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 יםעיזבון זמני ילמינוי מנהלדחופה  בקשה 

 
 למנות את המבקשים כמנהלים זמניים של עיזבון  המנוחה מהנימוקים הבאים :בית המשפט הנכבד מתבקש 

 

שהוגשה לקיום בפני כבוד הרשם לענייני ירושה  צוואה מיום ********* המנוחה הותירה אחריה .1

רצ"ב תעודת פטירה  כנספח א'. צלום הצוואה, מאושרת,  מסומנת.רצ"ב הצוואה"( בת"א )להלן:" 

בקשה לכבוד הרשם לענייני ירושה למינוי  בד בבד מוגשת  כנספח ב'.מקורית של המנוחה מסומנת 

 .באופן קבוע המבקשים כמנהלי עזבון המנוחה

 

 *********************בצוואתה ציוותה המנוחה את כל רכושה ל .2

 

עה  את רצונה נוחה את רצונה שהמבקשים יהיו מנהלי עזבונה . כמו כן המנוחה הביבצוואתה הביעה המ .3

 .ש**********************

 

קובע שאם קבע המוריש בצוואתו אדם שיוציא לפועל את  1965–לחוק הירושה התשכ"ה  81סעיף  .4

את האדם שנקבע ין, ייני ירושה, לפי העניצוואתו או שינהל את עזבונו, ימנה בת המשפט או הרשם לענ

בצוואה למנהל עיזבון, זולת אם אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי או שבית המשפט או הרשם 

 ני ירושה משוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא למנותו.ילעני

 

מבקשים יחסים תקינים עם למרות שהמשיב ניהל מערכה משפטית נגד המנוחה, אחות המבקשים, ל .5

 ישבו ביחד והתאבלו ביחד בכל ימי ה"שבעה" בבית המנוחה. אף המבקשים והמשיב המשיב.

 

המבקשים יוכלו  יב ועם הוריו,עם המשהטובים המבקשים סבורים כי לאור יחסיהם בנסיבות הקיימות,  .6

 לטובת כל הצדדים. -לנסות ולצמצם את המחלוקות שהיו 
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 נהל עיזבון זמניהצורך במינוי מ

 

על סמך ניסיון העבר קיים חשש ממשי שזכויותיהם יקופחו. כאן . היורשים על פי הצוואה, הינם קטינים  .7

הבריח כספים מהחשבונות  משיב שהתובענות שבין בני הזוג נדונות טענות המנוחה המקום לציין שב

 כי הוא לקח לעצמו חלק מכספי בני הזוג. המשותפים של בני הזוג ו

 

המשיב, ללא ידיעת המנוחה, שבר תוכנית חסכון  ה מזו, ידוע למבקשים שביום *************יתיר .8

 !  ₪ ************* -יעור של כבש ולקח לעצמו את כספי ילדיואשר בני הזוג חסכו עבור הילדים 

 

ת אשר כמו כן מתקיים צורך להמשיך ולנהל חלק מהתובענות אשר המשיב הגיש נגד המנוחה וכן תובענו .9

תביעות אשר יוותרו  -המנוחה הגישה טרם פטירתה כחלק מסכסוך הגירושין בינה לבין המשיב

רלבנטיות לעניין עזבון המנוחה כגון תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין אשר המשיב הגיש בבימ"ש נכבד 

וכן תביעה אזרחית אשר המנוחה הגישה טרם פטירתה  ***************זה במסגרת תיק תמש  

וכן גביית חובות מזונות   *******המתנהלת בפני כבוד בימ"ש השלום בנתניה בת.א  גד בנק הפועליםנ

זמניים אשה וילדים במסגרת תיקי הוצל"פ אשר המנוחה הגישה נגד המשיב המתנהלים בלשכת 

 . ***********************************פ בנתניה  בתיקים מס'  ההוצל"

 

 מבקשים סבורים שהם המתאימים ביותר כמנהלים הזמניים של  עיזבון המנוחה. על כן במצב הדברים, ה  .10

 

 כן רצ"ב כתבי הסכמת המבקשים למינויים.התומך בבקשה.  1רצ"ב תצהיר מבקש   .11

 

 מן הדין והצדק להיעתר לבקשה. .12

 

                                                                                   __________________ 

 אהרון גולדנברג , עו"ד                                                                                     

 ב"כ המבקשים                                                                                          

 


