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שאותה מייצג האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, העיזבון עובר לידי המדינה



"רק חולים וקשישים כותבים צוואה"
"אין צורך בצוואה בכל מקרה הכל עובר לאשתי"
"שיריבו ביניהם–לא אכפת לי "
"אני לא כותבת צוואה זה מביא עין הרע"
"צוואה זה כאב ראש והמון כסף"



חלוקה על פי דין אינה מתאימה לכולם

  בכל מקרה בו אדם מעוניין להוריש את רכושו באופן לא
או לאדם או גורם כלשהו שאינו יורש /שווה בין יורשיו ו

.פ דין עליו לערוך צוואה"ע

חלוקה שוויונית= הורשה שווה 
כאשר רצון ההורים לעשות איזון בחלוקת הרכוש : לדוגמא

,  "הלוואות)"בהתחשב במתנות משמעותיות שניתנו לילדים 
(.  וכדומה" בן חוזר", "בן ממשיך"מינוי , מתנות חתונה

יתכן מצב שאחד הילדים זקוק לתמיכה יותר מהאחר ?
פיצוי לילד שתמך בהורים כלכלית  ?



מניעת ויכוחים בין הורים לילדים בפטירת אחד ההורים.
חשש מהוצאת אחד ההורים מהבית בכפייה .
תהליכי גירושין  .
נישואים מחדש או חיים משותפים עם ידוע בציבור.
בכל מערכת זוגית שבה ילדים מנישואים קודמים.
רצון להוריש תוך פיקוח על השימוש בנכסים.
אחד היורשים מסובך כלכלית   .
או משק/רצון לשמור על המשך פעילות  עסק ו.
 (.צימרים וכדומה, סולארי)בן אשר השקיע במשק הוריו
 מספר רב של נכסים-שיקולי מיסוי.



צוואה

בכתב יד

פה-בעל בפני  
רשות

בעדים



י בני זוג "צוואה הדדית היא צוואה הנערכת ע
,  ובאופן של התחייבות הדדית ביניהם, במשותף

ובה קובעים בני הזוג הוראות , במסמך אחד או שניים
,  בנוגע לחלוקת הרכוש, זהות שיחולו על שניהם

.לאחר פטירת כל אחד מהם
  הנוסח הנהוג והמקובל של צוואה הדדית קובע כי

בן הזוג הנותר בחיים  , לאחר פטירת אחד מבני הזוג
יורש את עזבונו ומחזיק בכל הרכוש והכספים של 

כל זאת מתוך מטרה שרק לאחר  , שני בני הזוג
ירשו הילדים המשותפים את  , פטירת בן הזוג השני

.העיזבון



צוואה הדדית נועדה להבטיח לכל אחד מבני הזוג שקט  
נפשי וודאות ביחס לחלוקת העיזבון המשותף בשלמותו 

. לאחר פטירת שני בני הזוג

תוך קביעת תנאי כי  , העברת כל הרכוש לבן הזוג שנותר בחיים
מאפשרת לבן הזוג , לאחר פטירתו יועבר הרכוש לילדים

.ללא עימותים מיותרים, הנותר בחיים להמשיך לנהל את חייו



 הרציונל העומד מאחורי , "החופש לצוות"עיקרון חשוב בחוק הירושה הינו עיקרון
החוק הינו לאפשר לאדם להיות חופשי לצוות את רכושו לאחר מותו וזאת מבלי  

.  להגביל את שיקול דעתו את רצונו

 חוק הירושה קובע במפורש שאסור לאדם לערוך בחייו הסכמים בדבר ירושתו או
.לוותר על ירושתו טרם מותו

 אסור לאדם לתת מתנה אשר תימסר לאדם אחר לאחר מותו-בנוסף קובע החוק.

 לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים  " -לחוק הירושה( ב)8סעיף
:אחד מאלה

המצווה המבקש ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה  –בחייהם של בני הזוג (  1)
.בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים, נמסרה הודעה כאמור, למצווה השני

-לאחר מות אחד מבני הזוג(  2)
בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק  –כל עוד לא חולק העיזבון 

......לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, שלא לטובתו





במקרה בו מעוניינים להעביר לבן הזוג שנותר בחיים את מלוא נכסי העיזבון 
ובו זמנית להבטיח כי לאחר מותו יועבר העיזבון ליורשים , למשך כל חייו

.  המוסכמים

גירושין בהם רוצים בני הזוג  /פירוד/במקרה של נישואים שעלו על שרטון
,  (למשל עסק משפחתי)ולא חולק נצבר במשותף להבטיח כי כל רכושם אשר 

.יעבור ליורשים המוסכמים על שניהם

(.כגון משקים חקלאיים)במקרה בו חלק מהרכוש המשותף אינו נכלל בעיזבון 

במקרה של נישואים שניים או נישואים בהם ישנם ילדים משותפים וילדים  
.שאינם משותפים



נסיבות עריכת הצוואה
פגם בעריכת הצוואה
זיוף
תרגום הצוואה
השפעה בלתי הוגנת
צוואה שנערכה על ידי פסול דין
צוואה שנערכה בתחבולה או תרמית
בלתי /בלתי מוסרית/צוואה בלתי חוקית

בטלה-אפשרית 









לתקנות  1בחקיקה מוזכר הבן הממשיך אך ורק בסעיף 
:1973ג "תשל( חברות)האגודות השיתופיות 

בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד –" בן ממשיך"
המחזיק בעצמו או , לרבות בן זוגו, אחד של בעל משק

מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח 
או  , כחוכר משנה, כחוכר, כבעל, במשק חקלאי, ירושה

רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של  -כבר
מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד 

לרבות אחד מהם במקרה –" הורים", לעניין זה; מיישב
.שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר



 יש זכות לקבלת ( היורשים הנוספים)האם לאחים
?   פיצוי מהבן הממשיך

  האם לבן הממשיך יש זכויות במשק ההורים עוד
?בחייהם

לבנות את ביתו " בן הממשיך"האם יש סיכון לאפשר ל
?במשק

כלה  /האם יש סיכון שהזכויות במשק יעברו לחתן
?בתהליך גירושין" הבן הממשיך"במקרה בו 

באילו מקרים נכון למנות בן ממשיך  ?



:לחוק הירושה114סעיף 

משק חקלאי
משק חקלאי שהוא יחידה שחלוקתה היתה פוגעת בכושר קיומה כמשק  (א)114.

, יימסר ליורש המוכן ומסוגל לקיימו-חקלאי העשוי לפרנס משפחה חקלאית 
לו מן במידה ששווי המשק עולה על המגיע והוא יפצה את היורשים האחרים 

.העיזבון
באין הסכמה בין היורשים בשאלה מי מהם מוכן ומסוגל לקיים את המשק  (ב)

מהו שווי המשק  , מה הם הנכסים המהווים את המשק החקלאי, החקלאי
זמני , לצורך החישוב בין היורשים ובדבר צורת הפיצוי ליורשים האחרים

.יחליט בית המשפט לפי הנסיבות-סילוקו והבטחתו 
מוכנים ומסוגלים לקיים  , זוגו של המוריש-ובהם בן, היו שני יורשים או יותר(ג)

.זוגו של המוריש עדיף על יורשים אחרים-בן-את המשק החקלאי 
היה יורש עובד במשק החקלאי בחיי המוריש או שהשקיע בו מהונו ולא (ד)

יובא זאת בחשבון בקביעת הפיצוי , קיבל תמורה כפי שאדם אחר היה מקבלה
.האמור



מקום ואימץ הסכם המשבצת את ההסדר "(: נצרת)1180-08ע "ת
יש ליישמו כמתחייב על פי הוראות חוק  , לחוק הירושה114שבסעיף 
לחוק מובילה למסקנה 114פרשנות ראויה של הוראת סעיף , הירושה

".  ייקבע על פיה, ככל שקיימת צוואה, 114בסעיף " יורש"שהמונח 

מסקנתנו היא כי אף אם המשק מוגדר  "(: ירושלים)4338-01-11ע "ת
אם ההסכם  , ניתן לקבוע את היורש באמצעות צוואה, כחוץ עיזבוני

ומשאותו זוכה במשק אינו בא בתורת  , המשולש אינו מגביל זאת במפורש
". בן ממשיך"אלא כמעין " יורש"

  מנהל מקרקעי ישראל לא ירשום זכויות לפי צוואה כאשר הוראות
הסכם  "הצוואה עומדות בסתירה להוראות המינהל המפורטות ב

".  המשולש





 בן ממשיך"לפנות לקבלת ייעוץ בטרם עשיית פעולה משפטית דרמטית כגון מינוי."

 ליידע את היורשים בדבר החלטותיכם באשר לחלוקת הזכויות במשק החקלאי–הידברות.

ולצמצם מריבות יורשים וסכסוכים  , לערוך צוואה על מנת להיות בטוחים בזהות היורשים
.משפחתיים לאחר המוות

 מונעת –צוואה שערוכה באופן מקצועי בהתאם להוראות חוק הירושה ומינהל מקרקעי ישראל
.סכסוכים עתידיים בין יורשים

 יוצרת סכסוכים בין יורשים–צוואה שנערכה בצורה לא מקצועית.

ובקיא בהוראות ביחס למשקים, ד המתמחה בענייני ירושה"לערוך צוואה אך ורק אצל עו.

וכן פרטיהם המלאים של  , לערוך צוואה ברורה הכוללת פירוט מרבי של הנכסים ומיקומם
.כולל מספרי תעודות הזהות של כל היורשים, היורשים

(.במקרים המתאימים)או אצל הרשם לענייני ירושה /להפקיד את צוואתכם אצל עורך הדין ו



120שנהיה בריאים עד 
תודה על ההקשבה
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