
עושה ע וירושה,  משפחה  בדיני  המתמחה  חורף,  אביטל  ו"ד 
סדר בנושא הצוואות ומסביר, בין היתר, למה חשוב לערוך 
צוואה, אילו סוגי צוואות קיימים ומדוע גם בפרק ב' חשוב לערוך 

צוואה.

אם כן, מהו הגיל המתאים לעריכת צוואה?
בעיקרון, בישראל כל אדם מעל גיל 18 רשאי לערוך צוואה. עורך 
הצוואה מכונה "מצווה". במקרים שבהם קטין )מתחת לגיל 18( 

או מי שהוכרז כפסול דין ערכו צוואה - הצוואה תהיה בטלה.
מומלץ  חולה,  או  מבוגר  הוא  צוואה  שעורך  האדם  אם  טיפ: 
לצרף לצוואה חוות דעת רפואית שקובעת כי הוא כשיר לערוך 
כשירות  אי  בדבר  טענות  בעתיד  למנוע  כדי  זאת,  הצוואה.  את 
להוביל  עלולות  אשר  ועוד,  הוגנת  בלתי  השפעה  המצווה, 

לפסילת הצוואה.

מדוע בעצם חשוב לערוך צוואה?
צוואה היא מסמך משפטי שמסדיר את חלוקת רכושו של אדם 
לאחר מותו. אם אדם הלך לעולמו מבלי להשאיר אחריו צוואה 
תקפה, חלוקת עזבונו תתבצע ע"פ דין - בהתאם למדרג שקבוע 

בחוק הירושה.
לא תמיד רצונו של אדם עולה בקנה אחד עם הקבוע בחוק, ועל 
כן, אם חשוב לכם שלאחר מותכם חלוקת הרכוש תתבצע ע"פ 
ההעדפות שלכם, היערכו מראש ודאגו להכין צוואה. כך, החוק 

לא יקבע במקומכם.

מהן הדרכים לעריכת צוואה?
אם השתכנעתם בדבר חשיבות עריכת צוואה, חשוב שתדעו כי 

החוק בישראל מכיר בארבעה סוגי צוואות:
צוואה בכתב יד - צוואה שכתובה בכתב ידו של המצווה.     .1
צוואה זו אפשר לערוך ללא עדים או ללא עורך דין, אבל זו     

צוואה שיהיה קל לערער עליה.  
צוואה בעדים - צוואה זו נעשית בכתב, נושאת תאריך,      .2

ונחתמת בידי המצווה בפני שני עדים. אין חובת נוכחות   

של  עו"ד. עם זאת, מומלץ כי לפחות אחד מהעדים יהיה     
עורך דין שמתמחה בצוואות וירושות כדי למנוע טעויות   

וטענות שעלולות להביא לאחר מות המצווה לפסילת     
הצוואה.  

צוואה בפני רשות - צוואה שנאמרת בע"פ או מוגשת בכתב     .3
בפני שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם    

לענייני ירושה או נוטריון. אם הצוואה נאמרת בעל פה, היא  
מוקראת למצווה בידי הרשות, ובסופה יהיו הצהרה, חתימה    
של הרשות ואישור הרשות על מועד עריכתה ועל כך     

שהצוואה נערכה בידי המצווה.  
חשוב לציין, כי צוואה שאושרה ע"י נוטריון, היא צוואה חזקה    

שיהיה קשה לערער עליה.  
צוואה בעל פה - )צוואת "שכיב מרע"( צוואה זו היא יוצאת   .4

דופן, שכן ניתן לערוך אותה רק כאשר המצווה נמצא   
על סף מוות או רואה את עצמו במצב כזה. הצוואה צריכה  

להיעשות בפני שני עדים, אשר מבינים את שפתו של  
המצווה. יש להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.    
אם עבר חודש, הנסיבות שהצדיקו את עריכתה חלפו     

והמצווה עדיין בחיים, הצוואה שבעל-פה מתבטלת.  

איך יודעים איזו צוואה כדאי לערוך?
חשוב שתדעו, כי הבחירה בידיים שלכם! ההחלטה באיזו דרך 
השיקולים  את  ישקול  הוא  למצווה.  נתונה  הצוואה  את  לערוך 
שלו, כאשר עליו לקחת בחשבון כי יש צוואות שיהיה קשה יותר 
ורצונו.  הבנתו  מיטב  לפי  ויחליט  שהוסבר,  כפי  עליהן,  לערער 
מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה וירושה, 
בפניו.  העומדות  האפשרויות  מהן  למצווה  להסביר  שיוכל  כדי 
רק  אותה  לערוך  וניתן  דופן  יוצאת  היא  בע"פ  צוואה  כאמור, 

בנסיבות מסוימות.

שמעתי שיש גם צוואה שנקראת "צוואה הדדית" - מה זה אומר?
חוק הירושה מאפשר לבני זוג לערוך צוואות הדדיות - כלומר, 
צוואות שמסתמכות האחת על השנייה. בצוואה הדדית בני הזוג 
יעבור  קובעים בדר"כ, כי במות אחד מהם, הרכוש של הנפטר 
- הרכוש  ימות  ורק לאחר שהוא עצמו  לבן הזוג שנותר בחיים, 
יעבור לילדים. ניתן לבטל צוואה הדדית בהתאם להוראות החוק.

באילו מקרים כדאי במיוחד לערוך צוואה?
)מעל  גיל  ובכל  עת  בכל  לערוך  וחשוב  אפשר  צוואה  כאמור, 
18(. עם זאת, יש סיטואציות וסוגי אוכלוסיות לגביהן הנושא של 

עריכת צוואה מקבל משנה תוקף, למשל:
ידועים בציבור: אם אתם חיים כידועים בציבור, כדאי לערוך    ‰
צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמדו של הידוע     

בציבור שנותר בחיים.  
זוגיות בפרק ב': לרוב אנשים מגיעים לזוגיות זו כשהם יותר    ‰
מבוססים וכאשר יש להם ילדים מפרק א'. במצב כזה,     
ייתכן שאדם ירצה לחלק את רכושו רק לילדיו, רק     
לבת הזוג, לילדיו ולבת הזוג אך לא שווה בשווה ועוד.     

עריכת צוואה תבטיח את רצון המצווה בדרך בה יבחר.  
בני זוג מבוגרים ללא ילדים: מומלץ לבני הזוג לערוך צוואה    ‰

כדי להבטיח את רצונם לאחר מותם.  
פיצול הירושה: כאשר המוריש רוצה להוריש חלקים   ‰

מסוימים מעזבונו לקרוביו או דווקא לאנשים אחרים שאינם    
נמנים עם קרוביו, כלומר – רצון המוריש שונה מהוראות     

חוק הירושה.  
בני זוג גרושים או פרודים: אם בני הזוג נמצאים בהליך   ‰

גירושין, ואחד מהם ילך לעולמו טרם השלמת ההליך,     
רכושו יועבר ע"פ דין לבן הזוג שנותר בחיים. כדי למנוע     

מצב כזה, מומלץ לערוך צוואה.  

בנוסף  לערוך  כדאי  האם  מתמשך.  כח  ייפוי  לאחרונה  ערכתי 
צוואה?

התשובה חיובית. מדובר בשני מסמכים שונים. המסמכים אינם 
יתנהלו  כיצד  לקבוע  לכם  מאפשר  מתמשך  כח  ייפוי  חלופיים. 
רכושכם וחייכם בעודכם בחיים, כאשר לא תהיו מסוגלים לקבל 
כיצד  לקבוע  לכם  מאפשרת  צוואה  ואילו  לגביכם,  החלטות 

יחולק רכושכם לאחר מותכם.

האם אפשר לשנות צוואה?
בהחלט כן. אם ערכתם צוואה, ולאחר תקופה השתנו הנסיבות 
לשנות  מעוניינים  אתם  אחרים  וטעמים  שמסיבות  או  בחייכם, 
את מה שכתבתם - להוסיף יורשים, להסיר יורשים וכד', הדבר 
את  לבטל  רשאי  מצווה  הירושה,  חוק  ע"פ  אפשרי.  בהחלט 
צוואתו, באמצעות השמדת הצוואה שנערכה, או על ידי עריכת 
צוואה חדשה. כאשר אדם מעוניין לבטל את צוואתו, עליו לעשות 

כן באותה הדרך שבה הוא ערך את הצוואה.
כאשר המצווה ילך לעולמו, הצוואה שתהיה בתוקף היא הצוואה 
החדשה שערך – בתנאי שנערכה כדין ובהתאם להוראות החוק.

השתכנעתי. אני מעוניין להכין בהקדם צוואה. אילו מסמכים צריך 
להכנת הצוואה?

אין חובה לערוך צוואה אצל עורך דין, אך אם אתם רוצים להבטיח 
ירושתכם,  על  עתידי  סכסוך  ולמנוע  לכם  היקרים  עתיד  את 
את  ינסח  אשר  ניסיון,  ובעל  מקצועי  דין  לעורך  לפנות  מומלץ 
הצוואה באופן שיבהיר בצורה מפורשת וברורה את רצונותיכם 

בנוגע לרכושכם.
מראש  יכין  שהמצווה  חשוב  הדין,  עורך  עם  הפגישה  לקראת 
נדל"ן,  נכסי  ביניהם:  שבבעלותו,  הנכסים  כל  של  רשימה 
כספים בחשבונות הבנק, ביטוחים, כלי רכב ועוד. כמו כן, חשוב 
שהמצווה יחליט מראש למי הוא מעוניין להוריש את רכושו ומה 
החלק שהוא מעוניין להוריש לכל יורש. עורך הדין יסביר למוריש 
אודות הצוואה שתוכן, ויברר עמו פרטים נוספים שאולי נשתכחו 
ממנו, כגון: האם למוריש יש נכסים בבעלותו בחו"ל או האם אחד 
- נתונים שעשויים להשפיע על חבות  היורשים הוא תושב חוץ 

המס העתידית של היורשים.

ישמח  הוא  צוואות.  בעריכת  רב  ניסיון  בעל  חורף  אביטל  עו"ד 
כדי  לעריכתה  הכללים  על  ויקפיד  צוואה,  בעריכת  לכם  לסייע 

לשמור על תוקפה המשפטי.

הוא  ומסור.  אמין  מקצועי,  שירות  ללקוחותיו  מעניק  חורף  עו"ד 
זמין ללקוחותיו 24/7 וללקוחות מבוגרים נותן שירות הגעה עד 

הבית לצורך עריכת צוואה או ביצוע פעולה משפטית אחרת.

מעוניינים לערוך צוואה? 
פנו עוד היום לעו"ד אביטל חורף, 

רחוב ירמיהו 43, סנטר 1, ירושלים: 
office@lawdin.co.il :טלפון 02-5003411, דוא"ל

עריכת צוואה - כל מה שחשוב לדעת
חשבתם לאחרונה על עריכת צוואה ועדיין לא התפניתם לעשות זאת? החדשות הטובות הן שעדיין 
לא מאוחר מדי! בין אם אתם בני 40, ובין אם אתם בני 60,70 או יותר - זה אפשרי. ניתן לערוך צוואה.


