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 24(ב) 78, הג� שהוא מוסמ. למנות מנהל עיזבו  בתנאי� הנקובי� בסעי- לרש� לענייני ירושה

 25(א) לתקנות הירושה המקנה לכאורה סמכות זו ג� �37(א) ו31לחוק ועל א- לשונ  של תקנות 

 26  ., הדגשות לא במקור)164(עמ'  "לרש� לענייני ירושה

  27 

 28  בהמש�:ו 

 29 

 30(א) לתקנות הירושה, הבקשה למינוי מנהל עיזבו  זמני לעיזבו  תוגש לבית 31על א- תקנה "

 31, ג� א� הבקשה היא לרש� לענייני ירושה אי  סמכות למנות מנהל עיזבו  זמניהמשפט. 

 32 .במקור) �אינ ותדגשה(ש�;  ""בהסכמת" כל הצדדי� הנוגעי� לעניי 

 33 

 34שני�,  15&לפני ככבר שר חר( כי נכתבו שלעיל א �לדברי , בכל הכבוד,אני מוצא להצטר(מוצא  .19

 35 .  הביאו לשינוי בחקיקה טר�

  36 
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 12מתו�  6

 1הירושה נעדר סמכות  רשמתלחוק הירושה,  77לנוכח האמור בסעי(  אשר על כ� סבורני כי .20

 2למעלה מ� הצור�, אוסי( למנות מנהל עיזבו� זמני ודי במסקנה זו כדי להורות על קבלת הערעור. 

 3 .הרשמת ואבח� את גדרי סמכות

  4 

 5(א) 31מכח תקנה  2המשיב סמכות להורות על מינויו של  לרשמתכזכור, טועני� המשיבי� כי  .21

 6 מסרו הסכמת�. הנוגעי� לעניי�לתקנות משו� שכל 

 7 

 8האחי� טענו כי בשל היות� נושי� של העיזבו� בסכו� מהותי העולה כדי מאות מיליוני דולרי�  .22

 9. לפיכ� טענו האחי� כי א( א� 'המעוניי� בדבר'וא( כצד  'הנוגע בדבר'יש להחשיב� כצד 

 10הרי שבלית הסכמת�  ,הירושה מסורה הסמכות לקבוע מינויו של מנהל עיזבו� זמני לרשמת

 11. המשיבי� טענו מצד� כי רק לרשמתלהגיש הבקשה לבית המשפט ולא חובה היה  ,לבקשה

 12. מוסיפי� מטרת החוקד ל, בניגווכי אי� להרחיב את המעגל הנוגע לעניי�היורשי� נחשבי� לצד 

 13ע� הגיונ� של דברי�, שכ� ככל שיינת� המשיבי� כי קבלת שיטת� של האחי� לא תתיישב 

 14ויסכל, הלכה למעשה, את  הרי שהדבר יביא להתדיינויות עד בלי ק3 ,לנושה מעמד של יורש

 15 . לית� צו למינוי מנהל עיזבו�, בי� זמני ובי� קבועסמכות הרשמת 

 16 

 17ופרשנות� של מונחי� אלו מעונייני� בדבר' או כ' 'נוגעי� בדבר'כשאלת הגדרת� של צדדי�  .23

 18 , לאמור:הנ"לשילה  שמואלפרופ' ספרו של מוצאי� אנו ב ,למשל ,נדונה בפסיקה ובספרות וכ�

  19 

 20 ס לגדר "מעוניי  בדבר"; הראשונה...נראה איפוא שישנ  שלוש גישות לגבי השאלה מי נכנ"

 21ולפיה כל המרגיש, באופ  סובייקטיבי, שיש לו עניי  בדבר, רשאי להתנגד לקיו� הצוואה; 

 22השנייה היא... שצריכה להיות הנאה ממשית למתנגד, א. זו יכול להיות ג� עקיפה, עתידית 

 23או א- אפשרית ולא רק ודאית; השלישית... הדורשת שלמתנגד יהיה אינטרס ממוני 

 24(ש�,  "  בהווה ולא בעתיד. לא די באינטרס ערטילאי סובייקטיביאובייקטיבי של ממש בעיזבו

 25  ואיל�). 41עמ' 

  26 

 27) נקבע 9.8.05(פורס� בנבו,  הילאנה כאמל עאסי נ' חביב עאסי 3154/94ברע"א עוד נוסי( כי  .24

 28ה"נוגע  י  בדבר" רחבה מזו של הדיבור "הנוגע בדבר".ימשמעותו של הדיבור "המעונכי: "

 29פי די  או כזוכה �י שטוע  לזכות הנאה "ישירה" בעיזבו  כיורש עלבדבר" הוא, לשיטתי, מ

 30י  בדבר" יכול שיהיה ג� מי שטוע  להנאה "עקיפה" מ  העיזבו  יפי צוואה, בעוד שה"מעונ�על

 31  ). 253" (ש�, עמ' מכוחו של יורש או זוכה כאמור

  32 

 33, )25.12.06(פורס� בנבו,  פלוני נ' בית הדי  הרבני הגדול ירושלי� 8550/06בג"3 ג� לעניי� זה ר' 

 34  .  נוגע בדברולא בגדר , בדברמעוניי� לפיו נושה הוא בגדר 

  35 
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 12מתו�  7

 1הנוגע כי קיי� קושי לא מבוטל בקבלת גישת� של האחי� להיות� צד מ� האמור לעיל עולה  .25

 2, מה ג� שהמשיבי� העלו קושי מבורר בקבלת גישת� של האחי�. לשיטת� של המשיבי�, בדבר

 3א� , שגיו� רב או בכלל בהכתרת כל נושה של העיזבו� כצד הנוגע בדבראי� היהמקובלת עלי, 

 4ג� במקו� בו למנות מנהל עיזבו�, סרבול כבד בהפעלת סמכות הרשמת תאמר כ� תגרו� ל

 5יאלצו לתור סמכות זו בלתי שנויה במחלוקת (קרי: מינוי מנהל עיזבו� קבוע), שכ� היורשי� 

 6להורות על מינוי,  מוסמכת מתהרשתהא אחר נושי העיזבו� ולקבל הסכמת�, אשר בילתה, לא 

 7כאמור. אי� ספק כי דרישה מאת יורשי� לתור אחר כל נושי המנוח לש� קבלת הסכמת� למינוי 

 8  , עלולה להיות מלאכה קשה וייתכ� מכבידה ביותר. קבוע מנהל עיזבו�

 9 

 10 הנוגעי� בדברמצויי� מצאתי להביא בתרשי� את האופ� שבו זו סוגיה על מנת לסכ�  .26

 11  .   'נוגע בדבר'להבדיל מיורש שהוא  'מעוניי� בדבר', כאשר נושה הוא בגדר והמעונייני� בדבר

  12 

 13הוא ג�  מעוניי� בדבר, אול� לא כל מעוניי� בדברהוא ג�  נוגע בדברמתו� התרשי� עולה כי כל  .27

 14מעגל המעונייני� בדבר יהיה רחב ממעגל הנוגעי� בדבר ולמצער, . עוד עולה כי לעול� נוגע בדבר

 15 מעגל הנוגעי� בדבר לא יכול להיות רחב ממעגל המעונייני� בדבר.

 16 

 17'. לפיכ� נדחית טענת נוגעי� בדבראשר על כ� מצאתי לדחות טענת האחי� משו� יש לראות� כ' .28

 18לבקשה למינוי מנהל האחי� כי יש לבטל את החלטת רשמת הירושה שניתנה בלית הסכמת� 

 19  העיזבו� הזמני.

  20 

 21 :ובמסגרת הערעור למינוי מנהל עיזבו  זמניבבקשת� האחי� מעמד . 2ג.

 22 

 23יהא רשאי לערער החלטה, העצמו נפגע מ הרואה 'מעוניי� בדבר'בהתא� לחוק, נושה שהוא בגדר  .29

 24", "ערעור על החלטת רש� לעניני ירושהא לחוק שכותרתו 151בהתא� לסעי( על ההחלטה 

 25הרואה עצמו נפגע מהחלטת רש� לעניני ירושה רשאי לערער עליה לפני בית המשפט "ולפיו: 

 26  .", שידו  בערעור בשופט אחד151המוסמ. לפי סעי- 

  27 

  28 

  29 

  30 

 31 

מעוניי�  
בדבר

נוגע  
בדבר
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 12מתו�  8

 1הירושה סמכות להורות על מינוי מנהל עיזבו� זמני או  לרשמתעיננו רואות כי א( א� תאמר כי  .30

 2 'המעוניי� בדבר'עד להגשת ערעור לא ניתנת לצד ש, הרי הנוגעי� בדברקבוע בהסכמת כל 

 3וזאת להבדיל מכל הלי� ערעור אחר  להשמיע קולו בקשר ע� מינוי מנהל העיזבו�ההזדמנות 

 4יש ונית� לקבל ראיות ולהגיע לממצאי� . לפיכ�, להתדיינות בי� צדדי� שניהמהווה גלגול 

 5 . הירושה רשמתעובדתיי� במסגרת הלי� ערעור על החלטת 

 6 

 7מותיר הצור� במת� הכרעה ג�  27.11.18וביטול החלטת רשמת הירושה מיו� מאחר ער כי, יו .31

 8, כפי בבקשה למינוי מנהל עיזבו� זמני שהגישו האחי� הרי שיש להוסי( ולבחו� בקשת�

 9 כפי הוראות החוק והדי�. ו 18&11&63001עתירת� בת"ע 

 10 

 11הזכות  לה�קיימת ש הרי ,בדבר''המעוניי� לאור קביעתי שלעיל לפיה האחי� נחשבי� כצד  .32

 12(לעניי� זה ר'  (א) לחוק78 &ו 77הוראות סעיפי�  כפי –להגיש בקשת� למינוי מנהל עיזבו� זמני 

 13והאזכורי�  323&321, תוספת שישית, עמ' 2000(מהדורת  דיני ירושהג� ספרו של ב' קראוס, 

 14 נגד ישראל גלבוע הכונס הרשמי כמפרק בנק צפו  אמריקה 11/89המופיעי� ש� כגו� ע"א 

 15, 235, 212, 1952 –) וכ� הצעת חוק הירושה, משרד המשפטי�, התשי"ב 9.6.92(פורס� בנבו, 

 16 א לעיל.151, בהתא� לסעי( הרשמתלהשיג על החלטת  וכ� –)) 5סעי( 

 17 

 18וה� בקשה בהלי� נפרד למינוי מנהל  הרשמתבשי� לב כי, בפועל, בפני ה� ערעור על החלטת  .33

 19שמצאתי כי לבית המשפט הסמכות לדו� בערעור ולית� סעד בכל הנוגע למינוי עיזבו� זמני, הרי 

 20לחוק, להורות  77עוד אזכיר את סמכותו של בית המשפט, בהתא� לסעי( מנהל עיזבו� זמני. 

 21 .  א( מיוזמתועל מינוי מנהל עיזבו� זמני, 

  22 

 23  :. מינוי מנהל עיזבו  זמני לעיזבו  המנוח3ג.

 24 

 25של האחי� בהגשת� בקשה למינוי מנהל עיזבו� יש לדו� במידת עתה לאחר שהובהר מעמד�  .34

 26הצור� במינוי מנהל עיזבו� ובזהותו של הגור� המתמנה. בעניי� זה טענו האחי� כי לאור היק( 

 27הרי שק� טע� של ממש להורות על מינויו של  ,הנכסי�, המחלוקות וההתחייבויות של העיזבו�

 28עד למת� צו לקיו�  , התביעות וההתחייבויות של המנוחמנהל עיזבו� זמני לניהול וכינוס הנכסי�

 29בהמש� לכ� סבורי� האחי� כי ג� לאחר קבלת הצו יהא טע� צוואת המנוח או צו ירושה כדי�. 

 30גרת להורות על מינויו של מנהל עיזבו� קבוע וזאת בשי� לב לענייני� שיש לנהל ולבצע במס

 31כל אחד בדרכו שלו הרי  –ו בהלי� למינוי העיזבו�. בשי� לב כי ג� המבקשי� וג� המשיבי� פנ

 32ה אי� חולק כי קיי� צור� של ממש במינויו של מנהל עיזבו� ולפיכ� המשכו של הדיו� ששלמע

 33 יתמקד בזהותו של הגור� המתמנה. 

 34 
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 12מתו�  9

 1בנו, שותפו ויורשו של  ,2המשיב הירושה למינויו של  לרשמתכאמור לעיל, המשיבי� עתרו  .35

 2המנוח על פי די� (וג� על פי הצוואה שטר� נית� צו לקיומה) למנהל עיזבו�, בעוד שהאחי� עתרו 

 3למינוי גור� ניטראלי אשר לא יהיה מצוי בניגוד ענייני� בי� תפקידו כמנהל עיזבו� לבי� 

 4המשיב היותו של  נוס( על כ� ציינו האחי� כי בשל האינטרסי� הפרטיי� שלו ושל בני משפחתו.

 5שות( במשרד עו"ד יחד ע� המנוח, ושבעבור הייעו3 המשפטי שהעניק המנוח יש לגבות שכ"ט  2

 6שבחלקו שיי� למשרד ובחלקו שיי� ליתר השותפי� ישירות, הרי שגובר הצור� במינוי מנהל 

 7  עיזבו� חיצוני.

 8 

 9סי העיזבו� על ידי המשיבי� מצד� טענו כי אי� כל תימוכי� לטענה כי קיי� חשש להברחת נכ .36

 10שנות קיומו של הלי� הבוררות, לא חמשת מנהל העיזבו� הזמני וזאת א( בשי� לב כי במש� כל 

 11הוגשה א( בקשה למת� סעד זמני להבטחת תוצאות פסק הבורר ולמניעת הברחת נכסי� על ידי 

 �12 בעלי המנוח או מי מטעמו. עוד הוסיפו המשיבי� כי האחי� אינ� נושי� ואינ� בעלי חוב כי א

 13  יכי בוררות שטר� הגיעו לכדי סיו�.די� בהל

  14 

 15זבו  מתמנה על ידי בית ימנהל הענדמה כי הדיו� בעניי� לא יהיה של� אילולא אזכיר כי " .37

 16המשפט והוא ממלא חובותיו בכפו- להוראותיו של בית המשפט ובתחומי� מוגדרי� רק על 

 17הסדרת תחומי פעולתו של פי אישורו של בית המשפט. משמע, המחוקק אימ% שיטה של 

 18� על ידי בית המשפט. פיקוח זה יהשוט- המקו חזבו , בה יש תפקיד מכריע לפיקוימנהל הע

 19אי  לראותו רק כהתערבות מזדמנת בנסיבות יוצאות דופ , אלא כפיקוח על קבוע ומתמש.... 

 20ו נבע זבו  נושא בתפקיד של נאמנות שהוטל עליו על ידי בית המשפט וג� א� מינויימנהל הע

 21הרי אי  הוא עושה דברו של אותו מעוניי , כלל וכלל, ונאמנותו היא  –מבקשת מעוניי  בדבר 

 22זבו  אינה מצטמצמת ליורשי ילבית המשפט אשר מינה אותו... חובת הנאמנות של מנהל הע

 23" זבו , נושי� של יורש וכו'יכנושי הע �זבו , אלא תחולתה א- על כל צד שלישי מעוניי יהע

 24 . )321עמ'  , תוספת שישית)2000(מהדורת  דיני ירושה, (קראוס,

 25 

 26ראוי שייעשה א( כ� ו כמנהל עזבו� יתמנהיורש על פי הדי� אי� מניעה כי עוד יש להזכיר כי  .38

 27יחד ע� זאת סבורני כי במקרי� בה� . זבו� הוא עניי� פשוט ונקודתייבמקרי� בה� ניהול הע

 28, או למצער, טועני� רבי�, נושי� משמעותיי�זבו� רחב היק( וכשקיימי� יורשי� ימדובר בע

 29, ענפה של נכסי� והתחייבויותרחפת ממעל מערכת ממעל לנשיה משמעותית ביותר, כאשר 

 30 הרי –ולו מסיבות סובייקטיביות בלבד  –כשאי� כל אמו� בי� הנושי� לבי� מנהל העיזבו� 

 31 פ� מכ�. יוא( להאינה חותרת להשגת אות� התוצאות יחידי שהותרת יורש כמנהל עיזבו� 

  32 

  33 

 34 
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 1פעולות הנגועות בניגוד  האוסרת על מנהל עיזבו� לבצעת חוק ברורה הוראעל א( שאי� למעשה,  .39

 2(ר'  תהמשפט ייש� הוראה בעניי� ניגוד אינטרסי� בדר� היקש מדיני הנאמנו, בית אינטרסי�

 3 6330/01ת"ע (ת"א) בעניי� זה ר' ג� עוד  .))13.7.78(פורס� בנבו,  מוברמ  נ' סגל 604/77ע"א 

 4"... עשוי ביהמ"ש שלא להידרש למנות כי: ש� נקבע  )18.10.01(פורס� בנבו,  קליש נ' קליש

 5כמנהל עיזבו , אד� אשר האינטרס הפרטי שלו עומד בניגוד לחובת הנאמנות שלו כלפי בית 

 6  .לפסק הדי�) 6(עמ'  עיזבו ..."המשפט בתוק- תפקידו כמנהל 

  7 

 8לפיכ�, ובשי� לב למורכבות עיזבו� המנוח, התביעות המתבררות ויתר הענייני� שהובאו  .40

 9הרי שיש לדברי� משקל של  ,לידיעתי על ידי הצדדי�, וא( א� אי� בה� כדי לקבוע מסמרות

 10כי יש לקבוע סבורני ובכל הכבוד וההערכה, ממש במסגרת בקשה למינוי מנהל עיזבו� זמני, 

 11  זהותו של מנהל העיזבו� בזהירות המתבקשת.

  12 

 13  :לרבות הענייני� שלהל� ,טענות הצדדי�מכלול את שקלתי לאחר שולאור כל האמור לעיל,  .41

  14 

 15 ;ואופי הנכסי� נכסי העיזבו�היק(   .א

 16 לערעור); 52די המנוח בחייו (ר' ס' אופ� ניהול נכסי המנוח על י  .ב

 17 לערעור); 53להחזקת כספי� (ר' ס'  השימוש במבני� של קרנות נאמנות  .ג

 18 חובות העיזבו�;  .ד

 19 ;ההליכי� המשפטיי� שהעיזבו� נדרש אליה�  .ה

 20 ות( במשרד עו"ד שהיה שיי� למנוח;ש 2המשיב היותו של   .ו

 21יות השייכי� לעיזבו� אביו ע� הנכסי� וההתחייבו 2המשיב ידיעותיו והיכרותו של   .ז

 22 המנוח;

 23  אמו�, בלשו� המעטה.מערכת היחסי� בי� הצדדי� אינה מושתתת על   .ח

  24 

 25כמנהל עיזבו� יחיד עשויה לסכל את התכלית שביסוד  2המשיב הגעתי למסקנה כי מינויו של 

 26מינויו של מנהל עיזבו� זמני ולהביא לרמת פיקוח והתערבות מצדו של בית המשפט העולה על 

 �27בע דהש�בת פוקס, עו"ד בעניי  עיזבו  הברונית 5650/99"ע (ת"א) (לעניי� זה ר' ת הדרוש

 28, אגב אפשרות ליצירת נזקי� )28/06/99 ,(פורס� בנבו ואח' דור�רוטשילד ז"ל נ' עמותת בת

 29 . 'המעונייני� בדבר'' וא( לכל הנוגעי� בדברלכל '

 30 

 31 ... יחד ע� עו"ד , אשר מוסכ� על כל היורשי�,2המשיב אשר על כ� הריני להורות על מינוי  .42

 32לחוק  80סעי( מ�, כהוראת כתבי הסכמה מטע כפו( לקבלתכמנהלי עיזבו� זמניי� במשות( ב

 33 כאשר המינוי הוא למש� חצי שנה. ימי�,  10בתו� 

 34 
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 1בטר� נעילה ברצוני להוסי( כי לא נעלמו מעיניי טענות המשיבי� לכ� שההלי� שבפניי הוא  .43

 2הלי� ערעורי ולפיכ� אי� לקבל ראיות בשלב זה. יחד ע� זאת, יוזכר כי במסגרת ההכרעה 

 3 נתתי דעתי לעובדות בלתי שנויות במחלוקת וכ� לעוצמת הלהבות שבי� הצדדי�.ערעור זה ב

 4עוד אזכיר כי משהרש� אינו ערו� ו/או אינו מוסמ� לשמוע ראיות מצד מי שיש לו פתחו� פה 

 5א לחוק, המאפשרת דיו�, 151בנושא מינוי מנהל עיזבו� זמני, הרי שלש� כ� נועדה הוראת סעי( 

 6 כפי שנעשה במקרה זה.

 7 

 8מצאתי לדחות טענות המשיבי� בעניי� זה ולקבל, באופ� חלקי את טענות האחי� שר על כ�, א .44

 9למיהות מנהלי העיזבו� הזמניי�. לאחר ששקלתי בדבר, אינני רואה פסול בא� מנהלי העיזבו� 

 10הזמניי� יערכו ביניה� מעי� 'חלוקת עבודה' באשר לניהול העיזבו� ובכלל זה להתמודדות ע� 

 11 2משיב נית� רק לשער ולהניח כי ל ., והכל באישור בית המשפטמול האחי� תוהליכי הבורר

 12 מידע חשוב באשר לאותה בוררות, וכי סיועו יטיב לעיזבו� כולו.

 13 

 14בי� האחי� לבי�  'קו תקשורת נקי מרעשי�'מנגד, במינוי מנהלת עיזבו� נוספת, אני מאפשר  .45

 15 פחת באופ� ניכר.מנהלי העיזבו�, ומניח כי עוצמת הלהבות שבי� הצדדי� ת

 16 

 17. כידוע, לא הקפיד במילוי אחת מהחלטותיי, ככתבה וכלשונה 2המשיב בשולי הדברי� אזכיר כי  .46

 18הוא קוד� כל זרועו הארוכה של בית המשפט ובית המשפט  –כל מנהל עיזבו�  –מנהל עיזבו� 

 19ואמש נמסרה הודעה מאת המשיבי�, אשר נועדה  לא יסכי� ע� אי קיו� החלטות באופ� דווקני

 20ניכר . מאחר ולבית המשפט אי� ספק באשר למידת ידיעת הדי� אצל הצדדי� וב"כ, תלרכ� זא

 21זכיר מה� גדרי סמכותו בית המשפט כל אימת שמנהל עיזבו� אינו מקיי� כי אי� כל צור� לה

 22 .אחר החלטות שיפוטיות

 23 

 24סעד זמני הנתו� לשינויי� כל אימת שהנסיבות בחינת זה הוא, מ� הסת�, בעוד אזכיר כי צו  .47

 25. כידוע, בית המשפט יהיה מוסמ� להידרש בעתיד ה� לנחיצות הצו וה� לזהות תצדקנה זאת

 26 מנהלי העיזבו� הזמניי�, הכל בהתא� לדי�.

 27 

 28  סיכומ� של דברי�:  �ד'

  29 

 30 הריני להורות כדלהל�: ,אשר על כ� .48

 31 

 32 27.11.18מיו� הירושה מתקבל כ� שהחלטת רשמת  18&12&33693הערעור שהוגש בע"ר   .א

 33 מבוטלת. –

 34 
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 1, בכפו( המנוחעיזבו� מתמני� כמנהלי עיזבו� משותפי� זמניי� ל... עורכת הדי�ו 2המשיב   .ב

 2 לקבלת הסכמת�.

 3 .מיו� קבלת הסכמת מנהלי העיזבו� כפי שקבעתי לעילחודשי�  6תוק( המינוי למש�   .ג

 4התביעות שהוגשו מטע� את נכסי העיזבו�, לרבות  ווינהל ויכנס י�העיזבו� הזמני ימנהל  .ד

 5 עריכת שומה של נכסי העיזבו�.האחי� ול

 6ממועד המינוי  יו� 60המשפט ע� העתק לאפוטרופוס הכללי תו� &פרטה תוגש לבית  .ה

 7 .בפועל

 8 בנסיבות העניי� איני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.  .ו

 9  ותשיב למערערי� את הפיקדו� שהופקד. גור את כל התיקי� שבכותרתהמזכירות תס  .ז

 10 החלטתי ניתנת לפרסו� בהשמטת פרטי� מזהי�.  .ח

  11 

  12 

 13  , בהעדר הצדדי�.2019ינואר  22, ט"ז שבט תשע"טנית� היו�,  

  14 

 15 

  16 




