
  )30.9.2018( / עו"ד דגן רותם במרשם הארצי הפקדת צוואות
לפנות לקבלת  ישספציפי  בה משום חוות דעת או יעוץ משפטי. בכל מקרה סקירה זו הינה כללית, לא ממצה ולא מחייבת, ואין

  מעורך דין. יעוץ משפטי

        א. כלליא. כלליא. כלליא. כללי
  

בין אם מדובר בצוואה שנערכה בכל מקרה, כאשר צוואה נערכת אצל עו"ד, עותק מקורי ממנה נשמר אצלו. אך 
במרשם הארצי המתנהל אצל הרשם לעניני  תואפשרות להפקיד את צווא למצווה יש -אצל עו"ד ובין אם לאו 

  .(בעבר מדובר היה בהפקדה בבית המשפט) ירושה
  

  , נקבע:1965-לחוק הירושה, התשכ"ה 160-ד ו73בסעיפים 
  

  ...21לפי סעיף  צוואות שהופקדוושל  ...הממונה הארצי ינהל מרשם ארצי של  .ד73

...  

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו,   א)(  .160

  וכן בענינים אלה:

  צוואה בחוץ לארץ;עשיית צוואה בפני רשות בחוץ לארץ והפקדת   )1(    

  ;צוואות שהופקדוושל  צוואות שנעשו בפני רשותרכזי של מרישום   )2(    

    ...  

  
  

        בדין הישראליבדין הישראליבדין הישראליבדין הישראלי    יםיםיםיםב. סוגי צוואות מוכרב. סוגי צוואות מוכרב. סוגי צוואות מוכרב. סוגי צוואות מוכר
  

  לחוק הירושה: 23-ו 22, 20, 19, 18קבועים בסעיפים  מוכריםארבעת סוגי הצוואות ה
  

  .פה- בעלאו  רשותבפני , בעדים, בכתב ידוואה נעשית צ  .18

  

  .תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו, תישא צווהמכולה ביד התיכתב  בכתב ידוואה צ  .19

  

לאחר שהצהיר  ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים בתאריךב, תצויין כתתהיה ב בעדיםוואה צ  .20

בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר 

  וחתם כאמור.

  

שופט,  בפניפה -באמירת דברי הצוואה בעל על ידי המצווהתיעשה  בפני רשותצוואה   א)(  .22

ו בהגשת א... ן דתיירשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית ד

, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם על ידי המצווה עצמודברי הצוואה בכתב, 

  לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

  ...  

  לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט.  ז)(  

  

לצוות שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי  שכיב מרע וכן מי  א)(  .23

  בפני שני עדים השומעים לשונו. פה-בעל

  ...  

הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה  פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו-צוואה בעל  ג)(  

  עודנו בחיים.

  
ימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו יהתק, "לחוק (א)25סעיף לפי 

לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או  ,בהחלטה מנומקת ,המצווה, רשאי הואהחופשי והאמיתי של 
או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או  23או  22, 20, 19בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 

  .(ב) לחוק25"מרכיבי היסוד" של כל אחד מסוגי הצוואות מפורטים בסעיף הליך מן ההליכים כאמור"; 
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        לפי סוגיהןלפי סוגיהןלפי סוגיהןלפי סוגיהן    - - - -     ג. הפקדת צוואותג. הפקדת צוואותג. הפקדת צוואותג. הפקדת צוואות

  
  לחוק: 21נקבע בסעיף  צוואה בכתב יד או בעדיםהפקדת לגבי 

  

להפקידה אצל רשם לעניני ירושה; ההפקדה  רשאי בעדיםאו  בכתב ידמי שעשה צוואה   א)(  .21

  תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לעניני ירושה.

ה ראיה לכאורה יצוואה שהופקדה ונשמרה בפקדון לפי סעיף זה עד מותו של המצווה תה  ב)(  

  שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.

  צוואה שהפקיד. לקבל בחזרה בכל עתף זה כדי לגרוע מזכותו של המצווה אין בסעי  ג)(  

  
  לחוק: (ה)22נקבע בסעיף  צוואה בפני רשותהפקדת לגבי 

  

  ירושה. אצל רשם לעניני פקידההמותר ל בפני רשותצוואה שנעשתה   ה)(  ]22[

  
  לחוק: (ב)23נקבע בסעיף  על פהצוואה בלגבי 

שייחתם בידי  יירשמו בזכרון דבריםדברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה,   ב)(  ]23[

רישום, חתימה והפקדה כאמור ; ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה םשני העדי

  .ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם

  
  

  ; בכתב יד, בעדים, או בפני רשותצוואה להפקיד  ניתן האמור, כין עולה מ
לערוך זכרון דברים, ולהפקידו  חובהקיימת  - ה"מיוחדת" מבין הצוואות - צוואה בעל פהואילו לגבי 

  !בסמוך לאחר מכן
  

  

        תקנות הירושהתקנות הירושהתקנות הירושהתקנות הירושה    - - - -     ד. המרשם הארציד. המרשם הארציד. המרשם הארציד. המרשם הארצי
  
לענין ושיישמר במרשם הארצי,  המידעלענין  הנחיות מפורטות, 1998-לתקנות הירושה, התשנ"ח 6-ו 4 ותבתקנ

  :הפקדת (ומסירת) צוואות
  

לחוק, של  21לפי סעיף  צוואות שהופקדוהארצי יכלול מידע ממוחשב של  המרשם  א)(  .4

לחוק,  75לפי סעיף  צוואות שנמסרו(ב) לחוק, של 23לפי סעיף  זכרונות דברים שהופקדו

  ...של

  ...  

  אצל רשם לעניני ירושה יגיש לו בקשה על כך בכתב. צוואתוהמבקש להפקיד   א)(  .6

י ירושה, להיחקר על פרטי זהותו ולמסור את נהמבקש יוזמן להתייצב אצל הרשם לעני  ב)(  

הצוואה כשהיא במעטפה סגורה וחתומה בשעווה או באמצעי אחר הדומה לכך במהותו, 

  ובחותמת הרשם לעניני ירושה.

המעטפה יצוינו, פרטי זהותו ומענו של המפקיד, תאריך ההפקדה ובפני מי נעשתה  על  ג)(  

  הצוואה ככל שהדבר ידוע ויחתמו עליה הרשם לעניני ירושה והמפקיד.

  דבר ההפקדה יירשם במרשם הארצי ויינתן למפקיד אישור על הפקדת הצוואה.  ד)(  

  ...  
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 !!!!עורך הצוואהעורך הצוואהעורך הצוואהעורך הצוואה    באופן אישי ע"יבאופן אישי ע"יבאופן אישי ע"יבאופן אישי ע"ירק רק רק רק     - - - -     ת צוואהת צוואהת צוואהת צוואההפקדהפקדהפקדהפקדה. ה. ה. ה. 

  
  (ב) לתקנות הירושה:6כאמור, לפי תקנה 

  

י ירושה, להיחקר על פרטי זהותו ולמסור את נהמבקש יוזמן להתייצב אצל הרשם לעני  ב)(  ]6[

הצוואה כשהיא במעטפה סגורה וחתומה בשעווה או באמצעי אחר הדומה לכך במהותו, 

  ובחותמת הרשם לעניני ירושה.

  

בלשכת הרשם לעניני ירושה. רק הוא רשאי למסור את הצוואה לשם  בעצמוהמצווה נדרש להתייצב 
  לא ניתן להפקיד צוואה באמצעות מיופה כח, שלוח, עו"ד וכיוצ"ב. הפקדה, לאחר שיזוהה!

  

  .1נוהל הפקדת צוואה מתוך אתר משרד המשפטים -למאמר מצורף נספח 
  

הפקדת הצוואה תעשה בלשכת הרשם לעניני ירושה במחוז שבו מתגורר המצווה. אולם המרשם הוא ארצי, ולכן 
  שינה את כתובת מגוריו לאחר ההפקדה. המצווהאין זה משנה אם 

  
  .)בסכום נמוך(הפקדת צוואה כרוכה בתשלום אגרה 

  
  

        ו. הפקדת צוואות הדדיותו. הפקדת צוואות הדדיותו. הפקדת צוואות הדדיותו. הפקדת צוואות הדדיות
  

בני זוג רשאים לערוך צוואות א(א) לחוק הירושה, "8הדדיות, לפי סעיף כאמור במאמרי הקודם, שעסק בצוואות 
בין בשני ... מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להעשות

  ".צוואות הדדיות) -מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה 
  

אחד", על שני בני הזוג להפקידן, והמסמך (ה"כפול") יישמר תחת פרטי כאשר צוואות הדדיות נערכות "במסמך 
  שני בני הזוג.

כאשר צוואות הדדיות נערכות "בשני מסמכים", לא חלה חובה על מי מבני הזוג להפקיד את צוואתו. עם זאת, 
  ., עשויים להימנע בזכות ההפקדהעליהם עמדתי במאמרי הקודם ,מסוימיםקשיים 

  
  

        (צוואה בע"פ)(צוואה בע"פ)(צוואה בע"פ)(צוואה בע"פ)    ן דבריםן דבריםן דבריםן דבריםהפקדת זכרוהפקדת זכרוהפקדת זכרוהפקדת זכרו. . . . זזזז
  

  :ל פה(ב) לחוק הירושה נקבע לגבי צוואה בע23כאמור, בסעיף 
  

שייחתם בידי  יירשמו בזכרון דבריםדברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה,   ב)(  ]23[

רישום, חתימה והפקדה כאמור ; לעניני ירושהויופקד על ידיהם אצל רשם  םשני העדי

  .ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם

  
  :נקבע בהקשר זה (ה) לתקנות הירושה6בתקנה 

  

 על הפקדה של זכרון דברים, בשינויים המחויבים לפי העניןהוראות תקנה זו יחולו,   ה)(  ]6[

  .שמם ומענם של העדים יצוין גם(ב) לחוק, ובלבד שעל המעטפה 23האמורה בסעיף 

  
רק כשמדובר בעדים  (ה) חלה, מטעמים ברורים,6תקנה אך  ;פני שני עדיםב"צוואה בעדים" נערכת אמנם גם 

  לצוואה בעל פה (לאור תפקידם ו"מעמדם").

        
        

                                                           
1

  https://www.gov.il/he/service/will_deposit  
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        " למרשם" למרשם" למרשם" למרשםמסירת צוואהמסירת צוואהמסירת צוואהמסירת צוואה"""". . . . חחחח
  

לבין "מסירת צוואה", מהבחינה המהותית, אין למעשה קשר בין הפקדת צוואה (יהיה אשר יהיה סוג הצוואה) 
   .לכךשסעיפי החוק והתקנות הרלוונטיים מתייחסים, כפי שראינו, גם נובע מכך במאמר,  הנושאאזכור של וה
  

לא רק חל לחוק (א) 75אך סעיף  -, כאשר צוואה נערכת אצל עו"ד, עותק מקורי ממנה נשמר אצלו ןיוכפי שצ
  :)בין אם מדובר בעו"ד ובין אם מדובר בכל אדם אחר(על כל מי "שיש בידו צוואה" במקרה ממין זה, אלא 

  

מיד מי שיש בידו צוואה חייב למסרה, במקור או בהעתק מאושר, לרשם לעניני ירושה   א)(  .75

  .לאחר שנודע לו על מות המצווה

  
  לתקנות הירושה: 8מתייחסת תקנה לענין זה 

  

לחוק, יגיש את המסמך שבידו לרשם לעניני ירושה בציון  75י שחייב למסור צוואה לפי סעיף מ  .8

פרטי זהותו ומענו וכן שמו של המצווה ויקבל אישור על המסירה; דבר המסירה יירשם במרשם 

  צוואות מופקדות.המסמך האמור יישמר בדרך שנשמרות הארצי; 

  
  

        . שמירת סודיות. שמירת סודיות. שמירת סודיות. שמירת סודיותטטטט
  

עצם של הצוואה שהופקדה, אלא גם  תוכנהבסודיות מוחלטת לא רק  וכל עוד מפקיד הצוואה בחיים, יישמר
  . ההפקדה

  בצוואה שהופקדה.  לעיין לבקש"מעונין בדבר" רשאי לאחר הפטירה, 
  לתקנות הירושה: 5ראו תקנה 

  

צוואות וזכרונות דברים על צוואות שבעל פה שהופקדו אצל רשם לעניני ירושה, וכל   א)(  .5

יישמרו בסוד וכל עוד המצווה התיקים והרישומים הנוגעים להם, לרבות המרשם הארצי, 

  .בחיים לא תימסר כל ידיעה עליהם

  נוח.למ םלקבל את פרטי המרשם הארצי הנוגעי מעוניין בדברלאחר מותו של אדם רשאי   ב)(  

מת מצווה שצוואתו הופקדה או נמסרה, רשאי מעוניין בדבר להגיש לרשם לעניני ירושה   ג)(  

בקשה לעיין בצוואה; בבקשה כאמור יצוין הענין שיש למבקש בעיון; ראה הרשם כי למבקש 

, כפי שיקבע הרשם ורשאי רשאי הוא להתיר לו לעיין בצוואה, כולה או חלקהענין בדבר, 

מסירת העתק צילומי למבקש מהחלק שהתיר לעיון; עיון כאמור ייעשה על  הוא להורות

  בנוכחותו של עובד לשכת הרשם.

  
  

        לידי מפקיד הצוואהלידי מפקיד הצוואהלידי מפקיד הצוואהלידי מפקיד הצוואה    החזרת צוואה מופקדתהחזרת צוואה מופקדתהחזרת צוואה מופקדתהחזרת צוואה מופקדת. . . . יייי
  

  (ג) לחוק הירושה:21הזכרנו את סעיף 
  

  צוואה שהפקיד. לקבל בחזרה בכל עתאין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המצווה   ג)(  ]21[

  
  (ו) לתקנות הירושה מתייחסת להחזרת צוואה מופקדת לידי המצווה:6תקנה 

  

ת צוואתו אצל רשם לעניני ירושה רשאי לקבלה בחזרה על פי בקשה בכתב; אמי שהפקיד   ו)(  ]6[

כנגד חתימתו , ימסור לידיו את צוואתו יחקור את זהותו של המבקשהרשם לעניני ירושה 

מהמרשם  יימחקרשם הארצי; דבר ההפקדה , ויודיע על כך למלאישור קבלת הצוואה

  הארצי.
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        !!!!אינה מבטלת את הצוואהאינה מבטלת את הצוואהאינה מבטלת את הצוואהאינה מבטלת את הצוואה    - - - - . החזרת צוואה מופקדת . החזרת צוואה מופקדת . החזרת צוואה מופקדת . החזרת צוואה מופקדת אאאאיייי

  

:לחוק הירושה נקבע אופן ביטולה של צוואה 36בסעיף 
2

  

  

, ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואההמצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי   א)(  .36

כוון בכך ת; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שההשמדת הצוואהואם על ידי 

  לבטלה.

צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את   ב)(  

הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם 

  ספה על האמור בצוואה הקודמת.אין בצוואה החדשה אלא הו

  

, אינה מעידה כשלעצמהאת תוקפה של הצוואה, וההחזרה,  אינה מבטלתהחזרת צוואה מופקדת 
  .על כוונת ביטול

מהחזרת הצוואה שהופקדה, כי הצוואה בוטלה (ונדגים זאת בחלקו  להסיקעם זאת, במקרים מסוימים ניתן 
  האחרון של המאמר).

  

  יב. הפקדת צוואה נוספתיב. הפקדת צוואה נוספתיב. הפקדת צוואה נוספתיב. הפקדת צוואה נוספת

  
כאמור באתר משרד המשפטים, "מי שהפקיד בעבר צוואה לא יהיה רשאי להפקיד צוואה נוספת, אלא אם קודם 

  כל לקח בחזרה כל צוואה שהפקיד".
נערכת צוואה חדשה רק לשם "תוספת", "השלמה" או "תיקון" של צוואה כאשר  ,יש להביא זאת בחשבון

  קיימת.
  

        לאחר הפטירהלאחר הפטירהלאחר הפטירהלאחר הפטירה. . . . גגגגיייי
  

צוואה או זכרון דברים שהופקדו, או צוואה שנמסרה, ותוך שלושה חודשים מיום פטירת  הארצי יש במרשםאם 
יזום הרשם לעניני ירושה בעצמו , מסירת הצוואה) לא הוגשה בקשה למתן צו לקיום הצוואהמיום המצווה (או 

  מתאים. הליך
  

  :לחוק הירושה 76סעיף ראו 
  

נמסרה לו אצל רשם לעניני ירושה או  ופקדו צוואה או זכרון דברים על צוואה שבעל פהה  .76

, ולא הוגשה בקשה לקיום הצוואה תוך שלושה חודשים לאחר מות המצווה או 75צוואה לפי סעיף 

ודעה על כך הלאחר מסירת הצוואה כאמור, הכל לפי המאוחר יותר, ימסור הרשם לעניני ירושה 

  לפי הצוואה ויודיע על כך ברבים; פרטי ההודעה ברבים ייקבעו בתקנות.לזכאים 

  
  :מתייחסת לכך ביתר פירוט לתקנות הירושה 9 התקנ

  

ונודע לרשם לעניני ירושה  זכרון דברים על צוואה שבעל פהאו  צוואההיו במרשם הארצי   א)(  .9

לחוק, יפתח הרשם לעניני ירושה את  76על מותו של המצווה, ונתמלאו התנאים שבסעיף 

המעטפה, יעיין בה, ימסור עליה הודעה בדואר רשום לזוכים על פיה, ואם חזרה הודעה 

  , יודיע הרשם על הצוואה ברשומות.השנשלחה לזוכ

הרשם לעניני ירושה יערוך פרוטוקול על דבר פתיחת הצוואה והעיון בה ויצרף אליו העתק   ב)(  

  מההודעה לזוכים ואישור מסירתה ומההודעה ברשומות אם פורסמה.

  
  
  

                                                           
2

  ראו מאמרי הקודם. הדדיתלביטול צוואה    
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הגשה "שגרתית" של הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה. מתייחסות ל לתקנות הירושה 18- ו 14תקנות 

המבקש מודע לקיום צוואה מופקדת, ובין אם לאו, חייב הרשם לעניני ירושה לערוך בדיקה במרשם בין אם 
  הארצי, האם ישנה צוואה מופקדת, ובהתאם ייקבע המשך ההליך:

  

  לא תקובל בקשה לצו ירושה או לצו קיום אלא אם כן התמלאו כל אלה:  ב)(  ]14[

    ...  

ר הגשת בקשה קודמת לצו ירושה או לצו קיום בבמרשם הארצי אין רישום בד  )7(    

  לרשם לעניני ירושה או לבית דין דתי, בענין אותו עזבון.

הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יברר הרשם לעניני ירושה במרשם הארצי אם   (א)  .18

 פה.-על צוואה שבעלנמסרה או הופקדה צוואה או אם נמסר או הופקד זכרון דברים 

ישלח הודעה בדואר רשום  ...מצא הרשם לעניני ירושה כי מצויה צוואה בקשר לאותו עזבון  (ב)  

  ...על דבר קיומה לזוכים על פיה ועל דבר הגשת הבקשה

  
  

  !!!!. הפקדה אינה "מכשירה" פגמים בצוואה. הפקדה אינה "מכשירה" פגמים בצוואה. הפקדה אינה "מכשירה" פגמים בצוואה. הפקדה אינה "מכשירה" פגמים בצוואהדדדדיייי

  
  (אם כי בחלק האחרון של המאמר נעמוד על חשיבותה הפוטנציאלית). , לכאורההפקדת צוואה הינה "טכנית"

  נציג הרשם לעניני ירושה אינו בוחן את תוכנה של הצוואה. 
השפעה בלתי הוגנת על  -אם נפלו פגמים בצוואה, או בכשירות המצווה, או בנסיבות עריכת הצוואה (למשל 

  הפגמים! תהפקדת הצוואה לא "תכשיר" אהרי ש - המצווה) 
  

פקדה ע"י והאשר נכתבה בפועל ע"י האשה, ו) נדונה צוואה, 7201/00ע "תלדוגמא: בביהמ"ש לעניני משפחה (
הצוואה כולה כתובה " -) לחוק הירושה, "מרכיבי היסוד" של צוואה בכתב יד הינם 1(ב)(25לפי סעיף הבעל. 

  נקבע:  ק הדיןבפס ".בכתב ידו של המצווה

. בשולי טופסי ההפקדה של שני הצדדים רשום ..הצוואה בביהמ"ש ביום אין חולק, כי המנוח הפקיד את •

וידאתי את זהותו של המפקיד הנ"ל וקיבלתי את ' פרוטוקול החתום ע"י מזכיר ביהמ"ש בזו הלשון:

מפקיד חתם בנוכחותי על המעטפה והצהיר כי ה צוואתו המצויה במעטפה סגורה וחתומה בשעווה.

 ...צוואתו מצויה בתוכה'
טענת התובעת, כי בהפקדת הצוואה בביהמ"ש יש כדי לרפא את העדר כתב ידו של המצווה, אין לה ...

קובע בס"ק ב' מהו כוחה הראייתי של הפקדת  'הפקדת צוואה'שענינו  הירושה חוקל 21' סע כל בסיס.

ראיה לכאורה  בפיקדון לפי סעיף זה עד מותו של המצווה תהיהצוואה שהופקדה ונשמרה ' צוואה:

זאת ותו לא! אין  .'שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה

בין הפקדת הצוואה ובין ראיה לאמיתות הצוואה ולגמירות דעתו של המצווה ולא כלום. הפקדת הצוואה 

כל היותר חיזוק ראייתי, אך אין בכוחה להוות תחליף לדרישת כתב ידו בבימ"ש, גם אם יכולה להיות ל

, שבצוואה מסוג זה, היא המהווה את הראיה לרצון 'גרעין' - של המצווה, שהיא דרישה קונסטיטוטיבית 

  .המצווה וגמירות דעתו

  

        . מטרות ההפקדה וחשיבותה. מטרות ההפקדה וחשיבותה. מטרות ההפקדה וחשיבותה. מטרות ההפקדה וחשיבותהטוטוטוטו
  

איננה "חובה", כאמור (אלא אם מדובר בצוואה בעל פה), הרי שהיא  הפקדת צוואהמרות של
  :שונים טעמיםמלהתגלות כבעלת חשיבות, עשויה 

  
  :שענינו צוואה בכתב יד או בעדים - (ב) לחוק הירושה21ית, לפי סעיף ראש

  

 ראיה לכאורהה יצוואה שהופקדה ונשמרה בפקדון לפי סעיף זה עד מותו של המצווה תה  (ב)  ]21[

  .לכל המאוחר ביום ההפקדהושנעשתה  עשה את הצוואהשהאדם הנקוב בה כמצווה 
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] כמצווה עשה את הצוואה";ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה [בצוואהב"מדובר איפוא 
3

  

 משמעית הפקדה תשובה חדאין בועל אף ש - יתר על כן, לעתים מתעוררת מחלוקת לגבי מועד עריכת צוואה
  הצוואה נעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה"."ניתן לדעת לפחות כי , בענין

  
וגם לא  ,למרות שההפקדה הינה פעולה "טכנית", ונציג הרשם לעניני ירושה אינו בודק את הצוואה עצמהית, שנ

לשם הפקדת  ,בעצם התיצבותו האישית של המצווהלעתים את "כשירות המצווה", ניתן מן הסתם לראות 
  .המופקדת צוואתו, ראיה מסוימת לכשירותו (הפיזית, ואף המנטלית) באותה עת; ולרצונו שיינתן תוקף לצוואה

  
, כאמור, את הצוואה, ניתן לעתים "מבטלת"למרות שהחזרת צוואה מופקדת לידי המצווה אינה שלישית, 

  .להסיק מהחזרת הצוואה את ביטולה
החזרת צוואה מופקדת ראה ביה"ד ב, )1082582/1ני האיזורי בתל אביב (תיק בהחלטה שניתנה ע"י ביה"ד הרב

  ראיה נסיבתית לביטול הצוואה: )שלא נמצאה לאחר פטירת המנוחה(

עצם הידיעה שהצוואה הייתה בידי המנוחה לפני פטירתה, והעובדה שהצוואה לא נמצאה עד עתה, לפי  •

  וואה בוטלה על ידי המנוחה.הפסיקה האזרחית, מבססת עילה לכאורה לקביעה שהצ

  :שהתייחס למקרה אחר נכתב )11116/08בע"מ ביהמ"ש העליון ( של ןפסק דיגם להיפך... בו

איננו מתייחס לאופן שבו יש להוכיח טענה בדבר ביטולה של צוואה. לשם דיון בנושא זה  חוק הירושה •

לחוק, שהובא לעיל, מונה שלוש דרכים שבהם ניתן לבטל צוואה: השמדת  36סעיף אזכיר שוב כי 

המערער שלפנינו לא ... הצוואה; ביטולה במפורש; וביטולה מכללא, על דרך של יצירת צוואה חדשה

ער האפשרות לטעון להשמדת הצוואה, שכן . כמו כן חסומה בפני המער..טוען כי נוצרה צוואה חדשה

  הצוואה הופקדה בבית המשפט, והיא נותרה שלמה.

  

עשויה למנוע אובדן של צוואה, נזק שיגרום טמונה בכך, שהיא  חשיבותה העיקרית של ההפקדה
  להשמדת צוואה (או להפיכתה לבלתי קריאה), "שיכחה" בדבר קיום צוואה, וכיוצ"ב.

המשפטים: "הפקדת צוואה בלשכת הרשם לעניני ירושה מבטיחה שלא יינתן, לאחר מות כאמור באתר משרד 
לתקנות  9לחוק ותקנה  76סעיף  (וראו המצווה, צו ירושה או צו קיום צוואה תוך התעלמות מהצוואה שהשאיר"

  , שצוטטו לעיל).18-ו 14הירושה, ותקנות 
  

, חשיבות להפקדתההושמדה בטעות) עשויה להיות  או גם כשמדובר בצוואה קיימת (ולא רק בצוואה שאבדה
  :כך, יכול להעיד על באופן אישי מוכרים ליפרטיו ש אמיתי,מקרה ו

הוא , זאתלמרות  , אךבמרוצת הזמן התערערו יחסיו עם צאצאיו מנישואיו הראשונים ;מצווה נישא בשנית
הצוואה נערכה בפני עו"ד, אשר לא  לספר להם;הוריש להם את עזבונו, מבלי ולצוואה,  לערוךלימים החליט 
פרט  עריכת הצוואה); לאחר ,עם המצווהנוסף ואף לא היה לו כל קשר (הכרות קודמת עם המצווה  והיתה ל

  .עותק של הצוואה המקורית לאשתו השניה גםלצוואה שנותרה אצל עוה"ד, מסר המצווה 
 בכל, היו הצאצאים זוכים הצוואהצו לקיום לצוואה משמעות ברורה לאחר פטירת המצווה: במקרה של 

מחצית מן העזבון (בנוסף יורשת (על פי דין) (על פי דין), היתה האשה  צו ירושההעזבון; ואילו במקרה של 
  למטלטלין ולרכב).

עוה"ד שאצלו נערכה לאחר פטירת המצווה, לא טרחה האשה לגלות כי הוא ערך צוואה ומסר לה עותק; 
מי שיש בידו צוואה (א) לחוק הירושה, "75סעיף כלל לא ידע על פטירת המצווה (ולכן הוא לא נהג לפי הצוואה, 

  .)חייב למסרה, במקור או בהעתק מאושר, לרשם לעניני ירושה מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה"
כי עליו "לשמור  נוסף של הצוואה, לאחיה של האשה, אשר לא ידע למרבה המזל, התברר כי המצווה מסר עותק

  .צו ירושהאלמלא כן, לאחר פטירת המצווה, היה ניתן מן הסתם  על כך בסוד"...
היו דבר קיומה ותוכנה אילו היתה הצוואה מופקדת, אך  - אמנם במקרה ספציפי זה, היה לצאצאים "מזל" 

  ! פטירת המצווהמיד לאחר בכל מקרה,  מתגלים
עלולות להיווצר נסיבות  - מדובר בהסתרה מכוונת של צוואהלא כש -"רגילים" במקרים  אפילומובן כי 

  ע"י הפקדתה. ,בקלותלהימנע מכך ניתן ו, של צוואה קיומה יתגלהשבגללן לא  ,אובייקטיביות

                                                           
3

רכזי של מ"רישום בין  נה לכאורהבחא) לחוק 2(א)(160סעיף ב , ישלמרות שניתן להפקיד גם צוואה בפני רשותאגב,   

  ."שהופקדוושל צוואות  שנעשו בפני רשותצוואות 
(א) לחוק אל "מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי 21סעיף מהתיחסות משתמעת גם  "אבחנה"אותה 

  פקידה". האל "צוואה שנעשתה בפני רשות מותר ל מתייחסלחוק (ה) 22סעיף בעוד שלהפקידה..." 
כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה  "צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה ,(ו) לחוק22סעיף לפי 

ני רשות, יש לצוואה בפ ומכאן כי - (ב) לחוק)21(נוסח דומה לסעיף  ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה"
  ה.ת הצוואבהפקד אינו מותנה במקרה זה כח ראייתי דומה, אשר
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  }6.10.2018 #,1עדכון {

  

חשיבותה העיקרית של ההפקדה " - 'הפקדת צוואות במרשם הארצי'בנושא המקורית  בסקירהכפי שצוין 

שהיא עשויה למנוע אובדן של צוואה, נזק שיגרום להשמדת צוואה (או להפיכתה לבלתי  טמונה בכך,

  ".קריאה), 'שיכחה' בדבר קיום צוואה, וכיוצ"ב

  

התפרסמה טיוטת תיקון לתקנות הירושה (ראו באתר 'קשרי ממשל', בכתובת   24.5.18-ב

http://www.tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx:(  

  

  

  

תזכירי חוק מופצים על ידי משרדי ממשלה יובהר, כי לא מדובר ב"הצעת חוק", אלא ב"תזכיר" בלבד; 

  בטרם פרסום הצעת חוק רשמית, לשם דיון וקבלת תגובות.

  

  כאמור בדברי ההסבר שנלוו לטיוטה:

  

  

  

 גיבוי אגרכמ ישמש אשר, ירושה לעניני ברשם המופקדות צוואות ייסרקו אליו מאגר להקים וצעלפיכך, ה

  . הושמד או ניזוק, אבד שהופקד הצוואה מקור בהם למקרים, אלקטרוני

  .הגיבוי קובץ גם ימחק, יבחזרה צוואתו את לקבל יבקש הצוואה מפקיד בו במקרה

  

  וטת התיקון שפורסמה, ודברי ההסבר:למתענינים, מצורפים טי

https://drive.google.com/open?id=1nAk4xlTwAvoKGg3YxmPgYQT8ayWbyBGR  
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  }8.1.19 #,2עדכון {

  

פני הפקדת ; בתמצית, נקבע כי ל6. התיקון העיקרי נעשה בתקנה 3.1.19- התיקון לתקנות הירושה פורסם ב

צוואה במרשם הארצי, תיסרק הצוואה באמצעות סריקה ממוחשבת לשם גיבוי הצוואה המקורית, תוך 

שיבטיחו את שמירת קובץ המחשב בצורה נאמנה למקור וכי לא יהיה ניתן לשנות  - נקיטת אמצעים סבירים 

וש בעבודת את תוכן המסמך לאחר הסריקה; שיבטיחו את המסמך מפני חדירה לקובץ המחשב ושיב

המחשב שעלולים לפגוע בנאמנות הקובץ למקור; ויגנו מפני עיון לא מורשה במסמך בידי אדם שאינו 

 מוסמך לכך.

עוד נקבע בתיקון, בין היתר, כי אם המפקיד יבקש לקבל חזרה את צוואתו המופקדת, יימחק לצמיתות גם 

  שה.קובץ המחשב המכיל את הצוואה הסרוקה, ממחשבי הרשם לעניני ירו

בנוסחה המעודכן, אם נודע לרשם לעניני ירושה על מות המצווה, ייפתח קובץ המחשב המכיל  9לפי תקנה 

  את הצוואה הסרוקה אם "הצוואה המקורית שהופקדה הושמדה, הושחתה או שלא ניתן לאתרה".

צוואות שכבר , ויחול על צוואות שיופקדו לאחר מכן. 2019התיקון לתקנות הירושה ייכנס לתוקפו באוגוסט 

"אלא אם כן ביקש המצווה  -הופקדו אצל הרשם לעניני ירושה (או יופקדו עד המועד האמור), ייסרקו 

חודשים מהמועד שבו תפורסם  3שצוואתו לא תיסרק" (את הבקשה יש להגיש בכתב או בדוא"ל, תוך 

  הודעה לציבור בענין).
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