעותיהם כאמור

, הרי שזימון זה יכול לפטור את {חובה על מנהל עזבון ליתן הזימון כאמור

נושה באם הנושה לא דרש את חובו, למרות היורש מתשלום חוב כלפי 

"חולק העזבון אחרי  )א( לחוק הירושה קובע כי127הפרסום, שכן סעיף 

ואחרי שסולקו החובות שהיו  123או לפי סעיף  99שהוזמנו הנושים לפי סעיף 

ידועים בזמן החלוקה, אין יורש אחראי לחובות שלא סולקו אלא אם הוכח 

 ".ד כדי שוויו של מה שקיבל מן העזבוןשידע עליהם בזמן החלוקה וע

  

לחוק  123מנת שהיורש יוכל להינות מן ההגנה שמעניק לו סעיף -כן, על-על

הירושה, עליו לזמן את הנושים. יודגש כי אין לראות בפרסום בדבר בקשה 

 99למתן צו ירושה או צו קיום צוואה משום פרסום לזימון נושים לפי סעיפים 

 . לחוק הירושה 123או 

  

מנת לסלק את חובות העזבון, על מנהל העזבון להזמין את נושי המוריש -על

להגיש את תביעותיהם כנגד העזבון. יוער כי, אם היה מקום להניח שיהיה 

בעזבון כדי סילוק כל חובות העזבון, רשאי מנהל העזבון לסלק חובות גם לפני 

 . {ושה)א( לחוק היר105ראה סעיף } גמר בירורם של שאר החובות

 

המשפט לבדוק בזהירות מיוחדת את -כשמדובר בתביעה נגד עזבון, על בית

ההוכחות, כי הרי אין לדעת אם הנפטר, אילו היה חי, לא יכול היה לטעון 

טענות ולהביא הוכחות שהיה בהן כדי להכשיל את התביעה, אך חובת זהירות 
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ל דברי המשפט רק להימנע עד כמה שאפשר להסתמך ע-זו מטילה על בית

 תלויות בו. -התובע בלבד ולכן יידרשו הוכחות מהימנות בלתי

  

תלויות, יש בכך -המשפט הוכחות מספיקות ובלתי-במקרה שבו היו בפני בית

עזבון המנוח מחמד שריידי נ' חמד עלי  118/75ע"א } להצדיק קבלת התביעה

 .{(1977) 659 ,(2, פ"ד לא)מנסור

 

חראי על כינוס נכסי העזבון וחלוקתו. כאשר מתמנה מנהל עזבון, הוא הא

יודגש כי מינוי מנהל עזבון אינו גורע מזכותם של הנושים לפתוח או להמשיך 

-לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז 78סעיף }ראה גם  בהליכי הוצאה לפועל

1967 .} 

 

כך גם נקבע כי מינוי מנהל עזבון איננו משמש עילה להסרת עיקול על נכס של 

 631 ,(2, פ"ד כו)צין נ' לוי 583/71ע"א } המשפט-ידי בית-לעזבון שהוטל ע

(1972}). 

 

צין נ'  583/71ע"א } מנהל עזבון הבא תחת המנוח, לא יכול להעביר נכס מעוקל

המשפט לעכב -זאת, בסמכותו של בית-עם-. יחד{(1972) 631 ,(2, פ"ד כו)לוי

לחוק  77עיף באופן זמני פעולות של הוצאה לפועל בנכסי העזבון כאמור בס

 הירושה. 

 

)א( לחוק הירושה, על הנושים להגיש את תביעותיהם, תוך 99פי סעיף -על

 שלושה חודשים לפחות מיום הפרסום. 

 

לחוק הירושה קובע כי על מנהל העזבון להגיש פרטת  84זאת, סעיף -לעומת

 ימים.  60עזבון תוך 
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בון צריך מנהל רואים אנו כי בין שני הסעיפים קיימת סתירה. בפרטת העז

 העזבון לכלול, בין היתר, את התביעות שהוגשו כנגד העזבון. 

 

כן, כיצד יגיש את הפרטה כאשר המועד להגשת תביעה לא עבר? לא מצאנו -על

הזדמנות זו אנו קוראים בהמשפט כל התייחסות לסתירה זו ו-בפסיקת בתי

 למחוקק לתקן את הסתירה כאמור. 

  

, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההלחוק הירושה,  פירוש} לגישתו של ש' שילה

 על נושה לפעול כדלקמן:{, 225

 

 תביעה בכתב. 1

פה על חוב המגיע לנושה, ואולם, נדמה שהאמור -"אין להסתפק בהודעה בעל

פה על -ידי הודעה בעל-כלל, את דרישת הכתב. על-קטן )ג( מייתר, בדרך-בסעיף

יא' על קיום החוב, ולכן עליו תביעותיהם 'נודע )למנהל העזבון( בדרך כל שה

לטפל באותו חוב כאילו ההודעה עליו הייתה בכתב. יוצא, שלכתחילה יש 

 פה תספיק."-לדרוש הודעה בכתב אולם בדיעבד גם תביעה בעל

  

פה תגרור אחריה מחלוקות רבות, שכן, ייתכן ולא -הודעה בעלאנו סבורים כי 

פה. מה גם, שנשאלת -יעתם בעליהיה בידי הנושים להוכיח כי הודיעו אודות תב

פה, האם למנהל העזבון או די בהודעה -השאלה, למי תינתן ההודעה בעל

 למזכירתו.

  

 הנושים -התביעה . 2

 "חייבים לתבוע, ובכתב, את המגיע להם, ממנהל העזבון."
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 דין-סמך פסק-תביעה על. 3

ו כנגד משפט מוסמך שפסק לטובת-דין של בית-"אין די בכך שבידי תובע פסק

 הדין."-סמך פסק-המוריש, אלא עליו לפנות למנהל העזבון עם תביעתו על

  

 פירוט התביעה. 4

"החובה על הנושים להודיע למנהל העזבון בכתב על תביעותיהם אינה כוללת, 

לדעתי, חובה לפרט מה היא התביעה ומה הבסיס שלה. לכן גם אין צורך לפרט 

וריש ועד התשלום בפועל. מאוחר את הריבית המגיעה לנושה מאז מות המ

לדרוש  -ואולי גם חייב  -יותר, כשמנהל העזבון יבדוק את התביעות, הוא רשאי 

את כל הפרטים הרלוונטים ואת כל המסמכים הרלוונטים לתביעה נגד 

 העזבון."

 

קרן הגימלאות המרכזית של ההסתדרות בע"מ } 9287/06עב' )איזורי ת"א(  -ב

-עלהדין כי -{ קבע בית(2008) 8702, 8698(, 2)2008עב -, תקפרידה שאלתיאל -

פי חוק הירושה, מנהל העזבון חייב להזמין את נושי המוריש ולהודיע על 

 מכן יש לסלק את חובות הנפטר. -לאחר הירושה{ לחוק 99סעיף }תביעותיהם 

 

במקרה דנן התובעת איננה נושה, מאחר ותביעתה הוגשה רק כשנתיים לאחר 

 נוחה, לפיכך סעיפי החוק דלעיל אינם חלים במקרה דנן.מותה של המ
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 במה מסלקים חובות העזבוןפרק כ"ו: 

 לחוק( 100)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 100סעיף 

                           

  . במה מסלקים חובות העזבון100"

שתמש מנהל העזבון בראש ובראשונה )א( לסילוקם של חובות העזבון י

 בכספים הנמצאים בעזבון. 

)ב( במידה שסילוק החובות מצריך מימוש של נכסי עזבון, יציע אותם 

מנהל העזבון תחילה ליורשים ויתן להם שהות סבירה לרכשם במחיר 

 שאינו נופל ממחיר השוק. 

וד )ג( ציווה המוריש נכס מסויים לפלוני, לא ימומש אותו נכס כל ע

 אפשר לסלק חובות העזבון מתוך נכסי עזבון אחרים. 

המשפט רשאי לתת למנהל העזבון הוראות שונות מהוראות -)ד( בית

סעיף זה, ורשאי הוא להורות לו שמכירתם של נכסי עזבון תהיה בדרך 

 שנכסים כאלה נמכרים בהוצאה לפועל או בדרך אחרת שיקבע."

  

ך את מנהל העזבון, לצורך יעילות של )א( לחוק הירושה, בא להסמי100סעיף 

מנת שלא ליתן לנושים -חיסול החובות, לשלמם מתוך כספים זמינים, וזאת על

 להמתין לתשלום חובות העזבון מתוך הנכסים הטעונים מימוש. 
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כך גם אין כל מניעה כי חובות העזבון ישולמו מתוך הכספים הזמינים 

ניהול עזבון המנוחה  3021/05יפו( -בש"א )ת"א} הנמצאים בחשבון הבנק

 .{(2005) 193 ,(2)2005מש -, תקצפריה זנקביץ' ז''ל נ' האפוטרופוס הכללי

 

טרחת מנהל העזבון הוא חוב השייך לעזבון. סוגיית אחריות -תשלום שכר

לחוק  134 -ו 133, 100היורשים להוצאות העזבון וחובותיו מוסדרת בסעיפים 

ולה כי קיימת שונות באחריות לחובות, בין הירושה. מעיון בסעיפי חוק אלה ע

 פי זכאותם בצוואה.-היורשים השונים, על

 

המשפט יוצא מנקודת הנחה כי המוריש מעוניין שהזוכים במנות יזכו -בית

במנות "נטו" ובשלמות, ולא יחוייבו לשלם את חובות העזבון מתוך המנות. 

על נכסי העזבון  כן המוריש מעוניין כי החובות כאמור יפלו במלואם-כמו

הכלליים. לכן מנה ספציפית תבוא רק בסוף התור לעניין סילוק חובות העזבון, 

אם אין בנכסיו הכללים של העזבון כדי לכסות את מלוא החובות וההוצאות, 

 לחוק הירושה.  133כאמור בסעיף 

 

דעת והוא רשאי, בנסיבות העניין, לקבוע -המשפט שיקול-יודגש כי לבית

היה מעוניין לפטור את מקבלי המנות מתשלום חובות העזבון.  שהמוריש לא

דעת, תיעשה במשורה ורק -זאת, הזכות כאמור להפעיל את שיקול-עם-יחד

בש"א )יר'( } במקרים בהם קיימות ראיות מוצקות לגבי כוונתו של המוריש

 ,(2)2008מש -, תקעזבון המנוח א' נ' ז"ל נ' האפוטרופוס הכללי ואח' 58493/07

509 (2008)}. 

 

בנק הפועלים בע"מ נ' עזבון המנוח בן ציון מכלוף ז"ל } 12920/01ת"א )יר'(  -ב

{ עסקינן בצוואה הקובעת מפורשות כי (2003) 17568 ,(4)2003של -, תקואח'

 את חובות העזבון יש לסלק מתוך נכסי העזבון. 
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כסי מכיוון שמחצית הדירה היא במסגרת "נהמשפט כי -לאור הנ"ל, קבע בית

העזבון" הרי שלאור האמור לעיל התוצאה היא שדבר ראשון, מחצית הדירה 

 של העזבון צריכה לפרוע את חובות העזבון.

  

ידי -לחוק הירושה עוסק באופן סילוק חובות העזבון על 100כאמור, סעיף 

 מנהל העזבון. סעיף זה מקים מחלוקת באשר לפרשנותו. 

  

ושה הוא ביצועי בלבד ביחסים שבין העזבון לחוק היר 100יש הגורסים כי סעיף 

לנושים ואין לו כל השלכה על החלוקה המהותית בנטל החוב בין היורשים 

)א( לחוק הירושה הקובע כי 134ידי סעיף -עצמם, שכן, עניין זה מוסדר על

 היורשים בינם לבין עצמם נושאים בחובות העזבון לפי יחס חלקיהם בעזבון

מנות של בנק לאומי לישראל בע"מ נ' האפוטרופוס חברה לנא 2017/79ת"ע }

 . {195 ,(ב, פ"מ מא)הכללי ואח'

 

לחוק הירושה הינו מהותי והוא חל גם  100זאת, יש הגורסים כי סעיף -לעומת

וקסמן נ'  2041/97המ' )חי'( } ביחסים שבין היורשים בינם לבין עצמם

 . {903( 1, דינים מחוזי לב)האפוטרופוס הכללי

 

לחוק  100י מיקומם של הסעיפים הוא שמעיד על כוונת המחוקק. סעיף נראה כ

ידי מנהל -הירושה משובץ בפרק השישי בסימן ד' שעניינו: "ניהול העזבון על

לחוק משובץ בסימן ו' שעניינו: "אחריות היורשים  134העזבון", ואילו סעיף 

 לחובות העזבון".

  

לצורך היעילות, להסמיך את  לחוק הירושה נועד, 100כי סעיף  ,רוצה לומר

מנהל העזבון לשלם לנושים מתוך הכספים שנמצאים תחת ידו בלא שיהא 

)א( לחוק הירושה, עניינו, 134ואילו סעיף  ,צורך להמתין עד אחרי מכירת הנכס
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בש"א )ת"א( } בחלוקה פנימית של חובות העזבון בין היורשים ובין עצמם

 14 ,(4)2002מש -, תקנ' עובדיה אפרת קושוקרו ביילה עזבון המנוחה 3808/02

(2002)}. 

 

במקרה וציווה המוריש נכס מסויים לאחד הזוכים, חזקה לכאורה כי המוריש 

רצה שנכס זה יועבר לזוכה כפי שהוא, ומכאן כי אין לשלם מתוכו את חובות 

 העזבון. 

  

שונה המצב אם העזבון אינו יכול לשלם את חובותיו מתוך נכסים שלא נכללו 

)ג( לחוק הירושה. במצב דברים זה, כאשר לא קיימים 100במנות כאמור בסעיף 

נכנסים שיוריים וכל הזוכים זכו במנות, יש לפגוע במנות בין שהן כספיות ובין 

 שהן נכסיות, בצורה יחסית, בשיעור חלקו בעזבון ביחס לכלל נכסי העזבון

-, תקעובדיה אפרתנ'  קושוקרו ביילה עזבון המנוחה 3808/02ש"א )ת"א( }ב

 .{(2002) 14 ,(4)2002מש 

 

לחוק הירושה האם הוא  100אנו סבורים כי אפשרות נוספת להבנתו של סעיף 

פי -ידי ההבחנה באיזה סוג חלוקת עזבון מדובר, על-ביצועי או מהותי, היא על

 ידי צוואה.-דין או על

 

ן הוראות ה -לחוק הירושה  100והוראת סעיף לחוק הירושה  51הוראת סעיף 

 6070/99תמ"ש )ת"א(  -המשפט ב-}דברי בית משלימות, התואמות זו את זו

 .{(2002) 213 ,(1)2000מש -, תקעזבון המנוח אלג'ם נ' אביבה מנחם

 

)ב( לחוק הירושה הן הוראות כלליות בעניין 100 -)א( ו100הוראות סעיפים 

פי העזבון ורק פי הוראות אלה החובות מסולקים תחילה מכס-ניהול עזבון. על
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מכן על דרך של מימוש נכסי מקרקעין המהווים חלק מהעזבון, כאשר -לאחר

 ליורשים דין קדימה על פני מציעים חיצוניים. 

 

הסדר כללי זה נסוג כאשר בעזבון "נכס מנה", שאזי חלה הוראה ספציפית של 

 .)ג( לחוק הירושה100סעיף 

 

ו לתת מענה להחזר חוב לחוק הירושה לא נועד 100בסעיף שהסדרים אלה 

באשר ל"שיעבוד מנה", במערכת  המובטח בשיעבוד מנה של נכס מסויים.

כי  )ב( לחוק הירושה51היחסים הפנימיים בין היורשים מורה הוראת סעיף 

'אין הזוכה זכאי לדרוש מן היורשים האחרים סילוקו של שיעבוד, ששועבד בו 

 ". ידי המצווה'-הנכס על

  

"מידה שסילוק החובות מצריך מימוש ב הירושה קובע כי )ב( לחוק100סעיף 

של נכסי עזבון, אזי, מנהל העזבון יציע את הנכסים כאמור, ליורשים, ויתן 

להם תקופת זמן סבירה כדי שיוכלו לרוכשם. על היורשים, במקרה כזה, להציע 

  ".הצעת רכישה שלא תפחת ממחיר השוק

 

דרך  המשפט הסמכות לקבוע באיזו-)ד( לחוק הירושה קובע כי לבית100סעיף 

הדעת, קרי, הסמכות, -המשפט יש את השיקול-כן לבית-יימכרו הנכסים. כמו

לחוק  100לקבוע כל הוראה אחרת השונה מן האמור ההוראות שבסעיף 

 הירושה. 
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 חובות מובטחיםפרק כ"ז: 

 לחוק( 101)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 101סעיף 

  

 . חובות מובטחים 101"

חוב מחובות המוריש שהיה מובטח ערב מותו, אין הוראות חוק זה 

 פוגעות בגבייתו מתוך הבטוחה."

  

לחוק הירושה, דן בחובות שהיו מובטחים ערב מותו של המוריש.  101סעיף 

לי סעיף זה הינו כללי ומקנה חסינות להפעלת וגביית החוב מתוך הבטוחה, מב

 שהוראות חוק הירושה יפגעו בבטוחה זו ובזכות הקדימה של גביית החוב. 

 

כלומר, במערכת היחסים החיצונית, בין היורש והנושה, החוק הכללי בנוגע 

אף שגם דיני הירושה מכירים בעדיפות -לחוב מובטח גובר על חוק הירושה, על

בטח, בכך בין נושים וקובעים כי נושה מובטח עדיף על נושה שאינו מו

שביכולתו לבחור בדרך של מימוש המשכון וגביית החוב מהמקרקעין שהיוו 

מש -, תקעזבון המנוח אלג'ם נ' אביבה מנחם 6070/99תמ"ש )ת"א( } בטוחה

2000(1), 213 (2000)} . 

 

כך לדוגמה, נכס בישראל ששועבד כערובה לחיוב, חל עליו חוק המשכון, 

לחוק המשכון, הנושה זכאי  1. לפי סעיף ("חוק המשכון)להלן: " 1967-התשכ"ז

להיפרע מן הנכס הממושכן אם לא סולק החיוב. המשכון אינו נכנס בגדר 
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העזבון של הממשכן שנפטר, העומד לחלוקה בין יורשיו, כל עוד לא סולק 

 החיוב שכערובה לו מושכנו.

  

ון זכותו של מקבל המשכון גוברת על זכויות היורשים או זכויות נושי העזב

 שאינם מובטחים.

  

לעניין חוב שאינו מובטח, ההסדר המעוגן בדיני הירושה הינו הסדר ספציפי 

ועדיף על הוראות חוק ההוצאה לפועל. בעל חוב שאינו מובטח מן הראוי 

 ידי מנהל העזבון. -שימתין לבירור החובות וסילוקם על

  

לתו, רשאי בעל חוב שאינו מובטח, אשר סבור שמנהל העזבון מעכב את פעו

תמ"ש )ת"א( } המשפט בבקשה למתן הוראות למנהל העזבון-לפנות לבית

 . {(2000) 213 ,(1)2000מש -, תקעזבון המנוח אלג'ם נ' אביבה מנחם 6070/99

 

פי ניסוחו, מתאר סיטואציה בה המוריש הוא -לחוק הירושה, על 101סעיף 

העזבון, מתוקף שהעניק את הבטוחות, אולם, נראה כי גם אם במהלך ניהול 

תפקידו ובמסגרת פעולות ניהול העזבון, העניק מנהל העזבון, או היורשים, 

לחוק הירושה,  101בטוחות, יחול לגביהן דין זהה לאמור בהוראת סעיף 

עיוני פרופ' ג' טדסקי "חובות העזבון" } כבטוחות שניתנו ערב פטירת המוריש

 . {14תשל"ו(, ה)ה  משפט
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תנאי -ת בעתיד וחובות עלחובופרק כ"ח: 

 לחוק( 102)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 102סעיף 

  

  תנאי-. חובות בעתיד וחובות על102"

-תנאי רשאי בית-חוב מחובות המוריש שלא הגיע זמן פרעונו וחוב על

המשפט, אם ראה סיבה לכך, להורות שיובטח או שיסולק כפי שיקבע, 

 ירעון או בטרם התקיים התנאי."אף לפני זמן הפ

  

לחוק הירושה עוסק במערכת היחסים החיצונית שבין יורשים  102סעיף 

 תנאי.-ונושים, של חובות בעתיד וחובות על

 

המשפט קבעה כי מנהל העזבון יכול לפעול גם לגבי חובות לטובת -פסיקת בתי

ו שיקים העזבון, שלא הגיע זמן פרעונם. כך למשל, כאשר נשארים שטרות א

-בעזבון המוריש שלטובתו ניתנו, מנהל עזבונו או יורשיו יכולים לתבוע על

אף שאין מנהל העזבון הוא המחזיק בשיקים, רשאי הוא לאכוף את -פיהם. על

 326/78ע"א } תשלומם על יסוד הטענה שהשיקים הם חלק מנכסי העזבון

רחמים  351/63ע"א  (;1980) 792( 3, פ"ד לד)יהודית גרבוב ואח' נ' חיים פישמן

בנימין תמרי נ' נחום  123/60(; ע"א 1963) 109, פ"ד יח ואח' נ' דוד מזרחי

 .{(1960) 1145, פ"ד יד ליפשיץ ואח'
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כן, עובדה זו -ייתכנו מקרים בהם קיימים חובות שטרם הגיע זמן פרעונם ועל

-לחוק הירושה קובע כי בית 102תקשה על חלוקתו של העזבון. לכן, סעיף 

שפט רשאי להורות כי חוב שעתיד להיפרע, יובטח או שיסולק אף לפני זמן המ

 המשפט. -פרעונו והכל כפי שיורה בית

  

המשפט יכול להורות כי -כך לדוגמה, באם המוריש רכשעסקה בתשלומים, בית

שאר התשלומים העתידיים, ישולמו במועד אחד כפי שיקבע. בעשותו כן, פורע 

 , דבר שיקל על חלוקתו של העזבון. העזבון את התשלום העתידי

  

המשפט כי -{ קבע בית409, דינים עליון מ גרישפון נ' שכטר} 2390/02ע"א  -ב

"כאשר מדובר בחייב סולבנטי ומקום שטרם נוצרה זכות לצד ג' להיפרע מאותו 

יורש, עומד העזבון כנושה יחיד של אותו חייב. במקרה שכזה יוכל העזבון 

ע לו בדרך הנראית לצדדים הנוגעים בדבר, ובכלל זה אף לגבות את החוב המגי

על הדרך של "התחשבנות" או "הפחתת" חובו של יורש המגיע לו מהעזבון. 

מדובר בפעולה חשבונאית פשוטה המשמשת כאמצעי לגביית חוב ותו לו. לא 

כן, מקום בו מדובר בחייב חדל פירעון, או מקום בו נוצרה זכות לצדדים 

מאותו חייב. במקרה שכזה נאבקים צדדים מספר על זכותם  נוספים להיפרע

לגבות חובם מן החייב. התוצאה במקרה כזה תיקבע לפי סדרי העדיפויות 

הקבועים בחוק ואין להפוך סדרי בראשית וליצור עדיפות מלאכותית לנושה זו 

או אחר. בגביית החוב מעמד העזבון כמעמדו של נושה רגיל ואין לו עדיפות 

 ".החוב, ומכאן שלא ניתן לקזז את חובו של היורש מחלקו בעזבוןבגביית 

 

ידי מוריש ופרעונה לא נדרש טרם פטירתו, עשויה להיכנס -ערבות שניתנה על

תנאי -עלבבחינת חוב עתידי או חוב הירושה לחוק  102לגדרו של סעיף 

השווה, על דרך ההיקש, להלכה לפיה חוב בגין ערבות שמימושה לא נדרש }

מתן צו פירוק של חברה, אינו ניתן לקיזוז כנגד חוב של הערב לחברה טרם 
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אל על אגודה שיתופית חקלאית ברמות  826/88ע"א ; בהיותו חיוב עתידי

 247 ,(2ד מה)", פהשבים בע"מ נ' קרן החקלאות השיתופית בע"מ )בפירוק(

הספקה חברה מרכזית לחקלאות בע"מ )בפירוק( נ'  4316/90(; ע"א 1991)

(; 1995) 133 ,(2ד מט)", פא אבן יהודה אגודה חקלאית שיתופית בע"מאגר

 -הספקה חברה מרכזית לחקלאים בע"מ )בפירוק( נ' בית יצחק  5005/90ע"א 

 458 ,(3ד מט)", פשער חפר, אגודה שתופית להתיישבות חקלאית בע"מ

מקט בע"מ )בכינוס נכסים ובפירוק( נ' החברה לבטוח  4752/92(; ע"א 1995)

 {.(1997) 214 ,(2ד נא)", פיכוני סחר חוץ בע"מס

 

עזבון המנוח סלים מקלדה ז"ל נ' מקלדה } 3240/08)מחוזי חי'( בר"ע  -ב

המשפט כי במקרה -{ קבע בית(2008) 15428, 15424(, 2)2008מח -, תקמלכה

נדרש להוראת המשפט אינו -לכן ביתלא בחיוב עתידי או מותנה עסקינן ודנן, 

 הירושה.  לחוק 102סעיף 
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 הוצאות ניהול העזבון פרק כ"ט:

  לחוק( 103)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 103סעיף 

  

  . הוצאות ניהול חשבון103"

הוצאות ניהול העזבון, לרבות שכרו של מנהל העזבון, יחולו על העזבון 

 או מקצתן, על צד אחר."המשפט שיחולו, כולן -אם לא הורה בית

  

לחוק הירושה קובע כי הוצאות ניהול שהוציא מנהל העזבון במהלך  103סעיף 

הרגיל של ביצוע תפקידו, יכוסו מ"כיסו" של העזבון. בטרם יחולק העזבון, על 

}אשר לשכרו של  העזבון לשלם את כל הוצאות הניהול שהוציא מנהל העזבון

 . רטרחתו של מנהל העזבון{מנהל העזבון ראה בפרק העוסק בשכ

  

לחוק הירושה, הוצאות ניהול העזבון, מצויות בראש סדר  104פי סעיף -על

העדיפויות, קרי, הוצאות הניהול יחולקו לאחר ההוצאות הכרוכות בהלווייתו, 

 בקבורתו ובהצבת מצבה על קברו של המנוח.

  

ות ניהול". לחוק הירושה איננו מפרט מה יבואו בגדרם של "הוצא 103סעיף 

ריבית על הלוואה שלקח מנהל העזבון עבור העזבון, תשלום פיצויים שנפסקו 

 עקב פעילותו של מנהל העזבון במסגרת תפקידו, הינם חלק מהוצאות הניהול.

  

 המשפט לקבוע ולהורות אחרת. -גם בסעיף זה רואים אנו, כי בסמכותו של בית
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ברים, גם הוצאות הכרוכות הוצאות ניהול העזבון כוללות בתוכן, מטבע הד

. בהיעדר הוראה דומהבניהול הליכים משפטיים, ובהן אגרות, ערבונות וכ

אברהם וגיל  4029/94רע"א  -המשפט ב-}דברי בית אחרת יישא בהן העזבון

 .{(1994) 157 ,(3)94על -, תקדין נ' יד ושם ואח'-קלר, עורך

 

, פ"ד שפטי לממשלההקרן לטיפול בחסויים נ' היועץ המ} 2886/00ע"א  -ב

-טענה המערערת כי הוצאותיו של מנהל עזבון שאיננו עורך{ (2001) 62 ,(5נה)

דין, הן בגדר "הוצאות -דין עבור שירותים משפטיים שקיבל העזבון מעורך

לחוק הירושה וכי אין לנכותן  103ניהול העזבון", החלות על העזבון לפי סעיף 

 ערעור דחה את הערעור. משפט של -משכרו של מנהל העזבון. בית
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 סדר עדיפות בין חובות העזבוןפרק ל': 

 לחוק( 104)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 104סעיף 

  

 )תיקון התשל"ג(                                        . סדר עדיפות בין חובות העזבון104"

( יסולקו לפי סדר "ות העזבוןחוב: ")א( הסכומים הבאים )בחוק זה

 עדיפות זה: 

ההוצאות הכרוכות בהלוויית המוריש, בקבורתו ובהצבת  (1)

 מצבה על קברו לפי הנהוג באותן נסיבות; 

ההוצאות של צו ירושה, של צו קיום ושל ניהול העזבון  (2)

 במידה שהן חלות על העזבון; 

במותו  ( החובות שהמוריש היה חייב ערב מותו ולא נתבטלו3)

פי -( לרבות המגיע לאשתו על"חובות המוריש: ")בחוק זה

 כתובה במידה שסכום הכתובה אינו עולה על סכום סביר; 

פי עילה הנובעת מקשר -( המגיע לבן זוגו של המוריש על4)

( והמגיע לבן זוג לפי 3האישות, פרט לכתובה כאמור בפסקה )

לפי הסכם , או 1973-זוג, התשל"ג-חוק יחסי ממון בין בני

 ממון כמשמעותו באותו חוק. 

 )ב( חובות העזבון בעלי עדיפות שווה יסולקו לפי יחס הסכומים שלהם.

)ג( עדיפותם של מיסים ותשלומי חובה אחרים תהיה בהתאם 

 להוראות החוקים הדנים בהם.

 חובות העזבון עדיפים על מזונות מן העזבון." )ד(
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כסי העזבון ולסלק את כל חובות תפקידו של מנהל העזבון הוא לכנס את נ

עזבון המנוח אלג'ם נ' אביבה  6070/99תמ"ש )ת"א( } פי דין קדימה-העזבון על

. הוצאות קבורה, מצבה, הוצאות צו {(2000) 213 ,(1)2000מש -, תקמנחם

עזבון המנוח ד' א' ז"ל נ' י'  1568/07יפו( -בש"א )ת"א} ירושה, קיום צוואה

טרחה -וניהול העזבון לרבות שכר{ (2007) 92 ,(3)2007מש -, תק)ג'( א' ואח'

ת"ע )ת"א( } מנהל עזבון אילו חובות העזבון שעל מנהל העזבון לסלקם תחילה

{, 195 ,, פ"מ מא)ב(חברה לנאמנות של בל"ל נ' האפוטרופוס הכללי 2017/79

מכן תבוצע -, ורק לאחרלחוק הירושה{ 100}כאמור בסעיף  מכספי העזבון

עזבון המנוח אלג'ים נ'  6070/99תמ"ש )ת"א( } ית בין היורשיםהתחשבנות סופ

 .{(2000) 213 ,(1)2000של -, תקאביבה מנחם

 

פי סדר העדיפויות -אם בידי היורשים לא יימצאו הוכחות כי החובות שולמו על

המשפט להסיק כי -המתואר בסעיף זה או בהוראות חוק אחרות, על בית

, פ"ד נורית דרויש נ' מלכה לוסטהאוז 810/77ע"א } הוראות הסעיף הופרו

 .{(1979) 355 ,(3לג)

 

)ב( לחוק הירושה קובע כי חובות עזבון בעלי עדיפות שווה, יסולקו 104סעיף 

)ב( לחוק 105לפי יחס הסכומים שלהם. הוראת הסעיף כפופה להוראת סעיף 

המשפט להורות על סדר חלוקה שונה, כאשר אין -הירושה, לפיה, רשאי בית

 זבון כדי לכסות את כל החובות. בע

  

, עזבון המנוח שרון נסים ז"ל נ' המוסד לביטוח לאומי} 2604/06ב"ל )נצ'(  -ב

( 3)104המשפט כי בהתאם לסעיף -קבע בית{ (2007) 1260 ,(2)2007עב -תק

לחוק הירושה, הרי שכל חובות המנוח אשר לא התבטלו עם פטירתו הם, 

ים, וזאת לאחר ההוצאות הכרוכות בהתאם לסדרי העדיפויות השלישי

בהלוויית המנוח, בקבורתו ובהצבת מצבה על קברו, לפי הנהוג באותן נסיבות 
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במידה שהן  ,ולאחר ההוצאות של צו ירושה, של צו קיום ושל ניהול העזבון

 חלות על העזבון.  

 

וכן, "חובות מובטחים נגבים מהבטוחה עוד לפני שפורעים את יתר החובות 

אינן פוגעות בחובות מובטחים  104... גם הוראות סעיף 104בסעיף  המופיעים

, שהם 104וסילוקם של חובות קודם לסילוקם של יתר החובות המנויים בסעיף 

ש' שילה } למעשה כל החובות האחרים שבהם רשאי מנהל העזבון להכיר"

 {.246, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, 

 

{ עסק (1993) 793 ,(2, פ"ד מז)תר הגר נ' חנה הגר ואח'אס} 1482/92ע"א  -ב

המשפט בטענת היורשים, לפיה, זכותם לקבוע את אופן ההלוויה, קבורת -יתב

 דחה טענה זו.  כב' השופט מ' אלוןהמנוח וצורת הכיתוב בצוואה. 

 

לחוק הירושה מטיל על היורשים את החיוביים  102סעיף עוד נקבע כי 

חובת הקבורה והנלווה לה חלה על המשפחה, מכוח דיני  הכספיים בלבד ואילו

 המשפחה הכלליים, ללא קשר לזהות היורשים. 

  

, ברטמן חנה נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי רכב בע"מ} 2376/98ת"א )פ"ת(  -ב

"התלויים לא הוכיחו המשפט כי -{ קבע בית(2002) 19829 ,(1)2002של -תק

פי דין )חוק הירושה( ההוצאות -ן ועלהוצאות אישיות שאינן קשורות לעזבו

הכרוכות בהלויית המנוח ובקבורתו הן חובות העזבון ולא של התלויים או 

פי דברי התובעת, כאמור, לעזבון -לחוק הירושה(. ועל 104היורשים )ראה סעיף 

 ".פי דין היה עליו לשמש להוצאות אלה-היה סכום אותו קבלה ואשר על

 

בדרגה השווה עם יתר חובות העזבון, אולם,  המחוקק קבע את חוב הכתובה

"סכום סביר" בלבד -בשונה מחובת העזבון בכללותם, הגביל את חוב הכתובה ל
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-"כדי למנוע ממוריש כלשהו קיפוח נושים אחרים, ובמיוחד כאשר בדרך וזאת

סמך תמורה שנתנו למוריש. אלמלא -כלל נושים תובעים את המגיע להם על

היה יכול אדם לנפח את סכום הכתובה ובמקרה קטן זה, -הוראות סעיף

שהעזבון אין בו די כדי לשלם לכל הנושים, הרי שחוב הכתובה יקטין את 

יצחק פילוסוף  293/72ע"א } הסיכוי של הנושים לגבות את חובם מן העזבון"

 .{(1973) 535 ,(2, פ"ד כז)דין נ' "תעוז" קופת תגמולים בע"מ-עורך

 

הכתובה, מעבר ל"סכום הסביר" ניתן יהיה לגבות  יודגש, כי את יתרת סכום

 ( לחוק הירושה. 4)א()104פי הוראות סעיף -על

 

 809 ,(3, פ"ד נד)הדין הרבני האיזורי בירושלים-לוי נ' בית} 2621/00בג"צ  -ב

כי האישה זכאית לגבות את כתובתה  כב' השופט א' ברקקבע { (2000)

ותיו של חוק הירושה, המגיע פי הורא-מהדירה, מצויה בחוק הירושה. על

( לחוק 3)א()104פי כתובתה הוא חוב של העזבון כאמור בסעיף -לאישה על

 הירושה. 

 

ד"ר אסנת וקסלר נ' עזבון המנוח ויליאם וקסלר } 12362/01יפו( -עז' )ת"א -ב

"דמי הכתובה המשפט כי -{ קבע בית(2004) 436 ,(3)2004מש -, תקז"ל ואח'

, ואין מניעה 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 104לפי סעיף הינם חוב של העזבון, 

פי דיני -להחיל על הסכום הנומינלי שנכתב בכתובה את שיערוך הסכום הזה על

 ".השיערוך של הדין הכללי

  

 ,(2)2001מש -, תקשלום עמר הלוי נ' כנרת עמר הלוי} 2560/99ת"ע )ת"א(  -ב

וק הירושה המגיע לאישה פי הוראות ח-המשפט כי על-קבע בית{ (2001) 174

( לחוק הירושה, 3)א()104פי כתובתה הוא חוב של העזבון, כאמור בסעיף -על
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פי הכתובה יש לנכות מחלקה כיורשת, כאמור בסעיף -ואת המגיע לאישה על

 )ג( לחוק הירושה.11

 

)א( לחוק הירושה, 104הגבלת זכותה של אלמנה לדמי הכתובה הקבועה בסעיף 

פי הדין -ום, אינה ההגבלה היחידה על הזכות, אלא שעלדהיינו סבירות הסכ

 העברי מוגבלת זכותה עד כדי מחצית משווי העזבון.

 

)הוצאת ראובן מס בע"מ, מהדורה  דיני משפחה}בספרו  שרשבסקי 'ד"ר ב

מקרה והכתובה גדולה מערך חצי העזבון, ב"{ סבור כי 249 ,רביעית מורחבת(

מנה בחצי העזבון באופן שתפסיד את ניתנת ליורשים הזכות לסלק את האל

ת"ע  }ראה גם עודף כתובתה והחצי השני של העזבון הוא של היורשים"

(, 3)2008מש -, תקח' ש' נ' עזבון המנוח צ' ש' ז"ל 101551/08)משפחה ת"א( 

414 ,417 (2008).} 

 

זכות הנובעת מהסכם ממון או זכות לאיזון משאבים מכוח יחסי ממון הן בגדר 

 עזבון, שסילוקם מסור לידי מנהל העזבון. חובות ה

  

חשוב להבחין בין זכות הנובעת מהסכם ממון או זכות לאיזון משאבים מכוח 

לחוק הירושה ( 4)104 חוק יחסי ממון, שהם בגדר חובות העזבון כאמור בסעיף

ושסילוקם מסור לידי מנהל העזבון, לבין הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של 

המשפט לענייני משפחה -ידי בית-ראות ההסכם מבוצעות עלדין, אז הו-פסק

 .1995-המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-לחוק בית 7כאמור בסעיף 

 

מזונות המגיעים מן העזבון מדורגים בתחתית סולם העדיפויות, לאחר חובות 

{ 14תשל"ו(, ה) ה' עיוני משפט"חובות העזבון" } פרופ' ג' טדסקיהעזבון. 
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)ג( לחוק הירושה וקובע כי הוראה זו מלמדת כי מזונות 100מסתמך על סעיף 

 פי צוואה. -מן העזבון עדיפים וקודמים לזוכים במנה על

 

מש -, תקט' א' )קטין( ואח' נ' עזבון המנוח ד' א' ז"ל} 2287/07בש"א )ב"ש(  -ב

"אין עדיפות למזונות קטינים על המשפט כי -{ קבע בית(2008) 620 ,(1)2008

לחוק הירושה. נהפוך  104פי סעיף -נה ונושים אחרים וזאת עלמזונות אלמ

פי -)ד( מדרג את חוב המזונות בתחתית סולם העדיפויות. על104הוא, סעיף 

לחוק הירושה כפוף נושא המזונות לחוק הירושה ולא לחוקים  148סעיף 

 ".אחרים

 

({ 2015) 621(, 3)2015מש -, תקח.ה. נ' ע.י.ה.} 35366-01-14א( "ש )ת"תמ -ב

 המשפט:-קבע בית

 

 החוב הינו בר איזון"

איננו חב בחוב, מאחר שהתביעה  עזבון. כאמור, טוענת התובעת כי ה25

למימוש הערבות הוגשה לאחר פטירת המנוח, ולכן הן בהתאם להוראת סעיף 

(, והן בהתאם "חוק הירושה")להלן:  1965-תשכ"ההלחוק הירושה,  104

(, החוב "חוק הערבות")להלן:  1967-תשכ"זה)א( לחוק הערבות, 15להוראת 

 איננו מחייב את המנוח או את עיזבונו.

 

 . אינני מקבל את טענת התובעת מן הטעמים הבאים:26

 

דין המחייב את -נת התובעת )ולא היא(, משניתן פסקא. גם אם היה ממש בטע

ו )באמצעות יורשיו( בחוב, לא יכולה התובעת להישמע בטענה כי אין ל עזבוןה

 נפקות.
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( לחוק הירושה, משמעותה גם 3)א()104ב. התיבה "חובות המוריש" שבסעיף 

, חלק שלישי עמ' פירוש לחוק הירושהשילה  'חובות בעתיד וחובות על תנאי )ש

 לחוק הירושה(. 102-101על דרך ההיקש סעיף  אה, וכן ר248

 

ננו עוסקים )א( לחוק הערבות איננו רלוונטי למקרה דנא, מאחר שאי15ג. סעיף 

בערבות לחיוב עתידי אלא בערבות לחיוב שהיה קיים עוד בימי חלדו של 

המנוח, וככזה איננו מתבטל עם פטירתו, אלא מחייב את יורשיו. לא מועד 

 ..."מימוש החיוב קובע, אלא מועד גיבושו

 

המנוח יאיר בן  עזבוןמ נ' "בנק הפועלים בע} 35895-02-15א( "ק )ת"תא -ב

 המשפט:-({ קבע בית2015) 12424(, 2)2015של -תק, ל"יהודה ז

 

ביחס לבקשה לעיכוב הליכים, הרי משהוגשה התגובה וחלף המועד להגשת "

התשובה ועל רקע הבקשה הנוכחית של המבקשת שתינתן החלטה בבקשה זו, 

יש להכריע בה כעת. לאחר עיון בטענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הבקשה 

. ראשית, אין כל חשש להחלטות סותרות מניהול לעיכוב הליכים להידחות

הדין -בבית עזבוןכנגד ה 2התביעה הנוכחית במקביל לניהול תביעת הנתבעת 

הרבני. התביעה הנוכחית הנה תביעה לחיוב יורשי המנוח בחובותיו לבנק וחיוב 

הדין -בבית 2ה להם ואילו תביעת הנתבעת הנתבעת בחובות המנוח לפי ערבות

ביעת מדור, מזונות וכתובה. מדובר בעניינים שונים לחלוטין. גם נה תיהרבני ה

( לחוק הירושה, לא יכולה לסייע לה שכן 3)א()104לסעיף  2ההפניה של הנתבעת 

סדר הנשיה לפי סעיף זה מקנה מעמד שווה לחובות בגין הכתובה ולחובות 

סדרי אחרים כגון החוב לבנק. ממילא וכאמור בתגובת הבנק, לא עסקינן כרגע 

דין בגין החובות הנטענים, כאשר -נשיה, אלא בניהול התובענות לקבלת פסקי

הדין, אם יינתנו. לפיכך, -סדר הנשיה יהיה רלוונטי רק לאחר שייתנו פסקי

 "הבקשה לעיכוב הליכים נדחית.
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 בירורם וסילוקם של חובותפרק ל"א: 

 לחוק( 105)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-התשכ"ה לחוק הירושה, 105סעיף 

  

 . בירורם וסילוקם של חובות105"

)א( היה מקום להניח שיהיה בעזבון כדי סילוק כל חובות העזבון, 

רשאי מנהל העזבון לסלק חובות גם לפני גמר בירורם של שאר 

 החובות.

)ב( קיים חשש שלא יהיה בעזבון כדי סילוק כל חובות העזבון, לא 

המשפט התיר סילוקם, -לא חובות שביתיסלק מנהל העזבון א

 המשפט.-במלואם, בחלקם או בשיעורים, הכל כפי שהורה בית

 גם מזונות מן העזבון במשמע." -" חובות העזבון)ג( לעניין סעיף זה "

  

לחוק הירושה קובע את הסדר בו יחלק מנהל העזבון את נכסי  104סעיף 

נהל העזבון את הנכסים. לא העזבון. כלומר, רק לאחר כיסוי החובות, יחלק מ

לחוק הירושה. סעיף זה קובע כי מנהל עזבון יכול ורשאי  105כך קובע סעיף 

 לחלק את העזבון גם בטרם סיים לברר את כל החובות. 

  

פירעון ומנגד מה -נשאלת השאלה מה יעשה מנהל עזבון כאשר העזבון הוא בר

 פירעון.-יעשה כאשר העזבון איננו בר
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מנהל העזבון עדיין לא בירר את מסת החובות  -פירעון -בראשר לעזבון 

הקיימים. בשלב הראשון ומבירור ראשוני, מנהל העזבון רק מעריך/מניח כי 

פירעון ולכן, כאשר מתברר למנהל העזבון כי החובות קטנים -העזבון הוא בר

דעתו ויחלק -בהרבה מן הזכויות, מן הראוי כי מנהל העזבון יפעיל את שיקול

שכן ברור כי לאחר החלוקה הראשונית יהיה די והותר כדי לכסות  ,העזבוןאת 

 את החובות של העזבון. 

  

כך לדוגמה, אין כל טעם לעכב את החזרת כספם של אלה "שהוציאו הוצאות 

ש' } לשם הלוויית המת, כשאין חשש לקיפוח נושים אחרים עקב תשלום זה"

 {. 259, ק שלישיחל ,1965-תשכ"ההפירוש לחוק הירושה, שילה 

 

-)א( לחוק הירושה לא קובע כל הוראה בדבר הפניה לבית105למרות שסעיף 

המשפט בכל הנוגע לחלוקה, אנו סבורים כי על מנהל העזבון לפנות בכל מקרה 

מנת שבעתיד לא תישמע טענה כי התרשל או היה עליו להניח -המשפט על-לבית

 אחרת. 

  

המשפט גם -להמתין עד להחלטתו של בית על מנהל העזבוןאנו סבורים כי לכן 

כלל אמורות להיות נמוכות -כשמדובר בהחזר כספי של הוצאות לוויה, שבדרך

 יחסית.

  

כאשר קיים חשש לסילוק החובות, על מנהל  -פירעון -אשר לעזבון שאיננו בר

העזבון להימנע מביצוע החלוקה הראשונית. למרות זאת, מנהל העזבון רשאי 

המשפט התיר לו לבצע -המשפט ובית-שקיבל הוראות מבית לחלק, רק לאחר

 החלוקה. 
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המשפט בבקשה להורות לו -אנו סבורים כי במקרה ומנהל העזבון פונה לבית

הכיצד לחלק את הירושה, ואם בכלל, יש משום "הסרת אחריות" מצידו של 

המשפט מאשר את החלוקה, מנהל העזבון פטור -מנהל העזבון. כלומר, אם בית

 לחוק הירושה.  88לב כאמור בסעיף -ל אחריות ובתנאי שפעל בתוםמכ

  

"המחוקק קבע קביעה קוגנטית לעניין מעלתם של  בספרו כיגורס  ש' שילה

המשפט רשאי -סוגי החובות השונים, ואין לשנות סדר זה. זאת ועוד... בית

לסלק החובות מאותה דרגה בדרך שתפגום ביחסיות ביניהם. במילים אחרות, 

, אין הוא רשאי לסטות מהאמור בסעיף 105המשפט פועל לפי סעיף -ם אם ביתג

 {.261, שם, ש' שילה} )ב("104
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 פשיטת רגל של העזבוןפרק ל"ב: 

 לחוק( 106)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 106סעיף 

  

 . פשיטת רגל של העזבון106"

בון כדי סילוקם של כל חובות העזבון, חייב מנהל התברר שאין בעז

העזבון להגיש בקשה למתן צו ניהול העזבון בפשיטת רגל לפי דיני 

המשפט על דרך אחרת של חיסול -שפיטת רגל, אם לא ציווה בית

 העזבון."

  

 קובע כדלקמן: 1980-לפקודת פשיטת הרגל )נוסח חדש(, התש"ם 202סעיף 

  

  פשיטת רגל. צו ניהול עזבון ב202"

)א( נפטר חייב והיה לנושהו חוב שניתן להסמיך עליו בקשת פשיטת 

המשפט -רגל נגד החייב אילו היה בחיים, רשאי הוא להגיש לבית

פיו ינוהל עזבונו של החייב לפי דיני פשיטת רגל )להלן -בקשה לצו שעל

 (. "צו ניהול: "בסימן זה

 -קשה, והוכח לבית)ב( נמסרה לנציג החוקי של החייב הודעה על הב

המשפט קיומו של החוב, ולא ראה אפשרות סבירה שיהיה בעזבון כדי 

סילוק חובותיו של הנפטר, רשאי הוא ליתן צו ניהול; הובא לפניו טעם 

שלא ליתן את הצו, רשאי הוא לדחות את הבקשה ורשאי הוא להטיל 

 על המבקש את הוצאות המשיב. 
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משפט -שהתחילו הליכים בבית )ג(   הוגשה בקשה לפי סעיף זה לאחר

המשפט, -דין דתי בדבר ניהול עזבונו של החייב, רשאי בית-או בבית

אם ראה שאין בעזבון כדי תשלום חובותיו, לצוות על העברת העניין 

 ".אליו, ודינו של תו ההעברה כדין צו ניהול

עזבון המנוח אבי ירדני ז"ל נ'  3587/06רע"א }ראה לעניין סעיף זה 

 .{(2008) 1866 ,(2)2008על -', תקצור ואח-משה בן

 

קובעים  1980-לפקודת פשיטת הרגל )נוסח חדש(, התש"ם 208עד  204סעיפים 

 כדלקמן:

  

  . סמכויות הכונס הרשמי והנושים204"

-משניתן צו ניהול יהיו נכסי החייב מוקנים לכונס הרשמי שליד בית

ולחלקם לפי  המשפט, בחזקת נאמן עליהם, והוא יתחיל מיד לממשם

הוראות פקודה זו; אולם לנושים יהיו זכויות לעניין מינוי נאמנים 

וועדות ביקורת כזכויות שיש להם במקרים אחרים שבהם מתנהלים 

נכסיו של חייב בפשיטת רגל, והוראות פקודה זו לעניין נאמנים וועדות 

 ביקורת יחולו על נאמנים וועדות ביקורת שנתמנו מכוח סעיף זה.

  

 )תיקון התשמ"א(  . דין צו ניהול כדין הכרזת פשיטת רגל205

כל הוראות פקודה זו לעניין ניהול נכסי פושט רגל יחולו, בכפוף לאמור 

ובמידה שאפשר להחילן, על צו ניהול, כמו שהן  208עד  206בסעיפים 

 חלות על הכרזת פשיטת רגל לפי פקודה זו.
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 . דין קדימה 206

ויית החייב שנפטר ולהוצאות העזבון וניהולו להוצאות הסבירות להלו

יינתן דין קדימה, והן ישולמו במלואן מתוך עזבון החייב לפני כל חוב 

 אחר.

  

 )תיקון התשמ"ג(  . עודף העזבון207

נשאר עודף בידי הכונס הרשמי או הנאמן, אחרי ששולמו במלואם כל 

הפרשי החובות המגיעים מהחייב, יחד עם הוצאות הניהול הריבית ו

ההצמדה כפי שנקבע בפקודה זו למקרה פשיטת רגל, ישולם העודף 

 -ליורשי החייב שנפטר או למנהל עזבונו, או ייעשה בו כפי שיורה בית

 המשפט.

  

 )תיקון התשמ"ג(  . דין הודעה על בקשה לצו ניהול208

הודעה ליורשיו של חייב או למנהל עזבונו על הגשת בקשה מטעם נושה 

שוות ערך להודעה על  -אם ניתן צו ניהול לפיה  -תיחשב לפי סימן זה 

מעשה פשיטת רגל, ואחריה לא יהיה בתשלום או בהעברת נכס מאת 

היורשים או מנהל העזבון כדי להפטיר אותם כלפי הכונס הרשמי או 

הנאמן, אולם אין בהוראות סימן זה כדי ליטול מתקפם של תשלום או 

לב לפני תאריך -שי החוקי בתוםמעשה שעשו היורשים או הנציג האי

 צו הניהול."

  

  הם: המשפט. ואלה -ו של ביתתנאים להפעלת סמכותשלושה 

 

  ., קיומו של נושה וממילא קיומו של חובהאחד
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, החוב הינו כזה "שניתן להסמיך עליו בקשת פשיטת רגל נגד החייב אילו השני

 . היה בחיים"

 

 ון כדי סילוק חובותיו של הנפטר". , אין אפשרות סבירה "שיהיה בעזבהשלישי

  

המשפט כי -על נושה המבקש ליתן צו ניהול, להרים את הנטל ולשכנע את בית

המנוח היה חייב לנושה חוב שניתן להסמיך עליו בקשת פש"ר נגד החייב אילו 

נשאר בחיים, כי אין אפשרות סבירה שיהא בעזבון כדי סילוק חובותיו של 

 1013/06פש"ר )חי'( } מתן את הצו-עם המצדיק איהמנוח, וכי אין בנמצא ט

 .{(2007) 5947 ,(4)2007מח -, תקרופא שמעון ואח' נ' סויסה יעקב ואח'

 

יודגש, כי אין על הנושה להוכיח כי המנוח עשה מעשה פשיטת רגל, ולכן אין 

 לפקודת פשיטת הרגל.  7 -ו 5מקום להפנות לסעיפים 

 

"בשעת בירור הבקשה שומה על הנושה  פרם כיבסגורסים י' גרוניס  -ש' לוין ו

להוכיח קיומו של חובו וכן שאין אפשרות סבירה שיהיה בעזבון סילוק חובותיו 

-של הנפטר. לא נאמר בשום סעיף של הפקודה שהוכחת החוב תובא דווקא על

דין שהנושה ישיג בדרך של תובענה רגילה. בקשה לצו ניהול עזבון -ידי פסק

חייבת להתבסס על מעשה פשיטת רגל ועילת הצו אינה בפשיטת רגל אינה 

-מעשה פשיטת רגל אלא היעדר יכולת העזבון לפרוע את חובותיו. אותו שיקול

כלל, ניתן בידו גם -המשפט בדרך-דעת ליתן צו המסרב לתיתו הניתן לבית

; ראה 149)מהדורה שניה(,  פשיטת רגלי' גרוניס  -ש' לוין ו} "202לעניין סעיף 

 ,(2, פ"ד כא)אילזה יגלום נ' מבצע צוואת המנוח ברוך יגלום 223/67 גם ע"א

215 (1967)}. 

 



לחוק( 106פרק ל"ב: פשיטת רגל של העזבון )סעיף   

 מהדורה שלישית
 

251 

המילים "חוב שניתן להסמיך עליו בקשת פשיטת רגל נגד החייב אילו היה 

 לפקודה 7 -ו 5בחיים" אינן מחייבות קיומם של התנאים המפורטים בסעיפים 

 ,(2)98מח -, תקצ'פלסקיעזבון יעקב רזניק ז"ל ואח' נ'  1047/96ת"א )חי'( }

942 (1998)}. 

 

המשפט כי לכאורה אין בנכסי -על נושה להניח תשתית כדי לשכנע את בית

העזבון די כדי לפרוע את חובות המנוח. די בכך שקיים הפרש של מספר שקלים 

מנת שייקבע שהעזבון אינו -בין חוב העזבון לבין הסכום הקיים בעזבון, על

 . מסוגל לפרוע את חובותיו

  

מנם מחילים על העזבון וא ,לחוק הירושה וצו הניהול שהוצא מכוחו 106סעיף 

במצב זה שבו הוצא צו ניהול אין לדבר על העזבון  את דיני פשיטת הרגל.

פושט רגל" אלא מחילים עליו את הוראות הפקודה, כמו שהן חלות על "כ

עומד  הכרזת פשיטת רגל לפי הפקודה. מכאן, שבבסיס ההסדר הסטטוטורי

העזבון, ועזבון יכול שיתקיים רק בעקבות תהליך של הורשה. הצו שהוצא אינו 

שולל איפוא את עצם קיומו של העזבון, אלא נוגע רק לדרך ניהולו. המערער, 

כמי שמונה כמנהל עזבון ומאוחר יותר כנאמן מכוח צו הניהול, אינו יכול 

 8265/03ע"א  -פט בהמש-}דברי בית להתכחש לעצם קיומו של תהליך ההורשה

 .{(2005) 180 ,(4, פ"ד נט)יוסף אברמן נ' מנהל מס שבח מקרקעין

  

דעת, בהתאם לאופיו ומהותו של החוב, באם ליתן -המשפט מוקנה שיקול-לבית

צו ניהול העזבון בפשיטת רגל ואם לאו, גם במקרה בו לכאורה אין בנכסי 

 העזבון כדי לכסות את כלל חובות העזבון. 
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-החוב אינו ברור והוכחת מהותו והיקפו כרוכה בקשיים, יטה ביתכאשר 

המשפט שלא ליתן הצו כאמור, ויעדיף כי הנושה יפנה תחילה בהליכים לקבלת 

 דין אשר יגדיר את עצם החיוב והיקפו. -דין כנגד העזבון, פסק-פסק

  

על המבקש ניהול עזבון במסגרת פשיטת רגל להוכיח תחילה את חוב העזבון 

ו, ודי לשם ההוכחה להעלות טענות אשר יש בהן לבסס, לכאורה, חוב כלפי

, פ"ד אילזה יגלום נ' מבצע צוואת המנוח ברוך יגלום 223/67ע"א } כאמור

 .{(1967) 215 ,(2כא)

 

פי -בעת כינוס נכסי העזבון בפשיטת הרגל, למנהל העזבון האפשרות לבטל על

ע"א } ייתה הברחת נכסיםלפקודת פשיטת הרגל, הענקות שמטרתם ה 96סעיף 

 2385 ,(2)2003על -, תקדין נ' אבירם רוזנטל ואח'-עמי סדר עורך 3853/98

יפו( -בש"א )ת"א} ידי הסכם ממון מתבטלת-. כך גם, הענקה על{(2003)

 ,(1)2003מח -, תקדין איתן ארז נ' רחל קליש )הרניק( ואח'-עורך 12695/02

37848 (2003)}. 

 

בפשיטת רגל, יחולקו נכסי החייב שנפטר בהתאם  במקרה של ניהול העזבון

 לסדר העדיפות הקבוע בפקודת פשיטת הרגל: 

  
 206הוצאות סבירות בקש להלוויית המנוח וקיום צוואתו, כאמור בסעיף  .1

  ;לפקודת פשיטת הרגל

  
. הוצאות ניהול העזבון בפשיטת רגל לרבות אגרות והוצאות ההליכים כאמור 2

 ;פשיטת הרגללפקודת  77בסעיף 

  
שכר עבודה ופיצויי פיטורין לעובדי המנוח בהתאם לתקרה הקבועה בפקודת  .3

  ;פשיטת הרגל
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לפקודת ( 2)78ניכויים במקור משכר העבודה שטרם הועברו כאמור בסעיף  .4

 ;פשיטת הרגל

  

לפקודת פשיטת ( 3)78 . מיסים עירוניים, מיסי ממשלה ומזונות כאמור בסעיף5

 הרגל.

 

מ נ' עזבון המנוח שלמה "כרמל אולפינים בע} 33864-01-14( 'ר )חי"פש -ב

בקשה משותפת למבקשת ({ נדונה 2014) 12038(, 3)2014מח -, תקל"מריאן ז

למתן צו לניהול העזבון  {נושים שהם בעלי ערבות אישית של העזבון}ולנושים 

 המשפט:-בקבלו את הבקשה קבע בית בפשיטת רגל.

 

 נימוקי הבקשה והתגובה רקע כעולה מהבקשה,"

. רעייתו, 29.07.13"( נפטר ביום המנוח. המנוח, מר שלמה מריאן ז"ל )להלן: "2

)להלן:  01.10.13צו ירושה מיום  פי-על, היא היורשת היחידה שלו 2המשיבה 

 "(.המשיבה"

  

. המנוח היה בעל מניות עיקרי, מייסד וערב כלפי נושים שונים לחובותיה של 3

 "(.החברהפלסט בע"מ )להלן: "חברת מריאן 

  

החברה בקשה דחופה לכינוס אסיפות נושים,  ידי-עלהוגשה  12.09.13. ביום 4

 אישור הסדר נושים ומתן סעדים זמניים לתקופת הביניים.

 

במסגרת הבקשה שצורפה כנספח ב' לבקשה, ונסמכה בתצהירו של מר אוהד 

ה כי גובה חובותיה תמרי )חתנה של המשיבה, נשוי לבתה(, הצהירה החבר

, כשמתוכם החובות המובטחים ש"ח 67,700,000 -של כ סך-עללנושיה עומד 

 ש"ח. 36,500,000 -של כ סך-עלבערבות אישית של המנוח עומד 
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לענייני  המשפט-בית ידי-על, עם היוודע מתן צו הירושה, ניתן 10.10.13. ביום 5

למשיבה להימנע  משפחה בקריות, לפי בקשה שהגישו הנושים, צו המורה

 29.12.13מלעשות כל דיספוזיציה בנכסי עזבון המנוח )נספח ד' לבקשה(, וביום 

דין עדינה וויל ועו"ד -ניתן צו מינוי מנהל עזבון זמני לעזבון המנוח, כשעורכת

 צבי הרשקוביץ מונו למנהלי עזבון המנוח במשותף.

  

לוי טילר ועו"ד עמית מונו עו"ד עדינה וויל, עו"ד דורית  10.10.13ביום  .6

 לדרמן כנאמנים בהליך הקפאת ההליכים של החברה.

  

לענייני משפחה, טענו הנושים כי על  המשפט-בית. במסגרת ההתנהלות בפני 7

פניו לא יהיה בנכסי העזבון הקיימים והידועים באותה עת כדי לפרוע את חובו 

בניסיון לאתר של העזבון, אולם ביקשו לעמוד על זכויות העזבון במלואם, 

נכסים נוספים מעבר לנכסים שהיו ידועים באותה עת, בטרם יגיעו למסקנה 

לפיה יש פער בין זכויות העזבון לחובותיו, באופן שחובותיו עולים על זכויותיו 

 ועל כן יש לפעול בהתאם להוראות דיני פשיטת הרגל.

  

ומוערכים  . עד כה לא אותרו נכסים נוספים לעזבון מעבר לאלה הידועים,8

הגישה עו"ד וויל  15.07.14)יצוין כי בישיבת יום  ש"חמיליון  10 -בסכום של כ

בהתאם  ש"ח 9,845,000דף המפרט את נכסי העזבון, המוערך בסכום של 

באותה ישיבה, למעט הבית ברח'  המשפט-ביתחות שמאי שגם הוגשו ל"לדו

 ין כי לא איפשרו לערוך שמאות(.יבחיפה שם צו 34דניה 

  

לטענת המבקשת בבקשה הנדונה, נכון למועד הגשת הבקשה עמדו חובות  .9

המצדיקים את  ש"חמיליון  38 -העזבון כלפי המבקשת והנושים, בסכום של כ

 ניהול העזבון בפש"ר, שכן אין בנכסי העזבון כדי לפרוע חובות אלה.
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 . המשיבה בתגובתה התנגדה לבקשה בעיקר מהטעמים הבאים:10

  

אינדיקציה בבקשה לגובה חובות העזבון ואין אינדיקציה לשווי נכסי א. אין 

 העזבון.

 

 טענותיהם של המבקשים בנדון הן בעלמא.

  

ב. אין בבקשה תמונה עדכנית באשר לגובה החובות העדכניים של העזבון 

לאחר ניכוי הסכום שהתקבלו אצל המבקשת והנושים בוודאות לאחר פטירת 

 המנוח.

  

דעת -שיקול המשפט-ביתן בדרך של פשיטת רגל אינו חובה ולג. ניהול עזבו

 בנדון.

 

יתכן שבענייננו לא יהיה צורך בניהול בדרך של פשיטת רגל אלא בחלוקה של י

 נכסי העזבון לפי דיני הנשיה וסדר הקדימות הקבוע בדין.

            

 נשמעו ב"כ הצדדים. 15.07.14. בישיבת יום 11

 

העזבון עו"ד צבי הרשקוביץ וחזר על עיקרי דבריו תחילה טען ב"כ המשיבה/

 בתגובתו.

 

, פירטה את טענות המבקשים תוך הדגשה 1ח הנושה וכ-לאחריו עו"ד וויל באת

המחוזי בנצרת היתה  המשפט-ביתכי דיוני בקשת החברה להסדר נושים ב
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בנוכחות בני משפחתו של המנוח שפירטו את החובות, לרבות אלה שלגביהם 

 ערבות אישית, בהתאם לנתונים שהציגו בבקשתם. נתן המנוח

 

, ורק לפני כחודש ש"חמיליון  30הדגישה עו"ד וויל כי חובות העזבון הם מעל 

חולקו כספים לנושים המובטחים, כשהבנקים, בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק 

, שאין בהם כדי לכסות את מלוא ש"חמיליון  4.5 -דיסקונט קיבלו ביחד כ

 ערב המנוח. החובות להם

 

גם עו"ד זסלבסקי ב"כ המבקשת, ציינה בדבריה באותה ישיבה כי מעבר 

להודאת החברה, הנתמכת בתצהירו של מר אוהד תמרי )חתנה של המבקשת(, 

 38 -בדבר גובה החובות להם ניתנה ערבותו האישית של המנוח )בסכום של כ

חוב המובטח מיליון ש"ח(, הרי קיימות תביעות חוב המוכיחות את סכום ה

 בערבותו האישית של המנוח.

 

ח המבקשת, בהתייחס לטענת ב"כ המשיבה כי אין פירוט וכ-כן מציינת באת

של נכסי העזבון, שבאותה מידה היתה יכולה המשיבה לפרט בעצמה את נכסי 

 להראות כי יש אפשרות שהעזבון יכול לשלם את חובותיו. מנת-עלהעזבון 

  

לניהול העזבון בפש"ר ותמך בה מהנימוקים  . הכונ"ר גם הגיב לבקשה12

 הבאים:

  

-ביתא. לאור העובדה כי למנוח חובות, הסמכות לדון בעזבון המנוח הוא ל

לענייני  המשפט-ביתשל פש"ר ולא ל משפט-ביתהמחוזי ביושבו כ המשפט

 משפחה.
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 202ב. זכותו של נושה להגיש בקשה לצו ניהול העזבון בפש"ר לפי סעיף 

 יטת הרגל, ככל שהוא עומד בתנאים שנקבעו שם.לפקודת פש

 

 המקרה דנן עומד בתנאי הסעיף ולכן יש להורות על ניהול העזבון בפש"ר.

  

 דיון והכרעה

)להלן:  1980-, התש"ם(נוסח חדש)לפקודת פשיטת הרגל  202. סעיף 13

 ..."( העוסק בצו ניהול עזבון בפשיטת רגל קובע כדלקמןהפקודה"

 

 1065-תשכ"ההלחוק הירושה,  106ונה נציין את סעיף להשלמת התמ .14

 ...שקובע כדלקמן

  

)פורסם  עזבון המנוח אבי ירדני ז"ל נ' משה בן צור ואח' 3587/06רע"א  -ב .15

כתוארו אז(, את  כב' השופט גרוניסהעליון ) המשפט-ביתבמאגר נבו(, סיכם 

ן בפש"ר למתן צו ניהול עזבו המשפט-ביתהתנאים להפעלת סמכותו של 

 לפקודה, כדלקמן: 202בהתאם לסעיף 

  

 קיומו של נושה )וברגיל הנושה מגיש הבקשה( וממילא קיומו של חוב; א.

  

החוב הוא כזה שניתן לסמיך עליו בקשת פשיטת רגל נגד החייב אם הוא היה  ב.

 בחיים;

  

 אין אפשרות סבירה שיהיה בעזבון כדי סילוק חובותיו של הנפטר. ג.

  

 כן במקרה דנן על המבקשים )המבקשת והנושים( להראות כדלקמן:-. על16
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 כי הם נושים של המנוח, היינו כי המנוח חייב להם כספים. א.

  

גובה החובה עולה על הסכום המינימלי להגשת בקשה לצו כינוס והכרזת  ב.

 פשיטת רגל, וכי מדובר בסכום קצוב שיש לשלמו מיד או בזמן עתיד קבוע.

  

 אפשרות סבירה שיהיה בעזבון כדי סילוק חובותיו של המנוח.ג. שאין 

  

 המשפט-ביתהאם המבקשים הראו כי הם עומדים בתנאים דלעיל, בכדי ש .17

 לפקודה ויורה על ניהול העזבון בפש"ר? 202סעיף  פי-עליפעיל את סמכותו 

 

 לטעמי התשובה חיובית ואפרט להלן.

  

כיחו שהם נושים של המנוח, . בכל הקשור לשאלה האם המבקשים הו18

 לטעמי התשובה חיובית.

 

דבר זה עולה לכאורה מהבקשה לאישור הסדר נושים של החברה, שם צוין כי 

המבקשת דנן, כרמל אולפינים בע"מ, היא נושה מובטח בערבויות אישיות, 

)מתוך חוב כולל של החברה לנושה  ש"חמיליון  2.7כולל של המנוח, עד לסך של 

 (.ש"חמיליון  11 -ל כזה בסכום ש

 

באשר לנושים שהצטרפו לבקשה דנן )בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק 

הפועלים בע"מ(, פורט בבקשה האמורה כי הם בגדר נושים מובטחים בשיעור 

 , וכלפיהם ערב המנוח אישית.ש"חמיליון  27.3כולל של 

 

 מכאן כי הוכח לי לכאורה שלמנוח חוב כספי ניכר למבקשים.
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בכל הקשור לשאלה האם גובה החוב עולה על הסכום המינימלי לצורך מתן  .19

לפקודה(, התשובה חיובית לאור  7.1צו כינוס והכרזת פשיטת רגל )סעיף 

 החובות הניכרים )מיליוני שקלים( למבקשים.

 

בנדון ניסה ב"כ המשיבה לטעון כי חובות אלה לא פורטו בבקשה ונטענו 

נתו זו. נזכיר כי הבקשה להסדר של החברה, שם בעלמא, אף לא שוכנעתי מטע

פורטו החובות, נתמכה בתצהירו של חתנה של המשיבה מר אוהד תמרי, 

 וחזקה כי הצהיר אמת.

 

ככל שהמשיבה רצתה לחלוק על גובה החובות הלכאוריים ו/או להראות כי 

 בכך. המשפט-ביתנפרעו ברובם, היתה צריכה לפרט זאת בעצמה, ולשכנע את 

 

לא עשתה כן, וכל שנותר לי היא הבקשה של החברה ותצהירו של מר היא 

אוהד תמרי, שדי לי בהם כדי להשתכנע שקיימים חובות של המנוח/העזבון 

 הפקודה. פי-עללמבקשים בסכומים העולים על הנדרש לצורך הוצאת צו כינוס 

  

 בכל הקשור לשאלה האם קיימת אפשרות סבירה שיהיה בעזבון כדי סילוק .20

חובותיו של המנוח, שוכנעתי שאין בנכסי העזבון די כדי לסלק את חובות 

לעיל  18, כמצוין בסעיף ש"חמיליון  30 -של כ סך-עלהמנוח למבקשים, שעמדו 

תכן שלאחר י, שכן יש"חמיליון  30 -)לא בכדי ציינתי בלשון עבר כי עמדו על כ

לעיל, חוב זה  11ף חלוקת כספים לנושים המובטחים של העזבון, כמפורט בסעי

מיליון  25.5 -, אך עדיין נותר על סכום ניכר של כש"חמיליון  4.5 -פחת בכ

 (.ש"ח
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 25.5גם אם יסתבר שגובה החובות של העזבון למבקשים נמוך מהסכום של  .21

, הרי עדיין הפער הצפוי לא יהיה כזה שיגרום למסקנה שיהיה ש"חמיליון 

 יתרת החובות למבקשים.בנכסי העזבון די כדי לכסות את 

 

המשיבה( כי ערכם של נכסי העזבון  ידי-עלשוכנעתי )וגם לא הוכח לי אחרת 

לעיל(, ויתרת חובות העזבון  8 יף)ראה סע ש"חמיליון  10 -עולים כדי סך של כ

 הלכאוריים גבוהים לאין ערוך מסכום זה.

  

ינוהל בפש"ר, . לאור כל אלה, שוכנעתי כי יש הצדקה להורות שעזבון המנוח 22

 לחוק הירושה. 106דבר התואם את סעיף 

  

לפקודה, אני מורה על ניהול עזבונו של  202כן מכוח סמכותי לפי סעיף -. על23

 המנוח בפש"ר.

  

למנות את עו"ד עדינה וויל )המשמשת כבר  המשפט-בית. בבקשה התבקש 24

בע"מ(, כמנהל עזבון זמנית ושהינה גם ב"כ הנושה בנק דיסקונט לישראל 

כמנהלת עזבון המנוח בפש"ר בשיתוף עם עו"ד אהוד שטמר ב"כ המבקשת, 

לנוכח היקף העזבון הכולל נכסים רבים אשר יידרש לממשם, לנוכח היקף 

 חובות העזבון.

  

. הכונ"ר בתגובתו לא התנגד למינוי ב"כ הנושה או מי מטעמו למנהל העזבון 25

 בפש"ר.

  

רני כי בשלב זה ניתן להסתפק במינויה של . לאחר ששקלתי את הבקשה, סבו26

 עו"ד עדינה וויל בלבד כמנהלת עזבון המנוח בפש"ר.
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לא שוכנעתי בשלב זה כי יש צורך בשני מנהלי עזבון, ונתתי עדיפות לעו"ד וויל 

 כיוון שמשמשת כבר כמנהלת עזבון זמנית של עזבון המנוח.

 

צורך במינוי מנהל עזבון זאת, ככל שעו"ד וויל תסבור בהמשך כי יש -עם-יחד

תוך הנמקת  המשפט-ביתנוסף לצורך ניהול העזבון בפש"ר, תבקש זאת מ

 בקשתה.

  

 סוף דבר

. לאור כל האמור לעיל, ניתן בזאת צו ניהול עזבון המנוח בפש"ר, תוך מינוי 27

 "עו"ד עדינה וויל כמנהל העזבון בפש"ר.
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 המועד החלוקפרק ל"ג: 

 לחוק( 107)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 107סעיף 

 

  . מועד החלוקה107"

)א( אחרי סילוקם של חובות העזבון ושל המזונות מן העזבון תחולק 

 יתרת העזבון בין היורשים. 

)ב( אין לחלק את יתרת העזבון כל עוד לא עברה התקופה שנקבעה 

ל עוד לא נקבעו הזכויות התלויות, לפי בהזמנת הנושים; ואין לחלקה כ

 )ב(, בלידתו של אדם. 3סעיף 

המשפט רשאי, אם ראה שהעזבון מאפשר זאת, להתיר -)ג(   בית

חלוקת מקצת העזבון עוד לפני סילוק חובות העזבון והמזונות מן 

 קטן )ב(. -העזבון ולפני תום המועדים לפי סעיף

אוחר יותר לחלוקת העזבון, )ד(   הורה המוריש בצוואתו בדבר מועד מ

המשפט לשנות את מועד -ינהגו לפי הוראות הצוואה, אם לא הורה בית

 החלוקה."

  

עד לחלוקת העזבון אין לאף יורש, אלא חלק בכלל העזבון ולא בנכס מסויים. 

לשון אחרת, זכותו של היורש לגבי נכס עזבון מסויים מתגבשת רק לאחר 

 813 (,2, פ"ד לז)רייזמן נ' וושצ'ין 513/82ע"א } ש"היש" חולק בהתאם לחוק

(1983)}. 
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לאחר סילוק חובות העזבון ובכללם מזונות מן העזבון, תחולק יתרת העזבון 

 . לחוק הירושה)ב( 107בין היורשים, כאמור בסעיף 

  

לכאורה "יתרת העזבון" הינה מנכסי העזבון המקוריים לאחר ניכוי חובותיו, 

כולל העזבון נכסים פסידים או נכסים שערכם  אולם "ייתכנו מקרים, בהם

דין ברק, -שליין ואח' נ' עורך 314/79ע"א } עשוי לרדת, אם לא ימכרו לאלתר"

כן יתרת -ועל{, (1981) 225 ,(3, פ"ד לה)מנהל עזבון המנוחה בטי שינגוט ואח'

 מהעזבון המקורי. במידה פחותה בהרבההעזבון תכלול 

  

סעיף }ויות עובר שנולד לאחר מותו של מורישאף שקיימת הקבלה בין זכ-על

לבין זכויות תאגיד לרשת, אם לא היה בעולם בעת מות { )ב( לחוק הירושה107

לחוק הירושה )ב( 107נראה שסעיף {, לחוק הירושה 4-)ב( ו3סעיפים } המוריש

 מורה להמתין עם חלוקת העזבון רק בנוגע ללידת אדם. 

 

קובע 'שבמות אדם עובר עזבונו  הירושה לחוק 1"סעיף נקבע כי בעניין זה 

ליורשיו'. עיקרון "הנפילה המידית" לא מיושם על עובר. העזבון לא עובר ברגע 

מותו של המוריש לעובר אלא כשהעובר נולד. עם לידתו של העובר הירושה 

נופלת לו למפרע... בנסיבות אלה יכול ויהיה מקום לעקוב מטעם העובר אחר 

פלונית נ'  4570/98תמ"ש )ת"א(  -המשפט ב-}דברי בית דרך ניהול העזבון"

 .{(1998) 102, 101 ,(1)98מש -, תקהיועץ המשפטי לממשלה

 

יכול המנוח, בצוואתו, לשנות ולהתלות על לחוק הירושה )ד( 107פי סעיף -על

 הוראת החוק, ולקבוע כי עזבונו יחולק באופן שונה. 

  

מהנהנים יקבלו את חלקם בעזבון, כך גם יכול הוא להורות בצוואתו כי חלק 

כפי שהוא, בטרם סילוק החובות, והחובות יסולקו רק מחלקם של הנותרים. 
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 109/87ר"ע }ב השאלה אם לכך התכוון המוריש היא שאלה של פירוש הצוואה

 .{(1989) 628 ,(1, פ"ד מג)היועץ המשפטי לממשלה נ' אליהו

 

ם צד להסכם חלוקת עזבון בין מנהל העזבון והאפוטרופוס הכללי איננעיר כי 

יורשים. הצדדים להסכם החלוקה הם היורשים בלבד. הסכם חלוקת העזבון 

ידי דיני החוזים. מנהל העזבון אינו קובע -ידי דיני הירושה והן על-נשלט הן על

ידי מנהל -את פרטי חלוקת העזבון אלא היורשים, ואפילו העזבון מנוהל על

 הל העזבון הוא בגדר סיוע בלבד, "מעין מפשר"עזבון. תפקיד שיוחד בחוק למנ

 ,(2)2001מש -, תקחביבה עמוס ואח' נ' יהונתן שער 15060/96תמ"ש )ת"א( }

20 (2001)}. 

 

המשפט, ורשאי -ובכל מקרה, אין תוכנית החלוקה שהוגשה קושרת את בית

הוא ליתן צו לחלוקת נכסי העזבון, בגדר הוראות החוק, כפי שהדבר נראה 

דין ברק, מנהל עזבון המנוחה בטי -שליין ואח' נ' עורך 314/79ע"א } בעיניו

 .{(1981) 237, 225 ,(3, פ"ד לה)שינגוט ואח'
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 מגורים וכלכלה לזמן מעברפרק ל"ד: 

 לחוק( 108)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 108סעיף 

  

  . מגורים וכלכלה לזמן מעבר108"

)א( מי שערב מות המוריש היה גר עמו בדירתו, בין שהמוריש היה בעל 

הדירה ובין ששכר אותה, רשאי להוסיף ולגור בה שלושה חודשים, 

שישה חודשים לאחר מות המוריש, ורשאי הוא  -ואם היה יורש 

להשתמש, אותה תקופה, במטלטלי משק הבית המשותף במידה 

 שהשתמש בהם ערב מות המוריש. 

מי שערב מות המוריש היה גר עמו ואותו זמן הייתה כלכלתו על  )ב(

המוריש, רשאי לקבל כלכלתו מן העזבון חודש ימים לאחר מות 

 המוריש.

)ג( אין בזכויות לפי סעיף זה כדי לחייב אדם כלפי העזבון או לגרוע 

מחלקו של יורש בעזבון; ואין בהם כדי להוסיף על הוראות החוקים 

 ."115לגרוע מהן, או לגרוע מהוראות בסעיף להגנת הדייר או 

  

 ,(2)2000של -, תקעזבון המנוחה נ' אסתר קליין} 100942/97יפו( -ת"א )ת"א -ב

נדונה השאלה האם הנתבעת זכאית להחזיק בדירה מכוח חלקה { (2000) 1

 בזכויות הבעלות בדירה? 
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ת "זכותה להישאר בדירה הייתה קיימת לאחר מו המשפט קבע כי-בית

)א( לחוק הירושה, אשר קובע כי מי שערב מות 108פי סעיף -המנוחה, על

חודשים ממות המוריש,  3המוריש גר איתו בדירתו... רשאי להוסיף ולגור בה 

 שישה חודשים." -ואם הוא יורש 

  

"תקופה זו חלפה זה מכבר, והנתבעת נשארה לגור בדירה עד ליום עוד נקבע כי 

עת אינה בעלת כל זכויות הבעלות בדירה, הרי "מאחר והנתבכן, -ועל זה"

 שאינה זכאית להחזיק בדירה, מכוח חלקה בזכויות הבעלות לדירה."
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 נושא החלוקהפרק ל"ה: 

 לחוק( 109)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 109סעיף 

  

   . נושא החלוקה109"

 לפי שווים בזמן החלוקה. )א( נכסי העזבון יחולקו בין היורשים 

)ב( שבח הנכסים, פירותיהם וכל מה שבא במקום הנכסים ממות 

של העזבון הם, והוא הדין לגבי פחת  -המוריש עד לחלוקת העזבון 

 הנכסים ולגבי התשלומים המוטלים עליהם. 

לא היה בעזבון, אחרי סילוקם של חובות העזבון ושל המזונות מן  )ג(

ת, יופחתו המנות לפי יחס שווין במות המצווה העזבון, כדי כל המנו

 זולת אם הייתה בצוואתו הוראה אחרת לעניין זה."

  

פי הסכם בין יורשים, בין שהעזבון מנוהל -חוק הירושה שואף לחלוקת עזבון על

 ידי יורשים ובין שהעזבון מנוהל בידי מנהל עזבון.-על

  

-פי צו בית-ורשים או עלכאמור חלוקת העזבון, יכול שתהיה בעקבות הסכם הי

 המשפט. 

  

חוק הירושה קובע כי תפקידו של מנהל העזבון, בעניין החלוקה ל 110 סעיף

היא להציע תוכנית חלוקה ולנסות להביאם לידי הסכמה, במידה שהושגה 
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לחוק הירושה שעניינם הוראות בעניין  117-112הסכמה, לא יחולו סעיפים 

 חלוקת נכסים ספציפיים.

 
וקת עזבון בין יורשים ניתן לסטות מהוראות החלוקה של הצוואה, בהסכם חל

חביבה  15060/96תמ"ש )ת"א( הירושה } )ג( לחוק111כאמור בהוראת סעיף 

הירושה, הגוברת אף {. (2001) 20 ,(2)2001מש -, תקעמוס ואח' נ' יהונתן שער

נ'  ברוך נסים 49630/99תמ"ש )ת"א( } לחוק הירושה 117-112היא על הוראות 

 .{(1971) 2, 1 ,(4)71מש -', תקברוך שמואל ואח

 
אישור להסכם חלוקת העזבון יכול לרפא פגם, כאשר אחד מהיורשים נעדר ולא 

היה מיוצג, זאת משום שחוק הירושה מבקש להסיר מכשולים מחלוקת עזבון 

מש -, תקחביבה עמוס ואח' נ' יהונתן שער 15060/96תמ"ש )ת"א( } מוסכמת

2001(2), 20 (2001)}. 

 
פי צו -כאשר לא הושגה הסכמת היורשים לחלוקת העזבון, יחולקו הנכסים על

לחוק הירושה כי על מנהל העזבון  111המשפט. גם במקרה זה, קובע סעיף -בית

 המשפט תוכנית לחלוקת הנכסים.-להציג לבית

  

לחוק הירושה מטרתה, תיאום בין זכויותיהם של יורשים  117הוראת סעיף 

  אחדים.

  
כאשר ניתנת הזכות לאחד היורשים, זכות זו מוענקת גם ליורשים אחדים, 

 במידה שהסכימו להשתמש באותה הזכות במשותף. 

  
  אם לא ניתנה הסכמת היורשים לשימוש המשותף, לא יימסר הנכס.

 
במקרה שכל אחד מהיורשים רוצה להשתמש בזכות בפני עצמו, יכריע ביניהם 

 המשפט.-בית
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 פי הסכם-חלוקה על פרק ל"ו:

 המשפט-פי צו בית-וחלוקה על

 לחוק( 111 -ו 110)סעיפים 
 

 קובעים כדלקמן: 1965-תשכ"הההירושה, לחוק  111 -ו 110סעיפים 

 

 פי הסכם -. חלוקה על110"

פי צו -פי הסכם ביניהם או על-)א( נכסי העזבון יחולקו בין היורשים על

 המשפט. -בית

ים תכנית לחלוקה הנכסים וינסה להביאם )ב( מנהל העזבון יציע ליורש

 לידי הסכמה. 

-)ג( נעדר אחד היורשים ולא היה מיוצג כדין, יבוא אישורו של בית

 המשפט במקום הסכמתו. 

פי הסכם בין היורשים, לא יחולו -)ד( מתחלקים נכסי העזבון על

 . 117עד  112הוראות הסעיפים 

 

  המשפט-פי צו בית-. חלוקה על111"

פי צו -הסכם בין היורשים יחולקו נכסי העזבון ביניהם על )א( באין

 המשפט. -בית

 המשפט תכנית לחלוקת הנכסים. -)ב( מנהל העזבון יביא לפני בית

)ג( הורה המוריש בצוואתו כיצד יחולקו נכסי העזבון בין היורשים, 

המשפט לפי הוראות הצוואה, זולת אם שוכנע, מטעמים -ינהג בית
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בות מיוחדות לסטות מהן; באין הוראות כאלה שיירשמו, שהיו סי

עד  112המשפט לפי הכללים שבסעיפים -בצוואת המוריש, ינהג בית

117."  

 

ת"א )שלום }ראה גם אפשרויות לחלוקת העזבון  שתיפי חוק הירושה, ישנן -על

 27047(, 3)2005של -, תקברונפלד לובוב נ' בנק הפועלים בע"מ 16340/05ת"א( 

, שניהה{. לחוק הירושה 110סעיף }פי הסכם -חלוקה על, האחת{: (2005)

 . {לחוק הירושה 111סעיף }המשפט -חלוקה בצו של בית

 

)א( לחוק הירושה, ניתן להסיק, כי אלו שתי 110מלשון הוראת סעיף 

 . האפשרויות היחידות לחלוקת נכסי העזבון

 

הואיל ורובו עסקינן בסיטואציה שבה מנוהל העזבון בידי מנהל העזבון וכאשר 

ככולו של העזבון הוא הדירה, יש לראות בהצעתו של מנהל העזבון למכור את 

)ב( 110משום הצעת הסכם לחלוקת העזבון ברוח האמור בסעיף פלוני הדירה ל

פלונית ז"ל נ' האפוטרופוס  14335-03-09ת"ע )משפחה טב'( } לחוק הירושה

 {.(2011) 215, 211(, 3)2011מש -, תקהכללי במחוז חיפה והצפון

 

פי הסכמת כל השותפים ואין -פי הסכם חייבת להיעשות על-חלוקה עלואולם, 

די בהסכמת רוב השותפים. לא ניתן לכפות על יורש שאינו מסכים להצעת 

המשפט הוא -החלוקה שהביא מנהל העזבון, להסכים לה. במקרה שכזה, בית

 לחוק הירושה.  111סעיף הוראת שיכפה הסדר חלוקה מכוח 

 

המסלול שנכפה על היורשים כולם, הוא חלוקת העזבון ובדוגמה שלעיל, הואיל 

המשפט -הדעת של בית-, הופך שיקול{ולא בהסכם}המשפט -בצו של בית

 .לחוק הירושה 117עד  112 מוגבל ומוכפף להוראות סעיפים
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פי שורה של חלופות לחלוקת -המשפט לפעול על-המשמעות היא, שעל בית

 פי הסדר הבא: -רשים, עלהעזבון בין היו

 

 ; {לחוק הירושה 112סעיף }חלוקה בעין ללא תשלומי איזון  -

 {. לחוק הירושה 112סעיף }חלוקה בעין וקביעת תשלומי איזון  -

 

ים עשוי יהמשפט בתועלת שנכס מסו-במסגרת שתי חלופות אלה יתחשב בית

סעיף }לוני להביא ליורש מסויים וכן בערך הרגשי שיש לנכס פלוני לגבי יורש פ

 {. לחוק הירושה 112

 

תמחרות פנימית בין היורשים ותשלום ההפרש שבין שווי הנכס לבין ה -

 ; {)א( לחוק הירושה113סעיף }שווי חלקו של היורש בעזבון 

התמחרות חיצונית וחלוקת הפדיון בין היורשים לפי החלק היחסי  -

לחוק הירושה; ע"א  )ב(113סעיף }שהיה לכל אחד מהם בעזבון 

עזבון אהובה )אדלה( שפייר נ' מנהל מס שבח מקרקעין  499/85

  ({. 1990) 256 ,(3, פ"ד מד)חיפה

 

שתי חלופות אחרונות אלו מתייחסות לשני סוגי נכסים: נכסים שאינם ניתנים 

ידי חלוקתם יאבדו שיעור ניכר מערכם. הגדרה זו כוללת -לחלוקה ונכסים שעל

אך אינה כוללת משק }ו במסחר יחידה בחקלאות, בתעשייה, במלאכה א

 . {לחוק הירושה 114חקלאי, שלגביו נקבעו הוראות מיוחדות בסעיף 

 

 {.לחוק הירושה 116סעיף }עריכת הגרלה בין היורשים  -
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ם שהעזבון כולל נכס שאינו ניתן לחלוקה, נכס שכזה יוצע ליורשים, מקו

ם המחיר ויימסר ליורש המרבה במחירו, ובלבד שלא יפחת ממחיר השוק. א

ידי אותו יורש, עולה על חלקו בעזבון, ישלם היורש -הגבוה ביותר, שהוצע על

 את העודף. 

 

ולה, כי לחוק הירושה, ע 111לחוק הירושה למול סעיף  110סעיף מהשוואת 

 -לחוק הירושה  110הדרך העדיפה לחלוקת העזבון היא זו הקבועה בסעיף 

רק אם היורשים אינם  -דר שיורי הוא הס 111הסכם בין יורשים, ואילו סעיף 

בש"א )משפחה }ראה גם  המשפט יכריע-מגיעים לידי הסכמה ביניהם, בית

 491, 484(, 3)2007מש -, תקעזבון המנוח ש. א. ז"ל נ' י. א. 1604/07ת"א( 

(2007).} 

 

המשפט חייב מנהל העזבון להביא לפני -דעתו של בית-לצורך הפעלת שיקול

סמך -. על{)ב( לחוק הירושה 111סעיף }ת הנכסים המשפט תכנית לחלוק-בית

 המשפט ויחליט. -תכנית זו ישקול בית

 

דעת -)ג( לחוק הירושה קובעת את המסגרת להפעלת שיקול111הוראת סעיף 

 . המשפט-בית

 

מנהל העזבון ידי -עלהמשפט אינו כבול לתוכנית החלוקה המוגשת -כנלמד, בית

שליין נ'  314/79ראה לעניין זה ע"א }פיה -ואינו חייב לחלק את העזבון על

המשפט אין יד חופשית -זאת, לבית-עם-יחד ({.1981) 225 ,(3, פ"ד לה)ברק

הנחיות של המחוקק ידי -עלדעתו מוגבל -לגמרי בהחלטה בנדון. שיקול

ימים העשויים להתעורר במסגרת החלוקה והנחיות אלו יבעניינים מסו

 המשפט. -מחייבות את בית
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-וריש בצוואתו כיצד לחלק את נכסי העזבון בין היורשים, על ביתאם פירט המ

כן מצא לנכון, בשל -אם-המשפט לנהוג בהתאם להוראותיו בעניין זה, אלא

 המשפט לנמק החלטתו במקרה כזה. -סיבות מיוחדות, לסטות מהן. על בית

 

המשפט את העזבון -, יחלק ביתהעזבון באין הוראות בצוואת המוריש לחלוקת

לחוק הירושה, אשר  117-112 ם להוראות החלוקה המפורטות בסעיפיםבהתא

; נכסים שאינם ניתנים {לחוק הירושה 112סעיף }עניינן חלוקת נכס כנגד נכס 

; {לחוק הירושה 114סעיף }; משק חקלאי {לחוק הירושה 113סעיף }לחלוקה 

 116סעיף }פי הגרלה -; חלוקה על{לחוק הירושה 115סעיף }דירת המגורים 

לחוק  117סעיף }; תיאום הזכויות של יורשים אחדים {לחוק הירושה

 . {הירושה

 

המשפט בכגון דא, -דעת בית-מהוראות חוק אלה ובפרט מאופן הפעלת שיקול

המשפט -ניתן ללמוד כי גם על תוכנית החלוקה שמגיש מנהל העזבון לבית

 לשמור על קיום הכללים בסעיפים אלה. 

 

למעשה, האם במסגרת תוכנית החלוקה נלקחו -המשפט בוחן, הלכה-בית

בחשבון כל אותן הנחיות של המחוקק לאופן חלוקת הנכסים, לרבות שמירה 

ידי -עלפי סדר העדפתן -על סדר הפעלתן ומיצוי כל חלופות החלוקה על

 המחוקק. 

 

 {והדגש הוא על כל היורשים}זאת, דומה, כי אם כל היורשים -עם-יחד

י הכללים הדווקנים של המחוקק לאופן חלוקת פ-מבקשים שלא לפעול על

הנכסים או לפי אחד מהם, יש לכבד את הסכמתם. הצדקת פרשנות זו נובעת 

משפט ועל -מכך שהמחוקק מעדיף הסכם בין יורשים על פני החלטת בית
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מדיניות זו להיות נר לרגליו גם אם אפשר להגיע רק להסכמה חלקית בין 

 .היורשים

 

, אפו"כ -דניאלה בן נון נ' ב"כ יועמ"ש } 20479-12-09 ת"ע )משפחה ת"א( -ב

המשפט את הסכם החלוקה בהתאם -{ אישר בית(2010) 551(, 2)2010מש -תק

 לחוק הירושה. 110לסעיף 
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 חלוקת נכס כנגד נכספרק ל"ז: 

 לחוק( 112)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-תשכ"ההחוק הירושה, ל 112סעיף 

 

  ת נכס כנגד נכס. חלוק112"

לב לתועלת -נכסי העזבון יחולקו בין היורשים ככל האפשר בעין, בשים

שנכס פלוני עשוי להביא ליורש פלוני ולערך הרגשי שיש לנכס פלוני 

  "לגבי יורש פלוני.

 

באשר לדרכים לביצוע חלוקת עזבון, מעמיד לנו חוק הירושה שורה של 

ידי מנהל עזבון לבין -ת עזבון עלחלופות, כאשר אין הבדל בין הליכי חלוק

ברוך נסים נ' ברוך  49630/99תמ"ש )ת"א( } ידי יורשים-הליכי חלוקת עזבון על

 {: (1999) 2, 1 ,(4)71מש -, תקשמואל ואח'

 

 ;לחוק הירושה{ 112}ראה סעיף  חלוקה בעין ללא התשלומי איזון .1

  

 . חלוקת נכסי העזבון ליורשים וקביעת התשלומי איזון;2

  

. התמחרות פנימית בין היורשים, ותשלום ההפרש שבין שווי הנכס לבין שווי 3

 חלקו של היורש בעזבון;
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. התמחרות חיצונית וחלוקת הפדיון בין היורשים לפי החלק היחסי שהיה 4

 לכל אחד מהם בעזבון. 
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נכסים שאינם ניתנים לחלוקה פרק ל"ח: 

 לחוק( 113)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 113סעיף 

 

  . נכסים שאינם ניתנים לחלוקה113"

ידי חלוקה היה מאבד שיעור -נכס שאינו ניתן לחלוקה ונכס שעל )א(

ניכר מערכו, לרבות יחידה בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, 

יימסר ליורש המרבה  -חל עליו  114ולמעט משק חקלאי שסעיף 

בלבד שלא יפחת ממחיר השוק; הסכום שהציע אותו יורש במחירו, ו

חשבון המגיע לו מן העזבון, ואם עלה על המגיע כאמור, -ייזקף על

 ישלם היורש את הסכום העודף. 

קטן )א(, -)ב( לא הסכים אף יורש אחד לרכוש את הנכס כאמור בסעיף

 יימכר הנכס ודמי המכר יחולקו. 

רה תהיה בדרך שנכסים כאלה המשפט רשאי להורות שהמכי-)ג( בית

נמכרים בהוצאה לפועל או בדרך אחרת שיקבע, ורשאי הוא לקבוע את 

-קטן )א( ותנאי תשלום דמי המכר לפי סעיף-תנאי התשלום לפי סעיף

 קטן )ב(."

 

אם כללו נכסי העזבון נכסים שאינם ניתנים לחלוקה או נכסים שחלוקה הייתה 

ידה בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או "לרבות יח} מורידה מערכם שיעור ניכר

אין מנהל העזבון יכול {, חל עליו" 114במסחר, ולמעט משק חקלאי שסעיף 
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 113להגיש עליהם תוכנית חלוקה, אלא שומה עליו לנהוג לפי הוראת סעיף 

 . לחוק הירושה

 

נכסים כאלה יוצעו ליורשים ויימסרו ליורש המרבה במחירם, ובלבד שלא 

ידי אותו יורש עולה על -ם המחיר הגבוה ביותר שהוצע עליפחת מחיר השוק. א

, פ"ד שליין נ' עזריאל 314/79ע"א } חלקו בעזבון, ישלם היורש את העודף

 .{(1981) 225 ,(3לה)

 

אם לא הסכים אף יורש לרכוש את הנכס, יימכר הנכס ודמי המכר יחולקו. 

רים המשפט רשאי להורות שהמכירה תהיה בדרך שנכסים אלה נמכ-בית

 בהוצאה לפועל או בדרך אחרת וכן את תנאי התשלום. 

 

ימכר הנכס ותמורתו תחולק בין יברי כי כאשר הנכס אינו ניתן לחלוקה, 

 היורשים.

 

עולה השאלה, האם מכירה וחלוקת השווי עדיפה גם במצב שבו הנכס ניתן 

 לחלוקה?

  

 535/85א ע" -ב נראה שתשובה לשאלה זו תלויה בנסיבות כל מקרה. כך נקבע

 ,(4, פ"ד לט)דין מנהל עזבון ואח'-טוב ואח' נ' אריה צוקר עורך-משיח שם}

 ו יורשי המנוח היו שלושים במספר.{ ב(1986) 756, 755

  

, נקבע, שהדרך הראויה היא למכור את הנכס ולחלק התמורה הבנסיבות אל

על , בהתבסס פורת-כב' השופטת מ' בןבין היורשים. הנימוק לכך ניתן בידי 

מספרם הרב של היורשים, ועל העובדה כי לחלקם רסיסי זכויות בנכס, וחלקם 

 אף לא אותר.
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אינו קובע קיומה של זכות קדימה כזו, אלא במקרה לחוק הירושה  113סעיף 

שמדובר בנכס, שאינו ניתן לחלוקה. טול למשל מקרה, שבו נכללה בין נכסי 

המגיע לכל אחד מן היורשים, העזבון טבעת יקרת ערך, שערכה עולה על החלק, 

מדיניות החוק היא, שיש להעמיד . מחלוקת ביניהם, מי מהם יקבלנה קיימתו

את הטבעת למכירה בין היורשים, אם הם חפצים בכך, בטרם תוצע למכירה 

שליין נ' עו"ד ברק מנהל עזבון  314/79"א ע -המשפט ב-}דברי בית לזרים

 ({. 1981) 236, 225 ,(3, פ"ד לה)המנוחה בטי שינגוט ז"ל

 

"מירוץ הסמכויות בהליכים } יהושע גייפמן ומיכאל טאוסיגבמאמרם של 

ראה גם:  ;316, (1991) 'מ הפרקליטלפירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג", 

ת"ע (; 1999, טרם פורסם )שמואל ואח' ברוך ניסים נ' ברוך 30998/95תמ"ש 

 {(2010) 408, 405(, 2)2010מש -תק, א. ג. נ' א. ג. 103990-07)משפחה ת"א( 

 לחוק הירושה כדלקמן: 113בפרשנותו של סעיף דנים המחברים 

 

לחוק הירושה,  113פי סעיף -"בפרשת דקל ובפרשת לביא הוגשה בקשה על

המשפט המחוזי, בשני המקרים, הורה על ביטול הרישום של צו הירושה, -ובית

… בקשת אחד הצדדיםשנרשם בלשכת רשם המקרקעין, בסמוך לדיון, ל

-העובדות בשני המקרים היו כדלקמן: הוגשו בקשות בתיק העזבונות, לבית

פי סעיף -המשפט המחוזי, למכירת זכויות העזבון בדירה ולחלוקת הפדיון על

-לחוק הירושה. הצד שכנגד הזדרז ורשם את צו הירושה, קודם לדיון בבית 113

חולק, אין להידרש עוד להליכים המשפט המחוזי. הוא טען, כי כיוון שהעזבון 

פי חוק הירושה, ויש להפנות את המבקשת להליך של פירוק שיתוף -על

המשפט המחוזי החליט בשתי פרשות -משפט השלום. בית-במקרקעין בבית

אלה להורות לרשם המקרקעין לבטל את רישום צו הירושה, ולהמשיך לדון 

 חוק הירושה. ל 113פי סעיף -במכירת זכויות העזבון בדירה, על
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המשפט המחוזי בעניין דקל, לבטל את רישום צו הירושה, -על החלטת בית

המשפט העליון קבע -המשפט העליון. בית-הוגשה בקשת רשות ערעור לבית

 בהחלטתו: 

 

המשפט לראות -בנסיבות המקרה המיוחדות רשאי היה בית'

בהתנהגות המבקשים התנהגות שאינה בתם לב. כן רשאי היה לפעול 

מנת לברר אם לא ראוי לחלק את העזבון בהסתמך על הוראות -על

. לצורך זה רשאי 1965-תשכ"ה, הלחוק הירושה 115 -ו  113סעיפים 

היה להורות על ביטול פעולת העברת השכירות הרשומה על שם המנוח 

 " '.בלשכת רישום המקרקעין על החלקה הנדונה, משמו לשמות יורשיו

 

, 99(, 4)2008מש -, תקי. א. כ. נ' ב. כ. ש.} 22890/05תמ"ש )משפחה יר'(  -ב

לחוק הירושה חל במקרה דנן שכן  113המשפט כי סעיף -{ קבע בית(2008) 125

 מחצית הנכס נשוא הדיון כאן הינו נכס עזבון.

 

ליורשים מוענקת זכות קדימה ברכישת נכסי העזבון בטרם יועמדו עוד נקבע כי 

היות וחלוקת מלוא הזכויות במקרקעין בע כי כן נק-כמואלה למכירה פומבית. 

אין מניעה לפעול  בין הצדדים בחלקים שווים, כאמור בצוואה, איננה אפשרית,

לחוק הירושה, ולהעניק ליורש זכות קדימה  113בהתאם להוראת סעיף 

 ברכישת המקרקעין.
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 (,2)2015של -תק, כליר גנדור נ' ריטה ברשה} 28169-02-14א( "א )ת"ת -ב

 המשפט:-({ קבע בית2015) 54057

 

 עזבון שיתוף ותביעה לחלוקת תביעה לפירוק"

הפירוק המבוקשת, ולנוכח תהיותיו  . בניסיון לבסס את צדקתה של דרך12

לחוק  113המשפט, ביקשו התובעות מזור בהוראתו של סעיף -הנשנות של בית

 .... זו קובעת כך1965-תשכ"הההירושה, 

 

א הבנה שגויה של המצב המשפטי, ראו התובעות דמיון, במה, שאין פירושו אל

, בין הסוגיות הנדונות בהוראה זו לבין ההסדרים אשר נוגעים זהותשלא לומר 

שיתוף בנכסים. אמת, אלו גם אלה מדברים ב"נכס שאינו ניתן -לפירוק

לחלוקה". אלו גם אלה עוסקים ב"מכירה", ב"מחיר שוק" וב"הוצאה לפועל". 

וגעים לאחדים, האוחזים יחד בזכויות. אך מה בכך? אלו הן אלו גם אלה נ

חטין, ואלה הם שעורים. התובעות, בטעותן, מערבות זה בזה את ההסדרים 

שבחוק הירושה, מחד גיסא, ובחוקי המקרקעין והמיטלטלין, מאידך גיסא, 

אחד. דא עקא כי כל אחד מן ההסדרים הוא -כאילו דבקו זה בזה היו לבשר

המשפט לעניני משפחה בפרשה, שאליה הפנו לא אחרות -ונו של ביתשֹונה. ובלש

 מן התובעות עצמן:

  

רוק השיתוף במקרקעין פי על"בכתב התביעה ביקשו התובעים להורות 

על דרך של מכירתם וחלוקת התמורה בהתאם לחלוקת הזכויות 

במקרקעין ביניהם. אולם מחצית הנכס נשוא הדיון כאן הינו נכס 

לחוק הירושה,  113חולש על חלוקתו האמור בסעיף . משכך עזבון

אשר נקט בדרך שונה מאשר זו שבחוק המקרקעין.  1965-תשכ"הה

 עזבוןזכות קדימה ברכישת נכסי ה (בחוק הירושה)ליורשים מוענקת 

 ".בטרם יועמדו אלה למכירה פומבית
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 'כבדינה של -, פסקי.א.כ נ' ב.כ.ש 22890/05( ')תמ"ש )משפחה יר

 ((16.11.08)פורסם במאגרים,  ילי מימוןהשופטת נ

  

אמת, ביטוי לאותה "דרך שונה" מצוי הן במועד החלתו של כל אחד מן 

 ההסדרים והן ברציונאל אשר ביסודו. אבאר.

  

 לחוק הירושה מחולל את פעולתו בשלב שלפני חלוקתם של נכסי 113. סעיף 13

, במה שאפשר בוןעזה . באותה עת מחזיקים יורשיו של מנוח בנכסיעזבון

לכנותו "בעלות משותפת" אך אין הוא, בשום פנים, שיתוף במובנם של סעיפים 

לחוקי המקרקעין והמיטלטלין, בהתאמה. "בעלות משותפת" זו היא  9 -ו 27

כולם, יחד. במלים פשוטות, היורשים הם  עזבוןה-זכאות משותפת לנכסי

, ממילא לא עזבוןק ה. כל עוד לא חולעזבוןהנכסים שב-יחד למאגר-הזכאים

נוצר בינם שיתוף במקרקעין, אף לא שיתוף במיטלטלין. עמד על כך פרופסור 

 יהושע ויסמן:

  

"במשפטנו, נכסי העזבון שבבעלות המשותפת של היורשים, נתונים 

לכללי משפט מיוחדים, השונים מדיני השיתוף הרגילים. כך, למשל, 

, כי מעת נפילת הנכסים 1965-תשכ'הה)ד( לחוק הירושה, 7קובע סעיף 

בירושה ועד למתן צו לחלוקת העזבון אין יורש רשאי לבצע עיסקאות 

בחלקו שבנכס מסויים מנכסי העזבון )להבדיל מחלקו בכלל נכסי 

העליון את דעתו כי עד  המשפט-ביתהעזבון(. בפסקי דין אחדים חיווה 

ויים' לחלוקת העזבון 'אין ליורש אלא חלק בכלל העזבון ולא בנכס מס

וכי פטירת המוריש אינה מקנה ליורשים זכויות בנכסים ספציפיים, כי 

זכותו של יורש לגבי נכס מסויים מתגבשת רק לאחר שנכסי העזבון 

 ..חולקו.
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כל פריט שבנכסי העזבון נמצא בבעלות משותפת של היורשים, מרגע 

הפטירה. ואולם, שיתוף זה הוא, במינוח הנזכר לעיל, שיתוף במכלול 

כסים, בהבדל משיתוף בנכס מסויים, וחלות עליו הוראות חוק נ

מיוחדות. הדינים המיוחדים האלה, השונים מדיני השיתוף הרגילים, 

נובעים מכך שלפנינו שיתוף במכלול נכסים, ולא מכך שהנכסים 

 " .הספציפיים שבעזבון אינם בבעלות משותפת

 (137(, 1997) דיני קנין: בעלות ושיתוף)יהושע ויסמן 

  

, כלל לא ניתן עזבוןה פירושם של דברים, וזהו פשיטא, כי עד שלא חולקו נכסי

לדבר בנכס ספציפי וממילא לא בפירוקו של שיתוף בו, כמשמעותו בחוקי 

עומד כולו, כיחידה אחת, ערב חלוקה. הוא  עזבוןהמקרקעין והמיטלטלין. ה

לחוק הוא אחת  113הדין. אלו מצויות בחוק הירושה. סעיף  יחולק לפי הוראות

מהוראות אלו. מעוגנת בו דרך פרטנית לביצועה של חלוקה במקרה מיוחד. 

איננו ניתן למסירה לכל אחד ממספר  עזבוןה הייחוד הוא בכך שנכס מנכסי

אינו הוראה  113יורשים, או שמסירה כזו תגרע משמעותית מערכו. אך סעיף 

בין יורשים  עזבוןקתו של לחוק אוסר על חלו 107יחידה בחוק הירושה. סעיף 

. אין זה מתקבל על הדעת כי שותפים יפרקו עזבוןקודם שסולקו החובות מן ה

שפירושו ייחודו לכל אחד מהם של נכס או של תמורתו,  ענייןבינם שיתוף, 

 .עזבוןקודם שסולקו חובות, הרובצים על ה

  

לוקת לשון אחר: אותן הוראות שבחוק הירושה פועלות את פעולתן עובר לח

שיתוף, לעומת זאת, נימצא מדברים רק לאחר שהושלמה -. בפירוקעזבוןה

, והנכס נמסר בשלמותו ליותר מיורש אחד. עזבוןה-חלוקתו של נכס מבין נכסי

אכן, אין מדובר במבנים משפטיים זהים. האחד, זה שלפי חוק הירושה, על 

בכל אלה  כורחו קודם בזמן לאחר, זה שלפי חוק המקרקעין או המיטלטלין.

 המשפט העליון:-דיבר בית
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"אין ספק, שמדובר בענייננו בנכס, שאינו ניתן לחלוקה, שכן מדובר 

לחוק הירושה,  113בדירת מגורים. מכאן, שחל במקרה זה סעיף 

המחייב את מכירת חלקיהם של היורשים למרבה במחיר, תוך מתן 

אמנם  לחוק הירושה1זכות קדימה ליורשים על פני זרים. לפי סעיף 

עובר עיזבונו של נפטר עם מותו ליורשיו, אולם סעיף זה יש לקרוא יחד 

 עזבוןאת יתרת ה לאותו חוק, ולפי הנאמר בו, יש לחלק 107עם סעיף 

)וכן מזונות(. 'עד  עזבוןבין היורשים רק אחרי סילוקם של חובות ה

לאותו זמן אין ליורש אלא חלק בכלל העזבון ולא בנכס מסויים' 

, בעמ' 834/75ע"א  -ב הנשיא )כתוארו אז( לנדוימ "מ מדברי )הציטוט

664...) 

 

כדי 'לחלק' נכס, שאינו ניתן לחלוקה, מובילה הדרך בהכרח לסעיף 

לחוק הירושה. כל התהליך הזה בהכרח קודם למסירת הנכס, כולו  113

די של חלקי הבנות במחצית הדירה יאו מקצתו. לשון אחר, רישום מי

לחוק הירושה. רק אם  113מחוקק ועוקף את סעיף מסכל את רצון ה

תימסר מחצית הדירה לאחת  113פי סעיף -בסופו של התהליך על

)ב(, תירשם מחצית 113הבנות ולא לאלמנה )או לאדם זר, מכוח סעיף 

זו על שם הרוכשת, ואז התוצאה תהיה יצירת שיתוף עם האלמנה 

 ".בדירה כולה. ברם, על כך נאמר 'עוד חזון למועד'

וד השופטת )כב 819, 813(, 2רייזמן נ' וושצ'ין, פ"ד ל"ז ) 513/82)ע"א 

 ((1983מרים בן פורת( )

  

 'כבהיטב. כך כתב  הרבהרו הדברים, הבני משפחה הויהמשפט לעני-גם בבית

 באחת הפרשות: השופט אסף זגורי
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חוק פי -לע עזבון"יש לזכור כי המנגנון של פירוק שותפות בנכסי ה

לחוק הירושה( קודם להפעלת המנגנון של פירוק  113)סעיף הירושה 

כן -אם-לחוק המקרקעין(, אלא 37חוק המקרקעין )סעיף פי -לשיתוף ע

כבר חולק. הדבר נובע מכך שמטרת דיני הירושה היא  עזבוןיוכח שה

עדיפות  (יש)להביא לפירוק השותפות של היורשים בנכסי העזבון. 

ני אלו שבחוק המקרקעין באשר הסדרים שבחוק הירושה על פ(ל)

לפירוק שיתוף בנכסי עזבון. לקביעה זו חשיבות רבה, שכן הטיעון לפיו 

יש לקיים השיתוף מתוך התחשבות במשאלות מקצת השותפים מכוח 

הופך למוקשה שעה שלא  1969-לחוק המקרקעין, התשכ'ט 43סעיף 

ות רוק השיתוף בדירה אלא הוראפי-עלהוראות חוק המקרקעין חלות 

 ".דיני הירושה

פלונית ז"ל נ' האפוטרופוס הכללי  14335-03-09( ')ת"ע )משפחה טב

להחלטתו )פורסם במאגרים,  24-23, בפסקאות במחוז חיפה והצפון

07.08.11.)) 

  

הזמנים, וכך הוא גם מבחינתה של תכלית החקיקה.  . כך הוא מבחינת סדר14

השיתוף במקרקעין  וקיבחוק הירושה מזה ובפיר -לכל אחד מן ההסדרים 

 יסוד ומטרה משל עצמו. אשוב אל פרופסור ויסמן: -ובמיטלטלין מזה 

  

נמנעו מלקבוע בחוק המקרקעין זכות  (בדין העות'מאני)"לאור הנסיון 

קדימה לבעלים המשותפים ברכישת הנכס המשותף. הדרך הרגילה 

 שנקבעה למכירת הנכס היא במכירה פומבית, דבר העשוי גם להבטיח

שיושג מחיר גבוה יותר מאשר במקרה שבו הקונים המתחרים על 

 הנכס הם הבעלים המשותפים בלבד...
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הוראות חוק  פי-עלבחלוקה של נכסי עזבון משותפים, הנעשית 

, נקט המחוקק עמדה שונה מזו שננקטה 1965-ה"תשכההירושה, 

. ליורשים הוענקה זכות קדימה ברכישת נכסי (המקרקעין)בחוק 

 "., בטרם יועמדו הנכסים למכירה פומביתהעזבון

 (314)ויסמן לעיל, בעמ' 

  

השיתוף  כלום ניתן להסביר את הדבר בדרך נהירה מזו? בעוד שפירוקי

במקרקעין ובמיטלטלין מעמידים נר לרגליהם את מקסום התועלת הכלכלית 

מן הנכס, מבכר חוק הירושה את הותרתו של נכס בחוג היורשים, אפילו פירוש 

מה מערכו. אין פירוש הדברים כי חוק הירושה  בר כי בשל כך תיגרע גריעתהד

אדיש לשאלת הערך. אדרבה, הוא נותן בידיו של כל אחד מן היורשים אפשרות 

להרבות במחיר וכך לזכות ברכישתו של הנכס העומד לחלוקה. אלא, שגבול 

ים, לזכות קסום נמצא בכך שלא ניתן לצד ג', אשר אינו מבין היורשמה לעקרון

המשפט -בנכס אך משום שהציע תמורה גבוהה יותר. וכפי שהוסיף וכתב בית

לחוק היא, כי מוקנית  113-112לעניני משפחה בטבריה: "משמעות סעיפים 

עדיפות ליורש המרבה במחיר על פני צדדי ג' ברכישת אותו הנכס. עדיפות זו 

לא עדיפות למי מהם( מהווה מעין 'זכות קדימה' קולקטיבית של כל היורשים )ל

 (.38הנ"ל, בפסקה  פלוניתעל פני רוכשים חיצוניים" )פרשת 

  

לו, ומורה כי אופן החלוקה ייקבע  111 -ו 110מוסיף חוק הירושה, בסעיפים 

המשפט. חזקה על כל אחת מן -בהסכמה בין היורשים או לפי צו של בית

ם כולם, ולא רק יהדרכים הללו כי יביאו בחשבונן הראוי את ענינם של היורש

להותיר את הנכס בין  1הרוב בירושה. נהיר לי רצונה של תובעת  של בעלת

שלה. אולם, מעמד של בכורה לרציונאל זה לא  המשפחה ובפרט בידיה-נכסי

, ולפי מכלול השיקולים עזבוןיוכל להינתן אלא קודם שהושלמה חלוקתו של ה

ל, במועד, ובמקום שבו הנשקלים בשלב זה. דבר זה לא ייעשה לפי הרציונא
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שיתוף במקרקעין או במיטלטלין, כי אם לפי אלה  רוקפי עלמחליטים 

 .."עזבונות. החולשים על חלוקת

 

(, 4)2014מח -תק, אורנה חזן נ' ששון פולויאן} 11221-12-11א( "א )ת"ת -ב

טרם הוברר מי הם היורשים של החנות, המשפט כי -({ קבע בית2014) 20264

ומה עמדתם בעניין החנות. קביעה, שהחנות הינה בבעלות  חלקיהם בחנות

העזבון אינה מעבירה זכויות קנייניות בחנות למי מהיורשים בטרם הופעלה 

 לחוק הירושה. 113הוראת סעיף 

 

לחוק הירושה מורה, שתינתן עדיפות להתמחרות פנימית בין  113הוראת סעיף 

החנות במחיר שלא יפחת  היורשים ורק אם לא ימצא יורש שיסכים לרכוש את

 תימכר החנות בהתמחרות חיצונית ודמי המכר יחולקו.  -משוויה 

 

לחוק הירושה, ופינויה של המבקשת אינו  113סעיף  פי-עלטרם ננקטו הליכים 

עומד עדיין על הפרק. המבקשת גם תוכל, אם יקבע שהינה יורשת, להשתתף 

 בהתמחרות, ולרכוש את חלקם של יתר היורשים. 
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 חלוקתו של משק חקלאיפרק ל"ט: 

 לחוק( 114)סעיף 
 

 . כללי1

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 114סעיף 

  

 . משק חקלאי114"

)א( משק חקלאי שהוא יחידה שחלוקתה היתה פוגעת בכושר קיומה 

יימסר ליורש המוכן  -כמשק חקלאי העשוי לפרנס משפחה חקלאית 

גל לקיימו, והוא יפצה את היורשים האחרים במידה ששווי ומסו

 המשק עולה על המגיע לו מן העזבון.

)ב( באין הסכמה בין היורשים בשאלה מי מהם מוכן ומסוגל לקיים 

את המשק החקלאי, מה הם הנכסים המהווים את המשק החקלאי, 

מהו שווי המשק לצורך החישוב בין היורשים ובדבר צורת הפיצוי 

המשפט לפני -יחליט בית -שים האחרים, זמני סילוקו והבטחתו ליור

 הנסיבות.

)ג( היו שני יורשים או יותר, ובהם בן זוגו של המוריש, מוכנים 

בן זוגו של המוריש עדיף על  -ומסוגלים לקיים את המשק החקלאי 

 יורשים אחרים.

)ד( היה יורש עובד במשק החקלאי בחיי המוריש או שהשקיע בו מהונו 

ולא קיבל תמורה כפי שאדם אחר היה מקבלה, יובא זאת בחשבון 

 בקביעת הפיצוי האמור."
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הן מהפסיקה והן מהספרות המשפטית העוסקת בירושת משק חקלאי, עולות 

דילמות רבות. מקורן של הדילמות נובע מהמתח הקיים בין המסגרת הפנים 

}או בשמו  משפחתית לבין תקנוני האגודה והוראות מינהל מקרקעי ישראל

החדש: רשות מקרקעי ישראל{, אשר המשק החלקאי מהווה אך משבצת 

 משטחו.

  

(, 6, פ"ד נו)חיים נ' חיים} 1662/99ע"א  -המשפט ב-יפים לעניין זה דברי בית

 { לפיהם:295

  

"מערכת היחסים המשפטית בין מינהל מקרקעי ישראל )להלן: 

וחבר האגודה  "(, הסוכנות היהודית, האגודה השיתופיתהמינהל"

בנויה על התשתית שלפיה הקרקע היא קרקע מדינה המנוהלת בידי 

המינהל, המשכיר אותה לסוכנות היהודית בתורת גורם מיישב. 

הסוכנות מצידה מעניקה רשות שימוש במשבצת קרקע לחבר אגודה 

רשות. זכות זו היא זכות אישית -בנחלה. מעמד חבר הגודה הוא כבר

אופייה וגדריה נקבעים בהתאם להסכמת שאינה קניינית, אשר 

פי הסכם זה, אף שרשות השימוש היא -הצדדים בהסכם הרישיון. על

זכות אישית, היא עבירה בכפוף לתנאי ההסכמה בין מעניק הזכות 

רשות רשאי לעשות -למקבל זכות השימוש. יוצא מכך, כי בר

הכל בכפוף להסכמת הצדדים בעת יצירת  -דיספוזיציה בזכותו 

 שיון."הרי

  

-({ קבע בית1996) 868(, 3, פ"ד נ)ברמלי נ' ברמלי 3836/93}ע"א  ברמלי בעניין

רשות }שאינן מגיעות לכדי זכויות של חכירה{ -המשפט כי גם זכויות של בר

 אינן ניתנות להורשה, אם ההסכם שמכוחו ניתנו הזכויות אינו מתיר זאת.
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כות ואוסר על העברתה זאת ועוד. אם נותן הרשות מגביל את עבירות הז

צ'  260/65הרשות אינו יכול להוריש את זכויותיו }ע"א -בירושה, הרי בר

({. רשות השימוש ניתנת להעברה 1965) 183, פ"ד יט חייקין ואח' נ' ממר ואח'

 רק בכפוף להיתר המשתמע מתנאי החוזה או ממכלול הנסיבות.

  

ירה או הרשות לפיכך, כשחוזה החכירה או הרשות קובע את זכות החכ

לתקופת חייו של המתיישב בלי שאלה יהיו לחלק מעזבונו, התוצאה היא כי 

 זכותו בנכס אכן אינה חלק מעזבונו.

  

מנת לבחון את הסדרי הזכויות במשק חלקאי, יש להבין -חשוב להבהיר כי על

את ההסדרים המשפטיים הקיימים בנדון. לעניין זה, גורס חיים נועם בספרו 

{ כי "כידוע 157(, 2006)מהדורה דצמבר  הלכות ופסיקה -תופיות אגודות שי}

ההסדר המשפטי של זכויות חברי האגודות החקלאיות במדינה אינו אחיד, 

והוא שונה ממושב אחד לאחר בהתאם למסגרת החוזית הקיימת בין האגודה, 

מינהל מקרקעי ישראל, החבר והסוכנות היהודית. בהתאם לכך משתנות 

 ל חברי האגודות החקלאיות".זכויותיהם ש

  

ייחוד הסעיף לנושא המשק החקלאי, שורשו בהיסטוריה המשפטית של המשק 

 החקלאי.

  

כדי להגשים את המטרה של הועדת הקרקע לעיבוד חקלאי במסגרת אגודות 

שיתופיות, התגבשה עוד מקדמת דנא מדיניות המוסדות המיישבים האוצלת 

בר אגודה לאחר. המשק נתפש כנחלה על תנאי העברת הזכויות בנחלה מח

חקלאית, מהווה יחידה מישקית אחת שאינה ניתנת לחלוקה או לפיצול. 

מדיניות זו מצאה את ביטויה בהחלטות המינהל והסוכנות }ע"א 

 ({.2002) 295(, 6, פ"ד נו)חיים חיים נ' 1662/99
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פיצול הנחלה נעוץ ברצון לשמר את היחידה החקלאית -הטעם למדיניות אי

מנת למצות מתוכה את הפוטנציאל המישקי כולו ולמנוע את -כשלמות אחת על

חלוקתה בין מספר גורמים באופן העלול לפגוע באופן משמעותי בתועלת 

 הכלכלית העשויה לצמוח ממנה.

  

הפן השני של מדיניות זו נועד להותיר בידי המוסדות המיישבים את היכולת 

בר האגודה להעביר את זכותו בנחלה. לפקח על זהות הגורמים אליהם מבקש ח

כלכלי ייחודי -מאחר שמדובר באגודה שיתופית חקלאית הנושאת אופי חברתי

המתאפיין במחוייבות ליעוד החקלאי ובשיתוף פעולה ועזרה הדדית בין 

החברים, ישנה חשיבות בבחינת התאמתם של אלה המבקשים להשתלב בחיי 

רכת חברתית הרמונית ואת האגודה כדי להבטיח את המשך קיומה כמע

 שגשוגה הכלכלי.

  

פיצול הנחלה, ובקרה על זהות -מדיניות זו של הגורמים המיישבים שעניינה אי

הגורם המבקש להשתלב באגודה, נועדה לשמר את הכושר החקלאי והמבנה 

 החברתי המיוחד של האגודה השיתופית.

  

לחוק הירושה, בו  114כאמור, רעיון זה בא לידי ביטוי אף בחקיקה, בסעיף 

נקבע כי משק חקלאי שהוא יחידה שחלוקתה היתה פוגעת בכושר קיומה 

יימסר ליורש המוכן ומסוגל  -במשק חקלאי העשוי לפרנס משפחה חקלאית 

לקיימו, והוא יפצה את היורשים האחרים במידה ששווי המשק עולה על המגיע 

 לו מן העזבון.

  

יתי. גזירת הבלעדיות של מוסד "הבן יצויין כי מדיניות זו מעלה קושי אמ

הממשיך" מתנגשת עם רצונותיהם הטבעיים של הורים, בעלי זכויות במשק, 

קרקע ומבנים, לאחר שיגיעו  -להוריש לילדיהם ולמשפחתם את חלקם 
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לאריכות ימיהם, זאת מבלי ליצור חיכוכים ומדונים בין בני המשפחה שיש 

 ים משפטיים, שלא לצורך.חשש כי ילוו בסערת רגשות ובשימוש בכל

  

התמודדות עם קשיים אלה מצריכה פתרון חקיקתי. אלא שהפתרון בושש 

 המשפט, בבואו לפתור מקרה מעין זה, להפעיל שיקולי צדק.-לבוא ועל בית

 

לחוק הירושה הינה  114כאמור, מטרתו המובהקת של ההסדר הקבוע בסעיף 

חקלאי או משקי דווקא, לשמר את המשקים החקלאיים כמשקים מניבי תוצר 

ומכאן נובעת הקביעה כי מי שיזכה במשק הוא אותו יורש "המוכן ומסוגל" 

 113כפי שנקבע בסעיף  -לקיים את המשק ולא, למשל, היורש המרבה במחיר 

, שם , בספרו,ש' שילהלחוק הירושה לגבי נכסים שאינם ניתנים לחלוקה }

301.} 

  

אנכרוניסטית. רוב תושבי המשקים נראית כיום  114סעיף  ואולם, "מגמת

במדינה אינם חקלאים והם מתגוררים במושב מטעמי נוחיות ואיכות חיים. 

הניסיון לשימור עיבודם של משקים חקלאיים קטנים המפרנסים משפחה אחת 

 {.306, שם , בספרו,ש' שילהנראה היום כדבר שזמנו עבר" }

  

זאת, עקב החיפוש הגואה -ואכן, כיום פועלים משקים חקלאיים מועטים, עם

נדל"ני הגלום -הפך הפוטנציאל הכלכלי -אחר "איכות חיים" מחוץ לעיר 

במשקים למוקד התעניינות, וכל נושא הפוטנציאל החקלאי, שבעבר שיחק 

 תפקיד משמעותי בכל הנוגע למשקים, איבד ממעמדו.

  

בנסיבות אלו, דומה כי השאיפה לשמר את המשקים כמשקים חקלאיים, 

יפיה שבכל משק יימצא יורש המוכן ומסוגל לקיימו כ"משק חקלאי", אינן והצ
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מציאותיות עוד, ונראה כי יש צורך בהתאמת המצב המשפטי למציאות החיים 

 הנוכחית.

  

לחוק הירושה, במתכונתו הנוכחית, אינו נותן מענה ברור  114סעיף  זאת ועוד,

ן ומסוגל" לקחת על למצבים השכיחים, בהם אף אחד מהיורשים איננו "מוכ

יצרני, אך ישנו יורש המעוניין -עצמו להמשיך את הפעלת המשק כמשק חקלאי

 בכל זאת להחזיק במשק כנכס ולא כמשק פעיל.

 

באופן דומה, החוק אף אינו מציע פתרון למצבים בהם אף אחד מהיורשים 

 איננו מעוניין בזכויות במשק והם מעדיפים למכור את הזכויות לצד שלישי.

  

ואף לא למצבים בהם כמה יורשים מעוניינים ומסוגלים לקיים את המשק, 

 זאת אף שיחידה משקית יכולה לרוב לפרנס יותר מבן אחד.

  

במאמרה }"ההסדרים המשפטיים בנוגע לירושת  פרופ' ס' אוטולונגי ואכן,

{, מותחת ביקורת על המצב 469ט',  עיוני משפט משק במושב עובדים"

רק בן אחד יכול לקבל את הזכויות במשק. לטענתה,  המשפטי הקיים בו

ההתפתחויות שחלו במרבית ענפי החקלאות מאפשרות הרחבה של מגבלה זו. 

 לדבריה:

  

"קשה לומר שהמצב משביע רצון. המציאות לוחצת על מציאת פתרון 

משפטי לבעיית הירושה של משק במושב עובדים, פתרון אשר יביא 

ל המעורבים בדבר, האינטרס של "הבן בחשבון את האינטרסים של כ

הממשיך", של היורשים האחרים, של המושב, ונוסף לכך של החבר 

 עצמו, אשר נדרש לקבוע עמדה נחרצת בשלב די מוקדם בחייו.
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בשל מספרם הרב של הישובים בהם מדובר ומספרם הרב עוד יותר של 

ר חברי המושבים שהדבר נוגע בהם, ייטיב המחוקק לעשות אם יסדי

משמעי, בטרם תחרפנה הבעיות עוד -את המצב באורח ברור וחד

 יותר."

  

לחוק הירושה תוביל למסקנה שכאשר אין  114סעיף  פרשנות דווקנית של לשון

-יוחזרו זכויות בר -יורש "המוכן ומסוגל" לקיים את המשק כמשק חקלאי 

ות הרשות במשק למינהל מקרקעי ישראל. שהרי, כאמור, אין המדובר בזכוי

יוחזרו לבעליהן.  -קנייניות, ואם לא ניתן להעבירן בהתאם לתנאי הרישיון 

 ({.2009) 20441(, 1)2009של -, תקד. א. נ' נ. י. ואח' 7031/00}תמ"ש )יר'( 

  

לחוק הירושה אינה מקנה ליורש זכויות קנייניות מעבר לאלו  114סעיף  הוראת

שות בלבד בנחלה, הרי ר-כן, כאשר לנפטר מעמד של בר-שהיו למוריש. על

העברת זכויותיו בנחלה כפופה לאישורם של הסוכנות והמינהל. היורש איננו 

הופך עם הפטירה להיות בעל זכויות בנחלה, אלא הדבר כפוף להוראות הסכם 

 המשבצת הרלבנטי בדבר אופן העברת זכויות ליורשים.

  

עצמם, אך לא לבין -לחוק הירושה מסדיר את היחסים בין היורשים 114סעיף 

לבין הבעלים של הקרקע שבמחלוקת, ולכן לא די -את היחסים בין היורשים

מנת להקנות זכויות קנייניות בנחלה, -לחוק הירושה על 114סעיף  בהוראת

פי ההסדרים הקבועים בחוזה המשבצת בין האגודה למינהל ולסוכנות -שלא על

מח -, תקעי ישראלפלוני נ' רשות מקרק 7351-10-12היהודית }עמ"ש )ת"א( 

2014(3 ,)565 (2014.}) 

  

לחוק הירושה, לא יחולק בין  114כן, משק חקלאי, כהגדרתו בסעיף -אם

הרשות בו אלא יינתן ליורש המוכן ומסוגל -היורשים של בעל זכויות בר
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לקיימו. במקביל יפצה אותו יורש את היורשים האחרים "במידה ששווי המשק 

 ן" ותוך התחשבות בעבודה או הן שהשקיע במשק.עולה על המגיע לו מן העזבו

  

 רקע פרטית. ק2

שם בעל המשק, יכול בעל -במושבים בהם הקרקע היא פרטית ורשומה על

לחוק הירושה, שאינו  114המשק לצוותה או להורישה בהתאם לקבוע בסעיף 

מאפשר לפצל משק חקלאי בין כמה יורשים וקובע הסדר מיוחד לפיו הבן 

את המשק, מקבל את הזכויות במשק ומפצה את שאר  המסוגל לקיים

 היורשים בגין חלקו היחסי במשק.

  

לחוק הירושה עורר מספר קשיים, ביניהם  114נעיר כי ההסדר הקבוע בסעיף 

הקושי שהתעורר במצב בו לא היה ביכולתו של היורש "המוכן והמסוגל" 

 .לקיים את המשק, לפצות את יתר הירושים בגין חלקם בירושה

  

 זכות חכירה. 3

 ברוב חוזי החכירה, קיימת הוראה לגבי הורשת זכות החכירה של הנחלה.

  

זכות החכירה כפופה למגבלות מסויימות וביניהן הסכמת האגודה. הזכמה זו 

תינתן רק אם לדעתה מתאים היורש להמשיך ולנהל את המשק מבחינה 

לדעת האגודה  חקלאית ואם חלוקתו במקרה של מספר יורשים אינה עלולה

 לגרום להתפוררות המשק.

  

יוצא שכל העברה בירושה של זכות החכירה כפופה בראש ובראשונה להסכמת 

האגודה וכל פעולת העברה כזו שלא קיבלה את הסכמת האגודה היא חסרת 

 תוקף.
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חוזה החכירה היוצר את הזכות של החוכר גם שולל מראש את זכות החוכר 

 כירה.להוריש כרצונו את זכות הח

  

פי -החוכר אינו יכול להוריש את מה שאין לו ומה שיש לו מוגבל מראש על

 החוזה שיצר את הזכות.

  

 המגבלה בעבירות הזכות היא חלק מהותי של זכות החכירה עצמה.

  

לחוק הירושה יוצא מתוך הנחה שהמשק החקלאי, קרי זכותו  114סעיף 

מנת -ומר הסעיף חל רק עלהקיינית של המוריש עוברת בירושה ליורשיו. כל

לחוק הירושה אינו יכול לשנות  114שהמוריש יכול להעביר ליורשיו. לכן, סעיף 

הדרומי נ'  390/85מגבלה על העבירות שהיא חלק מהותי של הזכות }ע"א 

 ({.1987) 726(, 3, פ"ד מא)אסיאס

  

 היורש המוכן והמסוגל לקיים את המשק החקלאי. 4

לחוק הירושה הינה לשמר את  114הקבוע בסעיף  מטרתו המובהקת של ההסדר

המשקים החקלאיים כמשקים מניבי תוצר חקלאי או משקי דווקא, ומכאן 

נובעת הקביעה כי מי שיזכה במשק הוא אותו יורש "המוכן ומסוגל" לקיים את 

לחוק הירושה  113המשק ולא, למשל, היורש המרבה במחיר כפי שנקבע בסעיף 

; תמ"ש )יר'( 301, שם , בספרו,ש' שילהתנים לחלוקה }לגבי נכסים שאינם ני

 ({.18.02.09, פורסם באתר האינטרנט נבו )ד' א' נ' נ' י' ואח' 7031/00

  

נראית כיום אנכרוניסטית. רוב תושבי המשקים  114סעיף  ואולם, "מגמת

במדינה אינם חקלאים והם מתגוררים במושב מטעמי נוחיות ואיכות חיים. 



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

300 

ור עיבודם של משקים חקלאיים קטנים המפרנסים משפחה אחת הניסיון לשימ

 {.306, שם , בספרו,ש' שילהנראה היום כדבר שזמנו עבר" }

  

זאת, עקב החיפוש הגואה -ואכן, כיום פועלים משקים חקלאיים מועטים, עם

נדל"ני הגלום -אחר "איכות חיים" מחוץ לעיר, הפך הפוטנציאל הכלכלי

, וכל נושא הפוטנציאל החקלאי, שבעבר שיחק במשקים למוקד התעניינות

 תפקיד משמעותי בכל הנוגע למשקים, איבד ממעמדו.

 

בנסיבות אלה, דומה כי השאיפה לשמר את המשקים כמשקים חקלאיים, 

והציפיה שבכל משק יימצא יורש המוכן ומסוגל לקיימו כ"משק חקלאי", אינן 

משפטי למציאות החיים מציאותיות עוד ונראה כי יש צורך בהתאמת המצב ה

 הנוכחית.

  

לחוק הירושה, במתכונתו הנוכחית, אינו נותן מענה ברור למצבים  114סעיף 

בהם אף אחד מהיורשים איננו "מוכן ומסוגל" לקחת על עצמו להמשיך את 

יצרני, אך ישנו יורש המעוניין בכל זאת להחזיק -הפעלת המשק כמשק חקלאי

 במשק כנכס ולא כמשק פעיל.

  

ופן דומה, החוק אף אינו מציע פתרון למצבים בהם אף אחד מהיורשים בא

איננו מעוניין בזכויות במשק והם מעדיפים למכור את הזכויות לצד שלישי. 

ואף לא למצבים בהם כמה יורשים מעוניינים ומסוגלים לקיים את המשק, 

 זאת אף שיחידה משקית יכולה לרוב לפרנס יותר מבן אחד.

  

במאמרה }"ההסדרים המשפטיים בנוגע לירושת משק  ולנגיפרופ' ס' אוט

{ מותחת ביקורת על המצב המשפטי 469, ט', עיוני משפט במושב עובדים"
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הקיים בו רק בן אחד יכול לקבל את הזכויות במשק. לטענתה, ההתפתחויות 

 שחלו במרבית ענפי החקלאות מאפשרות הרחבה של מגבלה זו. לדבריה:

  

י המושב שמשפחות אחדים מהם יוכלו להתאחד "אם הענפים של חבר

לשם כך ולפעול יחד, יהפכו להיות תעשיה )היכולה להיות של תוצרת 

חקלאית, קייט ונופש וכדומה( כי אז שוב לא יהא קיים אותו נימוק 

פיצול המשק ושל הבעלות הנפרדת בו ופיתוחו באורח -יסודי של אי

 עצמאי.

 

ח החקלאי המעובד לא ישמש שיתוף בענף החדש, כשגודלו של השט

המרכיב השליט בו, יוכיח שניתן לגשת למחשבה מחודשת בדבר 

 המבנה במושב והחלוקה של משבצות הקרקע בו...

 

בהכרה בחברות של בנים נוספים לגבי אותה יחידה משקית טמונים 

מספר יתרונות: לכולם יהיה אינטרס משותף שווה ערך במפעל 

א תסבול בשל הכורח להתפצל. המשפחתי, המסגרת המשפחתית ל

במשק תהיינה יותר ידיים עובדות של חברים. דבר שתהיה לו השלכה 

ישירה הן על הגידול בהכנסות המשק והן על ביטול הצורך בעבודה 

שכירה )אשר היא כשלעצמה נוגדת את חוק המושבים(. המשק יבוסס 

על עבודה עצמית של החברים, שהוא ערך בפני עצמו. וכן תבוטל 

 התחרות בין הבנים על מעמד ה'בן הממשיך'."

  

 את דבריה שם: פרופ' אוטולנגי ואכן, כפי שמסכמת

  

"קשה לומר שהמצב משביע רצון. המציאות לוחצת על מציאת פתרון 

משפטי לבעיית הירושה של משק במושב עובדים, פתרון אשר יביא 
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בן בחשבון את האינטרסים של כל המעורבים בדבר, האינטרס של 'ה

הממשיך', של היורשים האחרים, של המושב, ונוסף לכך של החבר 

 עצמו, אשר נדרש לקבוע עמדה נחרצת בשלב די מוקדם בחייו.

 

בשל מספרם הרב של היישובים בהם מדובר ומספרם הרב עוד יותר 

של חברי המושבים שהדבר נוגע בהם, ייטיב המחוקק לעשות אם 

י, בטרם תחרפנה הבעיות עוד משמע-יסדיר את המצב באורח ברור וחד

 יותר."

  

לחוק הירושה תוביל למסקנה שכאשר אין  114סעיף  פרשנות דווקנית של לשון

-יוחזרו זכויות בר -יורש "המוכן ומסוגל" לקיים את המשק כמשק חקלאי 

הרשות במשק למינהל מקרקעי ישראל }או בשמו החדש: רשות מקרקעי 

בזכויות קנייניות, ואם לא ניתן להעבירן ישראל{. שהרי, כאמור, אין המדובר 

 יוחזרו לבעליהן. -בהתאם לתנאי הרישיון 

  

-זוהי תוצאה, אשר, ספק אם מוצדקת, ואף איננה מועדפת, ואיננה נדרשת על

 ידי הגופים המיישבים.

  

זאת ועוד. באשר למבחן האובייקטיבי של מסוגלות לקיים את המשק, אנו 

אין צורך בעבודה פיזית קשה במשק  -טכנולוגיה סבורים כי כיום עם חידושי ה

 וניתן גם להיעזר בפועלים וכיוצא בזה.

  

בתחרות בין התובע לבין הנתבע על הזכות לקבל את המשק, יש עדיפות לתובע 

שגר במשק, התקבל לאגודה השיתופית, בנה את ביתו במשק ומעבד את אדמת 

ד במשק ומסוגלותו המשק במשך שנים. לעומתו הנתבע שנים רבות לא עב
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אפרים גולדשטיין נ' אהרון  80170/96לקיים את המשק אינה ודאית }תמ"ש 

 ({.29.01.03, פורסם באתר האינטרנט נבו )גולדשטיין ואח'

  

, פורסם באתר האינטרנט נבו י' א' ואח' נ' ש' א'} 5340-08תמ"ש )חי'(  -ב

ם את המשק וזאת המשפט כי הנתבע מוכן ומסוגל לקיי-({ קבע בית23.12.12)

 מן הטעמים הבאים:

  

 , הנתבע החל לגאול את משק הוריו.הראשון

  

 , הנתבע אישר כי יכל לקבל אדמות אחרות.השני

  

-, הנתבע העיד כי היה עובד חקלאי ונעזר באשתו ובבנותיו. לעומתהשלישי

 זאת התובע העיד כי אין ברצונו להיות חקלאי.

  

מנת לשמר את הכושר החקלאי -פיצול משק על, קיים רציונל של מניעת הרביעי

והמבנה החברתי של האגודות השיתופיות מתוך ראיית הסדר זה כאינטרס 

 לאומי לפיתוח החקלאות וההתיישבות.

  

, רצון ההורים כפי שהובא בהסכם הבוררות והבעת רצונם הכללי החמישי

 בצוואות.

  

פורסם באתר האינטרנט נבו  ,י' צ' ואח' נ' ח' צ' ואח'} 3761/05תמ"ש )נצ'(  -ב

({ התובעים }בעל ואישה{ הגישו, בין השאר, תביעה כנגד הנתבעים 08.06.10)

}אחיו ואחותו של התובע{ בה ביקשו להצהיר עליהם כבעלים הבלעדיים של 

הזכויות בנחלה ולחילופין להצהיר כי הינם היורשים המוכנים והמסוגלים 

 הירושה. לחוק 114לקיים את המשק בהתאם לסעיף 
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בין הצדדים לא היתה מחלוקת כי התובע, בהיותו זה שתפעל והחזיק את 

המשק מזה עשרות שנים לאחר פטירת האב, הוא היורש המוכן ומסוגל 

  לקיימו. 

  

המשפט קיבל את התביעה והצהיר על התובע כיורש היחיד של מלוא -בית

 זכויות הוריו המנוחים בנחלה.

  

, פורסם באתר האינטרנט נבו ד' א' נ' נ' י' ואח'} 7031/00תמ"ש )יר'(  -ב

המשפט כי בהעברת הזכויות במשק לידי התובעת אין -({ קבע בית18.02.09)

כדי להבטיח את המשך תיפקודו של המשק כמשק חקלאי, ועדיין נראה, כי 

בנסיבות הבמקרה הנדון, נוכח כך שאין יורש אחר ה"מוכן ומסוגל" לקיים את 

 -היורשים הביעו את הסכמתם, יהא זה הצד הנכון ביותר המשק והיות וכל 

  והכל בכפוף לפיצוי היורשים האחרים. 

  

({ 2002) 1(, 2)2002מש -, תקס' ב' ואח' נ' ב' א'} 78700/97תמ"ש )ת"א(  -ב

 שני הצדדים טענו שהם מוכנים ומסוגלים לקיים את המשק.

  

ם או מטעים המשפט קבע כי התברר כי עיקר המשק הוא פרדסי-בית

 משנה.-ידי קבלני-המטופלים על

  

לפיכך, הואיל ולשתי הבנות ידע פחות או יותר זהה בחקלאות, והואיל ונדרש 

-המנוח, קבע בית-ידע מאוד מינימאלי לסוג החקלאות הקיימת בנחלת האב

 המשפט כי שתי הבנות מסוגלות לקיים את המשק.
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 "והוא יפצה את היורשים האחרים". 5

 ליכל 5.1

לחוק הירושה התקבל בפסיקה ובספרות גם  114מנגנון הפיצוי הקבוע בסעיף 

רשות בלבד, למרות שהזכות אינה חלק מעזבונם -לגבי מתיישבים שהם ברי

 לחוק הירושה. 114ואף כי הסכם המשבצת אינו מחיל את הוראות סעיף 

  

ן מסירת המשק לאחד מהיורשים מתייחסת אך לחלוקה בעין של נכסי העזבו

 אך אין בהם כדי להפקיע את זכות היורשים האחרים בעזבון.

  

היורש שנמסר לו המשק יפצה את היורשים האחרים במידה ששוויו של המשק 

עולה על המגיע לו מן העזבון. משלא עלה בידי הזוכה בעין לשלם ליורשים 

האחרים את שוויו הריאלי של המשק יש להורות על מכירת המשק במכירה 

למרבה במחיר ותמורתו תחולק בהתאם לחלקי היורשים בעזבון פומבית 

 ({.1995) 35(, 2)95על -, תקגמליאלי נ' גמליאלי 1268/95}רע"א 

  

במאמרה }"ההסדרים המשפטיים בנוגע לירושת משק  פרופ' ס' אוטולנגי

סעיף  { מצאה כי מקובל לראות את481-478ט',  עיוני משפט במושב עובדים"

כנועד לחול על ירושת משק במושב עובדים וההסדר בעניין  לחוק הירושה 114

פיצוי יכול לשמש דוגמה לניסיון לפתור בעיות המתעוררות בין היורשים ובין 

 עצמם.

  

מקל וחומר יש להחיל פרקטיקה זו על משקים בהם המתיישב בעל זכות 

חכירה ראשית לדורות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין והיא חלק מעזבון 

מש -, תקישמח שמואל ואח' נ' סוקול אריה 25620/01ים }תמ"ש )ת"א( ההור

2003(4 ,)166 (2003.}) 
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יש גם לדחות הטענה כי הטלת פיצוי המחייב את מכירת המשק סותרת את 

 האינטרס לאפשר לחוכר היורש להמשיך להחזיק את המשק.

  

ים ידי התובעת כוללת בחובה פיצוי אחיה היורש-קבלת הזכויות במשק על

הנוספים. במצב בו מלוא הזכויות בנכס מועברות לידי יורש אחד, הפתרון 

ההוגן הוא לפצות את יתר היורשים. וכך אכן קובע ההסדר המשפטי בעניין זה, 

ד' א' נ' נ' י'  7031/00וזה ההסדר שאומץ ב"ההסכם המשולש" }תמ"ש )יר'( 

 ({.18.02.09, פורסם באתר האינטרנט נבו )ואח'

  

בע בהסכם המשבצת שהזכויות במשק אינן חלק מהעזבון המנוח קרי, כאשר נק

לחוק הירושה ואין הנתבע  114הורשה, אין תחולה לסעיף -משאין המשק בר

שמו -בכשירותו כיורש זכאי לפיצוי מהתובע בגין העברת הזכויות במשק על

, פורסם באתר אפרים גולדשטיין נ' אהרון גולדשטיין ואח' 80170/96}תמ"ש 

 ({.29.01.03ינטרנט נבו )הא

  

, פורסם באתר האינטרנט נבו י' צ' ואח' נ' ח' צ' ואח'} 3761/05תמ"ש )נצ'(  -ב

({ התובעים }בעל ואישה{ הגישו, בין השאר, תביעה כנגד הנתבעים 08.06.10)

}אחיו ואחותו של התובע{ בה ביקשו להצהיר עליהם כבעלים הבלעדיים של 

הצהיר כי הינם היורשים המוכנים והמסוגלים הזכויות בנחלה ולחילופין ל

 לחוק הירושה. 114לקיים את המשק בהתאם לסעיף 

  

במסגרת התובענה הגישו הנתבעים תביעה לחיוב התובעים בדמי שימוש 

ראויים בעבור שימוש שעשו בחלקם היחסי במשק וזאת במשך שבע שנים עובר 

 להגשת התביעה.
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מי שימוש קבע כי הוכח בפניו כי הנתבעת המשפט, בדחותו את התביעה לד-בית

פי -ויתרה על זכותה לקבלת פיצוי, בהתאם לאותו סיכום משפחתי שעל

 הראיות נטלה בו חלק פעיל והיה על דעתה ובהסכמתה.

  

המשפט לא התרשם מעדותה של הנתבעת. משנשאלה הנתבעת כמה -בית

נה בחקירתה, פעמים הובטח לה במהלך השנים, כי התובע יפצה אותה כפי שטע

מסרה כי היא אינה זוכרת בדיוק מתי ואף אינה זוכרת מתי בפעם האחרונה 

הובטח לה הדבר. באותה מידה הנתבעת גם לא ידעה לציין היכן התנהלו אותן 

שיחות בגדריהן הבטיח התובע לפצותה, כשם שלא זכרה האם התובעת היתה 

 נוכחת באחת מן השיחות האלה.

  

רגע שקרסה גרסתה של הנתבעת, נתערערה גם גרסתו לגבי הנתבע נקבע כי מ

 הוא.

  

עוד נקבע כי הנתבעים היו מודעים במשך עשרות השנים, למצב בו מתגוררים 

התובעים בנחלה, היו מודעים גם לכספים שהוציאו התובעים עבור אחזקת 

אותה נחלה ולהשקעה שהשקיעו בנחלה, כן היו מודעים לעובדה כי התובעים 

כמנהג בעלים, נשאו בחובותיה, ובעיני כולם ואף בעיני האגודה נהגו בנחלה 

 בעלי הזכויות בנחלה. -ראו בהם כחליפיהם של המנוחים 

  

במשך כל אותה תקופה הנמדדת בעשורים, הותירו הנתבעים עול המעמסה 

הפיזית, הניהולית והכלכלית של המשק על שכמי התובעים בלבד, מבלי שנטלו 

 מנה.על עצמם ולו המעט הי

  

-עובדה זו כשלעצמה, כשהנתבעים אינם נוקפים אצבע, אינם עותרים לבית

שנים מיום פטירת אביהם לקבלת פיצוי מאת  25 -המשפט במשך למעלה מ
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לחוק הירושה, אך מחזקת את גרסת התובעים  114סעיף  התובעים כמצוות

לה לפיה עוד מימים ימימה הוסכם על דעת כולם, כי התובעים הם שיזכו בנח

 מבלי שיידרשו לשלם כל פיצוי עבור מי מהנתבעים או שאר האחיות.

  

זאת ועוד. הנתבעים לא הוכיחו כי היתה הסכמה לפיה הפיצוי ידחה לשלב 

 מאוחר יותר, הסכמה שהיה בה כדי לדחות את מירוץ ההתיישנות.

  

 30אילו דרישת הנתבעים היתה מועלית בזמן אמת ולא היו משתהים משך 

, האחת שלרשות התובע עמדה אז זכות הבחירה בין שתי חלופות, שנה, הרי

, והשניה להמשיך ולהחזיק במשק ולקיימו ובה בעת לפצות את שאר היורשים,

לבחור למכור את המשק כבר אז, כאשר כולם מתחלקים בכספי התומרה שווה 

שנה לשאת בכל המעמסה של ניהולו של העסק  30בשווה ומבלי שיידרש במשך 

ם פיזית ובין אם כלכלית, שעה שמנגד היה באפשרותו באותן שנים בין א

{, בהיותו יליד וחבר המושב ואף כמי שנתפס בעיני כולם לרבות 70 -}בשנות ה

האגודה השיתופית כ"בן ממשיך" לקבל משק אחר הנקי מחובות וללא כל 

 שותף אחר.

  

כות לכך הרי שהשיהוי שדבק בהתנהגות הנתבעים כמוהו כזניחת הז-אי

 לפיצויים ודמי שימוש ומחייב דחיית תביעתם זו.

  

האם יש בה  -מה הדין כאשר הזכות עדיין לא נרשמה  5.2

 כדי לעכב את תשלום הפיצוי?

מש -, תקישמח שמואל ואח' נ' סוקול אריה} 25620/01תמ"ש )ת"א(  -ב

({ הועלתה הטענה כי התובעים אינם זכאים לפיצוי באשר 2003) 166(, 4)2003

 שם הנתבע.-רם נרשמה הזכות עלט
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לב בהדגישו כי מעולם לא -המשפט קבע כי טענה זו נטענה בחוסר תום-בית

 נקבע כי רישום הזכויות הוא מועד הפיצוי.

  

הבורר, איש לא מנע מהנתבע לרשום את -כן נקבע כי לאחר אישור פסק-כמו

 שמו.-הזכויות על

  

הנתבע והוא מחזיק בפועל  שם-לפיכך, משבשלו התנאים לרישום הזכויות על

 בנחלה, זכאים התובעים לפיצוי.

  

 צדדי-הסכם דו 5.3

צדדי אינו כולל רכיב של -להסכם הדו 19המשפט נקבע כי סעיף -בפסיקת בתי

, פורסם באתר י' א' ואח' נ' ש' א' 5340-08פיצוי }ראה למשל תמ"ש )חי'( 

 ({.23.12.12האינטרנט נבו )

  

ואח', פורסם באתר האינטרנט נבו  ר' ר' נ' ח' ת'} 6770-01-11תמ"ש )טב'(  -ב

צדדי אף אינו מאמץ את -המשפט כי "החוזה הדו-({ קבע בית23.12.12)

לחוק הירושה שעה שאינו קובע מנגנון פיצוי בין צאצאיו של  114הוראות סעיף 

-בעל הזכויות במשק אלא רק אפשרות שבמקרה של מחלוקת יקבע בית

סוגל לקיים המשק החקלאי )ללא חובת פיצוי של המשפט מיהות הצאצא המ

 צדדי(".-( לחוזה הדו3)ג()19יתר הצאצאים וראה סעיף 

  

המשפט לקבוע את בעל הזכויות במשק, ללא -מן המקובץ עולה כי על בית

צדדי שלא חל למשל -שנקבע מנגון פיצוי }וזאת בשונה מסעיפי ההסכם התלת

, אלישע נ' אלישע 8021/03ע"א המתואר לעיל; ראה גם  5340-08תמ"ש  -ב

, פורסם באתר א' ד' ואח' נ' א' ד' 1180/08(; ת"ע )נצ'( 2004) 337(, 3פ"ד נט)
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ב' א' נ' עזבון המנוחה ש' ח'  4338-01-11(; ת"ע )יר'( 20.02.11האינטרנט נבו )

אפרים  80170/96(; תמ"ש )ת"א( 23.11.11, פורסם באתר האינטרנט נבו )ז"ל

   ({. 29.01.03, פורסם באתר האינטרנט נבו )הרון גולדשטייןגולדשטיין נ' א

  

 הסכם משולש 5.4

בניסיון לגשר בין הוראת ההסכם המשולש שלפיה המשק אינו חלק מהעזבון, 

לחוק הירושה, ניתן לקבוע "יורש" של  114לבין הפנייתו להסדר הקבוע בסעיף 

וא לא כשל יורש, משק חקלאי במסגרת צוואה ואולם מעמדו של אותו זוכה ה

פי דין אשר לא נקבעו -אלא הוא כעין "בן ממשיך". מכאן עולה כי היורשים על

 פי הצוואה לא יהיו זכאים לפיצוי.-יורשים על

  

, החלת הוראות ההסכם מצד אחד הראציונל לקונסטרוקציה משפטית זו היא

המשולש ששוללות את האפשרות שהמשק הוא חלק מעזבונו של חבר האגודה 

, קיום עקרון העל ומצד שני לחוק הירושה, 114ו בעת מפנה להסדר שבסעיף וב

הגשמת רצונו של המוריש, בבחינת "מצווה לקיים דברי המת"  -בדיני הירושה 

, פורסם באתר האינטרנט נבו ב' א' נ' צ' ח' 4338-01-11}ת"ע )יר'( 

(23.11.11.}) 

  

 צדק חלוקתי 5.5

, פורסם באתר האינטרנט נבו ' נ' מ' ר'נ' י} 10530/06תמ"ש )קריות(  -ב

המשפט -המשפט בטיעון שהועלה בדבר צדק חלוקתי. בית-({ דן בית29.07.08)

 דחה הטענה וקבע כדלקמן:

  

"עם כל הכבוד אין בטענות אלו ממש: לעניין שוויו של המשק אין 

 משמעות לשאלת הזכות העקרונית לפיצוי...
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וקתי' וזכות התובעות לפיצוי אציין כי טענות אלו בעניין 'צדק חל

כנגזרת מ'חוקי היסוד וזכות האדם על קניינו', נראה כאילו הועתקו 

... אלא ששם, להבדיל מבענייננו, כב' השופטת צפת דין של-מפסק

 הורשה."-דובר היה במשק בר

  

"היה יורש עובד... או שהשקיע בו מהונו... יובא זאת . 6

 בחשבון בקביעת הפיצוי..."

לחוק הירושה, המקנה פיצוי ליורש, יוצא מנקודת הנחה, שהמשק  114סעיף 

לחוק הירושה חל רק על מה  114סעיף  החקלאי עובר בירושה ליורשי המנוח.

 397(, 1, פ"ד מג)לוקוב נ' מגדל 633/82שהמוריש יכול להעביר ליורשיו }ע"א 

(1985.}) 

  

אתר האינטרנט נבו , פורסם בד' א' נ' נ' י' ואח'} 7031/00תמ"ש )יר'(  -ב

המשפט כי בבואו לפסוק פיצוי ליורשים יש להביא -({ קבע בית18.02.09)

בחשבון השקעות שהשקיעה התובעת במשק מהונה האישי ולא קיבלה תמורה 

 )ד( לחוק הירושה.114עליהן "כפי שאדם אחר היה מקבלה", כפי שנקבע בסעיף 

  

המשפט כמומחה -ם ביתמנת לעמוד על גובה הפיצויים מונה שמאי מטע-על

להערכת שווי המשק ביום פטירת המנוחה, ושוויו הנוכחי, וכן להערכת גובה 

ההוצאות עבור השקעות אשר השביחו את המשק ממועד הפטריה של ההורים 

 ועד היום, אם אכן היו.

  

מש -, תקישמח שמואל ואח' נ' סוקול אריה} 25620/01תמ"ש )ת"א(  -ב

המשפט כי טענת הנתבע, כי השקיע במשק, -ע בית({ קב2003) 166(, 4)2003

נשא בעלות הוצאות המשק עד פטירת הוריו וכן הסדיר את החובות שרבצו 
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יכול וישמעו ואוזנו  -משפחתי -פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי-עליו על

 )ד( לחוק הירושה.114במסגרת תחשיב הפיצוי כאמור בסעיף 

  

 תביעה לדמי שימוש. 7

הרשות במשק לידיו -מוש שעשה היורש שקיבל את זכויות ברדרישה לדמי שי

לחוק הירושה ואל מעבר לסוגיית פיצוי  114סעיף  חורגת אל מעבר למסגרת

 שאר היורשים בגין חלקם במשק.

  

לפיכך, אנו סבורים כי דרישה לתשלום נוסף בגין שימוש היורש כאמור צריכה 

 להיעשות באמצעות תביעה עצמאית.

  

 המשפט-עתו של ביתד-שיקול. 8

דעת בהקשר זה לאופן -המשפט הפעלת שיקול-חוק הירושה מאפשר לבית

, ש' שילההפיצוי הנדרש ליורשים הנוספים, זמני סילוקו והבטחתו }

 {.305, שם בספרו,

  

, פורסם באתר האינטרנט נבו ד' א' נ' נ' י' ואח'} 7031/00תמ"ש )יר'(  -ב

בות המקרה הנדון, והיות ולשמירה על המשפט כי בנסי-קבע בית ({18.02.09)

, האינטרס שלהם 9-7הזכויות במשק בידי התובעת משמעות רבה לנתבעים 

ידי -הוא להמשיך לגור במשק ולהמשיך קבלת טיפול בצרכיהם ודאגה להם על

ידי התובעת, -התובעת, ולנתבע יש אינטרס שאחיו ימשיכו להית מטפולים על

שפט שחלקו של הפיצוי לכל אחד המ-בהתחשב בנתונים אלה קבע בית

}בקיזוז חלקה של התובעת בירושתו{ ישולם  6ועזבון נתבע  9-7מהנתבעים 

ידי -במשק ועל 9-7ידי המשך מגורי נתבעים -בפועל בכסף, וחלקו ישולם על

 המשך טיפולה של התובעת בהם.
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 הסכם בחיים. 9

 כללי 9.1

פי הסדר זה -לאי. עלהסכם בחיים הינו הסדר נוסף להעברת זכויות במשק חק

כוונת הצד המוריש היא לקבוע הוראה שנכס מסויים יועבר לבעלותו של פלוני 

 לאחר פטירתו.

  

 לחוק הירושה 8סעיף  -עסקאות בירושה עתידה  9.2

 כללי 9.2.1

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 8סעיף 

  

 . עסקאות בירושה עתידה8"

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

 בטלים. -אותו אדם 

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

 תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה."-הנותן, אינה בת

  

לעניין הסכם בחיים כוונת המחוקק היתה כי לצורך העברת זכות שכזו יש 

, יש להבחין בין הסכם ירושה שהוא אכן בטל לבין זאת-עם-לערוך צוואה. יחד

התחייבות חוזית שהיא מחייבת את הצדדים לה, גם במידה ולא הושלמה 

 {.193-192, שם , בספרו,חיים נועםבחייו של מעניק הזכויות }

  

 להבחנה בין הסכם ירושה לבין התחייבות חוזית נקבעו המבחנים הבאים:
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סכם לפיו הזכויות עוברות לצד ג' והדבר לא , כאשר מדובר בההמבחן הראשון

יצא לפועל, ובינתיים נפטר מעניק הזכויות, ניתן לראות בכך "התחייבות 

 )ב( לחוק המקרקעין.7לעשות עסקה" במובן סעיף 

  

התחייבות זו מחייבת את היורשים, בתנאי שניתן ללמוד מלשון ההסכם כי 

 רשאי לחזור בו מההעברה. העברת הזכויות היתה סופית ונותן הזכויות היה

  

, כאשר ברור מלשון ההסכם שהעברת הזכויות תצא לפועל רק המבחן השני

 ההסכם בטל. -לאחר מות הנותן 

  

, הסכם בין יורשים שנערך בטרם זכו בחלקם בירושה, אשר המבחן השלישי

הותנה בכך שההתחייבות תיכנס לתוקפה כאשר היורשים יזכו בירושה, הינו 

 תקף.

  

לקבוע בהסכם שכזה כי יורש אחד מוותר לטובת יורש אחר, שכן יש בכך  אין

 )ב( לחוק הירושה.8משום קביעת סדרי הורשה אשר מנוגד לסעיף 

  

ברם, אם מי שעשוי להיות יורש בעזבון מסויים, מתחייב כלפי צד ג', בין אם 

הוא יורש ובין אם הוא עשוי להיות יורש, להעביר את חלקו בירושה, יש 

תחייבות זו תוקף מחייב וניתן לממשה אם וכאשר אותו יורש זוכה בירושה לה

 ({.1980) 401(, 1, פ"ד לה)סנוב נ' סנוב 263/80, 489/78}ע"א 

  

לחוק הירושה יש לפרש על דרך הצמצום המירבי והקפדנות  8נעיר כי את סעיף 

אברהם  682/74החמורה בשל ההגבלה שהוא מטיל על חופש החוזים }ע"א 

ברדיגו  39/80(; ד"נ 1975) 762, 757(, 2, פ"ד כט)ותיאל נ' בינה ואסתר ברגמןיק
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(; אורי ידין "מבט 1985) 197(, 4, פ"ד לה)טקסטיל בע"מ ואח' 9ואח' נ' ד.ג.ב. 

 {.572התשמ"א(, -לג )התש"ם הפרקליט מורחב על חשבון בנק משותף",

  

ה בעין רעה ניסיון גישה זו נובעת מהעמדה המקדשת את חופש החוזים, והרוא

להגביל אדם מלהתחייב כרצונו התחייבות בנוגע לרכושו. היא בוודאי נכונה 

במקרים בהם אין ספק כי ההתחייבות נעשתה מרצון חופשי וללא השפעה זרה. 

)ב( לחוק הירושה מתחייבת איפוא הן על יסוד 8הפרשנות המצמצמת של סעיף 

 שיקולים כלליים והן על רקע ההלכה הפסוקה.

  

כאשר ישנה הוראה מפורשת בחוזה בין המינהל לאגודה לפיה המשק אינו חלק 

מהעזבון הרי שהסכם זה מחייב ולא ניתן בשלב יותר מאוחר לבוא ולקבוע כי 

ברמלי נ' } 3836/93ע"א  -הסכם זה אינו מחייב את הצדדים. לעניין זה נקבע ב

 ({:1996) 868(, 3, פ"ד נ)ברמלי

  

כי הזכויות הוקנו לאגודה המיישבת כשזו מוסמכת כן לראות -"ניתן אם

להעבירם לחבריה תוך הגבלות מפורשות על עבירותן, ובתנאי שהן לא יכללו 

בעזבונו. לאגודה המיישבת ולחבריה המתיישבים אין יותר ממה שניתן להם 

פי ההסכם העומד לפנינו הזכויות במשק אינן -בהסכם המשולש, מכאן שעל

 לחוק הירושה." 8ואינן כפופות להוראות סעיף  חלק מעזבונה של האם

  

(, 2)2000על -, תקשמחה מדעי ואח' נ' משה מדעי ואח'} 3231/00דנ"א  -ב

רשות במשק אינן ניתנו -המשפט כי "זכויותיו של בר-({ קבע בית2000) 1484

להורשה אם ההסכם שמכוחו ניתנו הזכויות אינן מתיר זאת, וכי הקנייתן של 

 לחוק הירושה". 8'לבן ממשיך' אינן כפופות להוראות סעיף זכויות כאלה 
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 )א( לחוק הירושה8מהותו של סעיף  9.2.2

)א( לחוק הירושה באופן שהוא יוגבל לאותם 8ראוי הוא לפרש את סעיף 

 מקרים בהם זכות עוברת מאדם לרעהו עם מותו של הראשון.

  

המחוקק, עניין לנו  פי כוונת-)א( לחוק הירושה, על8נראה כי במסגרת סעיף 

בזכות, אשר על תכונותיה, היקפה, וחולשותיה מועברת עם המוות מאדם 

לרעהו. כזה הוא המצב כאשר ראובן עושה הסכם עם שמעון ומורה בו, כי עם 

פי סדרי הירושה -פטירתו, תעבור זכות פלונית משלו לשמעון, ולא ליורשים על

 228, 197(, 4, פ"ד לה)טקסטיל בע"מ 9גניה ברדיגו ואח' נ' ד' ג' ב'  39/80}ד"נ 

(1985.}) 

  

{ מציין, ביחס להבחנה זו, כי "החילוק בין 97-96, }שם , בספרוש' שילה

הסכם בדבר ירושה, שבטל, לבין הסכם בדבר נכסי עזבון, שתקף, הוא מן 

 הדקים ולא בנקל אפשר ליישם את העיקרון המופשט על מסכת העובדות".

  

)א( לחוק הירושה אינו הסכם הנוגע לעזבונו העתיד 8עיף מה שאסור הוא לפי ס

של מוריש אשר עודנו חי, ובוודאי לא הסכם בדבר נכס מסויים מנכסי עזבונו. 

האיסור חל אך ורק על הסכמי ירושה והם אינם אלא הסכמים המתיימרים 

פי דין ולא -להעביר יורש מירושתו או לעשות ליורש את מי שאינו יורש לא על

 צוואה ככתוב בחוק. פי-על

  

המדובר הוא בהענקה או בשלילה של זכות ירושה, ולא בעסקות הנוגעות לנכסי 

)א( לחוק הירושה בא אלא לאסור שינוי, בדרך 8העזבון. ואומנם אין סעיף 

הסכם או ויתור בחיי המוריש, של סדרי ירושתו. ומאידך גיסא, עסקאות 

לחוק, אין כל  7או  6בסעיפים בעזבון אשר אינן נכנסות בגדר האיסורים ש
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, פ"ד אברהם יקותיאל נ' בינה ואסתר ברגמן 682/74מקום לאסרן }ע"א 

 ({.1975) 762, 757(, 2כט)

  

ידי -המחוקק לא רצה לתת אפשרות למוריש לקשור עצמו בדבר ירושתו על

הסכם אלא לתת לו אפשרות לצוות באופן שיוכל לחזור בו מצוואתו ורצונו עד 

(; ע"א 1991) 477(, 1, פ"ד מה)אזולאי נ' אזולאי 103/89 מותו }ע"א

 ({.1975) 757(, 2, פ"ד כט)יקותיאל נ' ברגמן 682/74

  

 )ב( לחוק הירושה8מהותו של סעיף  9.2.3

בשיטות המשפט השונות, וגם בישראל, מקובל להבחין בין שני סוגי מתנה 

, מתנה השני .{donatio inter vivos, מתנה בין החיים }האחד עיקריים.

 {.donatio mortis causaמחמת מיתה }

  

, מוסדר בחוק המתנה ועניינו במתנה אותה התכוון המקנה לתת הסוג האחד

 בעודנו בחיים, בין אם באופן מיידי ובין אם במועד כלשהו בעתיד.

  

, מוסדר בחוק הירושה, ועניינו במתנה אותה התכוון המעניק לתת הסוג האחר

 לאחר מותו.

  

"{ נותן תוקף משפטי חוק המתנה}להלן: " 1968-וק המתנה, התשכ"חח

לחוק  2למתנה בין החיים, בין אם מדובר במתנה המוקנית לאלתר }סעיף 

 לחוק המתנה{. 5המתנה{, ובין אם מדובר בהתחייבות לתת מתנה }סעיף 

  

מתנה המוקנית לאלתר היא מתנה מוגמרת, בה הנותן אינו רשאי לחזור בו 

. גם בהתחייבות לתת מתנה, מעניק החוק להתחייבות תוקף, אולם מנתינתה
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הוא מתנה את מתן התוקף בקיום מסמך כתוב, והוא מאפשר לנותן המתנה 

לחזור בו בתנאים מסויימים מן ההתחייבות. מכאן שמדובר בהתחייבות 

 "חלשה" מהתחייבות חוזית רגילה.

  

של מתנות מחמת מיתה.  זאת, אין חוק הירושה מכיר בתוקפן המשפטי-לעומת

 )ב( לחוק הירושה.8כלל זה בא לידי ביטוי בסעיף 

  

המחוקק סבר שאדם אינו יודע את מידת ימיו ומה יהיו צרכיו עד לרגע 

כן, אדם עלול, בזמן שהוא שרוי במצב רוח מסויים, לקשור עצמו -האחרון. כמו

ו, ולאחר ואף למסור את השליטה או זכויות ברכושו לאדם מסויים כבר בחיי

זמן יראה ששגה ויבקש לחזור בו ואם לא תהיה לו האפשרות לשנות את 

החלטתו, יהיה מן הצועקים ואינם נענים. כל זאת רצה המחוקק למנוע ולכן 

ידי צוואה, -קבע המחוקק, שאדם יכול לעשות דיספוזיציה לאחר מותו רק על

 ירצה.המקבלת תוקף רק עם פטירתו, ועד אז יוכל לשנותה כל אימת ש

  

)ב( לחוק הירושה היא בהיותו מונע את עקיפתם 8החשיבות העיקרית של סעיף 

פי צוואה }ראה גם גד -של ההסדרים הקבועים בחוק הירושה באשר לירושה על

, המזכיר את הרקע 261, 257י  עיוני משפט טדסקי "שליחות לאחר המוות"

 )ב( לחוק הירושה{.8ההיסטורי לחקיקת סעיף 

  

)ב( לחוק הירושה הוא העדפת חירות הצוואה, 8עומד מאחורי סעיף הרציונל ה

וזכות המצווה לעורכה או לשנותה בכל עת, מבלי שכבלי הסכם או התחייבות 

כן, כמובן, רצונו זה של בעל הנכס בא -אם-לתת מתנה יעמדו לו למכשול, אלא

 )ב( סיפא לחוק הירושה.8לידי ביטוי בצורת צוואה, כנאמר בסעיף 
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)ב( לחוק הירושה, השאלה היא אחת בלבד והיא, האם המתנה 8רך סעיף לצו

ניתנה למערערים לאלתר או שמא הם זכו בה בפועל רק עם מות המנוחה 

כב'  )ב( לחוק הירושה את בטלותה של מתנה שכזו }דברי8וכאמור קובע סעיף 

 .({1991) 521(, 4, פ"ד מה)פילובסקי נ' בלס 763/88ע"א  -ב השופט דב לוין

  

 לחוק הירושה 8חוק יחסי ממון למול סעיף  9.2.4

"{ הינו חוק יחסי ממון}להלן: " 1973-חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג

חוק מאוחר לחוק הירושה, והוא יצר במסגרתו הסדר ספציפי ומאוחר ביחס 

 )א( לחוק הירושה המשקף הסדר קודם וכללי.8לסעיף 

  

חסי הרכוש ביניהם הינו הסכם ממון כמוגדר הסכם בין בני זוג המסדיר את י

)ד( לחוק יחסי ממון, 2לחוק יחסי ממון. ראינו כי מכוח סעיף  1פי סעיף -על

דין רבני דינו כהסכם -ידי בית-דין גירושין על-הסכם גירושין שאושר בפסק

 ממון.

  

לחוק יחסי ממון קובע כי אם לא עשו בני הזוג הסכם ממון או אם לא  3סעיף 

בו אחרת, יראו אותם כמסכימים להסדר איזון משאבים, ויראו הסדר זה נקבע 

 כמוסכם בהסכם ממון בעל תוקף.

  

לחוק יחסי ממון קובע את זכותו של בן זוג, בין היתר, בפקיעת נישואין  5סעיף 

עקב מות בן זוג. משמעות הדבר היא כי בגדר הסכם ממון או הסדר איזון 

אפשרות כי ההסכם או ההסדר יחול על בן משאבים בלא הסכם מניח המחוקק 

 זוג גם בפקיעת נישואין מחמת מיתה.
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פשיטא, שבנסיבות אלה מעדיף המחוקק בתחום יחסי ממון בין בני זוג את 

תכניו של הסכם הממון או הסדר איזון המשאבים על פני הוראות חוק 

חר הירושה, ואין הוא צופה אפשרות כי ההסדר, ככל שהוא נוגע לשלב שלא

 )א( לחוק הירושה.8פטירת בן הזוג, יבוטל ויידחה מפני הוראות סעיף 

  

הטעם שבמדיניות המשפטית העומד מאחורי כלל זה הוא ברור. ישנו עניין 

 -בייחוד אלה המצויים בעיתות משבר ולקראת גירושין  -בסיסי לעודד בני זוג 

ייני הרכוש להגיע להסדרי ממון כוללים אשר יפתרו במכלול אחד את כל ענ

שביניהם, ובמידת הצורך גם יתייחסו באותה מסגרת למצבים שלאחר פטירת 

 אחד מבני הזוג.

  

)א( לחוק 8הרציונל העומד מאחורי הפרשנות המצמצמת את תחולת סעיף 

-כמה-אחת-הירושה ביחס להסכם רגיל המתייחס לנכס של העזבון, תקף על

טריה מיוחדת שלגביה יש עניין וכמה לגבי הסכם ממון בין בני זוג הנוגע למא

מיוחד שבמדיניות להקל ולקדם פתרון בעיות כאובות בדיני משפחה שלעיתים 

 נוקפות שנים רבות עד לפתרונן.

  

המחוקק עצמו נתן יותר מרמז לכוונתו זו בכך שביקש בחוק יחסי ממון לתקן 

 את חוק הירושה בדרך כפי שתפורט להלן.

  

לחוק הנ"ל  10פי דין" נקבע בסעיף -ב"ירושה עלבפרק השני לחוק הירושה הדן 

לחוק הירושה קובע  11פי דין הינו בן זוגו של המוריש. סעיף -כי יורש ראשון על

 פי דין.-מה יטול בין הזוג אם ישנם קרובים יורשים אחרים על

  

פי עילה הנובעת מקשר -)ג( לחוק הירושה נקבע כי המגיע לבן הזוג על11בסעיף 

 פי כתובתה ינוכה מחלקו בעזבון.-זה מה שאישה מקבלת על האישות ובכלל
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זאת, מוסיף הסיפא לאותו סעיף כי "הוראה זו לא תחול על מה שמגיע -עם-יחד

פי חוק יחסי ממון או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק -לבן הזוג על

ואינה באה לפגוע בזכותו של בן זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל 

 מנת להחזירו כשיפקע".-ישואין עלהנ

  

פי הסכם ממון לא תנוכינה מחלקו בעזבון, -יוצא, איפוא, כי זכויות בן זוג על

לחוק הירושה היוצר סדרי עדיפות  104והדבר משתלב עם האמור בסעיף 

פי חוק -מסויימים בין חובות העזבון, וביניהם ניתנה עדיפות למגיע לבן הזוג על

 הסכם ממון כמשמעו באותו חוק. פי-יחסי ממון או על

  

לחוק הירושה קובע כי חוק זה אינו בא לפגוע  148ועוד ראוי להוסיף. סעיף 

ביחסי ממון בין איש לאשתו או בזכויות הנובעות מקשר האישות, אולם על 

 זכויות ירושה ועל זכויות למזונות מן העזבון יחול רק חוק הירושה.

  

 ום יחסי הממון מגדר חוק הירושה.הוראה זו מוציאה במפורש את תח

  

מן האמור עולה כי המחוקק התייחס להסכם הממון כהסכם בעל תוקף מלא 

לאחר פטירת בן הזוג גם אם לא עוגן בצוואה כדין. מכאן גם ניתן להסיק כי 

 צוואה הסותרת הסכם ממון מוקדם ממנה איננה תופסת.

  

)א( לחוק הירושה 8עיף תמיכה להשקפה לפיה גובר הסכם ממון על הוראות ס

כפי  צבי-אריאל רוזן -שמואל שילה, פנחס שיפמן ו ניתן למצוא בדבריהם של

 שנפרט להלן.
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משמעית, כי -ואילך{, מגיע למסקנה חד 97, שםבספרו } פרופ' ש' שילה

לחוק הירושה, וזאת, ראשית,  8הוראות חוק יחסי ממון עדיפות על סעיף 

 פי לעומת חוק מוקדם וכללי.מאחר שמדובר בחוק מאוחר וספצי

  

כן, לטעמו, ברור על פניו כי המחוקק התכוון לעודד הסכמי ממון בין -על-יתר

)א( לחוק הירושה 8בני זוג והדבר אינו מתיישב עם מתן עדיפות ועליונות לסעיף 

 על פני הסכמים אלה.

  

הוא מציין היבט נוסף התומך במסקנה זו והוא כי להסכם הממון תכונות 

חדות הנותנות לו אופי ממוסד יותר מהסכם רגיל, המזכירות את דרישות מיו

משפט או -כגון הצורך שיהיה בכתב, הצורך באישור בית -ה"מיסוד" של צוואה 

דין והצורך להשתכנע כי ההסכם ניתן מהסכמה חופשית, תוך הבנת -בית

 משמעויותיו ותוצאותיו.

  

קובץ הרצאות בימי עיון  בני זוג" במאמרו }"יחסי ממון בין פרופ' פ' שיפמן גם

{ מתייחס לשאלה זו במישרין ומביע עמדה דומה, 126)התשל"ג(,  לשופטים

באומרו כי "הסכם ממון שנערך כדבעי, כוחו עימו להשיג תוצאות שלפי הדין 

הקודם נבצר היה להשיגם. כך, למשל, חוק הירושה אינו מכיר בהסכמי ירושה, 

-זוג. לפי אותו חוק, כל צוואה ניתנת לביטול על אפילו כשהם נערכים בין בני

ידי המצווה שאינו יכול לקשור עצמו לגבי ירושתו העתידה. התקשרות שכזאת, 

תוקף -בה, למשל, מסכימים בני הזוג לצוות הדדית את רכושם זה לזה אינה בת

לפי חוק הירושה מחמת היותה פוגעת בחופש הצוואה, אך היא עשויה למצוא 

ם ממון" לפי החוק ולזכות במסגרתו בתוקף מלא. הרי עצם מקלט ב"הסכ

שיטת "איזון המשאבים" מיועדת לקבוע את גודל הנכסים, בין היתר, עם מות 

אחד מבני הזוג ולא יגרע חלקו של הסכם המעביר לרשות הנותר בחיים לא את 

 מחצית מכלל הנכסים אלא, למשל, אותם בשלמותם".
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{ מציע דרך ליישב 305 יחסי ממון בין בני זוג,}בספרו  צבי-פרופ' אריאל רוזן

בין שני ההסדרים באופן שאם מדובר בהסכם ממון הקובע הסדר אחיד 

למקרה של פקיעת נישואין בין עקב גירושין ובין עקב פטירה יש לתת לו תוקף 

 )א( לחוק הירושה.8גובר על סעיף 

  

פטירה, הוא יועבר זאת, אם נקבע בו הסדר שונה למקרה גירושין ולעת -לעומת

 ל"מישור אחר של הסכם בדבר ירושתו של אדם" שנדחה מפני חוק הירושה.

  

הנטיה הרווחת הינה שלא ללכת בדרך האחרונה המוצעת אלא להכיר בעליונות 

 הסכם הממון על פני הוראות חוק הירושה בלא להיזקק לאבחנות האמורות.

  

 8י זוג, גובר על הוראת סעיף כאמור, הסכם ממון מכוח חוק יחסי ממון בין בנ

 לחוק הירושה.

  

הסכם הממון הסטטוטורי הקבוע בחוק יחסי ממון חל הן בקרות אירוע של 

)א( לחוק יחסי ממון בין בני 5גירושין והן בקרות אירוע של פטירה }ראה סעיף 

 זוג{.

  

יכול לחול גם  01.01.74הסכם הממון הוולנטרי שערכו בני זוג שנישאו לאחר 

 )א( לחוק יחסי ממון בין בני זוג{.3ות אירוע של פטירה }ראה סעיף בקר

  

הוראות הפרק הראשון של חוק יחסי ממון מאפשרות גם לבני זוג שנישאו לפני 

לערוך הסכם וולנטרי שיכול ויאמץ את דפוסי ההסכם הסטטוטורי  01.01.74

 בחוק יחסי ממון השונה מהסדר איחוד המשאבים.
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ר מכבוד האדם. אין הגבלה על תוכן הסכם ממון בחוק יחסי חופש החוזים נגז

ממון בין בני זוג. יתירה מכך, מהחוק משתמעת הוראה המאפשרת לבני זוג 

להסדיר בהסכם ממון הקניית רכוש של בן זוג למשנהו  01.01.74שנישאו לפני 

לאחר מות בן הזוג. חוק יחסי ממון אינו מגביל את תוכן ההסכם רק לפעולות 

 וצענה בחיי בני הזוג.שתב

  

נבהיר ונדגיש כי הקביעה שהסכם ממון, כמשמעו בחוק יחסי ממון, תקף חרף 

 אינה נוגדת את תקנת הציבור. -לחוק הירושה  8הוראת סעיף 

  

 1(, 2)99מש -, תקדין אמנון-פני פרידל בן נ' עורך} 32240/96תמ"ש )ת"א(  -ב

להסכם הממון תקפה ואין  )ג(6המשפט כי הוראת סעיף -({ קבע בית1999)

 מניעה להורות על אכיפתה.

  

המשפט -({ קבע בית1991) 477(, 1, פ"ד מה)אזולאי נ' אזולאי} 103/89ע"א  -ב

כי הסכם בדבר זכות בן ממשיך במשק חקלאי מהווה הסכם בדבר ירושה 

 )א( לחוק הירושה.8עתידית והוא בטל מחמת הוראת סעיף 

  

י הסכם השולל באופן גורף זכות לירושה עתידית מקל וחומר הוא הדין גם לגב

מח -, תקא.צ. ואח' נ' א.מ.} 28507-10-10עמ"ש )ב"ש(  -המשפט ב-}דברי בית

2011(3 ,)13976 (2011.}) 

  

 הליכי אימוץ. 10

ככלל, מבחינה משפטית ומעשית ניתן להנחיל הזכויות לנכד בתור "צאצא" 

 המנוח. ידי-וניתן להכיר לכאורה גם בילד שאומץ על
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ואח', פורסם באתר האינטרנט נבו  ר' ר' נ' ח' ת'} 6770-01-11תמ"ש )טב'(  -ב

 1המשפט כי במקרה דנן יש קושי לראות בנתבעת -({ קבע בית23.12.12)

כ"בתו" של המנוח שעה שאין חולק, כי לא נתקיים לגביה הליך אימוץ, היא 

אבהות ביולוגיים בין אינה רשומה במשרד הפנים כבתו של המנוח ואין קשרי 

והתובעת הינן אחיות למחצה, הואיל ושתיהן נולדו  1המנוח לבינה }הנתבעת 

 באותה אם אך מאבות שונים{.

  

כ"בת" לצרכי הנחלת הזכויות  1קבלת הפרשנות לפיה יש לראות בנתבעת 

במשק עשויה למעשה להעמידה בנסיבות שונות כמי שיכולה לזכות בזכויות 

חה שגם להוריה הביולוגיים משק והם מעבירים לה הזכויות לשני משקים }בהנ

 בה{.

  

({ 1999) 865(, 5, פ"ד נב)לאה יהוד ואח' נ' ישראל יהוד ואח'} 8030/96ע"א  -ב

המשפט קבע לעניין -נדונה הסוגיה של אימוץ בפועל לצורך חוק הירושה. בית

פי -נדרש על" לצורך קביעת המעמד האימוץ בפועלזה כי אין אפשרות להכיר ב"

)א( לחוק הירושה שכן אין מדובר בטובת הנאה סוציאלית המוענקת 16סעיף 

 מתוקפם של חוקים שונים אלא בקביעת מעמד אשר תוקפו כלפי כולי עלמא.

  

, פורסם באתר האינטרנט מ' י' ואח' נ' ח' א'} 16204-11-10ת"ע )רשל"צ(  -ב

ס לגדרו של החוק על מנת להיכנ-המשפט כי על-({ קבע בית07.05.12נבו )

התובעים להיות יורשים. דא עקא שהם אינם יורשים של המנוח שהם בניה של 

אשתו ז"ל. המנוח לא אימץ אותם כדין וגם אם אימץ אותם בפועל כטענתם 

 לחוק הירושה הם אינם יורשים. 16פי סעיף -הרי שעל

  



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

326 

שסעיף פי דין הרי -לאור האמור לעיל, נקבע כי משלא אומצו התובעים על

לחוק הירושה מתוקפו הם תובעים, לא חל עליהם ומכן שיש לסלק את  114

 התביעה בהיעדר עילה.

  

 הוראה מנחילה בצוואה. 11

 כללי 11.1

ברי כי הורשת הזכויות של החוכרים במשק כפופה למגבלות המפורטות בחוזה 

י' א' נ' עזבון } 3350/06החכירה המקנה להם את זכויותיהם }ת"ע )כ"ס( 

 ({.2010) 13(, 1)2010מש -, תקהמנוחה א' ז' ז"ל ואח'

  

({, 1985) 397(, 1, פ"ד מג)אליהו לוקוב נ' צפורה מגדל} 633/82ע"א  -ב

המשפט כי "חוזה החכירה היוצר את הזכות של החוכר -כדוגמה, הבהיר בית

גם שולל מראש את זכות החוכר להוריש כרצונו את זכות החכירה. החוכר אינו 

פי החוזה שיצר את -הוריש את מה שאין לו ומה שיש לו מוגבל מראש עליכול ל

הזכות. המגבלה בעבירות הזכות היא חלק מהותי של זכות החכירה עצמה" 

(, 2, פ"ד מט)יצחק קוגלמס נ' דורה )דבורה( קוגלמס 5136/91}ראה גם ע"א 

419 (1995.}) 

  

וואה זו עוברות פי צ-רשות ועל-זאת ועוד. מקום בו קיימת צוואה של בר

הזכויות במשק ליורש אחד היכול ומסוגל לקיים היחידה המשקית, יש להעדיף 

צדדי ולפיהן אמורות -הוראה זו שבצוואה על פני הוראות אחרות שבחוזה הדו

הזכויות לעבור לבן המסוגל להפעיל המשק, בהתעלם מהצוואה }לעניין זה 

, פורסם באתר האינטרנט נבו ח'ר' ר' נ' ח' ת' וא 6770-01-11ראה תמ"ש )טב'( 

(23.12.12.}) 
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לחוק הירושה. מקום והמוריש  2לחוק הירושה כפוף להוראת סעיף  114סעיף 

פי -ערך צוואה ובה קבע זוכה אחד במשק הרי שבזה יזכה אותו נהנה על

לחוק הירושה בוודאי אינו מתעלם  114פי דין. סעיף -הצוואה ולא היורשים על

ה ככל שהן עוסקות בזכויות במשק החקלאי ואינו מבכר מצוואה ומהוראותי

 פי צוואה.-פי דין על פני יורשים על-יורשים על

  

העל בדיני ירושה לפיו "מצווה לקיים את דברי המת", חולש על כל -עקרון

סעיף  הוראות חוק הירושה הקובעות זהות היורשים, וכך גם על הוראת

 לחוק הירושה, בשינויים המתחייבים. 114

  

לחוק הירושה, יש  114משכך, מקום ואימץ הסכם המשבצת ההסדר שבסעיף 

פי הוראות חוק הירושה, והדעת אינה סובלת פרשנות -ליישמו כמתחייב על

לפיה חרף אותו רצון חד וברור שהועלה על הכתב בגדרי צוואה, יזכו במשק 

, א' ד' ואח'א' ד' ואח' נ'  1180-08אלה שהמנוח ביקש להדיר הימנה }ת"ע )נצ'( 

 ({.2011) 432(, 2)2011מש -תק

  

(, 2)2011מש-, תקא' ד' ואח' נ' א' ד' ואח'} 1180-08ת"ע )נצ'(  -המשפט ב-בית

 ({ קבע לעניין עמדתו של המינהל כדלקמן:2011) 432

  

 עמדת המינהל"

. על כל אלה יש להוסיף, אף זאת: עמדת המינהל היתה כי ההסכם 20 

של המשק על דרך עריכת צוואה וקיימת זכות  אינו שולל זכות הורשה

פי הצוואה בהתאם -ספציפית ברורה להורשת המשק ליורש יחיד על

לחוק הירושה המהווה חלק מההסכם המשולש וכי  114לסעיף 

 ה.פי-עלמשנעשתה צוואה יש להלך 
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עמדתו של המינהל לא רק שהיא נכונה משפטית, אלא שבעקבותיה 

דעתם ביחס לדרך -ת הצדדים להסכם ואומדאין עוד להרהר אחר כוונו

הבעלים של המשק, הוא  -העברת הזכויות בעקבות פטירה. המינהל 

זה שערך את ההסכם המשולש בצוותא עם הסוכנות והאגודה 

רשות לאגודה, והוא זה -השיתופית, הוא זה שהקנה זכויות של בר

שביקש להגדיר דרכי העברת הזכויות במשק. אם מטעמו של זה 

ה' הינה סבירה 20עה הדעה האמורה, כאשר פרשנותו לסעיף נשמ

לחוק הירושה, כלום  114סעיף  ביותר ומתיישבת עם פרשנות הוראת

יכולים הנתבעים, שאינם צד להסכם ולא נטלו כל חלק בעריכתו, לבוא 

 ולייחס למינהל ולשאר הצדדים להסכם כוונה אחרת?!."

  

, פורסם באתר האינטרנט נבו ח' ב' א' נ' צ'} 4338-01-11ת"ע )יר'(  -ב

המשפט כי אף אם המשק מוגדר כחוץ עזבוני, ניתן -({ קבע בית23.11.11)

לקבוע את היורש באצמעות צוואה, אם ההסכם המשולש אינו גביל זאת 

נקבעה כיורשת בלעדית  5במפורש. לפיכך, משקויימה צוואת המנוחה, ונתבעת 

ים, לקבל את זכויות המנוחה כבתם של המנוח 5של המשק, זכאית נתבעת 

 במשק, בכפוף להסכמת יתר הצדדים להסכם המשולש.

  

 צדדי-חוזה דו 11.2

פי -צדדי, אינן נכללות בעזבון ולא ניתן להורישן על-זכויות מכוח חוזה דו

י' א' ואח'  5340-08צדדי }ראה למשל תמ"ש )חי'( -צוואה ללא קשר לחוזה הדו

דב שטיין נ'  566/89(; ע"א 23.12.12נבו ) , פורסם באתר האינטרנטנ' ש' א'

א' מ' נ' מ'  8550/98(; תמ"ש )ת"א( 1993) 167(, 4, פ"ד מז)דבורה סופר ואח'

, פורסם ב' ק' נ' ע' ק' 99549/00, פורסם באתר האינטרנט נבו; תמ"ש )ת"א( י'

, פורסם א' ק' נ' י' ע' 48620/05(; תמ"ש )ת"א( 10.10.10באתר האינטרנט נבו )
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, ל' אב נ' ל' לא 5680/05(; תמ"ש )קריית גת( 19.03.08תר האינטרנט נבו בא

 ({.20.04.09פורסם באתר האינטרנט נבו )

  

 צוואה הדדית 11.3

(, 1)2010מש -, תקי' א' נ' עזבון המנוחה א' ז' ז"ל ואח'} 3350/06ת"ע )כ"ס(  -ב

המנוחה  ידי-על 2({ נדונה השאלה האם הועבר המשק במתנה לנתבע 2010) 13

 כדין?

  

-כי המשק בכללותו הועבר אליו במתנה ללא תמורה על 2בתביעתו טען הנתבע 

חוזר -כוח בלתי-. לאישוש טענתו זו הציג הנתבע ייפוי27.1.06ידי המנוחה ביום 

 ידי המנוחה.-שניתן לו על

  

חוזר מנותן המתנה" צויין, בין השאר, -כוח בלתי-הכוח שכותרתו "ייפוי-בייפוי

הדין המפורטים בו "למכור, להעביר, -נוחה מייפה את כוחם של עורכיכי המ

להשכיר, ללא תמורה, ולרשום בלשכת רישום המקרקעין ו/או במינהל מקרקעי 

שם נכדי א' ז' א'... את מלוא זכויותי במשק מס' ___ ב ___ -ישראל... על

 באופן ובתנאים... ימצאו לנכון...".

  

-הדין המאשר על גבי ייפוי-וחה בנוכחות עורךידי המנ-הכוח נחתם על-ייפוי

 המשפט קבע:-ידי המנוחה בנוכחותו. בית-הכוח כי זה נחתם על

  

כדי למנוע העברת הזכויות  1992"... כפי שהובהר לעיל אין בהסכם משנת 

ידי המנוחה שכן הסכם זה מוגבל אך ורק למתן זכות -הקנייניות במשק על

ם אין הוא מורה על העברת הזכויות שימוש ניהול ומגורים במשק ואול

 הקנייניות במשק לתובע.
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 1992התובע טען בתביעתו כי המנוחים ערכו יחדיו צוואות ההדדיות בשנת  .47

כאשר האחד מסתמך על משנהו בכל הקשור להעברת המשק אחר מותם 

לתובע. לטענתו מעת ששינתה המנוחה את הוראות צוואתה אחר פטירת 

מתן המשק במתנה מחיים לנתבע ובין בדרך של צוואה  המנוח, בין בדרך של

לב -אחרת, הרי שפגעה באינטרס ההסתמכות של המנוח ונהגה בחוסר תום

ולפיכך יש לבטל הן את הסכם המתנה והן את צוואתה האחרונה. יש לדחות 

 טענתו זו של התובע.

  

 כי: כב' השופט א' ברק הבהיר הפרשנות במשפט בספרו על .48

  

הינה משותפת כאשר היא תוצאה של החלטה משותפת בדבר 'צוואה 

תוכנה. צוואה משותפת היא הדדית כאשר ההסדרים שקבע אחד 

המצווים מבוססים על ההסדרים שקבע המצווה השני ולא היו נערכים 

 לולא הסדרים אלה.'

 

, וכן ראה ע"מ 69, תשס"א( פרשנות הצוואה ,5)פרק  פרשנות במשפט )א' ברק

מלמד נ'  4402/98(; ע"א 2005) 3557(, 2)2005על -, תקר נ' פיירלרנ 4282/03

(, 2001)מהדורה שניה,  פגמים בצוואה (; ש' שוחט1999) 703(, 5, פ"ד נג)סלומון

16-15) 

  

מוסד זה של צוואה הדדית מקובל ונפוץ בעיקר בין בני זוג, כך, לדוגמה, בדברי 

)הצ"ח הכנסת  2005-"ה(, התשס12ההסבר להצעת חוק הירושה )תיקון מס' 

( צויין כי חמישית מכלל הצוואות הנערכות בישראל הינן 131-130, 15.3.05, 74

צוואות הדדיות. כיוון שכך הכירה הפסיקה משכבר הימים במוסד זה ואף 
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מנת להתאימן אליו -פירשה באופן מצמצם את הוראות חוק הירושה... על

 ((.1973) 373(, 2"ד כז), פשפיר נ' שפיר 576/72)ראה, כדוגמה, ע"א 

 

א לחוק הירושה ובמסגרתו הוגבלה והוסדרה 8תוקן סעיף  01.08.05ביום  .49

ידי אחד המצווים בחייהם של שני המצווים ו/או -סוגית שינוי צוואה הדדית על

 לאחר מותו של אחד מהם.

  

אלא שבנדון דנן נערכו הצוואות ההדדיות קודם לתיקון החוק ונשאלת השאלה 

יש מקום להחיל את אינטרס ההסתמכות על צוואות שכאלה ובכך למנוע האם 

ו/או את שינוי צוואתה  2ידי המנוחה לנתבע -את מתן המתנה אשר ניתנה על

 ידי עריכת צוואה אחרת המבטלת אותה.-ההדדית על

  

 6בנדון ניתן למצוא תשובה לשאלה זו בגוף הצוואות עצמן. בסעיף  .50

 כתבו הצדדים: 14.06.92ם לצואותיהם ההדדיות מיו

  

'קבעתי במפורש שאני רשאי/ת בכל עת וזמן לשנות צוואה זו, וזאת 

 בכל דרך שאמצא לנכון.'

  

מעת שכך כתב כל אחד מהמנוחים בצוואתו ההדדית הרי שהכריז כלפי בן זוגו 

בין בדרך של הכנת  -כי הוא עשוי ורשאי לשנות את צוואתו בכל דרך, היינו 

בין בדרך של מתנה מחיים. מתוך שכך אין כל מקום לטעון צוואה חדשה ו

 להסתמכות של מי מכותבי הצוואה על משנהו!

  

אשר העלה בעניין מלמד את סוגיית אינטרס  כב' השופט א' ברק אף

ההסתמכות בצוואות הדדיות הבהיר כי כאשר עסקינן במקרה בו המצווים 
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ר בצוואה אזי אין כל מקום ציינו מפורשות בצוואותיהם כי יוכלו לשנות האמו

 לטענת ההסתמכות של מצווה אחד על משנהו, ובלשונו:

  

סברנו כי שאלות אלה ואחרות מצדיקות דיון בפנינו. דא עקא, כי עיון '

נוסף בצוואה שנערכה בין הצדדים מגלה כי המקרה שלפנינו אינו 

המופיעה  -לצוואה  5מצדיק דיון זה. כוונתי הינה להוראת סעיף 

סוח זהה בשתי הצוואות )זו של ויקטוריה מלמד וזו של ישראל בני

הקובעת לאמור: 'הנני קובעת במפורש כי אני רשאית בכל עת  -מלמד( 

שארצה, לבטל ו/או לשנות את צוואתי זו, להוסיף או לגרוע ממנה 

כרצוני. כל שינוי כזה יהיה מחייב במידה וייעשה בכתב ובנוכחות עדים 

הוראה זו קובעת במפורש כי כל מצווה שומר לעצמו פי דין.' -כנדרש על

את הכוח לבטל או לשנות בכל עת את צוואתו. דומה שהדיבור "בכל 

עת" משתרע על פרק הזמן שמעת עריכת הצוואה ועד למותו של 

המצווה, ואין הוא מוגבל אך ל"עת" אשר ממועד עריכת הצוואה ועד 

נגד אינטרס למותו של המצווה המשותף וההדדי. נמצא כי, כ

ההסתמכות המצוי לכאורה בידי מצווה בצוואה משותפת והדדית 

ביחסיו עם המצווה האחר, באה הודעה מפורשת בצוואה לפיה חרף 

ההדדיות נשמר כוח השינוי. לדעתי, גם אם היינו מגיעים למסקנה כי 

בצוואה משותפת והדדית יש להגן על אינטרס ההסתמכות ההדדית 

 -שכאמור, מבקש אני להשאירה בצריך עיון שאלה,  -של המצווים 

הגנה זו אינה נחוצה ואינה ראויה במקום שהמצווים צפו את 

האפשרות של ביטול הצוואה או שינוייה, ונקטו בצעדים מתאימים, 

 רי הצוואה, כדי להסדיר עניין זה.'בגד

 ((1999) 703(, 5, פ"ד נג)יצחק מלמד נ' אשכנזי סולומון 4402/98)ע"א              
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המשפט כי אין מקום לטענת -בית הבהיר זמיר כן, בעניין-על-יתר .51

הסתמכות בצוואות הדדיות שנערכו קודם לתיקון בחוק באם לא הובאו ראיות 

מפורשות אשר יש בהן לאושש ולהוכיח באופן ברור את הסתמכות המצווים זה 

 :כב' השופטת נאור על צוואת חברו, ובלשונה של

  

זוג שכתבו צוואותיהם לפני התיקון, כל שעמד לפניהם הוא ... בני '

הטלת הגבלות על שינוי -הוראות הדין, הברורות למדי, בדבר אי

ובהעדר כוונה אחרת, מפורשת או  -הצוואה... בעניין בני זוג שכאלה 

לא ניתן, לדעתי, להניח כי רצונם היה להגביל זה את כוחו  -משתמעת 

כן שכן, אך ייתכן שלא. בהעדר כל ראיה על של זה בשינוי הצוואה. יית

כוונה משותפת אחרת של הצדדים, לא ראוי, לדעתי, לקבוע לגבי 

צוואות שנעשו לפני החוק שהיתה כוונה משותפת להתנות על הדין 

 'ולהגביל את בן הזוג האחר.

(, 1)2007על -, תקאליקום זמיר נ' רות גמליאל 10807/03)בע"מ 

1216 (2007)) 

  

דנן, כאמור, לא הובאה כל ראיה על כוונה משותפת של הצדדים שלא  בעניין

דבר, בצוואתם ההדדית ציינו מפורשות כי יש לכל -של-היפוכו -לשנות צוואתם 

אחד מהם החופש לשנותה ומתוך שכך אין בצוואה ההדדית למנוע מהמנוחה 

לשנות מהוראות הצוואה ההדדית או בדרך של מתנה מחיים או בדרך של 

 אה אחרת."צוו
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 . עניינים שונים12

אף אם המשק מוגדר כחוץ עזבוני, ניתן לקבוע את  12.1

היורש באמצעות צוואה, אם ההסכם המשולש אינו מגביל 

  זאת במפורש

{ (2011) 636(, 4)2011מש -, תקב. א. נ' צ. ח.} 4338-01-11ת"ע )משפחה יר'(  -ב

 :כב' השופט דניאל טפרברגנפסק מפי 

 

 היורש בצוואה קביעת "

מהי המשמעות  -. מכאן יש לפנות לשאלות העומדות במרכז המחלוקת 13

המשפטית של קביעת יורש בצוואה, וכן האם אותו יורש צריך לפצות את יתר 

 )א(? 114פי דין, בהתאם לסיפא של סעיף -היורשים על

 

 נענה על ראשון ראשון ואחרון אחרון. 

 

הנ"ל עמדה שאלה  1180/08ת"ע  -דינו ב-בפסק כב' השופט ס' ג'יוסילפני 

כמעט זהה לשאלה שלפנינו, ומסקנתו, לאחר ניתוח מעמיק וממצה, הייתה כי 

בעל משק חקלאי שהינו בר רשות יכול לצוות ליורש את המשק. התוצאה של 

, היא כי על היורש ג'יוסי ס' כב' השופטקביעת יורש בצוואה תהיה, לדידו של 

פי דין, אם אלה -חובה לפצות את יתר היורשים על פי הצוואה לא מוטלת-על

לא נקבעו כיורשים בצוואה. ואולם במקרה שבו נקבעו בצוואה מספר זוכים 

למשק, הזוכה שייקבע כיורש המשק, יהא עליו לפצות את הזוכה שלא נקבע 

 כיורש בסופו של יום. 
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שבסעיף  לאור פרשנותו למונח "יורש" ג'יוסי ס' השופטכב' למסקנה זו הגיע 

לחוק הירושה המגדיר את המונח  2)א(. לדעתו, יש לקרוא את סעיף 114

פי צוואה. לדידו, -פי דין אלא גם יורשים על-"יורשים" לאו דווקא כיורשים על

אינו בא בחלל ריק, ויש לקרוא אותו כך שהוא כולל בחובו גם יורש  114סעיף 

  :רוקן מתוכן שכןאינו מת 114פי צוואה. לדבריו, באופן זה סעיף -על

 

היה כי במקרה ולמוריש  114יש לזכור, כי הרציונל שמאחורי סעיף '

זכויות במשק חקלאי, הרי שככל שמדובר ביחידה שחלוקתה הייתה 

פוגעת בכושר קיומה כמשק חקלאי, לא יחולק המשק בין היורשים 

פי צוואה, אלא -פי דין ובאותה מידה גם לא בין היורשים על-על

מותו יזכה אותו יורש שמוכן ומסוגל לקיימו. במקרה שבמשק בשל

-פי דין ובין אם על-כזה יהא עליו לפצות את שאר היורשים בין אם על

פי צוואה, בגין חלקם היחסי בירושה. הסדר מיוחד זה למשקים 

היסטורית  -חקלאיים בלבד, בא בעקבות אותה מציאות התיישבותית 

ל החזיקו עד לאחרונה בארץ, שעה שהמוסדות המיישבים והמינה

באותה דעה ישנה נושנה, עליה נמתחה ביקורת בפסיקה, לפיה לא ניתן 

 לפצל נחלות. 

 

גם על אותם מקרים בהם  114רציונל זה לא ייפגע אם ניישם את סעיף 

המתיישב, בר הרשות של בר הרשות, הותיר אחריו צוואה ובה קבע 

מי מבין ה זוכים המשפט -מספר זוכים במשק. במקרה כזה, יקבע בית

השונים מסוגל ומוכן לקיים את המשק, ואילו שאר הנהנים יקבלו 

  .'פיצוי מאותו זוכה, וזה יהא בשווי החלק שהנחיל להם המצווה

 הנ"ל(.  1180/08ת"ע  -ל 16)פסקה 
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ככתבה  ג'יוסי ס' כב' השופט. חככתי בדעתי האם לאמץ את קביעתו של 14

דר בכפיפה אחת עם הגדרת המונח  114עיף וכלשונה, שכן הפרשנות שלפיה ס

לחוק הירושה היגיון רב בצידה, מה גם שהיא מתיישבת  2"יורש" שבסעיף 

. ואולם, לנגד 1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 2בפשטות עם הכלל שבסעיף 

עיניי עמד החשש שפרשנות שלפיה ניתן להוריש זכויות במשק חקלאי 

פי -ר של קביעת "בן ממשיך" עלבאמצעות צוואה עשויה לעקוף את ההסד

תקנות האגודות ")להלן:  1973-תשל"גהתקנות האגודות השיתופיות )חברות(, 

( ואולי אף לאפשר הורשה לזוכה שאינו צאצא של המתיישב. נוסף "השיתופיות

לכך, מתעוררת השאלה האם הורשה באמצעות צוואה יכולה לעלות בקנה אחד 

 חלק מעזבונו של המתיישב.  עם הוראת ההסכם שלפיה המשק אינו

 

לאחר עיון בפסיקה ובספרות, לרבות הביקורת הלא מועטה שנשמעת על 

דינה -הארכאיות שבהסדר הקיים במושבים החקלאיים )וראו לעניין זה פסק

, פורסם ד.א. נ' נ.י 7031/00תמ"ש )יר'(  -ב כב' השופטת נ' מימוןשל חברתי 

אני כי הפרשנות הראויה להוראות  ((, סבור18.02.09)באתר האינטרנט נבו 

לחוק הירושה ברוח הוראות ההסכם המשולש, היא שניתן לקבוע, או  114סעיף 

פי -למצער לבקש, בצוואה את זהותו של יורש המשק, ובה בעת הזוכה על

פי דין שלא נקבעו כיורשים בצוואה. -הצוואה אינו חייב לפצות את היורשים על

 ס' כב' השופטוקים מעט שונים מאלה שהציע ואולם מסקנתי זו נובעת מנימ

 . ואבאר את דבריי. ג'יוסי

 

. ראשית, נסיר את המכשול בעניין נוסחו של ההסכם המשולש שלפיו המשק 15

 אינו חלק מעזבונו של המתיישב. 

 

סבור אני כי בעניין זה יש לדייק מלשון ההסכם. "אינו חלק מעזבונו" נאמר, 

רו ליורש באמצעות צוואה". על דיוק זה כבר עמדו "לא ניתן להעבי -ולא נאמר 
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( בעמ' 2005) דיני ירושה ועזבוןהמלומדים שוחט, פלומין וגולדברג בספרם 

קופות  -עזבוני אחר  , והשוו את מעמדו של המשק החקלאי לנכס חוץ198-197

מש -תק ,גולדשטיין נ' גולדשטיין 80170/96תמ"ש )ת"א(  -גמל )וראו גם: ב

2003(1 ,)65 (2003) :) 

 

...המתיישב המנוח ביקש בצוואה )להבדיל מ'קבע', שהרי הזכות אינה '

בת הורשה( את זהות מקבל הזכויות במשק. הוראה זו דומה למינוי 

מוטב בקופת גמל בצוואה. חרף העובדה שקופת הגמל אינה חלק 

מהעזבון, מקבל הזכויות מקבל את הזכויות לא בכשירות של יורש 

  .'חייב בפיצוי האחריםכן אינו -ועל

 

מכאן יש לומר כי הגדרת המשק כנכס חוץ עזבוני אינה מפקיעה את האפשרות 

לקבוע את היורש במסגרת הצוואה. המשמעות במקרה זה להיות הנכס חוץ 

, שלא ניתן יהיה לגבות ממנו חובות שונים של העזבון, כגון העזבוני היא, לדוגמ

ל העזבון. הדבר דומה, כפי שראינו לעיל, טרחה של מנה-כתובה, מזונות או שכר

למעמדן של קופות גמל שלגביהן, כל עוד הוראות התקנון מאפשרות זאת, ניתן 

לקבוע את המוטב במסגרת הצוואה )ולאו דווקא להגדירו כיורש(, הגם 

 שמדובר בנכס חוץ עזבוני. 

 

באופן זה, וכל עוד ההסכם המשולש אינו שולל מפורשות את האפשרות של 

קביעת היורש באמצעות צוואה, נמצאנו למדים כי ניתן לקבוע את זהות היורש 

באמצעות צוואה, או אם נדייק, "לבקש בצוואה", מיהו "הבן הממשיך" 

 . המלומדים שוחט, פלומין וגולדברגכלשונם של 

 

כב' השופט א' דינו של -. וכאן אדגיש, כי מסקנה זו אף משתמעת מפסק16

. משם (2004) 337 ,(3, פ"ד נט)אלישע נ' אלישע 8021/03ע"א  -ב רובינשטיין
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כי ניתן לקבוע את היורש של משק חקלאי באמצעות  -אמנם באוביטר  -עולה 

 צוואה: 

 

הצוואה דנא מורה למי המנוח מבקש להעביר את זכויותיו וחובותיו '

בנחלה, ובכל מקרה פשיטא שלא היה יכול להעביר יותר ממה שהיה לו 

, היה המנוח יכול להעביר רק את שהיה לו, 1988 -, כמו ב1995 -בה; ב

היה  -משפט קמא -כפי שציין בית -ובגדרים אלה פעל. רצון המנוח 

( סיפה 1ה)20לראות את המשיב כבן ממשיך. אף אילולא היה כן, סעיף 

להסכם המשולש קובע כי "באין בן ממשיך כאמור יועברו כל הזכויות 

לחוק הירושה,  114ועים בסעיף בנחלה בהתאם לעקרונות הקב

". אין להסיק מההפניה לסעיף זה כי קמה להם 1965-תשכ"הה

למערערים זכות לפיצוי כלשהו מן המשיב. הסעיף מתייחס להענקת 

חלוקת המשק החקלאי גורמת לאחד -פיצוי אך ורק מקום שבו אי

מהיורשים לזכות ביותר מחלקו הראוי בעזבון, אך אינו רלוונטי לנידון 

פי צוואה )התואמת במקרה דנן -ידן מקום שיש בו רק יורש אחד עלד

(. 1988לכאורה גם את כוונות המנוח כפי שנתבטאו בהסכם 

, גמליאלי נ' גמליאלי 1268/95רע"א  -המערערים מבקשים ללמוד מ

כי העברת המשק למשיב אינה מעידה על  (1995) 35(, 2)95על -תק

רכושו, אך טענה זו בטעות כוונת המנוח שלא להעניק להם מתוך 

פי צוואה, -יסודה. באותו מקרה מונה היורש כבן ממשיך ולא כזוכה על

מצב שלגביו נאמר בפירוש: "המינוי כבן ממשיך אינו אלא הוראה 

המתייחסת לחלוקתו בעין של נכסי עזבונו. אילו אמר להפלות את בניו 

 'האחרים היה מצווה זאת בדרך של צוואה...

א' השופט כב' מדברי  אור ת' השופטכב' ידי -על )צוטט בהסכמה

 (1352/82ה"פ )ת"א(  -, בהגין
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תמ"ש  -ב כב' השופט י' גייפמןדינו המקיף של -עוד יש להוסיף כי אף פסק

)להלן:  (2003) 65(, 1)2003מש -תק, גולדשטיין נ' גולדשטיין 80170/96)ת"א( 

ן, אינו שולל את האפשרות (, אשר הוזכר בשורה של פסקי די"גולדשטיין עניין"

 של קביעת היורש באמצעות צוואה. 

 

 פי דין  -החובה לפצות את היורשים על

. הפועל היוצא של האפשרות לקבוע יורש למשק במסגרת צוואה, כפי שכבר 17

פי הצוואה לפצות את -נרמז לעיל, הוא שאין מקום לחייב את היורש על

סקנה זו עולה אף מהפרשנות פי דין, כדי חלקם בעזבון. מ-היורשים על

פי הצוואה אינו מוגדר -. הווה אומר: אם הזוכה על114שהוענקה לסעיף 

פי דין אינם נכנסים -כ"יורש" דווקא, אלא כמעין "בן ממשיך", היורשים על

)א( סיפא. עניין 114עוד להגדרת "יורשים" אשר זכאים לפיצוי בהתאם לסעיף 

ווגו האפשרויות השונות בהעברת שבו ס מעניין גולדשטיין זה עולה אף

הזכויות במשק לאחר פטירת המתיישב, כאשר המשק מוגדר ככזה שאינו בר 

 ס'  כב' השופטהורשה )ויש לדייק שמסקנתו שונה מהפרשנות שאותה מציע 

 פי הצוואה הוא יורש לכל דבר(: -, שלפיה הזוכה עלג'יוסי

 

יימסרו לתובע. ...שלישית, המנוחה ביקשה בצוואה שהזכויות במשק '

הוראה זו דומה למינוי מוטב בקופת גמל בצוואה, חרף העובדה 

שקופת הגמל אינה חלק מהעזבון. התובע מקבל את הזכות לא 

 .'בכשירות של יורש. הנתבע אינו זכאי לפיצוי

 הנ"ל(  80170/96)תמ"ש 

 

כן בניסיוננו לגשר בין הוראת ההסכם המשולש שלפיה המשק אינו -כי-הנה

לחוק הירושה, הגענו  114עזבון, לבין הפנייתו להסדר הקבוע בסעיף חלק מה

לכלל מסקנה כי אמנם ניתן לקבוע "יורש" של משק חקלאי במסגרת צוואה, 
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ואולם מעמדו של אותו זוכה הוא לא כשל יורש, אלא הוא כעין "בן ממשיך" 

-על)ראו להלן הגדרה בתקנות האגודות השיתופיות(. ומכאן עולה כי היורשים 

 פי הצוואה לא יהיו זכאים לפיצוי. -פי דין אשר לא נקבעו כיורשים על

 

הרציונל לקונסטרוקציה משפטית זו היא מצד אחד, החלת הוראות ההסכם 

המשולש ששוללות את האפשרות שהמשק הוא חלק מעזבונו של חבר האגודה 

העל -לחוק הירושה, ומצד שני, קיום עיקרון 114ובו בעת מפנה להסדר שבסעיף 

 הגשמת רצונו של המוריש, בבחינת "מצווה לקיים דברי המת".  -בדיני הירושה 

   

 הגבלת ההורשה במסגרת הצוואה  

. וכאן המקום לסייג את הדברים: הפרשנות שלפיה יורש יכול שייקבע 18

כפופות הם  -במסגרת צוואה, כפופה להוראות ההסכם המשולש, ולא רק זאת 

בן )א( לתקנות הנ"ל מגדיר מיהו "1השיתופיות. סעיף לאמור בתקנות האגודות 

": "בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות ממשיך

חוזרת בכתב של הוריו או -בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי

רשות -מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר

ובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של קצ-לתקופה בלתי

לרבות אחד מהם במקרה  -" הוריםהאגודה כשאין מוסד מיישב; לעניין זה, "

 שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר". 

 

הוראת התקנה, המציגה שלוש חלופות לאותו "בן ממשיך", קובעת כי בן 

ות ירושה. מכאן יש ללמוד בהיקש, כי ממשיך עשוי לקבל זכויותיו באמצע

קביעתו של יורש למשק באמצעות צוואה חייבת להצביע על אחת משלוש 

החלופות המובאות בתקנה: בן )ולפי חוק הפרשנות הכוונה היא כמובן גם 

לבת(, בן מאומץ או נכד. ולפיכך קביעת היורש בצוואה מוגבלת לשלוש חלופות 

ביר יותר זכויות משיש לו, והתקנות אלה. מאחר שהמוריש לא יכול להע
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מגבילות בפירוש את זכותו להעביר את המשק, ברי כי אם מוריש יצווה את 

", כגון אחיו, חברו או בן ממשיךהמשק לכל אדם שאינו בכלל הגדרת "

המטפלת הסיעודית שלו, לא תהיה כל נפקות להוראת הצוואה וקביעת היורש 

לחוק  114ת יתר הכללים שבסעיף במקרה זה תבוטל והיא תתבצע באמצעו

 הירושה. 

 

 סיכום 

. לסיכום האמור, מסקנתנו היא כי אף אם המשק מוגדר כחוץ עזבוני, ניתן 19

לקבוע את היורש באמצעות צוואה, אם ההסכם המשולש אינו מגביל זאת 

במפורש. ומשאותו זוכה אינו בא בתורת "יורש", אלא כעין "בן ממשיך", לא 

 פי דין. -לפצות את יתר היורשים על חלה עליו החובה

 

 5מה צוואת המנוחה, והנתבעת יאם נחיל מסקנה זו על ענייננו, הרי שמשקוי

כבתם של המנוחים,  5נקבעה כיורשת בלעדית של המשק, זכאית הנתבעת 

לקבל את זכויות המנוחה במשק, בכפוף להסכמת יתר הצדדים להסכם 

פי דין כדי חלקם -ר היורשים עלהמשולש, והיא אינה חייבת לפצות את ית

 פי דין. -במשק אילו היו יורשים על

 

 .."לאור מסקנה זו, אני דוחה את התביעה על כל חלקיה.
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מקום והמוריש ערך צוואה ובה קבע זוכה אחד במשק  12.2

פי הצוואה ולא היורשים -הרי שבזה יזכה אותו נהנה על

 פי דין-האחרים על

{ (2011) 479(, 1)2011מש -, תקא.ד. נ' א.ד.} 1180-08ת"ע )משפחה נצ'(  -ב

 :השופט סארי ג'יוסי 'כבנפסק מפי 

 

 114 יישום סעיף"

. אכן, הסכם המשבצת קובע שזכויות המתיישב אינן ניתנות להורשה, 15

בבד, מורה ההסכם כי במקרה של פטירה זכויות -משאינן חלק מהעזבון. בד

לעיל, האחרונה מהן זו המחילה  אלו יעברו באחת משלוש הדרכים שמניתי

. מדובר בהחלה הסכמית של הסדר זה כך שאין נפקות לסיווג 114הוראת סעיף 

 עזבונית.  -עזבונית או כחוץ  -כפנים  -הזכות 

 

. מדובר בה 114לשון אחר: הסכם המשבצת מאמץ לתוכו את הוראת סעיף 

י שיחזיק ומי חלה הסכמית להוראות סעיף זה וזאת כמנגנון חלופי לקביעת מ

שיזכה בזכויות בר הרשות במקרה של פטירה , מקום ולא הותיר המתיישב בן 

 זוג ובאין בן ממשיך. 

 

, כאשר 114. משנדרשים אנו ליישם אותה חלופה שלישית בדמות סעיף 16

חלוקים הצדדים לגבי תחולתו של סעיף זה ופרשנותו, עלינו לפנות לחוק 

הנמצאת בחלל ריק, אלא שהיא ניצבת  הירושה, שכן אין עסקינן בהוראה

לפנינו בתוך מבנה קיים המהווה מקשה אחת. כלום ניתן לומר כי החלה 

מתעלמת מכל הגדרות ועקרונות היסוד  114הסכמית זו של הוראת סעיף 

פי צוואה, אותו אחד שביקש -שבחוק הירושה? כלום ייתכן כי זוכה על

פי -ו בו כמי שאינו "יורש" עלהמתיישב להעניק לו את זכויותיו במשק, ירא
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פי הצוואה יראו בהם יורשים -, בעוד שאחרים שאינם יורשים על114סעיף 

לצורך סעיף זה? יקשה השואל ויוסיף: כלום ניתן לקבוע שגם בהתקיים 

צוואה, זכויות שהיו למתיישב במשק, אשר ברגיל מהווים גולת הכותרת של 

פי דין אף שהותיר צוואה, בעוד -עלהזכויות שהיו לו בחייו, יעברו ליורשיו 

 פי הצוואה? -ששאר הזכויות שאינן קשורות למשק, יעברו לבדן לאותו נהנה על

 

 כך יש להשיב בשלילה ואבאר. -ברור כי על

 

 ? 114פי סעיף -מי הוא "יורש" על

 

 לחוק הירושה הקובע:  2פי סעיף -בעניין זה יש לפנות להגדרת מונח זה על

 

 . היורשים 2'

פי צוואה; הירושה היא -פי דין או זוכים על-ורשים הם יורשים עלהי

 '.פי צוואה-פי דין זולת במידה שהיא על-על

 

לחוק, כך שהמונח "יורש" בסעיף  2בצוותא עם סעיף  114יש לקרוא את סעיף 

פיה, וטועים התובעים משהם מתעלמים -, ככל שקיימת צוואה, ייקבע על114

ות חוק הירושה ככל שהן נוקבות בלשון "יורש" מהעובדה הפשוטה לפיה הורא

 לחוק.  2או "יורשים", הולכות כולן אחר אותו עקרון על שבסעיף 

 

היה כי במקרה ולמוריש זכויות  114יש לזכור, כי הרציונל שמאחורי סעיף 

במשק חקלאי, הרי שככל שמדובר ביחידה שחלוקתה הייתה פוגעת בכושר 

פי דין ובאותה מידה -המשק בין היורשים עלקיומה כמשק חקלאי, לא יחולק 

פי צוואה, אלא שבמשק בשלמותו יזכה אותו יורש -גם לא בין היורשים על

שמוכן ומסוגל לקיימו. במקרה כזה יהא עליו לפצות את שאר היורשים בין אם 
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פי צוואה , בגין חלקם היחסי בירושה. הסדר מיוחד זה -פי דין ובין אם על-על

היסטורית -בלבד, בא בעקבות אותה מציאות התיישבותיתלמשקים חקלאיים 

בארץ, שעה שהמוסדות המיישבים והמינהל החזיקו עד לאחרונה באותה דעה 

 ישנה נושנה, עליה נמתחה ביקורת בפסיקה, לפיה לא ניתן לפצל נחלות. 

 

גם על אותם מקרים בהם  114רציונל זה לא ייפגע אם ניישם את סעיף 

של בר הרשות, הותיר אחריו צוואה ובה קבע מספר המתיישב, בר הרשות 

המשפט מי מבין ה זוכים השונים מסוגל -זוכים במשק. במקרה כזה, יקבע בית

ומוכן לקיים את המשק, ואילו שאר הנהנים יקבלו פיצוי מאותו זוכה, וזה יהא 

 בשווי החלק שהנחיל להם המצווה. 

 

תמ"ש )ת"א(  -הדין ב-סק. התובעים גם טועים בפרשנות שהם מייחסים לפ17

שכן  (2003) 166(, 4)2003מש -, תקישמח שמואל נ' סוקול אריה 25620/01

 עובדות המקרה שם אינן דומות לנידון דידן. 

 

באותו מקרה ערך החוכר צוואה ובה ציווה את זכויותיו למספר יורשים ולא 

 כן חוזה החכירה במקרה שם קבע-ליורש אחד, כפי המקרה שלפנינו. כמו

הוראות שונות ביחס לדרכי העברת זכויות החכירה במשק אגב פטירה, ובאופן 

 שונה מזה שבהסכם המשבצת שלפנינו. 

 

לחוק. מקום והמוריש  2לחוק הירושה כפוף להוראת סעיף  114לסיכום: סעיף 

פי -ערך צוואה ובה קבע זוכה אחד במשק הרי שבזה יזכה אותו נהנה על

דאי אינו מתעלם ובו 114פי דין. סעיף -על הצוואה ולא היורשים האחרים

מצוואה ומהוראותיה ככל שהן עוסקות בזכויות במשק החקלאי ואינו מבכר 

העל בדיני ירושה לפיו -פי צוואה. עקרון-פי דין על פני יורשים על-יורשים על

"מצווה לקיים את דברי המת", חולש על כל הוראות חוק הירושה הקובעות 
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בשינויים המתחייבים כמפורט  114גם על הוראת סעיף זהות היורשים, וכך 

 לעיל. 

 

, יש ליישמו 114. משכך, מקום ואימץ הסכם המשבצת ההסדר שבסעיף 18

פי הוראות חוק הירושה, והדעת אינה סובלת פרשנות לפיה חרף -כמתחייב על

אותו רצון חד וברור שהועלה על הכתב בגדרי צוואה, יזכו במשק אלה שהמנוח 

 ."הדיר הימנהביקש ל

 

גם אם נאמר, כי לא בא כל ויתור מצד התובעים או מי  12.3

 114פי סעיף -מהם, הרי שזכותם לקבל את אותו פיצוי על

 אינה נמשכת לעדלחוק הירושה 

{ קבע (2010) 379(, 2)2010מש -., תקצ. נ' ח.צ} 3761/05תמ"ש )משפחה נצ'(  -ב

י לא בא כל ויתור מצד התובעים גם אם נאמר, ככי " סארי ג'יוסי  כב' השופט

לחוק הירושה  114פי סעיף -או מי מהם, הרי שזכותם לקבל את אותו פיצוי על

. 1978אינה נמשכת לעד משהיא נתגבשה מיד עם פטירת האב המנוח בשנת 

שנים ממועד  7סבורני כי על התובעים היה לתבוע זכות זו, לכל המאוחר, תוך 

 שתביעתה זו התיישנה".  פטירת המנוח ומשלא עשו כן הרי
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לחוק הירושה אינה מקנה ליורש  114הוראת סעיף  12.4

  זכויות קנייניות מעבר לאלו שהיו למוריש

(, 3)2014מח -, תקפלוני נ' רשות מקרקעי ישראל} 7351-10-12א( "ש )ת"עמ -ב

 המשפט:-({ קבע בית2014) 5565

 

, דבר החקיקה המסדיר את . הואיל והמערער איננו בבחינת "בן ממשיך"39"

 ...לחוק הירושה, הקובע 114זכויותיו של המערער בנחלה הוא סעיף 

 

משמע, ככל שהמערער מוכן ומסוגל לקיים משק חקלאי, וככל שתהיה לכך 

הסכמה של שאר היורשים, הרי שהמשק יימסר למערער, ובלבד שהוא יפצה 

גיע למערער את היורשים האחרים במידה ששווי המשק עולה על מה שמ

מעזבון המנוחה. ראוי לציין כי המערער עצמו הודה במסגרת התובענה שהגיש 

המשפט המחוזי בתל אביב כי המשיבים זכאים לדרוש -בבית 198/06בתיק ה"פ 

 לתובענה(. 7 עיףלחוק הירושה )ראה ס 114 עיףממנו פיצוי לפי ס

  

יות קנייניות לחוק הירושה אינה מקנה ליורש זכו 114 עיףודוק: הוראת ס

מעבר לאלו שהיו למוריש. על כן, הואיל והמנוחה היתה במעמד של בר רשות 

בלבד בנחלה, והעברת זכויותיה בנחלה היתה כפופה לאישורם של הסוכנות 

והמינהל, הרי שהמערער לא הפך מניה וביה עם פטירתה להיות בעל זכויות 

בדבר אופן  בנחלה, אלא הדבר כפוף להוראות הסכם המשבצת הרלבנטי

לחוק הירושה מסדיר את היחסים בין  114העברת זכויות ליורשים. סעיף 

היורשים לבין עצמם, אך לא את היחסים בין היורשים לבין הבעלים של 

מנת להקנות למערער -על 114הקרקע שבמחלוקת, ולכן לא די בהוראת סעיף 

עים בחוזה פי ההסדרים הקבו-או למשיבים זכויות קנייניות בנחלה, שלא על

 "המשבצת בין האגודה למינהל ולסוכנות היהודית.
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 דירת מגוריםפרק מ': 

 לחוק( 115)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 115סעיף 

  

 )תיקון התשל"ו( . דירת המגורים115"

)א( דירה שהמוריש היה ערב מותו בעלה וגר בה, רשאים בן זוגו, ילדיו 

בה אותה שעה עם המוריש, להוסיף ולגור בה  והוריו שהיו גרים

כשוכרי היורשים שבחלקם נפלה הדירה; דמי השכירות, תקופתה 

ותנאיה ייקבעו בהסכם בין הנשארים בדירה לבין אותם היורשים, 

 המשפט.-ידי בית-על -ובאין הסכם ביניהם 

 המשפט רשאי לקבוע, לפי בקשת היורשים האמורים:-)ב( בית

ר בדירה רק אלה שאין להם דירה אחרת ( שיוסיפו לגו1)

 למגורים;

שהנשארים בדירה יוסיפו לגור רק בחלק מן הדירה, ובלבד  (2)

 שחלק זה יכלול את המטבח וחדרי השירות, אם ישנם.

)ב( יחולו גם על דירה ששכר המוריש  -קטנים )א( ו-הוראות סעיפים )ג(

והשכירות לא לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים וגר בה ערב מותו 

 אף האמור לעניין זה בחוזה השכירות.-נתבטלה במותו; והוא, על

דירה שהמוריש שכר לתקופה קצרה יותר וגר בה ערב מותו, זכות  )ד(

פי חוזה שאינה מתבטלת במות המוריש ואינה זכות -השכירות בה על

לפי חוקי הגנת הדייר, תימסר לבן זוגו, לילדיו ולהוריו שהיו גרים 

 ירה עם המוריש ערב מותו."באותה ד
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 . מטרת סעיף זה אינה החלוקה הסופית כי אם שלב ביניים

 

לחוק הירושה אינו עוסק בחלוקת עזבון. לפיכך כאשר  115כאמור, סעיף 

פי הסכם בין -ידי מנהל עזבון, על-מחולקים נכסי העזבון, המנוהלים על

של סעיפים הוראות החלוקה  {)ד( לחוק הירושה110סעיף }ראה היורשים 

 115תחולה להוראת סעיף  קיימתלחוק הירושה לא חלות, אולם  117-112

 לחוק הירושה. 

  

 485/70ע"א  -ב} )א( לחוק הירושה נאמר במפורש שבן המשפחה115בסעיף 

 115( נקבע כי זכות השכירות מכוח סעיף 1971) 62 ,(2, פ"ד כה)סייג נ' אזולאי

יוכל "להוסיף ולגור בה כשוכרי { זבוןלחוק הירושה עומדת גם לגבי נושי הע

היורשים שבחלקם נפלה הדירה", לפיכך ניתן לפרש הוראה זו, ככוללת גם 

 58790/97תמ"ש )ת"א( } יורשים שבחלקם נפלה הדירה בעת חלוקת העזבון

ואין משמעות לעובדה כי ({ 2001) 721, דינים משפחה א חנינה נ' שמחה

 העזבון כבר חולק.

 

דן בדירה שהמוריש היה ערב מותו בעלה וגר לחוק הירושה  115כאמור, סעיף 

בה, או בדירה ששכר המוריש לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים וגר בה 

ערב מותו והשכירות לא נתבטלה במותו. הוראת הסעיף חלה אף על האמור 

 בחוזה השכירות. 

 

אולם מנם לשון בעלות בדירה, ונוקט אלחוק הירושה  115סעיף נעיר כי 

במציאות הרווחת בישראל, מרביתם של חוזי החכירה לדורות, כמותם כחוזים 

לחוק הירושה,  115להעברת בעלות ויש לראות חכירה לדורות, לצורך סעיף 

המנוחים הרשקו נ'  עזבון 605/80ראה לעניין זה ע"א } כבעלות ממש

 .{(1981) 481 ,(2, פ"ד לה)מנדלוביץ



(לחוק 115סעיף )דירת מגורים  :מ'רק פ  

 מהדורה שלישית
 

349 

 "שכירות מוגנת".  השכירות בה מדבר הסעיף אינה

  

לחוק הירושה מצומצמת יותר, בהיותה אישית  115זכות השכירות לפי סעיף 

גרידא ומסתיימת עם מותו של השוכר שנכנס בנעלי המוריש או עם תום 

המשפט קצב לה, לפי המועד המוקדם יותר. מעבר לכך, דמי -התקופה שבית

גנת אלא לפי ראות השכירות נקבעים לא לפי הדינים החלים על שכירות מו

הדעת תלוי בנסיבותיו של כל -המשפט, ואין צריך לומר ששיקול-עיניו של בית

 .{(1983) 813 ,(2, פ"ד לז)רייזמן נ' וושצ'ין 513/82ע"א } מקרה נתון

 

 כיצד ייקבע מיהו המחזיק בדירה?

  

 מחד, אין המדובר בכל דירה שהחזיק המוריש, אף אם היה בה ציוד שלו. 

  

טיפול בעבודות והכנסת ריהוט וציוד לתוכה  -כי פעילות בקשר לדירה  כך נקבע

יכולה להקנות מעמד של מחזיקים בדירה, אך אין  -לרבות קבלת המפתחות 

כדי להצביע על מקום מגורים. אפשר לומר על אדם שהוא גר בדירה  הבכל אל

 כשהוא מקיים בה, באמת ובתמים, את מעונו ומשכנו, ואילו החזקת דירה,

אפילו היא מצויידת בכל הריהוט והציוד הדרושים, אינה מספיקה. יכול אדם 

להחזיק בדרך כזו בדירות רבות אך הוא גר רק בדירה שבה קבע את מעונו 

 813 ,(1, פ"ד לא)זילנפרוינד נ' גרין 592/76ע"א } במציאות ובאופן ממשי

(1976)}. 

 

, מבין מספר בעלים, אולם, מאידך, די בכך שהמוריש היה אחד מבעלי הדירה

מנת להחיל בעניינו את הסעיף. העובדה כי המוריש היה רק אחד מתוך -על

מספר בעלים שהחזיקו ברכוש, תוך שיתוף במקרקעין, אין בה כדי לשלול מן 
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עזבון המנוחים  605/80ע"א } המוריש האמור את המעמד של בעל דירה

 .{(1981) 481 ,(2, פ"ד לה)הרשקו נ' מנדלוביץ

 

פי הסעיף, רשאים בן זוגו, ילדיו והוריו שהיו גרים בה אותה שעה עם -על

המוריש, להוסיף ולגור בה כשוכרי היורשים שבחלקם נפלה הדירה; דמי 

השכירות, תקופתה ותנאיה ייקבעו בהסכם שבין הנשארים בדירה לבין אותם 

 המשפט. -ידי בית-על -היורשים ובאין הסכם ביניהם 

  

לתקופה קצרה יותר מעשרים וחמש שנה, וגר בה ערב דירה שהמוריש שכר 

מותו, אם זכות השכירות בה לא מתבטלת במות המוריש ואינה זכות לפי חוקי 

הגנת הדייר, תימסר לבן זוגו של המוריש, לילדיו ולהוריו שהיו גרים באותה 

 דירה עם המוריש ערב מותו. 

  

שאינה ניתנת להעברה לחוק הירושה היא זכות אישית,  115הזכות לפי סעיף 

או להורשה. כך למרות שלא קיימת מגבלת גיל לילדו של המוריש בהגנת סעיף 

לחוק הירושה, נוצרת בעקיפין מגבלת גיל כאשר הבן הבגיר, אם נישא, לא  115

אלי חנינה נ' משה  58790/97תמ"ש )ת"א( } יוכל לגור בדירה עם משפחתו

 .{(2001) 43 ,(3)2001מש -, תקשמחה

 

ת הסעיף לתת פתרון זמני למגוריהם של בני משפחה קרובים אשר מטר

התגוררו בבית המוריש ערב פטירתו, כדי למנוע מהם סבל ואובדן מידי של 

 קורת גג לראשם. 

  

בבד עם התחשבות באלה, יש כמובן לכבד גם את זכותו של כל יורש -אולם בד

בצורה מאוזנת  לקבל ללא דיחוי רב את המגיע לו. להגשמת שתי מטרות אלה
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דעת רחב בבואו לקבוע -המשפט בסעיף האמור שיקול-העניק המחוקק לבית

 את תנאי השכירות ואת תקופתה. 

  

אם עברה תקופה די ארוכה מאז פטירתו של המנוח, תקופה שבה יכול היה בן 

המשפחה המוגן למצוא לעצמו סידור חלופי, הגיעה כבר העת להוציא כל 

פית של העזבון. כך נקבע כי אין הצדקה מכוח סעיף מכשול בדרך חלוקתו הסו

 7 -לחוק הירושה להתיר לנתבע להמשיך להתגורר בדירה, לאחר שחלפו כ 115

-, תקאלי חנינה נ' משה שמחה 58790/97תמ"ש )ת"א( } שנים ממועד הפטירה

 .{(2001) 43 ,(3)2001מש 

 

 71, 68(, 3)2010מש -, תקפלוני נ' אלמוני} 35250-09תמ"ש )משפחה ת"א(  -ב

כשם שיורשים צריכים לתבוע את חלקם בפיצוי המשפט כי -{ קבע בית(2010)

בגין המשק החקלאי בתוך תקופת ההתיישנות, כך גם על יורש הרוצה לתבוע 

פי סעיף -דמי שכירות מהיורש שממשיך לגור בדירה לאחר פטירת ההורה על

 שנות. המשפט בתוך תקופת ההתיי-זה, להגיש את תביעתו לבית

 

והתובע  1997במקרה דנן, עברו יותר משבע שנים מיום פטירת ההורים בשנת 

פי סעיף זה. לפיכך, תביעת התובע על בסיס -לא הגיש בתוך תקופה זו תביעה על

 עילה זו התיישנה.

 

({ קבע 2015) 348(, 3)2015מש -, תקע.פ. נ' ג.פ.} 36750-02-14( 'ש )נצ"תמ -ב

 המשפט: -בית

 

נו המחוקק ראה להגן על זכות ילדי מוריש המתגוררים בדירה דהיי"... 

 במסגרת של שכירות.
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 248בעמ'  ,, הוצאת סדןעזבוןדיני ירושה ושוחט, גולדברג ופלומין בספרם 

 כותבים:

 

לחוק הירושה מקנה לבן המשפחה  115אין כל בסיס לטענה שסעיף '

 'ו זכות חזקה ייחודית לכל החיים.פי-עלהזכאי 

  

; 1820-11-11תמ"ש )חי'(  -ב כב' השופטת מירזאני עם קביעת חברתי  מסכים

 (25.05.15פורסם באתר האינטרנט נבו ) ,ר.א. ואח' נ' י.א. ואח' 24251-12-11

כי קיומו של סעיף ספציפי באשר לזכות המגורים של דייר ואופן ההסדרה, 

שולל או לכל שולל את הרציונאליות של קיום דיירות מוגנת ומוסיף אני משלי, 

הדירה -הפחות מצמצם עד מאוד אפשרות קיום רשות שימוש בלתי

 .'במקרקעין
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 פי הגרלה-חלוקה עלפרק מ"א: 

 לחוק( 116)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 116סעיף 

  

  פי הגרלה-. חלוקה על116"

לו בין יחו 115עד  112נכסים שלא ניתן לנהוג בהם לפי הסעיפים 

 פי גורל."-היורשים על

  

לאחר שפירט המחוקק את הוראות החלוקה לגבי נכסים שונים, קובע סעיף 

פיו, שאר הנכסים, שלא ניתן לנהוג בהם לפי -לחוק הירושה, סעיף סל, על 116

 פי גורל.-, יחולקו בין היורשים על115-112סעיפים 

  

-י אין רציונל לחלוקה עלנקודת ההנחה, כי אם לא הושגה הסכמת היורשים, וכ

 פי גורל. -המשפט, הרי שהדרך הצודקת שנותרה לחלוקה הוא על-פי צו בית

  

נראה שאף סעיף זה מטרתו המוסווית היא לתמרץ את היורשים להגיע לידי 

 הסכמה בדבר חלוקת העזבון.

  

)הוצאת סדן,  דיני ירושה ועזבון}בספרם גורסים  וגולדברג , פלומיןשוחט

"הוראה סעיף זו מכוונת כמובן  כי{ 202(, 2005-תשס"ההשית, מהדורה שי

ושלא ניתן  114לנכסים הניתנים לחלוקה, שאינם משק חקלאי כהגדרתו בסעיף 

 "פי הוראות החלוקה.-לנהוג בהם על
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תיאום הזכויות של יורשים אחדים פרק מ"ב: 

 לחוק( 117)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-התשכ"החוק הירושה, ל 117סעיף 

 

  . תיאום הזכויות של יורשים אחדים117"

)א( מקום שהוראות סימן זה נותנות זכות לאחר היורשים, גם יורשים 

 אחדים במשמע אם הסכימו להשתמש באותה זכות במשותף. 

)ב( רצו יורשים אחדים להשתמש באותה זכות כל אחד בפני עצמו, 

 המשפט. -יכריע ביניהם בית

  "ן למסור נכס אחד ליורשים אחדים בלי הסכמתם.)ג( אי

 

המשפט אינו מוסמך למסור נכס אחד למספר יורשים בלי הסכמתם -בית

המשפט לבצע את החלוקה -, שכן מחובתו של בית{לחוק הירושה 117סעיף }

נכס  רתוך הסכמה, מחד גיסא, ומבלי לכפות על יורש לקבל בשותפות עם אח

. אם לשניים מן היורשים, למשל, יש תועלת מנכסי העזבון, מאידך גיסא

, יכולים השניים להסכים על {לחוק הירושה 112סעיף }ם יבקבלת נכס מסוי

המשפט, וכך הלאה בהתאם להוראות -קבלתו במשותף ולא יכריע ביניהם בית

בש"א )משפחה  -המשפט ב-}דברי בית 115-112 החלוקה המפורטות בסעיפים

 494, 484(, 3)2007מש -, תקש. א. ז"ל נ' י. א.עזבון המנוח  1604/07ת"א( 

(2007).} 
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 פרטת חלוקהפרק מ"ג: 

 לחוק( 118)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 118סעיף 

 

  . פרטת חלוקה118"

המשפט, תוך שלושים יום לאחר חלוקת -מנהל העזבון יגיש לבית )א(

 העזבון ויאמת בתצהיר או שלמות הפרטה. העזבון, פרטה של חלוקת 

)ב( הפרטה תציין את הנכסים שכל אחד מן היורשים קיבל מן העזבון 

ותכלול שומת שוויים של נכסים אלה בזמן החלוקה, אם לא ויתרו 

 היורשים על השומה."

 

בשלב האחרון, לאחר חלוקת העזבון, על מנהל העזבון להשלים את תפקידו, 

יום, פרטה, מאומתת בתצהיר של חלוקת  30, תוך המשפט-ולהגיש לבית

 העזבון.

  

שומת שווים ו הנכסים שכל אחד מהיורשים קיבל מהעזבון הפרטה מפרטת את

 .{אם לא ויתרו היורשים על השומה}של הנכסים בזמן החלוקה 

  

מנם מסכמת את שלב החלוקה, אך אין זה מן הנמנע לפתוח והגשת הפרטה, א

 -ק הירושה מונה שני מקרים שבכוחם להביא לידי כך את החלוקה מחדש, וחו

 תיקון בחלוקה או גילוי נכסים חדשים.
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חלוקה נוספת ותיקון חלוקה פרק מ"ד: 

 לחוק( 120 -ו 119)סעיפים 
 

 קובעים כדלקמן: 1965-ההירושה, התשכ"לחוק  120 -ו 119סעיפים 

 

 . חלוקה נוספת119"

מכן נתגלו נכסי עזבון נוספים, יחולקו אף הם לפי -חולק העזבון ולאחר

הוראות סימן זה, אך אין לחזור ולחלק את אשר חולק אלא בהסכמת 

המשפט שהחלוקה הקודמת -הנוגעים בדבר או במידה שנראה לבית

 הייתה נעשית אחרת אילו הנכסים הנוספים היו ידועים אותו זמן.

 

 . תיקון חלוקה120"

-פי צו בית-פי הסכם בין היורשים ואם על-לחולק העזבון, אם ע )א(

מכן נודעו עובדות המראות ששומת נכס מנכסי -המשפט, ולאחר

שית, או שתוקן או בוטל צו הירושה יהעזבון הייתה מוטעית ביותר מש

או צו הקיום שעל יסודם נעשתה החלוקה, חייבים אלה שקיבלו יותר 

, ובלבד שמי מחלקם להחזיר את היתרה לאלה שקיבלו פחות מחלקם

לב אינו חייב להחזיר אלא מה שנשאר -שקיבל מנכסי העזבון בתום

 בידו.

המשפט, לפי הנסיבות, אם -באין הסכמה בין הצדדים יקבע בית )ב(

 ההחזרה תהיה בעין או בכסף."

 



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

360 

ביותר משישית מערך העזבון  -תיקון החלוקה יכול לנבוע מגילוי טעות בשומה 

 קיום שעל יסודו נעשתה החלוקה( תוקן או בוטל.או כאשר צו הירושה )או צו ה

                                                        

במקרה זה על היורשים שקיבלו יותר מחלקם להחזיר את היתרה לאלו 

פי הסכמת היורשים, ובאין -שקיבלו פחות מהמגיע להם, בעין או בכסף, על

 המשפט.-פי החלטת בית-הסכמה, על

  

לב, יהא על החייבים להחזיר רק -מידה והיורשים קיבלו את חלקם בתוםב

 ממה שנשאר בידם ולא מעבר לכך.

  

במקרה שבו התגלו נכסים נוספים לעזבון לאחר חלוקתו, הנכסים שכבר חולקו 

כן הסכימו היורשים לחזור ולחלק את העזבון או -אם-יעמדו בעינם, אלא

ידועים קודם לחלוקה הראשונה,  המשפט קבע כי אילו הנכסים היו-שבית

 הייתה מתבצעת חלוקה חדשה לגמרי.

  

פי הוראות חוק הירושה כפי שפורטו לעיל, ומנהל -הנכסים החדשים יחולקו על

 המשפט שלמות פרטה לאחר חלוקתם.-העזבון יגיש לבית
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 הוראה כלליתפרק מ"ה: 

 לחוק( 121)סעיף 
 

 קובע כדלקמן: 1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 121סעיף 

  

 . הוראה כללית121"

)א( נתמנה מנהל עזבון, אין היורשים רשאים לעשות בעזבון, אלא 

 המשפט.-ברשות מנהל העזבון או בית

ידי היורשים לפי -)ב( לא נתמנה מנהל עזבון, ינוהל ויחולק העזבון על

 הוראות סימן זה."

  

פעולות בעזבון אלא )א( לחוק הירושה איננו מאפשר ליורשים לבצע 121סעיף 

ט' א' )קטין( ואח' נ' עזבון המנוח  2287/07בש"א )ב"ש( } המשפט-ברשות בית

כך גם, משנתמנה מנהל עזבון,  .{(2008) 620 ,(1)2008מש -, תקד' א' ז"ל

ר"ע }ב היורשים אינם יכולים להשכיר את הדירה, המהווה חלק מנכסי העזבון

שה ז"ל ואח' נ' דליה בת מרדכי חיוקה א' עזבון המנוח חיוקה מ 4035/02)יר'( 

 .{(2004) 3401 ,(3)2004מח -, תקואח'

 

ידי יורשים, ללא אישורו של מנהל העזבון, העסקה -כאשר נעשתה עסקה על

שם { (1979) 533 ,(1, פ"ד לג)גדליהו נ' עמר} 59/78ע"א  -כך נקבע ב בטלה.

אשתו חתמה נמכר נכס שהיה בבעלות שלושה אחים, כאשר אחד מהם נפטר ו

)א( 121, קבע כי בשל הוראות סעיף כב' השופט ח' כהןבשמו על חוזה המכר. 
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-לחוק הירושה, לא היו היורשים, לרבות האלמנה, רשאים לעשות בעזבון, ועל

 כן קבע כי העסקה בטלה. 

  

)א( 121"פעולה בניגוד לסעיף  קבעה באותו מקרה כי פורת-כב' השופטת מ' בן

 ".ם חסרת נפקות משפטית וכמוה כאין וכאפסלחוק הירושה היא אמנ

  

)ירושלים,  מסות במשפטג' טדסקי } זאת, קיימות גישות שונות-לעומת

אשר מבקשות לרכך את התוצאה המשפטית של סעיף {, 347(, 1978-תשל"חה

לב. -)א( לחוק הירושה, כאשר מדובר בהגנה על זכויות צד ג' שפעל בתום121

 {: 341, חלק שלישי ,1965-תשכ"ההק הירושה, פירוש לחו} וכדברי ש' שילה

 

"אין הגנה מפורשת לצד שלישי בחוק הירושה וייתכן שבסופו של יום 

הוא יצא מופסד. קשה לקבל גישה קיצונית הרואה במעשי היורשים 

כבטלים כאילו עשו עסקה בנכס לא להם; הלא למעשה הם הבעלים 

טרסים שלהם. ברור והם אלו שפעלו יחד לקדם, לפי הבנתם, את האינ

שאם מישהו נפגע מפעולתם, הצד הנפגע, כגון נושה, זכאי לתבוע 

פיצויים. מכאן, שמסופקני אם ניתן לפסול מכול וכול את תוקף 

פעולתם, בייחוד אם גישה זו עלולה לפגוע באינטרסים של צד שלישי 

 לב."-בתום

  

ל היורשות )א( לחוק הירושה, אוסר ע121כל עוד לא חולק העזבון, סעיף 

"לעשות בעזבון". משמעות מונח זה הוא "כנוגע הן להחזקה ולשימוש בנכסי 

 .{347 ,שם ,ג' טדסקי} העזבון והן לפעולות משפטיות לניהול ולהעברה"

 

כאשר נודע למי ממנהלי העזבון כי נעשתה פעולה כלשהי בנכס השייך לעזבון, 

הפעולה שנעשתה, נעשתה על מנהלי העזבון להודיע לצד ג', באופן מיידי, כי 
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שרה גדליהו  59/78ע"א } שלא כדין, וכי היורשים לא היו מוסמכים לעשותה

 {(1979) 533 ,(1, פ"ד לג)ואח' נ' ארמו עמר

 

)א( לחוק הירושה נקבע כי עד לחלוקת העזבון אין 121אין בעובדה שבסעיף 

כדי  המשפט-היורשים רשאים לעשות בעזבון אלא ברשות מנהל העזבון או בית

 לשנות מזכויות היורשים וממעמדם כיורשים. 

 

רק מגביל את עצמאות הפעולה של יורש בנכסי לחוק הירושה )א( 121סעיף 

העזבון ודורש אישור לביצוע הפעולות, אך אין הוא משפיע על הזכויות 

ת"פ )מקומיים ת"א( } והחובות המהותיות שיש ליורש מכוח מעמדו זה

, 3753(, 3)2009של -, תקאליאשוילי אליהו חייםמדינת ישראל נ'  6963/06

3761 (2009).} 

 

, מיכאיל קופרשטיין נ' ליאורה בן יקר} 10652-02-10תא"מ )שלום ר"ל(  -ב

לב, לצו הירושה, -בשיםהמשפט כי -{ קבע בית(2011) 20882(, 2)2011של -תק

ש ושלפיו מונה מנהל עזבון, הרי שמסתבר שאין יורהמשפט -ביתשהוצג בפני 

-ח עצמו, אלא ברשותו של מנהל העזבון או ברשות ביתורשאי לתובע מכ

)א( לחוק הירושה, והדברים כמובן תלויים 121לב לסעיף -המשפט וזאת בשים

כך שניתן להיעתר -בעובדות שלא ידועות עתה די הצורך, אך אינן משליכות על

 לבקשה למחיקה.
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מוגנת בין -יפרק מ"ו: הסכם שכירות בלת

 מנהל עזבון זמני לבין שוכר

 

 מוגנת-הסכם שכירות בלתי

 שנערך ונחתם ב____ ביום ____ לחודש ____ שנת ____

 

 ____ת"ז  ____. 1 בין:

 ____ת"ז  ____. 2 

 ____ז"ל ת.ז.  ____מנהלי עזבון המנוח מנחם  

 ____שניהם מרח'  

 ____, פקס: ____טל:  

 ("המשכיר)שייקראו להלן: " 

 מצד אחד

 

 לבין:

 

 ת.ז. ________  ____ 

 ____, ____מרח'  

  ____טל:  

 "(השוכר או השוכרים או השוכרת)שייקראו להלן: " 

 מצד שני
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והמשכיר הינו הבעלים והמחזיק היחיד והבלעדי של דירה, בת  הואיל

, והידועה גם כחלקה ____, ב____חדרים, הממוקמת ברח'  ____

 "(.המושכר)להלן: " ____גוש ב ____תת חלקה  ____

 

הדין -ניתן צו למינוי מנהל עזבון זמני הממנה את עורכי ____וביום  והואיל

ז"ל. הצו מצ"ב  ____כמנהלי עזבון המנוח מנחם  ____ו ____

 "; 1ומסומן בספרה "

 

והשוכר מתגורר במושכר מכוח חוזה שכירות קודם והמושכר מוכר   והואיל

 לו היטב;

 

והמושכר אמור להיות  ____ה השכירות הקודם הסתיים ביום וחוז והואיל

 פנוי ומוחזר לבעליו;

 

והשוכרים לא שילמו למשכיר דמי מפתח ו/או כל תמורה אחרת  והואיל

 תמורת הסכמתו להשכיר להם את המושכר.

 

כן, הותנה והוסכם כי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, -על-אשר 

ועל יחסי הצדדים לפי הסכם  לא יחול על השכירות 1972-התשל"ב

 זה.

 

והשוכרים מעוניינים לשכור מאת המשכיר את המושכר בכפוף  והואיל

 לתנאי הסכם זה.
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 לפיכך הוצהר, והותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 . המבוא1

 

 נפרד הימנו.-המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי

 

 . מטרת השכירות2

 

וכל שימוש אחר ו/או מטרה אחרת  מטרת השכירות הינה למגורים בלבד,

 תעשה בהסכמת המשכיר בכתב ומראש.

 

 . העברת זכויות3

 

 א. העברת זכויות השוכרים

 

פי הסכם -השוכרים מתחייבים לא למכור ולא להעביר את זכויות השכירות על

זה לאחר, ו/או להרשות החזקה במושכר, ו/או השימוש בו, ו/או בחלק ממנו, 

אופן זמני ו/או בהשכרה ו/או מתוך רשות ו/או מתוך לא באופן קבוע ולא ב

חזקה ו/או בדרך של שותפות ו/או תאגיד ו/או בכל דרך אחרת, בין במישרין 

 ובין בעקיפין.

 

 ב. העברת זכויות המשכיר

 

המשכיר יהיה זכאי למכור ו/או להעביר את זכויותיו במושכר או כל חלק מהן 

לקבל הסכמת השוכרים לכך ובלבד, לכל מי שימצאו לנכון מבלי שיהא עליו 

 פי הסכם זה לא תפגענה. -שזכויות השוכרים על
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 . דמי מפתח4

 

פי הסכם זה נעשית ללא דמי -א. הוסכם והוצהר במפורש כי השכירות על

מפתח וכי השוכרים מקבלים את המושכר כשהוא פנוי מכל דייר הזכאי 

יהא דייר מוגן ולא להחזיק בו. לפיכך, השוכרים וכל מי שימצא במושכר לא 

-תחולנה עליו ההגנות הכלולות בחוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, התשל"ב

 , לא לפי כל דין אחר החל כיום או שיחול בעתיד.1972

 

ב. השוכרים מצהירים כי לא יתנו למשכיר וכי אין להם כוונה לתת למשכיר 

להם ולא  בגין המושכר ו/או בגין תקופת השכירות דמי מפתח כלשהם וכי אין

 תהיינה להם בעתיד כל תביעות לזכויות נוספות שאינן כלולות בהסכם זה.

 

 . תקופת השכירות5

 

המשכירים משכירים בזאת לשוכרים, והשוכרים שוכרים בזאת מהמשכירים 

 . ____וכלה ביום  ____את המושכר לתקופה של שנה אחת החל מיום 

 

 . דמי השכירות6

 

רים למשכירים דמי שכירות חודשיים בסך בתמורה לשכירות ישלמו השוכ

 ש"ח(. דמי השכירות ישולמו חודש בחודשו. ____) ח"ש ____

 

ידי השוכרים שיקים מעותדים לכל תקופת -במעמד חתימת הסכם זה יינתנו על

 תקופת השכירות. 
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ש"ח בחשבון העזבון  ____הפקידה השוכרת סך של  ____מובהר כי ביום 

ש"ח לחודש עבור  ____}לפי  ____ועד ליום  ____וזאת לתקופה מיום 

ש"ח  ____הפקידה השוכרת סך של  ____{ וביום ____, ____חודשים 

ש"ח  ____}לפי  ____ועד ליום  ____בחשבון העזבון וזאת לתקופה מיום 

 {. ____ -ו ____, ____לחודש עבור חודשים 

 

תתפות ש"ח עבור הש ____מוסכם כי מהתשלום הראשון יופחת סך של 

 ____המשכיר ברכישת והתקנת מזגן בחדר שינה. כל סכום מעבר לסך של 

ידי הדיירת. השוכרת מתחייבת להתקין המזגן באמצעות גורם -ש"ח ישולם על

מוסמך לכך וכן להמציא לידי המשכיר אסמכתא המעידה כי המזגן הותקן 

לעדית כהלכה. מובהר בזאת, כי המזגן שיותקן יישאר בבעלותו ובשליטתו הב

 של המשכיר.  

 

 זכות להארכת תקופת השכירות -. אופציה 7

 

א. לשוכרים האופציה להאריך את תקופת השכירות לתקופת שכירות נוספת 

 "(.תקופת האופציה)להלן: " שנה אחת בלבדשל 

 

 התנאים המוקדמים למימוש האופציה

 

שלא . השוכרים יודיעו למשכיר בכתב על רצונם לממש אופציה זו במועד 1

 יום לפני תום תקופת השכירות. 90 -יאוחר מ

 

. השוכרים מילאו אחר כל תנאי הסכם השכירות בתקופת השכירות שקדמה 2

 לבקשה למימוש האופציה.
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 ב. דמי השכירות בתקופת האופציה

 

ש"ח  ח"ש ____ סך-עלדמי השכירות החודשיים בתקופת האופציה יעמדו 

ידי -חידוש תקופת האופציה יינתנו על לחודש וישולמו חודשו בחודשו. במעמד

 ש"ח כ"א.  ____  סך-עלהשוכרים שיקים מעותדים לכל תקופת השכירות 

 

 ג. תחולת הוראות בהסכם

 

מקום שלא נאמר אחרת יחולו בתקופת האופציה כל אותן הוראות ההסכם 

 החלות בתקופת השכירות בשינויים המחוייבים עקב שינוי המועדים.

 

 אחזקה ותיקונים. אופן שימוש 8

 

 א. שימוש במושכר

 

השוכרים מתחייבים בזה להחזיק את המושכר במצב טוב ותקין, לתקן על 

חשבונם את כל התיקונים או הקלקולים שיגרמו למושכר במשך תקופת 

ידי השוכר ו/או הבאים מכוחו ו/או -השכירות והנובעים מהשימוש במושכר על

התהוות או הגרמם, למעט בלאי הנובע אחזקה תקינה על ידו, וזאת מיד עם -אי

 משימוש סביר ורגיל.

 

 ב. ניקיון

 

השוכרים מתחייבים לשמור על ניקיון המושכר וכן על ניקיון חדר המדרגות 

וכל שאר החלקים המשותפים לו ולשאר דיירי הבית, ולהשתתף באופן יחסי 
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בע לשטח המושכר בהוצאות ועד הבית, ולניקיון החלקים המשותפים כפי שיק

 מפעם לפעם.

 

 ג. נזק למושכר

 

השוכרים מתחייבים לפצות את המשכיר בגין כל נזק שייגרם למושכר, בין אם 

תיקנו השוכרים את המושכר בפועל ובין אם לא, וזאת מבלי לפגוע בזכות 

 המשכירים לכל תרופה או סעד אחר.

 

 ד. נזק לצד שלישי

 

וא שיגרמו לכל צד שלישי השוכרים יהיו אחראי לכל הנזקים מכל סוג ומין שה

שימצא במושכר ולרבות לקוחות השוכר והנובעים ממעשי השוכרים ו/או 

 מחדליו, לרבות מעשי ו/או מחדלי מי מטעמם.

 

השוכרים לא יהיו אחראים לכל הנזקים שייגרמו מליקויי בניה, למעט ליקויים 

 קטן )ה(.-הנובעים מביצוע שינויים המפורטים להלן בסעיף

 

 ביצוע שינוייםה. איסור 

 

. השוכרים לא יהיו רשאים לבצע כל שינוי ו/או תוספת במושכר אלא 1

 בהסכמת המשכיר מראש ובכתב.

 

. נעשה שינוי ו/או תוספת בהסכמת המשכיר, יסירוהו השוכרים ויחזירו 2

המצב לקדמותו עובר להחזרת החזקה במושכר למשכיר אלא אם יסכים 

 הפכו לרכושו הבלעדי של המשכיר.המשכיר כי השינויים יישארו והם י
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 . זכות כניסה למושכר9

 

כוחם תהא זכות כניסה למושכר בזמן סביר ובתיאום -למשכיר ו/או לבאי

מנת לוודא מידת קיום הוראות -מראש עם השוכרים, כדי לבדוק מצבו, וכן על

מנת לעשות כל הפעולות ונקוט בכל האמצעים הקבועים -הסכם זה, ועל

דין והמצריכים כניסה למושכר. השוכרים יאפשרו למשכיר  בהסכם זה או בכל

ו/או מי מטעמו כניסה למושכר לצורך הצגת המושכר בפני דיירים פוטנציאלים 

 אחרים.

 

 תום תקופת השכירות -. פינוי המושכר 10

 

עם תום תקופת השכירות, יחזירו השוכרים למשכיר את החזקה במושכר 

 לעיל.  7ין כפי המתחייב בהוראות סעיף כשהוא פנוי מכל אדם במצב טוב ותק

 

 . פינוי או נטישה מוקדמים11

 

בכל מקרה שהשוכרים יפנו ו/או ינטשו את המושכר לפני תום תקופת השכירות 

ללא הסכמת המשכיר בכתב ומראש, ימשיכו השוכרים לשלם למשכיר את 

מלוא דמי השכירות לרבות כל יתר התשלומים החלים עליהם מכוח הסכם זה 

 עד לתום תקופת השכירות.

 

 . הוצאות12

 

-פי הסכם זה או על-שילם צד כלשהו להסכם זה תשלום או הוצאה כלשהם על

פי דין על הצד השני יחזיר את הסכום ששילם לו הצד המשלם מיד לכשידרש 

 לכך.
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 . תשלומים וריבית פיגורים13

 

ן הסכום א. לא יראו שיקים, שטרי חוב או כל מסמך סחיר אחר, משום פירעו

 הנקוב בהם, זאת עד לפירעון הסכום האמור במזומנים ו/או בפועל.

 

ב. כל תשלום החל על השוכרים מכוח הסכם זה יפרע במועד שנקבע לו ואם לא 

תוך  -תוך המועד שנקבע לו בחוק, ואם לא נקבע לו מועד בחוק  -נקבע לו מועד 

של המשכיר ו/או  שעות לאחר דרישתו הראשונה 24 -מועד סביר ולא יאוחר מ

 כוחו.-בא

 

ג. כל תשלום החל על השוכרים מכוח הסכם זה שלא נפרע במועדו יישא ריבית 

פיגורים כנהוג בבנק בינלאומי הראשון עבור ריבית חריגה מיום תחילת הפיגור 

 ועד יום התשלום בפועל.

 

ד. בכל מקרה שהשוכרים יפגרו בתשלום החל עליהם מכוח הסכם זה תקופה 

)שלושה( ימים ממועד פרעונו, יהיה המשכיר רשאי בנוסף ליתר  3ל העולה ע

התרופות המוקנות לו בהסכם זה או בכל דין ולאחר שהתריע בפני השוכרים 

אודות פיגור בתשלום כאמור, להעמיד לפירעון מיידי את יתרת התשלומים 

 כולם החלים על השוכרים מכוח הסכם זה ושמועד פרעונם טרם בא.

 

 מתחייב להפקיד השיקים של דמי השכירות במועד פרעונם. ה. המשכיר 

 

 . מיסים, תשלומי חובה ותשלומים אחרים14

 

א. כל המיסים, האגרות, ההיטלים ותשלומי החובה מכל מין וסוג שהוא בגין 

פי דין במשך תקופת -"( החלים ו/או שיחלו עלהמיסיםהמושכר )להלן: "
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די השוכרים, למעט, אותם מיסים י-השכירות על המושכר יחולו וישולמו על

 החלים מכוח הדין על בעלי בתים.

 

ידי השוכרים במשך -ב. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחולו וישולמו על

תקופת השכירות תשלומי מים, טלפון ותשלומים בגין הוצאות שותפות לוועד 

 בית }ככל שישנם{ או החזקת המושכר.

 

שעות, להעביר  24וכרים מתחייבים, בתוך ג. עם סיום תקופת השכירות, הש

הבעלות משמם בעירייה ו/או חברת חשמל ו/או גז ו/או בכל גורם הקשור 

 למשכיר ועל שמו. -למושכר 

  

 . בטחונות15

 

א. להבטחת התחייבויות השוכרים למסירת החזקה במושכר בתום תקופת 

סכם זה פי ה-השכירות ולמילוי כל ההתחייבויות האחרות של השוכרים על

אלפים  ____ש"ח ) ____ סך-עליפקידו השוכרים בידי המשכיר שיק ביטחון 

 ש"ח(.

 

ב. בנוסף, השוכרים יפקידו בידי המשכיר שיקים לבטחון לפקודת עיריית 

 , תאגיד המים המקומי.____

 

פי הסכם זה יהיה רשאי -ג. היה והשוכרים לא יעמדו בהתחייבויותיהם על

לא של השטרות, ולשוכרים לא תהא כל זכות המשכיר לגרום לפרעונם המ

 להתנגד לכך והינם מוותרים על כל טענה העומדת להם בעניין זה.

 

 



מוגנת בין מנהל עזבון לבין שוכר-יהסכם שכירות בלת :ו"מרק פ  

 מהדורה שלישית
 

375 

 . שונות16

 

א. ארכה, דחיה, שינוי ו/או תיקון להסכם זה לא יהיו ברי תוקף אלא אם 

 יינתנו מראש ובכתב.

 

כי ב. כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לצורכי נוחיות ולא תשתמשנה לצור

 ביאור או פירוש ההסכם או סעיף מסעיפיו.

 

ג. מוסכם על הצדדים כי הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל עניין 

 המשפט שבמחוז מרכז. -שבמחלוקת בין הצדדים הינו בית

 

 . כתובות הצדדים17

 

כתובות הצדדים הינן כמופיע במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח במכתב 

ימים מיום מסירתה  3חשב כמגיעה לתעודתה כעבור רשום לכתובות הנ"ל תי

 הדואר.-בבית

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכר לעיל בראשונה:

 

________   ________ 

 המשכיר              השוכרת                                          
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 דין-דוגמאות כתבי בי: זפרק מ"
 

. בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לרשם 1

 לענייני ירושה

 

   הרשם לענייני ירושה                                                     

 תיק רשם ב"ש  ____                                   ב ____

 

 עזבון המנוח ____ ת.ז. ____    בעניין:

 "{המנוח"}ייקרא להלן גם:   

 

 ____ ת.ז. ____   המבקשת:

 

 ____"ד הב"כ עו ידי-על  

 ____רח' מ                        

 ____, פקס: ____טל:                         

   

 בקשה למינוי מנהל עזבון

 

כב' הרשם לענייני ירושה מתבקש בזאת למנות את הח"מ, עו"ד ____, כמנהל 

וכל זאת כאמור  - בהסכמת היורשת היחידה -__ עזבון המנוח ____, ת.ז. __

 להלן. 
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 ואלה נימוקי הבקשה:

-ידי הח"מ וכתובתו תשמש למסירת כתבי בית-. המבקשת תהיה מיוצגת על1

 דין בתיק דנן. 

 

 . המבקשת הינה אחותו היחידה של המנוח. 2

 

חולים ____ שב ____. -. המנוח ____, ת.ז. ____, נפטר ביום ____ בבית3

 ".1דת פטירה מצ"ב ומסומנת בספרה "תעו

 

בבד עם הגשת בקשה זו מוגשת לכב' הרשם הנכבד בקשה למתן לצו -. בד4

 ".2קיום צוואה. העתק מהבקשה ונספחיה מצ"ב ומסומן בספרה "

 

 . המבקשת תטען, כי למיטב ידיעתה טרם נתמנה מנהל לעזבונו של המנוח. 5

 

 פי הצוואה מיום ____.-על . המבקשת תטען, כי הינה היורשת היחידה6

 

. המבקשת תטען, כי לכב' הרשם לענייני ירושה הסמכות לדון בבקשה זו 7

לאור מקום מושבו ופטירתו של המנוח ב ____, חלק מנכסים נמצא ב ____ 

 פי הצוואה והכל כאמור לעיל ולהלן. -והסכמתה של היורשת היחידה על

 

____ ימונה כמנהל עזבון על . המבקשת תטען, כי הינה מסכימה כי עו"ד 8

 ".3נכסי המנוח ____. מצ"ב הסכמתו של הח"מ המסומנת בסרה "

 

. המבקשת תטען, כי הינה מתגוררת ב ____ ב ____ וכשהיא מגיעה ארצה 9

שוהה היא אצל דודה ב ____ ואין ביכולתה לנהל ו/או לרכז ו/או לאתר נכסי 

 המנוח כאמור להלן. 
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וח השאיר אחריו רכוש רב, שיש צורך לאתרו . המבקשת תטען, כי המנ10

ולכנס את כל נכסי העזבון לרבות חשבונות בנק, כספת וכן לגבות דמי שכירות 

 למבקשת : הידועיםמשוכרים המחזיקים בנכסי העזבון. להלן רשימת הנכסים 

 
א. בניין בן ____ קומות, ____ דירות ברחוב _____, _____. מתוך 

שכרות כרגע ____ דירות והדיירים שם _____ הדירות כאמור מו

משלמים דמי שכירות חודשיים. הודעה על רישום זכות בנכס מצ"ב 

 ".4ומסומן בספרה "

 
ב. חשבון בנק בבנק _____, סניף _____, רח' _____, ב _____. 

 ".5אסמכתא מצ"ב ומסומנת בספרה "

 
 ג. דירה ברחוב _____, _____, ב _____. 

 
פיסת נייר חסרת -י קיימת טענה של אישה הנסמכת על. המבקשת תטען, כ11

משמעות משפטית ו/או תוקף משפטי לירושת המנוח. למען השקיפות, מצ"ב 

המשפט המסומנים -בקשה לצו מניעה זמני, הסכמת הצדדים והחלטת בית

 ". 6כולם בספרה "

 
 . לוטה תצהיר תומך בבקשה זו. 12

 
לענייני ירושה הנכבד להורות  . לאור כל האמור לעיל, מתבקש כב' רשם13

 כמבוקש ברישא הבקשה.  

               ________________________ 

 דין-משרד עורכי -_____                                  

 _____, עו"ד                                    

 ב"כ המבקשת                                                                                                      
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 תצהיר

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי ____ת.ז.  ,____אני הח"מ, 

אהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת 

 כדלקמן:

 

בון . הנני נותנת תצהירי זה כתמיכה לבקשתי למנות את עו"ד ____ כמנהל עז1

 המנוח ____.  

2.___________________________________________________ . 

3.___________________________________________________ . 

4.___________________________________________________ . 

5.___________________________________________________ . 

 המפורטות בתצהירי זה, ידועות לי מידיעתי האישית.. כל העובדות 6

 . הנני מצהירה כי זהו שמי, וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 7

     

________________                           ________________ 

 תאריך                                               ____ ת.ז. ____

 ____ת.ז.                                              ____ת.ז. 

 

דין ____ במשרד ברח' ____,  -הנני מאשר בזה כי ביום ____ הופיע בפני עורך

ידי תעודת זהות מס' _____ ואחרי שהזהרתיה -גב' _____, שזהתה עצמה על

כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 ישרה את נכונות הצהרתה הנ"ל וחתמה עליה.תעשה כן, א

 

___________________                                    ___________________ 

 חותמת                                                          ___________, עו"ד           



דין-כתבי בידוגמאות  :ז"מרק פ  

 מהדורה שלישית
 

381 

. בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לרשם 2

 בהסכמה -ייני ירושה לענ

 

 הרשם לענייני ירושה                                                     תיק רשם ב"ש  ____                             

   ב____                                                                             

 

 . ____עזבון המנוח ____ ת.ז    בעניין:

 "{המנוח}ייקרא להלן גם: "  

 

 ____ ת.ז. ____   המתנגדת:

 

 ____"ד הב"כ עו ידי-על  

 ____רח' מ                        

 ____, פקס: ____טל:                         

   

 נגד

 

 ____ ת.ז. ____   המבקשת:

 

 ____"ד הב"כ עו ידי-על  

 מרח' ____                        

 ____, פקס: ____טל:                         
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 -הודעה מטעם הצדדים בנוגע למינוי מנהל עזבון זמני 

 בהסכמה

 

בהמשך להחלטת כב' הרשם לענייני ירושה מיום _____ }סעיף ____ 

להחלטה{ לוטה הודעה מוסכמת מטעם הצדדים בנוגע למינוי מנהל עזבון זמני 

 וכל זאת כאמור להלן.

 

 וקי ההודעה:ואלה נימ

עו"ד  -כוח הצדדים -. כב' הרשם לענייני ירושה מתבקש בזאת למנות את באי1

כמנהלי עזבון זמניים לעזבון המנוח _____, ת.ז.  -_____ ועו"ד  ____

 ._____ 

 

. מובהר בזאת, כי אין בהסכמה דלעיל כדי לפגוע בטענות מי מהצדדים כלפי 2

 ית וכיוצא בזה. משנהו לרבות טענות באשר לסמכות המקומ

 

 1. לאור הנ"ל מתבקש כב' הרשם הנכבד למנות את הח"מ כמבוקש בסעיף 3

 לעיל.

 

 

________________________               ________________________ 

 משרד עורכי דין -_____, עו"ד                                     _____           

 _____, עו"ד                                  ב"כ המשיבה             

 ב"כ המבקשת                                                                     
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-. בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לבית3

 המשפט לענייני משפחה

 

 ת"ע ____   המשפט לענייני משפחה                   -בבית

                                                                          ב____

                                                                        

 _____ ת.ז. _____            התובעת:

 מרח' _____  )המבקשת(

 

 ידי ב"כ עוה"ד ____ -על                             

 מרח' ____                              

 טל: ____; פקס: ____                             

 

 נגד

 

 . ____ ת.ז. ____1              הנתבעים:

 מרח' ____   

 נייד: ____                             

 

 . ____ ת.ז. ____2   

 מרח' ____   

 נייד: ____   

 

 _. ____ ת.ז. ___3   

 מרח' ____   
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 . ____ ת.ז. ____4   

 מרח' ____   

 נייד: ____   

 

 עזבון המנוח ____ ז"ל ת.ז. ____    ובעניין:

 "{המנוח}ייקרא להלן: "  

 

 בקשה למינוי מנהל עזבון

 

המשפט הנכבד מתבקש בזאת למנות את הח"מ, עו"ד ____, כמנהל עזבון -בית

 המנוח ____ ז"ל, ת.ז. ____.

 

המשפט -, ובמידה ומי מהמשיבים מתנגד למינוי המבוקש, אזי, ביתיןלחילופ

 מתבקש למנות את עו"ד ____ ביחד עם נציג המשיבים וכל זאת כאמור להלן. 

 

 ואלה נימוקי הבקשה:

-ידי הח"מ וכתובתו תשמש למסירת כתבי בית-. המבקשת תהיה מיוצגת על1

 דין בתיק דנן. 

 

 ל המנוח  עימו חיה במשך ____ שנים. . המבקשת הינה הידועה בציבור ש2

 

חולים ____ שב ____. אישור פטירה מצ"ב -. המנוח נפטר ביום ____ בבית3

 ".1ומסומנת בספרה "
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בבד עם הגשת בקשה זו מוגשת לכב' הרשם לענייני ירושה ב ____ בקשה -. בד4

 ".2למתן לצו ירושה. העתק מהבקשה ונספחיה מצ"ב ומסומן בספרה "

 

קשת תטען, כי למיטב ידיעתה טרם נתמנה מנהל עזבון לעזבונו של . המב5

 המנוח. 

 

. המבקשת תטען, כי בינה לבין המשיבים קיים סכסוך ובגין זאת הגישה 6

המשפט ולא לרשם -כנגדם תביעה. זו גם הסיבה מדוע בקשה זו מוגשת לבית

 ". 3לענייני ירושה. כתב התביעה מצ"ב ומסומן בספרה "

 

המשפט הסמכות לדון בבקשה זו לאור מקום -תטען, כי לבית. המבקשת 7

מושבו של המנוח ב ____, מקום פטירתו של המנוח ב ____, חלק מנכסי 

 המנוח נמצאים ב ____ והכל כאמור לעיל ולהלן. 

 

. המבקשת תטען, כי הינה מסכימה כי עו"ד ____ ימונה כמנהל עזבון על 8

ם לבקשה זו, המבקשת תטען, כי אין נכסי המנוח. במידה והמשיבים מתנגדי

מניעה כי עו"ד ____ ימונה כמנהל עזבון יחד עם נציג המשיבים. מצ"ב 

 ".4הסכמתו של הח"מ המסומנת בספרה "

 

. המבקשת תטען, כי אין ביכולתה לנהל ו/או לרכז ו/או לאתר את נכסי 9

 המנוח כמפורט להלן. 

 

ש רב, שיש צורך לאתרו . המבקשת תטען, כי המנוח השאיר אחריו רכו10

ולכנס את כל נכסי העזבון לרבות חברות }____{, חשבונות בנק, גביית דמי 

שכירות משוכרים המחזיקים בנכסי העזבון וכיוצא בזה. להלן רשימת הנכסים 

 למבקשת: הידועים
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א. ____ בע"מ, ח.פ. ____. מצ"ב תדפיס רשם החברות המסומן 

 ".5בספרה "

 

שמספרו ____, סניף ____. מצ"ב אסמכתא ב. חשבון בבנק ____ 

 ".6המסומנת בספרה "

 

ג. כספים ב ____ קופות גמל ופנסיה. מצ"ב אישור המסומן בספרה 

"7." 

 

ד. נכס הידוע כגוש ____, חלקה ____. מצ"ב שטר מכר המסומן 

 ".8בספרה "

 

ה. נכס הידוע כגוש ____, חלקה ____. מצ"ב נסח המסומן בספרה 

"9 ." 

 

ס הידוע כגוש ____, חלקה ____. מצ"ב נסח המסומן בספרה ו. נכ

"10 ." 

 

ז. חנות ברח' ____ ב ____ וידועה כגוש ____, חלקה ____, תת 

 ". 11חלקה ____. מצ"ב נסח המסומן בספרה "

 

ח. נכס הרשום על שם חברה בבעלות המנוח והידוע כגוש ____, חלקה 

 ". 12פרה "____, תת חלקה ____. מצ"ב נסח המסומן בס

 

ט. חנות ברח' ____, ____ בבעלות חברה בבעלות המנוח. עמוד ראשון 

 ". 13של הסכם שכירות מצ"ב ומסומן בספרה "
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י. יחידה מסחרית ב"____" ברחוב ____ ב ____ בשטח של ____ 

מ"ר שבבעלות חברה בבעלות המנוח. מצ"ב אסמכתא המסומנת 

 ". 14בספרה "

 

 ___, ב ____.יא. דירת הצדדים ברחוב _

 

 יב. שטחים ב ____ וב ____. 

 

מנכסי העזבון וזאת  50% -. בנוסף, המבקשת תטען, כי היא בעלת זכויות ב11

 פי דין וזאת בנוסף לחלקה כיורשת בעזבון.-על

 

 . לוטה תצהיר תומך מטעם המבקשת.12

 

המשפט הנכבד להורות כמבוקש -. לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית13

 שה.  ברישא הבק

 

 

 

 

 

                                                                                            

________________________ 

 דין-משרד עורכי -_____                                  

 _____, עו"ד                                    

 ב"כ המבקשת                                                                                                      
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 תצהיר

 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי ____ת.ז.  ,____אני הח"מ, 

אהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת 

 כדלקמן:

 

מיכה לבקשתי למנות את עו"ד ____ כמנהל עזבון . הנני נותנת תצהירי זה כת1

 המנוח ____.  

2.___________________________________________________ . 

3.___________________________________________________ . 

4.___________________________________________________ . 

5____________________________ .._______________________ 

 . כל העובדות המפורטות בתצהירי זה, ידועות לי מידיעתי האישית.6

 . הנני מצהירה כי זהו שמי, וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 7

________________                           ________________ 

 ___ ת.ז. ____תאריך                                               _

 ____ת.ז.                                              ____ת.ז. 

 

דין ____ במשרד ברח' ____,  -הנני מאשר בזה כי ביום ____ הופיע בפני עורך

ידי תעודת זהות מס' _____ ואחרי שהזהרתיה -גב' _____, שזהתה עצמה על

נשים הקבועים בחוק אם לא כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפוייה לעו

 תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה הנ"ל וחתמה עליה.

 

___________________                                    ___________________ 

 חותמת                                                          ___________, עו"ד       
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בקשה למינוי  - 5עד  2בים מס' . תשובה לתגובת משי4

 מנהל עזבון זמני

 

 ת"ע ____  המשפט לענייני משפחה                                 -בבית

 ב____                                                                     

                                                                        

 ____ ת.ז. ____            התובעת:

 מרח' ____  )המבקשת(

 

 ע"י ב"כ עוה"ד ____                             

 מרח' ____                             

 טל: ____, פקס: ____                             

 

 נגד

 

 . האפוטרופוס הכללי1   הנתבעים:

 מרח' ____  )המשיבים(

 

 . ____ ת.ז. ____2               

 מרח' ____   

 נייד: ____                             

 

 . ____ ת.ז. ____3   

 מרח' ____   

 נייד: ____   
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 . ____ ת.ז. ____4   

 מרח' ____   

 

 . ____ ת.ז. ____5   

 מרח' ____   

 נייד: ____   

 

 ע"י ב"כ עוה"ד ____ 5עד  2משיבים    

 מרח' ____                             

 טל: ____, פקס: ____                             

 

 עזבון המנוח ____ ז"ל ת.ז. ____    ובעניין:

 "{המנוח}ייקרא להלן: "  

 

 5עד  2תשובה לתגובת משיבים מס' 

 

המשפט -ידי בית-אף האורכה שניתנה למבקשת על-על -תשובה זו מוגשת עתה 

}שהבקשה  1ובהעדר תגובה כלשהיא מטעם משיב מס'  ____טתו מיום בהחל

הוגש כתב  ____בין היתר, בשל העובדה כי ביום  -{ ____הומצאה לו ביום 

בעניין  5עד  2תביעה לסילוק יד וכספית כנגד המבקשת וכנגד משיבים מס' 

 הקשור במנוח ועסקיו וכל זאת כאמור להלן. 

 

 ".1מצ"ב ומסומנת בספרה " ____המשפט מיום -החלטת בית

 

 ".2מצ"ב ומסומן בספרה " 1אישור המסירה למשיב מס' 
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 ואלה נימוקי התשובה:

הגישה המבקשת כתב תביעה הצהרתי. אישור הגשה מצ"ב  ____ביום  .1

 ".3ומסומן בספרה "

 

הגישה המבקשת כתב התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה.  ____ביום  .2

 ". 4"אישור הגשה מצ"ב ומסומן בספרה 

 

כזוכים בלעדיים  5עד  2המבקשת תטען, כי מעמדם של מי מהמשיבים  .3

בעזבון }המוכחש מכל וכל{ טרם נקבע ומשהוגשה ההתנגדות ההליך 

 לקיומו ייארך זמן.

 

כן, עד למתן הכרעה בהתנגדות שהוגשה ובתביעה שהוגשה עזבונו של -על .4

ידי מנהל -להמנוח עומד תלוי ועומד בחלל האוויר ויש צורך בניהולו ע

 עזבון וזאת עד להכרזה בדבר יורשיו. 

 

באשר לתוקפו של  5עד  2לפיכך, גם אין כל משמעות לטענות משיבים מס'  .5

המסמך הנחזה להיות הסכם לחיים משותפים ו/או באשר לשאלה האם 

כלומר, סיכויי המבקשת היתה או לא היתה ידועתו בציבור של המנוח. 

התנגדות שהוגשה אינם רלבנטים התביעה שהוגשה ו/או סיכויי ה

    לשאלה באם למנות מנהל עזבון, אם לאו. 

 

מובהר בזאת כי מסמך חסר כל תוקף הנחזה להיות הסכם לחיים  .6

משותפים ומסמך הנחזה ל"צוואה" שהמומים בו הנגלים על פניהם דיים 

להוריקו מכל תוקף משפטי, אלה עומדים בבסיס תגובתם של משיבים 



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

392 

יין בקשה למינוי מנהל עזבון שתכליתה אינה אלא לשמור לענ 5עד  2מס' 

לתכלית זו אין כל קשר למהות הזכויות אם ולתפוס את נכסי העזבון. 

 . קיימות ואם לאו

 

יש בו כדי לחדד את הצורך הדחוף דווקא הויכוח על מהות הזכויות  .7

בשמירה על נכסי העזבון ואיתורם שכן ככל הידוע למבקשת עושים 

 מנת להבריח את נכסי העזבון. -כל שבידם על 5עד  2משיבים מס' 

 

זאת ועוד. מסתבר כי רק עתה מתחילים להתגלות הליכים משפטיים  .8

שונים בהם מעורב עזבון המנוח ואשר די בהם כדי לחדד את הצורך 

 . עזבוןהמיידי במינוי מנהל 

 

הוגש כתב תביעה לסילוק יד וכספית כנגד  ____כך, למשל, ביום  .9

מסירת כתב התביעה בוצעה לידי בנה של המבקשת{. כתב המבקשת }

נפרד מתשובה זו. -" ומהווה כחלק בלתי5התביעה מצ"ב ומסומן בספרה "

נעלה מכל ספק כי הסכסוך בין הצדדים גורם למצב שבו קיים נזק אפשרי 

לעזבון שהוא פועל יוצא מן העובדה שיהיה קושי רב בתיאום עמדות 

מנהל עזבון יוכל לאחד ולמיין את הגרסה  הצדדים לכתב תביעה זה. רק

 האפשרית כתגובה לתביעה זו.

 

למבקשת נודע דבר קיומה של תביעה זו רק לאחרונה כאשר צורפה כצד  .10

לתביעה. אולם עובדת קיומה של התביעה היה ידוע משכבר למשיבים מס' 

המשפט כמו גם מן המבקשת -. העובדה שעובדה זו הוסתרה מבית5עד  2

לאיתור הרכוש  עזבוןמנת לחייב את מינויו של מנהל -עצמה עלדי בה כשל
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ידי -כמו גם לבירור קיומן של תביעות אחרות שקרוב לוודאי מוסתרים על

 מי מהמשיבים. 

 

מעלימים קרוב לוודאי את רשימת הנכסים השייכים  5עד  2משיבים מס'  .11

 אף שבוודאי אלה נמצאים בידיעתם. נעל מכל ספק שמשיבים-לעזבון על

מנת להבריח נכסים אלה ולשנות את -אף עושים הכל על 5עד  2מס' 

 הרישומים באופן שיגרעו מן העזבון.

 

 2.5 -ו 2.4כפי שהועלו בסעיפים  5עד  2יש לדחות טענות משיבים מס'  .12

לחוק הירושה דן בנקיטת אמצעים ל"שמירת העזבון"  77לתגובה. סעיף 

ם בין היורשים לבין צדדים ולא בהליכים לקביעת זכויות מהותיות בנכסי

 שלישיים או בינם לבין עצמם. 

 

 2.10 -ו 2.6כפי שהועלו בסעיפים  5עד  2יש לדחות טענות משיבים מס'  .13

שאת זהותם המשיבים לא  -לתגובה. דווקא קיומם של נכסי נדל"ן וחברה 

מחזקת הטענה כי יש למנות מנהל עזבון שיאתרם ולאחר מכן  -מפרטים 

מנת שהעזבון -, במידת הצורך, בקשת פירוק לחברה עלינהלם ואף יגיש

 לא יישא בעלויות שונות לרבות אגרה שנתית, למשל. 

 

לתגובה.  2.10כפי שהועלתה בסעיף  5עד  2יש לדחות טענת משיבים מס'  .14

בכספים שצויינו  -אם בכלל  -בשלב זה, של הדיון לא ברור מיהו המוטב 

". יתירה מזאת, סביר להניח 7"באישור שצורף לבקשה וסומן שם בספרה 

כי המנוח השאיר כספים רבים אחרים וגם זאת יוכל מנהל העזבון לאתר 

 לכשיתמנה.



 זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו -מנהל עזבון 

 מהדורה שלישית
 

394 

. 2.19, 2.18כפי שהועלו בסעיפים  5עד  2יש לדחות טענות משיבים מס'  .15

טירחתו של מנהל העזבון אינו שיקול באם למנות מנהל עזבון ואם -שכר

 ידי המחוקק. -עללאו. שכרו של מנהל העזבון נקבע 

 

כוחה של המבקשת -לא נמצא כל נימוק משכנע מדוע לא למנות את בא .16

כמנהל עזבון. כידוע לכל, בראש ובראשונה, מנהל עזבון או כל בעל תפקיד 

המשפט ונמצא -המשפט עושה דברו של בית-ידי בית-אחר שמתמנה על

 המשפט. -תחת פיקוחו של בית

 

-הוצע בבקשה כי בית 5עד  2ס' מנת להפיג כל חשש של משיבים מ-על .17

יחד עם נציג כוחה של המבקשת כמנהל עזבון -המשפט ימנה את בא

להצעה זו מחזקת  5עד  2. דווקא התנגדותם של משיבים מס' המשיבים

הטענה כי האחרונים אינם מעוניינים כי יתמנה מנהל עזבון או אז יצטרכו 

 על מעשיהם בנכסי העזבון.   דין וחשבוןהם ליתן 

 

מעבר להנ"ל, המבקשת שבה וחוזרת על הנטען על ידה בבקשה למינוי  .18

 מנהל עזבון כפי שהוגשה על ידה. 

 

 לוטה תצהיר תומך מטעם המבקשת. .19

                                                                            

________________________ 

 משרד עורכי דין     -____ 

 , עו"ד____        

 המבקשתב"כ                                                             



דין-כתבי בידוגמאות  :ז"מרק פ  
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 תצהיר

 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי ____, ת.ז. ____אני הח"מ, 

אהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת 

 כדלקמן:

 

 .5עד  2' אני המבקשת בתשובה לתגובת משיבים מס .1

 

 כל העובדות המפורטות בכתב תשובתי, ידועות לי מידיעתי האישית. .2

 

 הנני מצהירה כי זהו שמי, וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.                .3

 

          ___________________                             ___________________ 

 ____                                                         תאריך                                 

 ת.ז. ____                                                                                              

 

 

במשרד ברח'  ____דין -הופיעה בפני עורך ____הנני מאשר בזה כי ביום 

ואחרי  ____תעודת זהות מס'  ידי-עלהתה עצמה , שז____, גב' ____, ____

שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפוייה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה הנ"ל וחתמה עליה.

 

 

___________________                                    ___________________ 

 ____, עו"ד                                                           חותמת        



  


