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 בית משפט לענייני משפחה במחוז ת"א

  
 פלונית  נ' אלמוני ואח' 50982-02-12תמ"ש 

 
 

 
 נפתלי שילה כב' השופט בפני 

 
 

 התובעת
 
  פלונית 

 
 

 נגד
 

 הנתבעים
 
 אלמוני.1
    
 
 אלמונית. 2
 . אלמונית3
 
 י'. עיזבון המנוח 4

  ע"י מנהל העיזבון    
 

 "פסקדין": כותרת
 הכרה בפסולת דין כידועה בציבור.

 
 

 פסק דין
 

ז"ל ואם כן, האם מגיע לה מחצית מרכושו וכן  י'האם התובעת היתה ידועה בציבור של המנוח 

 ?מן העיזבוןמזונות 

 

 וטענות הצדדים רקע עובדתי  א.

 

ו של המנוח. , התגוררה התובעת בדירת18.6.10ועד לפטירת המנוח ביום  2003החל משנת  .1

 .59והתובעת גרושה בת  76בעת שהכירו, היה המנוח אלמן בן 

 

ואביה מונה לאפוטרופסה.  לאחר פטירת  2.7.87התובעת הוכרזה כפסולת דין ביום  .2

אביה, מונתה הקרן לטיפול בחסויים לאפוטרופוס על התובעת, על פי צו בהמ"ש מיום 

8.8.95. 

 

מנוח ניהלו חיי משק בית משותף והתנהגו  כבני זוג לכל בעוד שהתובעת טוענת כי היא וה .3

דבר ועניין ולכן יש להכיר בה  כידועה בציבור של המנוח, טוענים יורשי המנוח, שהם 

, כי התובעת הייתה  רק מטפלת של המנוח ואין להעניק לה  כל זכות 1-3הנתבעים 

 מעיזבונו.
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, שנערכה בפני הנוטריון עו"ד מוזס 21.10.07 על פי צוואתו האחרונה של  המנוח מיום .4

 –(  ב "'ז)להלן: " 1ואשר קוימה על ידי בית המשפט, זכה בנו של המנוח, הנתבע מס' 

 10% –, זכו ב 2-3מעיזבונו ואילו שני נכדי המנוח  מבנו השני, שהם הנתבעים  90%

 .   4נתבע מס' למנהל עיזבון המנוח, שהוא ה 12.5.12מעיזבונו. עו"ד חן מונה ביום 

 

 35(ומיד לאחר מכן, )עמ' 21.10.07בו ביום שבו חתם המנוח על הצוואה האחרונה הנ"ל ) .5

" )להלן: הסכם אירוח ומגורים משותפים( חתמו התובעת והמנוח על "25שורה 

"(, שנערך אף הוא ע"י  עו"ד מוזס,אשר טיפל בענייניו המשפטיים  של המנוח ההסכם"

 שנים רבות.

 

 סכם נקבע בין היתר כי:בה .6

 

הואיל ולפני כארבע שנים נוצרו בין הצדדים יחסי חברות הנמשכת ביניהם גם בימים " 

 אלו...

הגיע בינתיים לגיל גבורות והוא זקוק לתמיכה ועזה פיזית ומנטלית בחיי  וי'והואיל  

 היום יום,

ים מטפלת תעיבקרוב לעשרים שנה וכוחה עמה והיא תומכת ול י'צעירה מ וא'והואיל  

על בסיס של ידידות וחברות וללא תשלום תמורה  –כאשר הוא נזקק לעזרה והכל  י'ב

 עבור עזרתה ותמיכתה כאמור, א'ל י'כלשהי מאת 

 –י'ב א'והואיל והוסכם בין הצדדים כי מתוך נוחיות וכדי להקל על עזרתה ותמיכתה של  

... ללא תשלום י'דירתו של להתגורר ב א'עברה  –שכאמור נעשית ללא תמורה כלשהיא 

אלא במסגרת אירוח  –וללא ניהול משק בית משותף  י'ל א'דמי שכירות כלשהם מאת 

אחד של  –בדירתו והכל מבלי להפוך ידועים בציבור  י'מתארחת אצל  א'לפיו  –בלבד 

 השני...

י אין במגורים המשותפים כדי ליצור ביניהם יחסי ידועים בציבור או ליצור חבות כלשה 

בדירה  א'של צד כלפי משנהו, כל צד רשאי לפרק את החברות ולסיים את האירוח של 

 –וזה כל אימת שצד כלשהו ירצה בכך מבלי שיזדקק לתת הסברים או נימוקים למשנהו 

יהוו או יבססו עילה לתביעות  י'ומבלי שהחברות ו/או המגורים המשותפים בדירתו של 

יעות לפיצויים או תביעות כספיות כלשהן של צד כלשהן של צד כלפי משנהו לרבות תב

 אחד ממשנהו...

לא יהיה לצד כלשהו, תביעות כלשהן כלפי משנהו או כלפי עזבונו של הצד שנפטר או  

 כלפי מי מיורשיו לרבות תביעת זכאות לפיצוי כלשהו...

 שום צד לא יהיה רשאי בשום מקרה לתבוע מזונות מהצד השני ושני הצדדים  מצהירים 

כי לכל אחד מהם ישנה הכנסה מספיקה וסבירה מרכושו ו/או מקור הכנסה 

 שמאפשרים לו גם בעתיד מחיה ברמה נאותה...

לאחר אריכות ימים של מי מהם, לא יהיו לזה שנותר בחיים ו/או ליורשיו של הנותר  

 זבונו של זה שהלך לעולמו...".יזבון או לחלק מעיבחיים... תביעות כלשהן לע
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ר פטירת המנוח ומשילדי התובעת סברו כי הקרן לטיפול בחסויים לא דאגה לאח .7

לאינטרסים של התובעת כראוי, הגישה ביתה של התובעת הגב' ב', בקשה להתמנות 

לאפוטרופוסעל התובעת במקום הקרן לטיפול  בחסויים.בית המשפט נעתר לבקשתה 

כוש החסויה )החלטת כב' מונתה הגב' ב' לאפוטרופוס קבועה לגוף ולר 3.1.12וביום 

 (.49933-02-11השופטת ז'יטניצקי בתיק א"פ 

 

התובעת טוענת בתביעתה, כי היא והמנוח ניהלו חיי זוגיות לכל דבר ועניין. הם בילו יחד,  .8

חגגו יחדיו אירועים משפחתיים, ביקרו אצל קרובי משפחתם יחדיו וניהלו משק בית 

מה  עם המנוח יחסי אישות,  העניקה לו חום משותף כמו זוג נשוי. לטענתה, היא קיי

 ואהבה, בישלה וטיפלה במשק הבית "והייתה לו אישה נאמנה".

 

התובעת טוענת כי כלל לא ידעה מה משמעות ההסכם שהיא חתמה עליו ובכל מקרה,  .9

 מאחר והיא פסולת דין, אין כל תוקף להסכם.

 

ל ידועים בציבור, מגיע לה מחצית התובעת טוענת גם, כי לאור הלכת השיתוף החלה ע .10

 מעיזבונו של המנוח.

 

 כמו כן, התובעת עותרת לקבל מזונות משקמים מעיזבונו. .11

 

הנתבעים טוענים כי יש לדחות את התביעה מאחר שהתובעת כלל לא הייתה ידועה  .12

בציבור של המנוח אלא מטפלת בלבד )כאמור בכתב ההגנה(.לדבריהם, לכל היותר )לפי 

תם בסיכומים(,בין התובעת למנוח היה  הסדר נוח וענייני על בסיס חברות וידידות גרס

לסיכומי הנתבעים(. לטענתם, התובעת והמנוח לא ניהלו משק בית  4.6בלבד )סעיף 

(,מגוריה של התובעת בדירת המנוח 2-3לכתב ההגנה מטעם הנתבעים  12משותף )סעיף 

לסיכומי הנתבעים( ולא הייתה להם כל  15.4ף היו על בסיס של אירוח וחברות בלבד )סעי

לכתב ההגנה הנ"ל(. זאת, בין היתר,  17כוונה שיחסיהם יהיו כשל ידועים בציבור )סעיף 

אף לאור ההסכם שנחתם על ידם. לחילופין, ככל שבית המשפט ייקבע כי חלה חזקת 

עיזבון המנוח שיתוף בין התובעת  לבין  המנוח אף על דירתו של המנוח, יש לקבוע כי ל

מגיע מחצית מדירתה של התובעת. הנתבעים טוענים גם, כי התובעת ישנה בחדר נפרד 

בבית המנוח וכי הייתה למנוח בת זוג נוספת באותה תקופה. בנוסף, טוענים הנתבעים,  כי 

רכוש  המנוח נצבר במהלך שנות עבודתו ועוד לפני שהכיר את התובעת  ולא היה ביניהם 

י ועל כן בוודאי שאין היא זכאית למחצית העיזבון אלא לכל היותר כל שיתוף כלכל

למחצית ממה שנצבר בחייהם המשותפים.לטענת הנתבעים, לתובעת לא מגיעים מזונות 

מן העיזבון, היות ויש בבעלותה דירה וכן הכנסה מגמלאות. הנתבעים טוענים כי לנוכח 

עם המנוח והעדויות על קיום חיי  טענת התובעת כי יכלה ליצור קשרים של ידועה בציבור

חברה עם שכנים ומכרים ולנוכח עדותו של עו"ד מוזס לפיה היא הבינה את ההסכם עליו 

היא חתמה,אין היא יכולה לטעון כי היתה בלתי כשירה ולא הבינה את משמעות ההסכם 

 עליו חתמה. 
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זכויות כידועה  טוענים בסיכומיהם כי הם לא מתנגדים שהתובעת תקבל 2-3הנתבעים  .13

בציבור מקרן הפנסיה של המנוח או מקרן ניצולי השואה והתנגדותם היא כי היא תקבל 

 לסיכומיהם(.  3זכויות מעיזבון המנוח )סעיף 

 

 דיון והכרעה ב. 

 

 האם היתה התובעת ידועה בציבור של המנוח? )א(

 

המשפט העליון את קבע בית  619בעמ'  617( 1, פ"ד כד )נ' יוסטר םנסי 621/69בע"א  .1

לחוק   55הקריטריונים  הנדרשים לצורך הכרה בבני זוג כידועים  בציבור לפי סעיף 

 "(:חוק הירושה)להלן: " 1956  -הירושה תשכ"ה 

 

שק בית משותף. היסוד הראשון מיש כאן שני יסודות: חיי אישות כבעל ואישה  וניהול " 

על אותו יחס של חיבה ואהבה, מורכב מחיים אינטימיים כמו בני זוג המושתתים 

מסירות ונאמנות המראה שהם קשרו את גורלם זה בזה... היסוד השני הוא ניהול משק 

בית משותף. לא סתם משק בית משותף  מתוך הצורך האישי, נוחות, כדאיות כספית  או 

סידור ענייני. אלא כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים כנהוג וכמקובל בין בעל 

 שה  הדבקים אחד בשני בקשר של גורל  חיים והאישה משמש לו עקרת בית".ואי

 

ן האישה והאיש  נדון מקרה שבו היחסים בי 421( 1פ"ד מג )אלון נ' מנדלסון,  107/87בע"א .2

החלו כך שהאישה היתה המטפלת של האיש ולאחר מכן, "הסתמנה תפנית" ביחסים 

י. בית המשפט העליון  קבע באותו מקרה, וקשר זה של מטפל ומטופל, התפתח לקשר זוג

 כי הוכח  שהצדדים היו ידועים בציבור למרות שמשק הבית מומן בלעדית ע"י בן הזוג.

 

העובדה שהתובעת הייתה פסולת דין, לא מונעת ממנה "להיכנס" למעמד של "ידועה   .3

, להלן: 11.3.13 )ניתן ביום אלמונית נ' האפוטרופוס הכללי 8401/12בציבור. בבע"מ 

"( נקבע אמנם,כי במקרה של פסול דין "מתעורר ספק אם ניתן לייחס לו פרשת אלמונית"

כוונה ובחירה רצונית להיכנס לחיי משפחה" ולכן השאיר בית המשפט ב"צריך עיון" את 

האם יש לשלול מבני זוג שחיים יחד במשך שנים רבות בדירה השאלה המשפטית "

ם בציבור, אך מפאת היותו של אחד מהם פסול דין".בפרשת משותפת מעמד של ידועי

 אלמונית,  לא הוכרו בני הזוג כידועים בציבור.

 

 המקרה שלפנינו שונה מפרשת אלמונית מכמה בחינות: .4

בעוד שבפרשת אלמונית סבל החסוי מפיגור שכלי ומבעיות נפשיות ונקבע כי במקרה א.  

ה דנן, עקב מצבה והתנהלותה של התובעת כפי הקונקרטי לא היה לו רצון חופשי, במקר

שיפורט לקמן, ברור כי הייתה לה הבנה, מודעות ובחירה רצונית ל"היכנס" למסגרת 

 זוגית. 

ב. בניגוד לפרשת אלמונית שבה המנוח היה החסוי והתובעת טענה שהיא ידועה בציבור,  

ור. בהתחשב בכך בענייננו, המקרה הפוך, היות שהחסויה טוענת להיותה ידועה בציב
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שתכלית מוסד פסול הדין הוא להיטיב עם החסוי ולהגן עליו, הרי ששלילה מפסול דין את 

המעמד של ידוע בציבור ואת אפשרות הירושה של בן זוגו,  מנוגדת לכאורה לתכלית 

החוק.  זאת,  להבדיל ממצב כמו בפרשת אלמונית,שבו ביקשה התובעת לרשת את 

 החסוי. 

בראי התיאוריה האזרחית  –הידועים בציבור פרופ' שחר  ליפשיץ בספרו "ג. כפי שציין  

, יתכן שבני זוג יוכרו כידועים בציבור לצורך זכויות 151" בעמוד שלדיני המשפחה

ככל שמדובר מסוימות אך לא יוכרו כידועים בציבור לצורך זכויות אחרות. לדבריו: "

מי, כך נדרשת התייחסות רבה יותר בזכות שהרציונל לקיומה הוא בעל גוון חוזי הסכ

להסדר החוזי, התחקות מדוקדקת אחר כוונות הצדדים ועיצוב תנאי סף מנקודת ראות 

זו, ואילו כאשר מדובר בזכויות שההצדקות לה הן חוץ חוזיות, ניתן להצדיק סטייה 

". דהיינו, כאשר מדובר בבן זוג פסול דין, יש לאבחן בין מהסדר חוזי מפורש או משוער

תביעה לזכויות רכושיות )כפי שהיה בפרשת אלמונית(, שלה גוון הסכמי ובמסגרתה יש 

לבחון האם היתה גמירות דעת מצדו של פסול הדין ל"היכנס" למצב של ידוע בציבור, 

לבין מצב שבו מדובר בתביעה למזונות מהעיזבון שהיא תביעה בעלת גוון סוציאלי 

נן(. במילים אחרות, ייתכן כי פסול דין יוכר וקוגנטי)שהיא התביעה המרכזית במקרה ד

כידוע בציבור לצורך קבלת מזונות מהעיזבון אך לא יוכר כידוע בציבור לצורך ירושת בן 

 זוגו או לצורך החלת חזקת השיתוף על נכסים.

 

האם הוכח בנסיבות מקרה דנן, שהתובעת הייתה ידועה בציבור של המנוח? מטעם  .5

בים שהעידו כי התובעת הייתה ידועה בציבור של המנוח. ביתה התובעת התייצבו עדים ר

של התובעת ב', המחותנים של התובעת מר ע' ואשתו ח' )בתם נשואה לבן התובעת(, חתנה 

של התובעת ע', בנה של התובעת ה'וכן חברתה של התובעת הגב' ר'. כולם העידו כי בני 

". ב'וע' העידו כי ים כבעל ואישהנראו כזוגיונים, מאוהבים, מאושרים והיו נראהזוג "

המנוח והתובעת היו מגיעים יחדיו לאירועים משפחתיים ובילו יחדיו בבתי קפה 

ובמסעדות. ח' וע' העידו גם הם, כי התובעת והמנוח הגיעו יחדיו לאירועים משפחתיים 

והם בילו יחד עמם בבתי קפה ובמסעדות. בן התובעת ה' העיד כי אהב את המנוח כאביו 

מנוח אהב אותו כבנו ובכל יום שישי היו המנוח ואמו מגיעים לביתו לארוחת ליל שבת. וה

הוא העיד גם, כי המנוח לקח את התובעת עם כל משפחתו לחופשה בים המלח )ראו: 

התצהירים שצורפו לכתב התביעה(. בניגוד לטענת בנו של המנוח ז', נקבע בפסיקה כי אין 

קיומם של יחסי אישות בין בני הזוג ודי אם מוכח צורך להוכיח "בממצא פוזיטיבי" 

, פ"ד אלון נ' מנדלסון 107/87שהתקיימו תנאים לאפשרות קיומם של יחסי  אישות )ע"א 

 (.431(, 1מג )

 

הינה ידועתו בציבור, אמר לי שהיא כמו אשתו  א'תמיד אמר לי ש י'העידה כי: " ת'הגב'  .6

היא לתצהירה(. הגב' ת' העידה גם כי: " 5" )סעיף רן משמחהוהוא מאושר מאוד, היה קו

אמר לי כי הוא מאושר ממנה  ןגרה אצלו והייתה אישה לכל דבר בשבילו... הוא כל הזמ

כל... הוא היתן לה יואוהב אותה ושהיא אישה לכל דבר בשבילו. הוא אמר שיפנק אותה ו

השנייה לכל דבר... הוא אמר לי  פרח איתה זוג יונים לכל דבר... הוא אמר כי היא אשתו
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ושורה  10-13שורות  42" )עמ' שטוב לי עם התובעת שעשתה לו ממש טוב והוא חי מחדש

 (.4שורה  43ועמ'  21

 

הילדים שלי היו לוקחים אותו כסבא. הוא היה מאוד קשור לילדים מר ה' העיד כי: " .7

 (.30-31שורות  43" )עמ' שלי... נתתי לו כבוד של אבא

 

כל העדים מטעם התובעת נחקרו ועדותם לא נסתרה או הופרכה כלל. ז'אישר בחקירתו  .8

כי התובעת והמנוח גרו יחדיו, השתתפו יחדיו באירועים חגיגיים וביקרו אותו כל שבוע 

(. ז' אף העיד כי המנוח הכיר את התובעת "עוד הרבה שנים קודם" 22-31שורות  48)עמ' 

 (.9-10שורות  49)עמ' 

 

' גם אישר,שבשבע השנים האחרונות לחיי המנוח, התובעת התגוררה עם המנוח בדירתו ז .9

(. 26-31שורות  49וכי לפחות בשש השנים האחרונות לחיי המנוח התובעת לא עבדה )עמ' 

אחוז מהמקרים הייתה  90( וכי "1-3שורות  50ז'הודה שהמנוח פרנס את התובעת )עמ' 

(. ז' אישר שהשתתף בשמחות 6-7שורות  51 אידיליה" בין התובעת למנוח )עמ'

(. למרות זאת, העיד ז' כי לדעתו 9-12שורות  51משפחתיות של ילדי התובעת )עמ' 

 (. 19שורה  49התובעת היתה מטפלת בלבד )עמ' 

 

גרסת הנתבעים כי התובעת היתה רק מטפלת אינה הגיונית כלל ונסתרת אפילו מעדותו  .10

לא היה סיעודי  שהיה צריך לעזור ר בחקירתו כי המנוח: "של ז'. שהרי, ז' עצמו איש

(. אם זה היה מצבו 17-18שורות  55" )עמ' ק"מ 4לו.כל יום באופן קבוע הם הלכו לטייל 

הבריאותי, ברור לחלוטין כי התובעת היתה בת זוג ולא מטפלת.בהחלט ייתכן שהתובעת 

והמנוח חיו כבני זוג לכל דבר סייעה לו בדברים רבים. אולם, הדבר לא גורע מכך שהיא 

שורה  57אישר כי המנוח היה עצמאי )עמ'  2-3ועניין.  גם מר מ'  שהעיד מטעם הנתבעים 

לסיכומי התשובה כי: "אם באמת התכוון  33(. כמו כן, בצדק טוענת התובעת בסעיף 10

ן המנוח כי הוא מחפש עוזרת ו/או מנקה, לא היה כל צורך בהסכם, כי עוזרת ומנקה אי

 לה שום זכויות ברכושו של המנוח".

 

העובדה שהתובעת השתתפה באירועים משפחתיים שלה יחד עם המנוח וכי משפחת  .11

המנוח השתתפה באירועים של משפחתה, מלמדת כי שתי המשפחות ראו עצמן 

כ"קרובים" לכל דבר ועניין. כפי שעולה מהתמונות שהוגשו לתיק בהמ"ש, המנוח השתתף 

והתנהג  כמו בן משפחה של התובעת. גם הקשר הטוב שבין ה'  למנוח  בשמחות רבות

שראה בו כבנו, מלמד כי המנוח לא ראה בתובעת רק מטפלת אלא בת זוג קרובה ואוהבת. 

ברור כי התובעת היתה בת זוגו של המנוח והם נהלו  משק בית משותף וחיו יחדיו שבע 

 שנים.

 

המנוח ז"ל והתובעת ביקרו בביתנו באופן קבוע ביום מר מ' העיד כי " 3בעלה של הנתבעת  .12

לדעתי הם לתצהירו( והוא אישר בחקירה הנגדית כי: " 4שבת לארוחת צהריים" )סעיף 

 (.17-18שורות  56" )עמ' היו ידועים בציבור
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,  אישר כי לאחר שנתיים של קשר "היא עברה לגור 2-3מר מ', שהעיד מטעם הנתבעים  .13

(  והדבר סותר לחלוטין את גרסת ז'שהתובעת לא הייתה 29-30שורות  57בחדר שלו" )עמ' 

 בת זוג של המנוח, אף במישור האינטימי.

 

זאת ועוד: התובעת הגישה את תיק המוסד לביטוח לאומי אשר הכיר בתובעת  כידועה  .14

ועד לפטירת המנוח. מהתיק עולה כי חוקר מטעם המל"ל  1.12.03בציבור בתקופה שמיום 

יין שכנים והגיעה למסקנה זו לאחר בדיקה. בדו"ח סיכום החקירה מצויה חקירת רא

 אאני חשבתי שהם כל הזמן בעל ואישה ורק כשהוהשכנה גב' צ' שאמרה לחוקר כי: "

נפטר נודע לי שהם בני זוג לא נשואים. הם עשו הכל ביחד, היו עושים קניות ביחד, 

 ".רק שניהם גרו בדירהמטיילים יחד.... הם ניהלו משק בית משותף 

 

בדו"ח  חוקר המל"ל מצוי מכתב מגב' ש' שהיתה שכנה בבניין שבו נמצאת  דירת המנוח  .15

ז"ל שהם  י'אני יודעת בוודאות שהיא ידועה בציבור של כי:  " 17.11.10והיא כתבה ביום 

נו שנים. הם באו אלינו לאירועים משפחתיים והיו מבקרים בביתנו מיום שגר 7גרו יחד 

שעות ביממה.  24בבניין זה. החלונות שלנו ממש אחד מול השני וניתן היה לראותם יחד 

ממש זוג נשוי ובהתחלה אכן היינו בטוחים גם שהם נשואים אך במשך הזמן וחברותינו 

 גילינו שהם בני זוג ביחד ובשותפות מלאה".

 

לדו"ח המל"ל שהוא  התובעת לא זימנה שכנות אלו לעדות ואולם יש ליתן משקל מסוים .16

גוף אובייקטיבי שערך חקירה עצמאית ואין לו שום אינטרס לפעול לטובת התובעת, אלא 

 אדרבא, להקשות עליה מאחר וההכרה זיכתה אותה בקצבת שאירים.

 

גם נציגת הקרן לטיפול בחסויים הגב' לביא העידה כי המנוח הגיע למשרדה עם התובעת  .17

שורה  39" )עמ' לי כי הוא רוצה להיות איתה ואוהב אותה הוא הסבירוכי: " 2003בשנת 

(. גם עדות זו לא מתיישבת כלל עם טענת הנתבעים כי המנוחה הייתה 4שורה  37ועמ'  31

רק מטפלת ועדה זו אין לה כל עניין בתוצאות ההליך. הוכח אם כן, שהתובעת והמנוח 

 "קשרו את גורלם אחד בשני".

 

עד חיצוני להוכיח שהתובעת לא הייתה ידועה בציבור. בצדק טוען הנתבעים לא הביאו כל  .18

בראי בני  –מנהל העיזבון, כי  המבחן להכרה בידועים בציבור הוא "מבחן סובייקטיבי 

לסיכומיו(. התובעת עמדה בנטל ההוכחה הנדרש  4.4הזוג ולא במבחן אובייקטיבי" )סעיף 

 ולכן יש לדחות את עמדת הנתבעים.

 

לכאורה יש להיעתר לבקשת התובעת ולהצהיר כי היא הייתה ידועה בציבור של לפיכך,  .19

לסיכומיו(  כי ככל  1.6לחוק הירושה. ודוק: צודק ז' )סעיף  55המנוח לפי הגדרת סעיף 

שהתובעת עותרת להצהרה שיש לה השלכה על גופים אחרים כגון קרן הגמלאות לניצולי 

את הגוף שיושפע מהכרה בה כידועה בציבור.  השואה, עליה להגיש תובענה נפרדת ולצרף



 
 

 
 

 14מתוך  8עמוד 
 

הגדרה של "ידועים בציבור" משתנה מעניין לעניין ומחוק לחוק ולא ניתן ליתן הצהרה 

 לסיכומיו(.  9.9כוללנית כפי שטוען  בצדק מנהל העיזבון )ראו הפסיקה המובאת בסעיף 

 

דים באופן מפורש כי אולם, יש לבחון שאלה זו תוך התייחסות להסכם שבו  הסכימו הצד .20

יחסיהם לא יהיו יחסי ידועים בציבור אלא יחסי "אירוח" ללא כל מחויבות הדדית. 

לכאורה, הסכם זה משקף היטב את אומד דעת התובעת והמנוח, אשר קבעו את  הצביון 

 שהם  רצו להעניק ליחסים ביניהם.  

 

 מה תוקפו של ההסכם? )ב(

 

 התובעת הייתה פסולת דין.אין מחלוקת כי ההסכם נחתם שעה ש .1

 

חוק )להלן: " 1962 –, תשכ"ב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 5סעיף  .2

פעולה משפטית של קטין שנעשתה שלא בהסכמת נציגו ניתנת "( קובע כי: "הכשרות

 על ידי נציגו... תוך חודש ימים לאחר שנודע  להם על הפעולה". –לביטול 

 

בע כי סעיף זה יחול "בשינויים המחויבים" על מי שהוכרז פסול לחוק הכשרות קו 9סעיף  .3

 דין.

 

", מהדורה שנייה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותהפרופ' יצחק אנגלרד בספרו " .4

 כי:  57מסביר בעמ' 

 

הסכמת הנציג אינה תנאי מתלה לגבי תוקפה של הפעולה המשפטית. פעולתו "

בא עליה ביטול מפורש. הביטול מצד הנציג הוא  המשפטית של הקטין תקפה כל עוד לא

אפוא בבחינת תנאי מפסיק לגבי הפעולה המשפטית של הקטין... הסכמת הנציג אינה 

 ".דרושה לשם תקפותה העקרונית של פעולת הקטין

 

 ( כי:151-157בדונו בפעולות של פסול דין, אומר פרופ' אנגלרד )עמ'  .5

 

קונסטיטוטיבי... פעולותיו של פסול דין אינן  הכרזת הפסלות היא בבחינת מעשה" 

 ".בטלות, אלא ניתנות לביטול

 

במקרה דנן, לאפוטרופוס על התובעת באותה עת, הקרן לטיפול בחסויים  נודע על דבר  .6

(, לאחר שנשלחה דרישת הפינוי 14שורה  37)עמ'  21.6.11קיומו של ההסכם רק ביום 

בון. אולם, הקרן לא ביטלה את ההסכם. לפיכך, לתובעת מבית המנוח,  ע"י מנהל העיז

ומשחלף חודש מאז שנודע  לקרן על ההסכם והיא לא ביטלה אותו, ההסכם בתוקף והוא 

 שריר וקיים.  
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עו"ד מוזס שערך את ההסכם העיד כי כלל לא ידע שהתובעת חסויה ופסולת דין וכי אם  .7

(. לדבריו, 28-29ושורות  21-24ורות ש 33היה יודע על כך, לא היה עורך את ההסכם  )עמ' 

שורה  32" )עמ'  היא מבינה בדיוקהוא הסביר לתובעת את מהות ההסכם והתרשם ש"

". לטענתו, לו היה לי צל של חשש כי היא לא מבינה לא הייתי עושה הסכם זה( וכי: "24

 עברתי על ההסכם עםשניהם והסברתי( ו"10שורה  34" )עמ' היה ליברור שהיא הבינה"

 (.30שורה  35" )עמ' להם כלסעיף וסעיף

 

נציגת הקרן לטיפול בחסויים הגב' ציפי לביא העידה שהתובעת הגיעה אליה עם המנוח  .8

(. הגב' לביא העידה כי ההסכם 4-9שורות  37והיא הבהירה למנוח שהתובעת חסויה )עמ' 

אחר פטירת לא הובא כלל לידיעתה כאפוטרופוס ודבר קיומו של ההסכם נודע לה רק ל

 (. 14שורה  37המנוח ומשמנהל העיזבון דרש  את פינוייה מדירת המנוח )עמ' 

 

עו"ד מוזס התרשם כי התובעת הבינה את ההסכם ולטענתו ההסכם הוסבר לה. כאמור,  .9

 מאחר והקרן לא הודיע על ביטול ההסכם בתוך חודש, הרי שההסכם בתוקף.

 

שהוגש בתיק האפוטרופסות, מצבה המנטאלי של  29.10.11כפי שעולה מהתסקיר מיום  .10

התובעת כבר שנים רבות טוב יחסית. פקידת הסעד כותבת כי הסיבה למינוי אפוטרופוס 

לתובעת נבעה ממצב נפשי קשה שבו התובעת הייתה שרויה לאחר פרידתה מבעלה לפני 

עליה.  שנים רבות. בזמנו היא אושפזה בבית החולים אברבנאל ואביה מונה לאפוטרופוס

מונתה הקרן לאפוטרופוס היות ואביה נפטר. פקידת הסעד מציינת כי  1995משנת 

ענתה על כל שאלותיי לעניין, היא מכירה את תרופותיה. בשיחתה עם התובעת: "

 –ה בהתנהלותה ביום יום...  בנוגע להתנהלות הקשורה לזכויותיה מלדבריה, דואגת לעצ

ך מרגישה כי אינה יכולה לנהל את  עניינה אלו מודעת לבעייתיות הנוגעת לנושא זה א

נה יגייבעצמה... החסויה דואגת לעצמה בכל הקשור לטיפול בעצמה, הינה דואגת לה

 ".ה לאוכל והן לקניית תרופותיהמאישית, דואגת לעצ

 

גם  בבקשה שהגישה בתה של התובעת ובה עתרה להתמנות לאפוטרופוס על אימה, מיום  .11

מקיימת חיי יום יום מלאים (,  טענה הבת כי התובעת "49933-02-11)תמ"ש  27.2.11

".  בצדק טוען מנהל העיזבון כי הוכח כמעט מלא" ותפקודה הוא "מבליעזרת הזולת

ש"התובעת תפקדה היטב, וניהלה אורח חיים נורמטיבי, לרבות קיום קשרים חברתיים, 

 לסיכומיו(. 6.35וללא שהבחינו בכל מגבלה ניכרת מכל סוג שהוא" )סעיף 

 

המסקנה היא כי ההסכם תקף והוא מעיד כי כוונת הצדדים היתה לקבוע כי הם לא  .12

 ייחשבו כידועים  בציבור, על  כל המשתמע מכך, לרבות ויתור על מזונות מן העיזבון.

 

יש לציין כי הסיבה שהתובעת לא סיפרה לקרן לטיפול בחסויים כי היא  מתגוררת שנים  .13

המנוח ולא בדירתה, לא הובררה. לא הוכח כי התובעת ניסתה להסתיר זאת רבות בבית 

כפי שטוען מנהל העיזבון ובכל מקרה אין לעובדה שהקרן לא ידעה על כך,  רלוונטיות 

 לעניינו. 
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וויתור התובעת האם למרות שההסכם תקף נחשבת התובעת כידועה בציבור ומהו תוקף  )ג(

 מזונות מן העיזבון?על 

 

כם נקבע כי התובעת והמנוח אינם ידועים בציבור וכי  לא תהיה תובענה עתידית בהס .1

 למזונות מן העיזבון מצד התובעת. 

 

 קובע כי: 1965-התשכ"ה  לחוק הירושה)ג( 57סעיף  .2

 

איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף, אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד "
, זכאי הנשאר בחיים למזונות יה נשוי לאדם אחרמהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא ה

 מהעזבון כאילו היו נשואים זה לזה".

 

( נקבע כי הסכם לפיו בני זוג 25.10.94) בר נהור נ' עיזבון המנוח אוסטרליץ7021/93בע"א  . 3

ור, במצב בו אינם ידועים בציבור אינו יכול לשנות את הסטטוס של בני זוג כידועים בציב

 בפועל הם חיים חיי משפחה במשק בית משותף:

"אין להסכמה האמורה משמעות משפטית, שהרי לא ניתן לשלול מראש, בהסכמה, 

מסקנה משפטית העולה מעובדות מוכחות, ומכל מקום, לא הכינוי המשפטי ההולם הוא 

 ".)ג( הנ"ל57הקובע בכגון דא, אלא קיום התנאים העובדתיים כנדרש בסעיף 

 

כמו כן נקבע שם, כי להסכם בין בני זוג בדבר מזונות מן העיזבון שנעשה בחיי המוריש  אין  כל  .4

 תוקף:

 :האמור קובע כהאי לישנא65"סעיף  

בטלים, ור עליהם, אם נעשו בחיי המוריש)א( הסכם בדבר מזונות לפי פרק זה ווית65 " 

 ."ואם נעשו אחרי מותו, טעונים אישור בית המשפט

...כאשר הוראת החוק האמורה דנה בהסכם בדבר מזונות שנעשה "בחיי המוריש"  

מתייחסים דבריו בהכרח לזכות שטרםנוצרה, שהרי כל עוד המוריש בחיים, איננה קמה 

)א( מתייחס גם לנסיבות בהן נערך 65לשון אחרת, סעיף .זכות כלשהי למזונות מן העזבון

 ."כות למזונות טרם נוצרהכתב וויתור בטרם מות המוריש, כאשר הז

 

 ( נקבע כי:3.4.94)פלוני נ' עזבון לויט 393/93בע"א  .5

 

חוק "מוסד המזונות מן העזבון מהווה "מעין חקיקה סוציאלית" )ש. שילה, פירוש ל

(. אכן, "בני המשפחה זכאים למזונות 28)ירושלים, התשנ"ב(, 1965 -, התשכ"ההירושה

כים, המוריש רשאי להעביר את כל ררה שאינם נצמן העזבון רק אם הם נצרכים, במק

דיני המזונות מן העזבון מהווים חריג לכלל על פיו רצון ..רכושו לאחר" )שם, שם(.

המצווה מכריע. אין מקוה להשוואה בין מזונות מהחיים ומזונות מן העזבון. במה דברים 
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הוא מוסד מהדין אמורים: מזונות מהחיים חלים מכוח הדין האישי. מזונות מן העזבון 

בתחום המזונות מן העזבון מתהפכים היוצרות. רשאי אב להדיר את בנו  ..הכללי.

מעזבונו. בית משפט יתן תוקף משפטי מלא להדרה כאמור )בתנאי, כמובן, שהמסמך 

הוא "צוואה"(.אולם, אף לרצון המצווה קיים גבול. הסייג הוא מניעת נסיבות בהן קרוב 

המוריש יהווה נטל בלתי סביר על החברה. מוסד המזונות  משפחה מדרגה ראשונה של

מן העזבון משקף את הרעיון, כי עצם הקירבה המשפחתית מהווה צידוק להטלת החיוב 

 במזונות, במקרים מוגדרים, על העזבון".

 

 כי מוסד הידועים בציבור הוא סטאטוס ולכן לא ניתן הגורפת הקביעה .         גם המסתייגים מן6

העיזבון הרי שלא ניתן סכימים כי במקרה שמדובר בזכות למזונות מן ,מעליו להתנות

 :להתנות על זכות זו

דיני  -יש לראות על רקע הדין הרלבנטי אליו הוא התייחס  בר נהור,"את פסק דין 

הירושה. בפרשה זו מדובר היה בזכות למזונות מהעזבון שהינה זכות קוגנטית שאינה 

דובר בזכות של אשה הנשואה למנוח כדת וכדין ובין אם מדובר ניתנת להתנאה, בין אם מ

)ר' לענין זה   1965 -, תשכ"החוק הירושה)ג( ל57בזכותה של 'ידועה בציבור' מכוח ס' 

, חוק הירושה)ג( ל57לחוק הירושה(. מקום והתקיימו התנאים המפורטים בס'  65סעיף 

 לא ניתן להתנות עליה".קמה הזכאות למזונות. משקמה הזכאות למזונות, ממילא 

 (.(4.8.02)פלונית נ' אלמוני  51940/98תמ"ש)

 

 מכאן, שלסעיף בהסכם שקבע שלתובעת אין זכות למזונות מן העיזבון, אין כל תוקף. .7

 

גם העובדה שהתביעה הוגשה בשיהוי, ולא מיד לאחר פטירת המנוח, לא גורעת מזכותה  .8

לא התובעת לא יכולה היתה לפעול בעצמה של התובעת. לאור היותה פסולת דין, ממי

 לקבל את זכויותיה והעיכוב שנעשה ע"י האפוטרופוס, לא צריך להיזקף לחובתה.  

 

 ?האם לתובעת מגיע מחצית מרכוש המנוח עקב חזקת השיתוף )ד(

 

כפי שהזכרנו לעיל, הפרספקטיבה לבחינת זכות מזונות מהעיזבון וזכויות סוציאליות  .1

בציבור פסול דין, שונה מאשר הבחינה לזכויות רכושיות לאותו ידוע בציבור נוספות לידוע 

 פסול דין, שאז נטלי ההוכחה לכוונת שיתוף גדולים  במיוחד. 

 

 נקבע כי: 347-348בעמ'  337( 1997(,  )1, פ"ד נא )סלם נ' כרמי 4385/91בע"א  .2

 

זוגו, הוא -יתוף בנכסי בןהנטל הרובץ על ידוע בציבור, הטוען לזכות לש"הכלל הוא כי  

זוג נשוי. כדברי השופט בך בפרשת -כבד יותר מן הנטל הרובץ בנסיבות דומות על בן

שוי לבין זוג הידוע בציבור כנשוי הוא, : "ההבדל בין זוג נ458[, בעמ' 1] רידמןשחר נ' פ

לצורך הנושא שלפנינו, רק בכך, שרובץ נטל הוכחה כבד יותר על מי שמנסה להוכיח את 

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז
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כוונת השיתוף בנכסים של ה'זוג הידוע בציבור'". טעמו של השוני נעוץ בהבדל שבין 

ר רמת המחויבות ההדדית המאפיינת את קשר הנישואים לבין זו המאפיינת את הקש

שבין ידועים בציבור; שהמחויבות הגבוהה הכרוכה בנישואים טבועה במוסד הנישואין 

זוג -הזוג להשתחרר ממנה, ואילו רמת המחויבות שבין בני-עצמו, ולא בנקל יכול מי מבני

ידועים בציבור נובעת מנסיבותיו של הקשר במקרה הנתון ותלויה, כלכולה, ברצונותיהם 

זוג נשואים, בהיעדר ראיה -ר מעתה, כי בעוד שאצל בניהזוג. אמו-המשתנים של בני

לסתור די בהתקיימות התנאים להקמתה של חזקת שיתוף )קרי: אורח חיים תקין 

ומאמץ משותף( כדי להחיל עליהם דין שיתוף ביחס לכל נכסיהם מכל סוג שהוא, הרי 

לסתירתה שלא הובאו ראיות  _זוג ידועים בציבור, הקמתה של חזקת שיתוף -שאצל בני

יומיים, -הזוג בחייהם היום-עשויה להעיד רק על שיתוף בנכסים המשמשים את בני _

או בכאלה שנרכשו עלידיהם במשותף. להחלת דין שיתוף על נכסים אחרים של מי 

מהם, ולו גם כאלה שנצברו עלידיו בתקופת החיים המשותפים, תידרש ראיה נוספת 

ל כוונת שיתוף בנכס המסוים )או בכלל נכסיו( כלשהי, שתעיד )לפחות באורח נסיבתי( ע

 הזוג". -של בן

 

 ( נקבע כי:13.12.06)ניתן ביום  פלונית נ' בית הדין הרבני לערעורים 4178/04בבג"ץ  .3

 

, זוגו-הנטלהרובץעלידועבציבורהטועןלשיתוףבנכסיבן"

, זוגנשוי-הואכבדיותרמןהנטלהרובץבנסיבותדומותעלבן

 ".שפחתימובהקבמיוחדכאשראיןמדוברבנכסמ

 

לצדדים לא היה כל חשבון בנק משותף או נכס משותף אחר. כשהצדדים החלו לחיות  .4

ולא הוכח כי הוא צבר רכוש כלשהו במהלך החיים  76יחדיו היה המנוח גימלאי בן 

 המשותפים.

 

התובעת לא הוכיחה כל כוונת שיתוף בנכסים ולפיכך דין תביעתה להצהרה כי מגיע לה  .5

 העיזבון, להידחות.מחצית מ

 

 ?יםלתובעת מזונות מהעיזבוןהאם מגיע )ה(

 

)ג( לחוק הירושה  מעניק לידועה בציבור את הזכות למזונות מן העיזבון, כמו   57סעיף  .1

 לזוג נשוי.

 

לחוק הירושה  קובע את הקריטריונים והשיקולים בפסיקת מזונות מן העיזבון.  59סעיף  .2

חון את שווי העיזבון, את רמת החיים של המוריש ושל בין היתר על בית המשפט לב

 הזכאי למזונות, רכושו של הזכאי למזונות והכנסתו.
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גם ז' הודה כי לפחות בשש השנים האחרונות לחיי התובעת, המנוח פרנס אותה באופן  .3

 (.1-3שורות  50מלא ולא הייתה לה כל הכנסה )עמ' 

 

ום המזונות שהיא עותרת לו. כמו כן, התובעת התובעת לא ציינה בכתב התביעה מה סכ .4

לא הגישה טופס הרצאת פרטים ופירוט אודות צרכיה, הכנסותיה ורכושה. גם 

בסיכומיה,ואף בסיכומי התשובה שהגישה, לא עתרה התובעת לסכום ספציפי ולא ציינה  

ת "לקבוע לתובע)ד( לסיכומיה היא ביקשה: 59לאיזו תקופה היא מבקשת מזונות. בסעיף 

 ".מזונות משקמים אשר יעמידו אותה על הרגליים עת תצטרך לעזוב את דירת המנוח

 

במקרה דנן, יש לקחת בחשבון כי התובעת מתגוררת בבית המנוח מאז פטירתו.  התובעת  .5

, כמפורט בתגובת הקרן לטיפול ₪ 1,850זוכה לקצבת זקנה וקצבת ביטוח לאומי בסך של 

התובעת  מקבלת  2011פוטרופסות, וכמו כן, מחודש יוני בתיק הא 2.8.11בחסויים מיום 

 (.49933-02-11)א"פ   ₪ 1,100אף גמלת שאירים בסך של 

 

 מפי כב' השופט שוחט(:  20.8.03)ניתן ביום  פ.י. נ' מ.ר 7721/00כפי שנקבע בת"ע  .6

 

הפסיקה העניקה ל"מבחן הנזקקות" פרשנות מצמצמת...מזונות מן העיזבון ייפסקו "

אם הטוען למזונות אינו יכול לספק את צרכיו ההכרחיים.סכומים אלו, יכולים לספק רק 

את צרכיה ההכרחיים של התובעת... הפסיקה העדיפה את הפרשנות המצמצמת על פני 

המרחיבה תוך שהיא נותנת עדיפות ל"רצון המת" אשר החליט להדיר את הזכאי 

התלוי למזונות. הפסיקה ראתה  למזונות  מעיזבונו על פני הרצון לשמור על זכות

בתשלום מזונות מהעיזבון חריג לכלל היסוד בדיני צוואות "מצווה לקיים  את דברי 

המת". כחריג בחרה היא לצמצם אותו כדי תשלום "הצרכים ההכרחיים", תשלום שיש 

 בו משום פגיעה נסבלת ברצון המת".  

 

ברור האם כל הזכויות בדירה שלה יש לקחת בחשבון במקרה דנן  כי לתובעת דירה. לא  .7

והאם מחצית  מהדירה שייכת  לילדיה, מאחר ומחצית הדירה היתה שייכת לבעלה 

(. בכל מקרה יש לה לפחות 13-14שורות  49לשעבר של התובעת, כפי שטענה בתה )עמ' 

מחצית מהזכויות בדירה. אולם, הדירה לא ראויה למגורים עקב מצבה ויש להשמישה 

 לצורך כך.  

 

מנגד יש לקחת בחשבון את היקף העיזבון שאינו גדול. הוא כולל  דירת מגורים אחת בבת  .8

 .30.8.12אירו,  כמפורט בפרטת העיזבון מיום  4,557וכן  ₪ 200,929ים, סך של 

 

אם תיאות לעזוב את  ₪ 100,000ז' הודה בחקירתו כי הסכים לשלם לתובעת סך של  .9

מהווה סכום שיאפשר  ₪ 100,000. אני סבור כי סכום של (15-17שורות  54הדירה )עמ' 

לתובעת, כפי שביקשה "להעמיד אותה על הרגליים" לאחר שתפונה מהדירה. סכום זה  

מהווה סכום סביר של מזונות מן העיזבון שיספיק להכשרת דירתה למגורים, לרכישת 

ם שימוש, לאחר ציוד וכלי חשמל שסביר כי חלקם התקלקל בחלוף הזמן ומשלא נעשה בה
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שהדירה הוזנחה כבר כעשור. הקצבאות שהתובעת מקבלת, יאפשרו לה קיום שוטף 

הכרחי וסביר. הסך הנ"ל תואם את שווי העיזבון שאינו גדול ומאפשר לתובעת לשוב 

 לדירה סבירה ומכובדת.

 

 יום.  30הסכום ישולם לתובעת ע"י מנהל העיזבון מתוך כספי העיזבון בתוך   .10

 

 יכוםס )ו(

 

אני מצהיר כי התובעת היתה ידועה בציבור של המנוח לעניין זכויותיה  למזונות מן  .1

 העיזבון על פי חוק הירושה. לאור צוואת המנוח, לא יורשת התובעת דבר מעיזבונו.

 

 התביעה להצהרה על שיתוף בנכסים נדחית ולתובעת אין זכויות ברכוש המנוח. .2

 

 יום.  30בתוך   ₪ 100,000מו לתובעת מזונות מן העיזבון בסך של מתוך עיזבון המנוח ישול .3

 

לאור סירוב הנתבעים לצמצם את היקף בירור ההליך מחד ומאידך העובדה כי תביעת  .4

התובעת התקבלה רק בחלקה, הנתבעים ישלמו לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 

 ל כל אחד מהנתבעים בעיזבון.. סכום זה ישולם לפי חלקם היחסי ש₪ 25,000כולל של 

 

 

 

 , בהעדר הצדדים., 2013, ספטמבר 8ניתן היום,  ד' תשרי תשע"ד, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


