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  נפתלי שילה השופט' כב בפני 
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 ל"ר  נחום וינטר ז"מנהל עיזבון ד, ד יצחק דביר"י עו"ע
 

  
  נגד

 
  

 הנתבעים
  
עדנה  ד"עו באמצעות מנהלת עיזבונה' עיזבון המנוחה ט. 1

  הפטמן
  ד קופרשטיין"י עו"ע) ל"הקרן להתעצמות צה(ב "קרן לי. 2
  ד גאולייב"י עו"ע " שרהיד"אגודת . 3
 האפוטרופוס הכללי. 4

 
 פסק דין 

  1 
 2 צוואת אשתו על פי האם לנהנים ?ל  לאחר מותו"ז' ר ו"המנוח דלמי מגיעים כספי קופת הגמל של 

 3בהתאם לצוואה מאוחרת שנערכה ,  או לנהנים של המנוחתה המוטבת בקופת הגמליהמנוחה שהי
 4  ? תהיה המוטבת בקופת הגמל שנים רבות לאחר שהמנוח קבע כי אשתו  

  5 
 6   וטענות הצדדיםרקע עובדתי  .א
  7 
 8  ").הצוואה: "להלן(צוואה ") המנוח: "להלן(ל "ז' ר ו" ערך המנוח ד8.7.02ביום   .1
  9 
 10  .כיורשת ראשונה") המנוחה: "להלן(' ט' הוריש המנוח את כל עיזבונו לאשתו הגב, בצוואתו  .2
  11 
 12שהם , יהיו קרובי אחיו,  לאחר פטירת המנוחה,המנוח קבע בצוואתו כי יורשיו השניים  .3

 13  .התובעים בהליך זה
  14 
 15ד דביר למנהל "מונה עו, כמו כן. 21.11.11 וצוואתו קוימה ביום 11.5.10המנוח נפטר ביום   .4

 16  .כפי שהורה המנוח בצוואה, עיזבונו
  17 
 18  . 17.11.10ביום , המנוחה נפטרה זמן קצר לאחר המנוח  .5
  19 
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 1המנוחה קבעה כי .  ובה הורישה את רוב עיזבונה למנוח10.4.01ם המנוחה ערכה צוואה ביו  .6
 2  . 2-3היא מורישה  את עיזבונה בחלקים שווים לנתבעות , אם המנוח ימות לפניה

  3 
 4מונתה למנהלת עיזבון ") ד הפטמן"עו: "להלן  (1' צוואתה המנוחה קוימה והנתבעת מס  .7

 5  .כפי  שהמנוחה הורתה בצוואתה, המנוחה
  6 
 7כי למנוח היתה קופת גמל בחברת , התברר למנהלי עיזבון המנוחים, ת המנוחיםלאחר מו  .8

 8פנו  מנהלי עיזבון המנוחים  לחברת , לאור זאת"). חברת הראל: "להלן" (הראל"הביטוח 
 9 וביקשו לדעת מי זכאי לקבל את הכספים שבקופת הגמל 12.12.11הראל במכתב מיום 

 10  .על פי תנאי הקופה")  קופת הגמל: "להלן(
  11 
 12 כי היא מבקשת פרטים אודות המנוחים  16.1.12חברת הראל השיבה במכתב מיום   .9

 13  .ד הפטמן את המסמכים לחברת הראל" שלחה עו22.1.12ביום . ותעודות פטירה
  14 

 15בסך ,  היא העבירה את כל כספי קופת הגמל של המנוח26.1.12חברת הראל הודיעה כי ביום   .10
 16  .מאחר והמוטבת בקופת הגמל היתה המנוחה,  הפטמןד "לידי עו₪ מיליון  1.4של מעל 

  17 
 18כי הכספים , 7.2.12במכתב מיום , ד דביר"ד הפטמן הודיעה למנהל עיזבון המנוח עו"עו  .11

 19שומרת את  הכספים בחשבון העיזבון עד לקבלת "התקבלו בחשבון עיזבון המנוחה וכי היא 
 20  ".  ש"הוראות מבהמ

  21 
 22ביעת נשוא הליך זה בה הם עותרים לקבל את מלוא כספי הגישו התובעים את ת, לאור זאת  .12

 23  .קופת הגמל
  24 

 25המנוח התכוון כי לאחר . התובעים טוענים כי כוונת המנוח  בצוואתו הייתה ברורה ביותר  .13
 26דהיינו מכלול זכויותיו הכוללים , כל מה שיוותר מעיזבונו, פטירת אשתו כיורשת ראשונה

 27  . התובעים-רשיו השניים יועברו ליו, אף את  כספי קופת הגמל
  28 

 29 והוראות הצוואה 30.5.78המנוח קבע את המנוחה כמוטבת בקופת הגמל  ביום , לטענתם  .14
 30  .מהוות שינוי כדין של זהות המוטב, שנערכה שנים רבות לאחר מכן

  31 
 32כי אין , טענה בכתב הגנתה,  חברת הראל שמלכתחילה הייתה אף היא נתבעת בתובענה  .15

 33הסכימו התובעים למחוק את חברת , 14.10.12בדיון שהתקיים ביום .  העילת תביעה  כלפי
 34ככל שהם  , בכפוף לזכותם להגיש כנגדה תביעה עצמאית בגין התנהלותה, הראל כנתבעת

 35  .יחפצו לעשות כן
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  1 
 2לחוק  147ד הופטמן טענה  כי קופת גמל היא נכס לבר עיזבון בהתאם לסעיף "עו  .16

 3בהעדר תנייה מפורשת בצוואת ", ולפיכך" ) 147עיף ס: "להלן (1965 –ה "הירושהתשכ
 4אין , על כך שהכספים שהצטברו לטובתו בקופת הגמל יהוו חלק מנכסי העיזבון... המנוח

 5  ".התובעים זכאים לכספים אלה
  6 

 7כספי  קופת הגמל הם כספים שהצוואה , 147כי לאור סעיף ,   טענה אף היא4' הנתבעת מס  .17
 8, 4' טענה הנתבעת מס, כמו כן. ם לנהנים על פי צוואת המנוחהלא חלה עליהם ויש להעביר

 9היות והדבר לא נעשה על פי הקבוע , כי לא ניתן לראות  בצוואה משום שינוי הוראת מוטב
 10  ").36סעיף : "להלן (1973 –ג "תשל) חלק כללי (לחוק החוזים) ב (36בסעיף 

  11 
 12הוראה ", י שהתגבשה בפסיקה כפ36כי על פי פרשנות סעיף ,  טענה גם4' הנתבעת מס  .18

 13המנוח  , לדבריה". שנמסרה לאחר מותו באמצעות העברת צוואת הנושה לחייב אין לה תוקף
 14לא אזכר בצוואתו את כספי קופת הגמל באופן ספציפי ולפיכך כלל לא ניתן לראות בצוואה 

 15  .משום שינוי המוטב בקופת הגמל
  16 

 17ת בצוואה הקובעת כי כספי קופת הגמל  טענה כי בהעדר תניה מפורש5' גם הנתבעת מס  .19
 18  .יורשיו השניים של המנוח לא זכאים לכספים אלו, מהווים חלק מנכסי העיזבון

  19 
 20  .הצדדים ויתרו על שמיעת עדים והוגשו סיכומים בכתב  .20
  21 
 22  דיון והכרעה  .ב
  23 

 24  :יש לבחון שלוש שאלות, על מנת להכריע בתובענה  
  25 

 26  ? שינוי של המוטב בקופת הגמלהאם ניתן לראות בצוואת המנוח משום. א  
 27 –שנודע לחברת הראל , האם יש תוקף לשינוי זה, גם אם נשיב על השאלה הקודמת בחיוב. ב  

 28  ? רק לאחר פטירת המנוח–החייב 
 29למרות שנמסר , מאפשר שינוי זה באמצעות צוואה, האם תקנון קופת הגמל של הראל. ג  

 30  ?לקופת הגמל לאחר פטירת המנוח
  31 

 32  .השאלות לפי הסדרנדון בכל אחת מ
  33 
 34  ?האם ניתן לראות בצוואה משום שינוי של המוטב בקופת הגמל  )א(

  35 
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 1הצדדים בחרו שלא לזמן עדים ולפיכך יש לבחון את האמור בצוואה ואת משמעותה , כאמור  .1
 2 54כקבוע  בסעיף , "כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה,  לפי אומד דעתו של המצווה"

 3  ").חוק הירושה: "להלן (1965 –ה " תשכלחוק הירושה
  4 
 5  : לצוואה את הנכסים שהוא מוריש בצוואתו בזו הלשון3המנוח הגדיר בסעיף   .2
  6 

 7ושיהיו שייכים לי , הנני מצווה ונותן בזה את כל הנכסים והרכוש השייכים לי כיום"  
 8מניות ואגרות מכל סוג שהם , נכסי דלא ניידי ונכסי דניידי, בעתיד כולל מיטלטלין וכספים

 9, הפנסיה שיש לי, וכולל כל הזכויות שלי בעבודה, רכוש אחר מאיזה מין וסוג שהםוכל 
 10זכויות ביטוח חיים שלי וכל זכויות ותשלומים , זכויות לטובות הנאה מכל סוג שהם

 11  ...."או שיגיעו לי בעתיד/שמגיעים לי ו
  12 
 13: להלן –4.10.93ניתן ביום  ('תמר קופת תגמולים ואח'  מירי פישר נ3807/90א "בע  .3

 14צריך שיהיה , קבע בית המשפט העליון כי שינוי או ביטול המוטב בצוואה") דפישר"פס"
 15תהיות ואי הבנות ואף תביעות בעקבות , כדי למנוע ספקות, בנוסח ברור וחד משמעי"

 16  האם במקרה דנן ניתן לראות בהוראות הצוואה משום ".תשלומי כפל בלתי מוצדקים
 17  ? שינוי מוטב ברור וחד משמעי

  18 
 19אני סבור כי ניתן לראות , את קופת הגמל כשתיאר את נכסיו ואולםהמנוח לא ציין במפורש   .4

 20משום קביעה ברורה כי הוראות הצוואה מתייחסות אף לקופת , ל של המנוח"בדבריו הנ
 21  :הגמל וזאת משני נימוקים

  22 
 23 מאיזה מין וסוג שהם וכולל"המנוח ציין כי צוואתו מתייחסת לכל רכוש , ראשית  .5

 24חסך בה , מאחר ומדובר בקופת גמל שהמנוח שהיה רופא". כלהזכויות שלי בעבודה
 25הנתבעים לא ". הזכויות שלי בעבודה"אני סבור כי היא נכללת בתוך ההגדרה של , כעצמאי

 26הוכיחו כי קיים נכס אחר בעיזבון המנוח התואם להגדרה זו ולפיכך סביר ביותר כי המנוח 
 27  -  שנחסכה על ידו בשנות עבודתו הרבות כרופא - זה התכוון לקופת הגמל נשוא הליך

 28  ".הזכויות שלי בעבודה"כשציין את 
  29 
 30, שהרי. המנוח  גילה דעתו כי הוא מעוניין שצוואתו תחול אף על נכסים לבר עיזבון, שנית  .6

 31  : קובע כי147סעיף 
  32 

 33קיצבה על פי חברות בקופת , על פי חוזה ביטוח, סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם"  
 34זולת אם הותנה שהם , אינם בכלל העיזבון, או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה

 35  ".מגיעים לעיזבון
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  1 
 2". זכויות ביטוח חיים שלי"וכן את " הפנסיה שלי"המנוח כלל בצוואתו את , למרות זאת  

 3הזכיר אותם המנוח בצוואתו וראה בהם ,  מדובר בנכסים שהם לבר עיזבון ולמרות זאת
 4המנוח גילה דעתו במפורש כי אף זכויות שמוגדרות כנכס לבר .  לתי נפרד מעיזבונוחלק ב

 5תחול עליהם הצוואה ולפיכך מסתבר מאוד כי המנוח התכוון כי אף , עיזבון על פי החוק
 6  .יהוו  חלק  מעיזבונו, כספי קופת הגמל

  7 
 8מנוח רצה יש לראות בהוראות הצוואה התייחסות ברורה וחד משמעית לפיה  ה, לפיכך  .7

 9  .לכלול אף את כספי קופת הגמל בצוואתו והצוואה מהווה הוראה ברורה של שינוי המוטב
  10 
 11שבו קבע בית )26.4.10(, 'אלמונית ואח'  פלונית נ 101618/03ע "מקרה דומה נדון בת  .8

 12כי למרות שבצוואת המנוח נאמר באופן כללי כי )   פרדו–השופטת  קופלמן ' כב(המשפט 
 13ל לרבות כספי "זכויותיו הפנסיונית מכל מין וסוג שהוא בארץ ובחו: "להצוואה תחול ע

 14כמתייחסת אף "יש לראות את הצוואה ,  ולא צויינה כלל קופת תגמולים בר..." ביטוח חיים
 15בית , דהיינו".  חרף העובדה ששמם נעדר מההוראות" קרן בר"לכספים המופקדים ב

 16באותה מידה .  כולל אף את קופת התגמולים"זכויותיו הפנסיוניות"המשפט סבר כי הביטוי 
 17בן  12991/01תע : השוו".(בעבודה"יש לראות בקופת הגמל חלק מזכויות המנוח , בעניינו

 18  ).16.8.05, יהאפוטרופוס הכלל' ציון בר נ
  19 
 20כאשר ההודעה נמסרה לחברת הראל  רק לאחר , האם יש תוקף לשינוי המוטב בצוואה  )ב(

 21  ?   פטירת המנוח
  22 
 23  : קובע כי36סעיף   .1
  24 

 25על פי חברות בקופת קצבה ,  על פי חוזה ביטוח–בחיוב שיש לקיימו עקב מותו של אדם "  
 26ואה בהודעה לחייב או בצו,  רשאי הנושה–או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה 

 27, לבטל את זכותו של המוטב  או להעמיד במקומו מוטב אחר, שההודעה עליה ניתנה לחייב
 28  ".אף אחרי שנודע למוטב על זכותו

  29 
 30קבע בית ) 19.7.93ניתן ביום  ('שמעון אקוה ואח' ר חיים מילשטיין נ"ד 5027/90א "בע  .2

 31. לפני מות המצווהכי ההודעה על שינוי המוטב חייבת  להינתן , המשפט העליון בדעת רוב
 32לאחר . על הנושה בעצמו  להודיע לחייב על עריכת הצוואה,36בית המשפט קבע כי לפי סעיף 

 33לא ניתן לראות בצוואה משום שינוי , משאין הוא יכול למסור יותר  הודעות, פטירת הנושה
 34מאחר ולעיתים צוואה מתגלית ,  עמדה זו נומקה אף בשיקולי האינטרס הציבורי.  המוטב

 35חר חלוף זמן מפטירת המצווה ואם ייקבע כי ניתן לראות בצוואה שנמסרה לאחר מות לא

https://www.prisha.co.il/



  
 א"ט לענייני משפחה במחוז תבית משפ

  
 10421-06-12 ש"תמ

  

 10 מתוך 6

 1יביא הדבר לכך שהקופה תצטרך  להתמודד עם תביעת הזוכים   , הנושה משום שינוי מוטב
 2דעת המיעוט . סמוך לפטירת העמית, לאחר שכבר העבירה את כספי הקופה למוטב, בצוואה

 3. ודעה על קיום הצוואה יכול שתגיע אף אחרי מות העמיתסברה כי הה) השופט גולדברג' כב(
 4  .מתיישבת עם רצון המת, פרשנות זו לדעתו

 5  .פישרד "דעת הרוב אף אומצה בפס  
  6 
 7השופט אנגלרד ' סוקר כב)22.11.00ניתן ביום  ('קרן מקפת ואח' שושנה כץ נ 233/98א "בע  .3

 8הגורסים כי במקרה של לא אכחש כי דעתי נוטה לאלה : "את הדעות השונות ואומר כי
 9  ".אין צורך כי ההודעה עליה תינתן לקרן בחייו של המנוח, צוואה

  10 
 11:  להלן–21.9.06ניתן ביום (, 'מ ואח"בנק הפועלים בע' פלונית נ 1030/06מ "בע  .4

 12אישר בית , באותו עניין.דן בית המשפט המחוזי בירושלים במקרה דומה") עניןפלונית"
 13ש לענייני משפחה שקבע כי למרות שבצוואה לא "של בהמהמשפט המחוזי את פסק דינו 

 14הוזכר שמה המפורש של קופת הגמל ולמרות שהצוואה לא נשלחה לקופת הגמל בחיי 
 15גוברות על הקבוע בטופס קביעת , הוראות הצוואה שנערכה לאחר קביעת המוטב, המנוחה
 16  .המוטב

  17 
 18, העמית משום הודעה תקיפההעמדה לפיה ניתן לראות בצוואה שהועברה לקופה לאחר מות   .5

 19 450, מהדורה שניה, "דיני חוזים"שלו בספרה ' הפרופ. אומצה גם על ידי חלק מהלומדים
 20  : אומרת כי

  21 
 22מעדיף את אינטרס הנושה להורות מה יעשה ברכושו לאחר מותו ) ב (36נראה לי כי סעיף "

 23הנים שונים והן הן על פני אינטרס החייב שלא להיקלע למבוכה או לתביעות של מוטבים ונ
 24שלא ידע על ביטול זכותו או החלפתו , על פני אינטרס ההסתמכות של המוטב הראשון

 25  ".באחר
  26 
 27  :  אומר כי407' בעמ' כרך ג, פירוש לחוק הירושהשילה בספרו ' פרופ, מ"גם או  .6
  28 

 29של תשלום לא נכון , בדרך כלל רחוקה, אין למנוע קיום דברי המת רק בשל אפשרות"
 30אינטרס מעניק ההטבה  צריך להיות האינטרס העליון שעומד , לדעתי. ... שנעשה בתם לב

 31  ".מעל לאינטרסי החייב והמוטב המקורי
  32 
 33, "דיני ירושה ועיזבון"ד פלומין בספרם "השופטים שוחט וגולדברג ועו, אף  המחברים  .7

 34  : סבורים כי) 318' מהדורה שישית בעמ(
  35 

https://www.prisha.co.il/



  
 א"ט לענייני משפחה במחוז תבית משפ

  
 10421-06-12 ש"תמ

  

 10 מתוך 7

 1  ".פה רק לאחר מות החברולידיעת הקהודעה זו יכול שתיעשה בצוואה ואז תגיע "  
  2 
 3 –שינוי המוטב בקופת גמל ובביטוח חיים ", דודי שוורץ במאמרו' עמדה שונה הביע הפרופ  .8

 4. 345'  בעמ1992נובמבר , )2( יז עיוני משפט, "דיסהרמוניה בחקיקה ובפסיקה  וישובה
 5אימוץ הגישה המובילים ל, יות וודאותוהקטנת על, דווקא שיקולים של יעילות: "לדעתו

 6' עמ" (את רצונו של הנפטר... עשויים  לשרת,  שעל  שינוי המוטב להיעשות בחיי הנושה
371 .(  7 

  8 
 9הובא , נימוק נוסף לעמדה כי ניתן לשלוח הודאת שינוי מוטב בצוואה  לאחר מות העמית  .9

 10).  השופטת רותם עיאש'  מפי כב3.7.12ניתן ביום  ('ואח. ח.י' נ' ואח.  ע.א 660/09' בתע
 11משעה : "הוא ציין כי , לאחר שבית המשפט סקר את  עמדת הפסיקה והמלומדים בנושא

 12הודעה בדבר "הרי ש, שצו קיום צוואה אינו יכול להינתן אלא לאחר פטירתו של אדם
 13יכולה להתייחס אך ורק לצוואה שקויימה , רת לאחר פטירת המנוחבהמוע, "צוואה

 14  ".ל אדםבאמצעות צו קיום צוואה לאחר  פטירתו ש
  15 

 16  : קבע בית המשפט המחוזי  כי, בענין פלוניתבפסק הדין    .10
  17 

 18כי ההודעה על שינוי , כפי שקובע אחד הזרמים בפסיקה) ב (36גם אם נפרש את סעיף "  
 19הרי ההוראה שבתקנון , המוטב אמורה להגיע לידי קופת הגמל  לפני מותו של המצווה

 20יכולה לקבוע דרך אחרת לקבלת , מלשהיא חוזה שבין העמית לקופת הג, קופת הגמל
 21  ".ההודעה על ידה

  22 
 23כי לא נדרשת מסירת ההודעה רק , באותו מקרה קבע בית המשפט כי מבדיקת התקנון עולה  

 24  .בחיי העמית
  25 

 26על פי הגישה הסוברת כי  ניתן לראות בצוואה שהועברה לקופה לאחר : סיכומו של דבר  .11
 27ע במקרה דנן כי יש לקבל את תביעת התובעים ניתן לקבו, פטירת המוריש משום הודעה כדין

 28לפי הדעה הסוברת , ואולם. היות ובצוואה שינה המנוח את המוטבים ודין התביעה להתקבל
 29נקבעה , יש לבחון האם בתקנון קופת הגמל, כי יש צורך שהצוואה תשלח בחיי המוריש

 30  .הוראה המאפשרת משלוח הודעה אף לאחר הפטירה
  31 
 32  ?תמל מאפשר מסירת הצוואה לאחר פטירת העמיהאם תקנון קופת הג  )ג(

  33 
 34  :חברת הראל המציאה את התקנון והסעיפים הרלוונטים לעניינו הם אלו  .1
  35 
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 1 עמית שהוראת הנהנים שלו ניתנה בצוואה ותאריך הצוואה מאוחר לתאריך מתן 15.1"  
 2 והדבר הובא לידיעת החברה המנהלת  לפני –הוראת הנהנים לחברה המנהלת או לקופה 

 3,  תשלם החברה המנהלת לנהנים  הרשומים בצוואה זו–צוע הוראת הנהנים שבידיה ב
 4  ...לאחר שימציאו לחברה המנהלת את צו קיום הצוואה

  5 
 6עמית שנפטר וציווה את הסכומים המהווים את חלקו בנכסי הקופה או שצווה את . 15.5  

 7יהיו היורשים על  ... ולא נתמנה מנהל עיזבון") היורשים על פי צוואה "–להלן (כל נכסיו 
 8פי הצוואה  זכאים לקבל מהחברה המנהלת את הסכומים העומדים לזכותם  בקופה 

 9בתנאי שהיורשים על פי , באותם החלקים ביניהם או באותם הסכומים כאמור בצוואה
 10  ...".מצו קיום הצוואה... הצוואה המציאו לחברה העתק מאושר

  11 
 12הוא , עד אליו ניתן להגיש את הצוואה לקופהש" המועד הקובע"מסעיפים אלו עולה כי   .2

 13תקנון הקופה מאפשר משלוח הודעה על הנהנים  ,  דהיינו. המועד שבו בוצעה הוראת הנהנים
 14הדרישה היחידה היא שהצוואה תוצג לפני שהכספים . בצוואה אף לאחר פטירת העמית

 15  .שולמו למוטב
  16 
 17וחים  לחברת הראל  לפני שכספים פנו מנהלי עיזבון המנ, כפי שפורט לעיל, במקרה דנן  .3

 18  .והביאו לידיעתם את צווי קיום הצוואה הן של המנוח והן של המנוחה, הועברו
  19 
 20כי ההודעה  על שינוי , לא היתה כל מניעה מבחינת תקנון הקופה, במקרה דנן,  דהיינו  .4

 21  .תומצא לחברת הראל לאחר פטירת המנוח, דהיינו הצוואה, המוטב
  22 
 23ניתן  ('ל ואח"ז. א.עזבון המנוח מ' נ. ר.ע 1649/07ע "השופט עמית  בר' ברי כביפים לעניינו ד  .5

 24  : שבו נדון מקרה דומה ונפסק בו כי) 31.7.07ביום 
  25 

 26כי די בכך שתקבל הודעה על החלפת הנהנה , שיאון סברה וקיבלה  בתקנונה, הנה כי כן"  
 27לבד שההודעה תתקבל וב, גם בדרך של צוואה  וגם לאחר פטירת העמית, בכל מועד שהוא

 28אין בפסק דין פישר דבר השולל מקופת הגמל ומהעמית את  ... לפני שהכספים נמשכו
 29. החופש לעצב את החוזה כפי שימצאו לנכון ותקנון קופת הגמל הוא החוזה בין הצדדים

 30מקום בו החוזה בין הצדדים קובע במפורש כי העמית רשאי לשנות את המוטב גם בצוואתו 
 31 – הצוואה הובא לידיעת שיאון לאחר פטירתו אך קודם למשיכת הכספים  גם אם תוכן–

 32יתןתוקף להוראה יאיני רואה טעם טוב מדוע בית המשפט לא יכבד את חופש החוזים ולא 
 33  ".מעין זו

  34 
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 1העובדה שחברת הראל העבירה את הכספים למנהלת עיזבון המנוחה ולא לידי מנהל עיזבון   .6
 2משקבענו כי ניתן לראות באמור בצוואה . בחינה משפטיתאינם  רלוונטים כלל מ, המנוח

 3משום שינוי מפורש של הוראת המוטב בקופה ומשהודעה זו נמסרה לקרן לפני שהכספים 
 4  .נמסרה כדין, הרי שההודעה  בדמות הצוואה, הועברו ליורשי המנוחה

  5 
 6 דבר כי העובדה שהמנוחה קבעה בצוואתה כי היא לא מורישה, להשלמת התמונה אציין  .7

 7אינה משפיעה כלל על  כספי הקופה שאותם היא קיבלה כיורשת ראשונה של , ליורשי המנוח
 8אין היורש הראשון יכול " הקובע כי לחוק הירושה) ב (42לאור סעיף , זאת. המנוח

 9 לסיכומי 5כפי שטוענים בצדק התובעים בסעיף , "לגרועמזכותו של השני על ידי צוואה
 10    .התשובה

 11  סיכום  )ד(
  12 
 13יתן לראות בצוואה משום הוראה מפורשת כי אף כספי קופת הגמל נכללים בעיזבון נ  .1

 14, כידוע. יש לראות בצוואה משום שינוי המוטב בקופה, לפיכך. והוראות הצוואה חלות עליה
 15הוא עקרון העל בדיני  ירושה ואין ספק כי לאור האמור בצוואתו " מצווה לקיים דברי המת"

 16סעיף (כפי שטוענים  בצדק התובעים ,  תחול אף על קופת הגמלהוא רצה כי היא, של המנוח
 17  ).  לסיכומי התשובה24

  18 
 19אף לשיטה הסבורה כי לא ניתן לשלוח הודעה על שינוי מוטב לאחר פטירת , במקרה דנן  .2

 20  .כל עוד לא הועברו הכספים למוטבים, תקנון קופת הגמל מאפשר זאת, העמית
  21 
 22טמן תעביר את מלוא כספי קופת הגמל שהועברו אליה ד הפ"התובענה מתקבלת ועו, לפיכך  .3

 23  .לידי התובעים, על פירותיהם, מחברת הראל
  24 
  25 
 26  . 5,000₪ד בסך של  "ט עו"הוצאות משפט ושכ,  ישלמו לתובעים2-3כל אחת מהנתבעות   .4
  27 
  28 

 29  .בהעדר הצדדים, 2012נובמבר   15 ,ג"כסליו תשע' א,  ניתן היום
  30 

 31 
  32 

  33 
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