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תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (ענייני
ירושה) ,תשס"ט8002-
נוסח מלא ומעודכן
תק' תשע"ב2112-

פרשנות

תחולת התקנות לפי
חוק הירושה
פטור מהמצאת צו
תק' תשע"ב2112-

תק' תשע"ב2112-
תק' תשע"ב2112-

תק' תשע"ב2112-

תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה)
(ענייני ירושה) ,תשס"ט*8002-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (88ב) ו(97-ב)( )5לחוק נכסים של נספי השואה (השבה
ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) ,התשס"ו( 8002-להלן – החוק) ,ולפי סעיף (89ט)
לפקודת הירושה ,אני מתקין תקנות אלה:
(א) בתקנות אלה –
.1
"מבקש" – מי שהגיש לחברה בקשה לקבלת נכס של נספה השואה;
"נעדר" – אדם שזהותו או מקום הימצאו אינם ידועים.
(ב) שאר המונחים שבתקנ ות אלה תהא משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק או בחוק
הירושה ,התשכ"ה( 1725-להלן – חוק הירושה) ,או בתקנות הירושה ,התשנ"ח ,1772-לפי העניין.
על בקשה לצו ירושה ולצו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה יחולו התקנות
.2
שהותקנו לפי חוק הירושה ,בשינויים המחויבים ,אם אין הוראה אחרת בתקנות אלה.
(א) לצורך דיון בבקשה לפי סעיף  88או סעיף  82לחוק ,ומתן החלטה בבקשה ,רשאית
.3
החברה לפטור את המבקש מהמצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ,אם התקיימו כל התנאים האלה:
( )1הנכס של נספה השואה (להלן – הנכס) אינו נכס מקרקעין;
( )8החברה השתכנעה על יסוד בירור שערכה ,לפי סעיף  81לחוק והמידע שאספה
לפי סימן א' בפרק ד' לחוק ,ועל יסוד תצהיר של המבקש ,כי המבקש הוא בעל
הזכויות בנכס ,כולן או חלקן; תצהיר המבקש יכלול את הפרטים האלה:
(א) מלוא הפרטים הידועים למבקש על הרכב המשפחה ,הדרושים לצורך מתן
צו ירושה או צו קיום צוואה;
(ב) הצהרה כי לא ידוע למבקש על קיומו של צו ירושה או צו קיום צוואה או
על קיומה של צוואה ,אף אם לא קוימה ,המתייחסים לעיזבון נספה השואה או
לעיזבון מי מהאנשים היורשים את נספה השואה ,מלבד אלה שהציג המבקש
לחברה;
( )3לא ידוע לחברה על אדם אחר החולק על זכויות הירושה של המבקש בעיזבון
האדם ,שהחברה השכנעה כי הוא נספה השואה ובעל הזכויות המקוריות בנכס;
( )4התקיים אחד התנאים האלה:
(א) שווי חלקם של כלל היורשים הידועים בנכס אינו עולה על 800,000
שקלים חדשים;
(ב) ניתן בישראל צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עיזבון נספה השואה
ולהוכחת זכותו של המבקש כיורשו של אדם היורשים (להלן – המוריש) ,לפי צו
הירושה או צו קיום הצוואה האמור ,המציא המבקש צו ירושה או צו קיום צוואה
שניתן מחוץ לישראל מכוחו יורש המבקש את המוריש (להלן – צו זר) ,ובלבד
שהדין לפיו ניתן הצו הזר זהה לדין שהיה חל אילו היה ניתן צו ירושה או צו
קיום צוואה בישראל.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,רשאית החברה שלא לפטור מבקש מהמצאת צו
ירושה או צו קיום צוואה אם ראתה לנכון לעשות כן מנימוקים מיוחדים שתפרט בהחלטתה; כן
רשאית החברה לדרוש מהמבקש ראיות נוספות ,על פי שיקול דעתה ,כדי להשתכנע כי הוא יורשו
של בעל הזכויות בנכס.
(ג) היה בין היורשים יורש נעדר ,והשתכנעה החברה כי התקיימו לגביו התנאים שבתקנת
* פורסמו ק"ת תשס"ט מס'  2938מיום  83.18.8002עמ' .882
תוקנו ק"ת תשע"ב מס'  9140מיום  10.9.8018עמ'  – 1400תק' תשע"ב.8018-
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תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (ענייני
ירושה) ,תשס"ט8002-
נוסח מלא ומעודכן
משנה ( 4ב) ,רשאית החברה לחלק את הזכויות בנכס בין היורשים הידועים ,כאילו הוא לא היה בין
היורשים מלכתחילה ,ובלבד ששווי הזכויות שיחולקו ליורשים הידועים לא יעלה על 800,000
שקלים חדשים ,וחלקו של היורש הנעדר לא יעלה על  50,000שקלים חדשים; לא השתכנעה
החברה כי התקיימו התנאים האמורים ,תיתן החברה את החלטתה לגבי חלקם של היורשים
הידועים בלבד.
צו ירושה לעניין יורש
נעדר

(א) הוגשה לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה לעניין נכסים של
.4
נספה השואה ,והתברר כי אחד היורשים על פי דין או על פי הצוואה ,הוא נעדר ,יעביר הרשם את
הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך (להלן – בית המשפט).
(ב) היה בין היורשים לפי דין א ו לפי צוואה נעדר ,יראו את הנעדר כאילו לא היה בין
היורשים מלכתחילה ,לעניין נכסים של נספה השואה בלבד ,אם התקיימו כל התנאים האלה:
( )1לא ידוע כי הנעדר ,צאצאיו ,או יורשיו נותרו בחיים לאחר יום י"ז בטבת
התשט"ז ( 1בינואר ;)1755
( )8חלף המועד להגשת בקשות לגבי אותו נכס של נספה השואה לפי סעיף 80
לחוק;
( )3המבקש צירף לבקשתו תצהיר שפירט בו את מאגרי המידע שבדק וכל מידע
הידוע לו בקשר לנעדר ,צאצאיו או יורשיו ,וכן צירף הודעה מטעם החברה כי לאחר
שפעלה לאיתור בעלי הזכויות בנכס לפי סעיף  19לחוק ,לא ידוע לה כי הנעדר,
צאצאיו או יורשיו נותרו בחיים לאחר המועד האמור בפסקה ( ;)1החברה תפרט
בהודעתה את מאגרי המידע שבדקה וכל מידע הידוע לה בקשר לנעדר ,צאצאיו או
יורשו.
(ג) אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לראות נעדר כאילו לא היה בין
היורשים מלכתחילה ,לפי הוראות כל דין.

עריכת בקשות וצווים
בעניין ירושת נכסים
של נספה השואה
תק' תשע"ב2112-

(א) בקשה למתן צו ירושה בעניין נכסים של נספה השואה תיערך לפי טופס  1שבתוספת
.5
ויצורפו לה המסמכים המפורטים בו; בקשה למתן צו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה
תיערך לפי הטופס שבתוספת לתקנות הירושה ,התשנ"ח( 1772-להלן – תקנות הירושה) ,וכותרת
הטופס תהיה "בקשה לצו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה".
(ב) צו ירושה או צו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה ייערכו לפי הטפסים  8או
 3שבתוספת ,לפי העניין.

הליכים למתן צו
ירושה או צו קיום
צוואה בעניין נכסים
של נספה השואה
תק' תשע"ב2112-

(א) הליכים למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה (להלן – צו
.6
בעניין נכסים של נספה השואה) ,יתנהלו בהליך מאוחד שייפתח ביחס לעיזבונו של נספה השואה
וביחס לעיזבונות יורשיו ,שנפטרו לפני הגשת הבקשה למתן צו כאמור ,ובלבד שיינתנו צווים
נפרדים לגבי נספה השואה ולגבי כל אחד מיורשיו.
(ב) בהליכים למתן צו בעניין נכסים של נספה השואה ,יהיו המבקש ,החברה או
האפוטרופוס הכל לי רשאים להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט ,לפי העניין ,הודעה
בכתב מטעם החברה ,לאחר שפעלה לאיתור יורשי הנספה לפי סעיף  19לחוק ,על ממצאיה בכל
הנוגע להרכב המשפחה של הנספה מקרבת דם ומקרבת חיתון ,מועדי הפטירה של בני משפחת
הנספה כאמור וסדר פטירתם ,או כל מידע אחר בקשר לאותם עניינים שאיתרה החברה או שהחברה
מצאה כי לא ניתן לאתרו; הוגשה ההודעה מטעם המבקש ,היא תצורף לטופס  1שבתוספת.
(ג) בהליכים למתן צו בעניין נכסים של נספה השואה ,יראו כתרגום מאושר בידי נוטריון
לעניין תקנה  54א לתקנות הירושה ,גם תרגום לעברית של מסמך שלגביו נמסרה הודעת החברה
לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט ,לפי העניין ,כי התרגום נעשה על ידה או על ידי מי
מטעמה ,להנחת דעתה.

תק' תשע"ב2112-

תק' תשע"ב2112-

תק' תשע"ב2112-

תוספת
(תקנה )5
תק' תשע"ב2112-
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תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (ענייני
ירושה) ,תשס"ט8002-
נוסח מלא ומעודכן
(תקנה (5א))

בפני הרשם לענייני ירושה ב

או בבית המשפט לענייני משפחה ב
תיק

/

בעניין עיזבון המנוח
בקשת צו ירושה על פי חוק נכסים של נספי השואה

מבוא
בקשה זו מוגשת לצורך קבלת נכס של נספה השואה ,כהגדרתו בחוק נכסים של נספי
•
השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) ,התשס"ו( 8002-להלן – חוק הנכסים).
הבקשה מוגשת על פי חוק הנכסים ועל פי תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה),
התשס"ט( 8002-להלן – תקנות הנכסים).
הנכס נמצא בישראל ומנוהל על ידי החברה לאיתור והשבת נכסים של נספי השואה בע"מ
•
(להלן – החברה להשבה או החברה).
חלק א' :המבקש ,המוריש ומעמד היורשים

.1

המבקש

(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
.8

.3
.4

שם המבקש
מס' תעודת זהות/דרכון
מענו
עניינו במתן הצו
מיוצג על ידי עורך דין
המען להמצאת כתבי בי-דין

המוריש

(א) שם המוריש
(ב) מקום מושבו היה ב( -נא לציין שם העיר והמדינה ,בעברית ובלועזית):
(ג) הפטירה –
מועד הפטירה:
מקום הפטירה:
המוריש נספה בשואה ,ואולם מועד פטירתו ומקומה אינם ידועים (סמן x
במשבצת המתאימה)
גרוש (סמן  xבמשבצת
אלמן
נשוי
רווק
(ד) המוריש נפטר כשהוא
המתאימה)
(ה) להוכחת המוות אני מצרף בזה:
הצהרת מוות אשר נתנה ועדת הערר לפי סעיף  30לחוק הנכסים.
הצהר ת מוות אשר נתן בית המשפט לענייני משפחה ,מכוח חוק הצהרות מוות,
התשל"ח.1792-
תעודת פטירה.
(סמן  xבמשבצת המתאימה)
המוריש השאיר  /לא השאיר צוואה (סמן  xבמשבצת המתאימה)
כשרותם המשפטית של היורשים ושל הזוכים על פי הצוואה (אם ישנה)

בין היורשים או הזוכים על פי הצוואה נכלל לא נכלל
קטין חסוי נעדר (סמן  xבכל משבצת מתאימה)
חלק ב' :בן הזוג והקרובים של המוריש

.1

בן זוגו של המוריש
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תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (ענייני
ירושה) ,תשס"ט8002-
נוסח מלא ומעודכן
שם בן זוגו של המוריש:
אם בן הזוג חי ,יש למלא פרטים אלה:
מענו
מס' תעודת זהות/דרכון
אם בן הזוג אינו בחיים:
א .מצ"ב הוכחת מותו של בן הזוג ,על ידי תעודת פטירה/הצהרת מוות/הוכחת
פטירה אחרת (בהתאם לסעיף  22לחוק הירושה ,התשכ"ו.)1725-
כעולה מ
בן זוגו של המוריש נפטר אחריו ,בתאריך
ב.
כעולה מ
בן זוגו של המוריש נפטר לפניו ,בתאריך
לא ידוע אם בן זוגו של המוריש נפטר לפניו או אחריו (סמן  xבמשבצת
המתאימה)
.8

ילדי המוריש וצאצאיהם

א .ילדי המוריש שבעת הגשת בקשה זו הם בחיים:
מס' תעודת
זהות/דרכון

השם

שם הורהו השני

המען

.1
.8
.3

ב )1( .ילדי המוריש שנפטרו לפניו:
השם

מס' תעודת
זהות/דרכון (ככל
שקיים)

מועד הפטירה

1

שם הורהו השני

.1
.8
.3

( )8אלה הם כל הצאצאים שנולדו לילדו של המוריש שנפטר לפניו אי פעם (יש
למלא טבלה זו לגבי כל אחד מילדי המוריש שנפטרו לפניו ושצוינו בפסקה ()1
לעיל):
השם

מס' תעודת
זהות/דרכון

שם הורהו השני

המען

.1
.8
.3

ג )1( .ילדי המוריש שנפטרו אחריו:
השם

מס' תעודת
זהות/דרכון

מועד הפטירה

2

שם הורהו השני

.1
.8
.3

( )8לילדו של המוריש שנפטר אחרי המנוח לא הוצא צו ירושה/צו קיום צוואה,
ויורשיו הפוטנציאליים הם (יש למלא טבלה זו לגבי כל אחד מילדי המוריש שנפטרו
אחריו ושצוינו בפסקה ( )1לעיל ,ובעת המילוי יש לציין):
לילד המוריש שנפטר היה בן זוג? כן לא
אם היה לו בן זוג –
עודו בחיים נפטר לפני ילד המוריש נפטר אחרי ילד המוריש
השם

מס' תעודת

המען

 1מצ"ב צו ירושה/צו קיום צוואה (ככל שקיים).
 2מצ"ב צו ירושה/צו קיום צוואה (ככל שקיים).
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זהות/דרכון

.1
.8
.3

ד )1( .ילדי המוריש שנפטרו במועד לא ידוע:
מס' זהות/דרכון (ככל
שקיים)

השם

שם הורהו השני

.1
.8
.3

( )8אלה הם כל הצאצאים שנולדו לילד המוריש שנפטר במועד לא ידוע אי פעם (יש
למלא טבלה זו לגבי כל אחד מילדי המוריש שנפטרו במועד לא ידוע ושצוינו בפסקה
( )1לעיל):
השם

מס' תעודת
זהות/דרכון

המען

שם הורהו השני

.1
.8
.3

( )3יורשיו הפוטנציאליים של ילד המנוח שנפטר במועד לא ידוע הם (יש למלא
טבלה זו לגבי כל אחד מילדי המוריש שנפטרו במועד לא ידוע ושצוינו בפסקה ()1
לעיל):
בעת מילוי הטבלה יש לציין :לילד המוריש שנפטר היה בן זוג? כן לא
אם היה לו בן זוג –
עודו בחיים נפטר לפני ילד המוריש נפטר אחרי ילד המוריש
השם

מס' תעודת
זהות/דרכון

המען

הקרבה

.1
.8
.3

ה .הערה:
בהתייחס לנכדי המוריש שצוינו בטבלאות שבסעיפים קטנים ב( ,)8ג( ,)8ד( )8לעיל ,יש
לצרף לגבי כל נכד מביניהם שנפטר הוכחת פטירה ,לציין את מועד הפטירה (אם אינו ידוע
יש לציין זאת מפורשות) ,אם נפטר הנכד לפני המוריש יש לפרט את צאצאיו שנולדו אי
פעם בציון כל הפרטים המופיעים בטבלה שבסעיף קטן ב( )1לעיל ,נפטר הנכד אחרי
המוריש ,יש לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה (ככל שקיים).
.3

הורי המוריש וצאצאיהם

(סעיף זה יש למלא רק במקרה שהמוריש לא הניח ילדים ,או צאצאיהם ,שעודם חיים כיום):

(א) אבי המוריש:
שם האב
מקום מגוריו
אבי המוריש נפטר לפניו:
אנא פרט ככל שידועים לך נסיבות פטירתו ומועדה:
אבי המוריש נפטר אחריו:
מועד פטירתו של אבי המוריש:
כמוכח ב (הצהרת מוות  /תעודת פטירה)
לא ידוע אם אבי המוריש נפטר לפניו או אחריו
2
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(סמן  xבמשבצת המתאימה)
(ב) צאצאי אבי המוריש –
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל הפרטים
לגבי צאצאי אבי המוריש כפי שנדרשו לגבי ילדי המוריש בטבלאות שבסעיף  8לעיל,
לרבות לגבי כל אחד מילדי אבי המוריש שנפטרו והותירו אחראיהם צאצאים.
(ג) אמו של המוריש:
שם האם
מקום מגוריה
אם המוריש נפטרה לפניו:
אנא פרט ככל שידועים לך נסיבות פטירתה ומועדה:
אם המוריש נפטרה אחריו:
כמוכח ב (הצהרת מוות  /תעודת פטירה):
מועד פטירתה של אם המוריש
לא ידוע אם אמו של המוריש נפטרה לפניו או אחריו.
(סמן  xבמשבצת המתאימה)
(ד) צאצאי אמו של המוריש –
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל הפרטים
לגבי צאצאי אמו ש ל המוריש כפי שנדרשו לגבי ילדי המוריש בטבלאות שבסעיף  8לעיל,
לרבות לגבי כל אחד מילדי אם המוריש שנפטרו והותירו אחריהם צאצאים.
.4

הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם

(סעיף זה יש למלא רק במקרה שהמוריש לא הותיר ילדים או צאצאיהם ,או הורים או צאצאיהם ,שעודם
בחיים כיום):

(א) הורי אבי המוריש:
( )1אבי אביו של המוריש:
שם אבי האב
אנא פרט ,ככל שידוע לך ,את נסיבות פטירתו של אבי אביו של המוריש ומועדה:
( )8צאצאי אבי אביו של המוריש:
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל
הפרטים לגבי צאצאי אבי אביו של המוריש כפי שנדרשו לגבי ילדי המוריש בטבלאות
שבסעיף  8לעיל ,לרבות לגבי כל אחד מילדי אבי אביו של המוריש שנפטרו והותירו
אחריהם צאצאים.
( )3אם אביו של המוריש:
שם אבי האב
אנא פרט ,ככל שידוע לך ,את נסיבות פטירתה של אם אביו של המוריש ומועדה:
( )4צאצאי אם אביו של המוריש:
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל
הפרטים לגבי צאצאי אם אביו של המוריש כפי שנדרשו לגבי ילדי המוריש בטבלאות
שבסעיף  8לעיל ,לרבות לגבי כל אחד מילדי אם אביו של המוריש שנפטרו הותירו
אחריהם צאצאים.
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(ב) הורי אמו של המוריש:
( )1אבי אמו של המוריש:
שם אבי האם
אנא פרט ,ככל שידוע לך ,את נסיבות פטירתו של אבי אמו של המוריש ומועדה:
( )8צאצאי אבי אמו של המוריש:
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל
הפרטים לגבי צאצאי אבי אמו של המוריש כפי שנדרשו לגבי ילדי המוריש בטבלאות
שבסעיף  8לעיל ,לרבות לגבי כל אחד מילדי אבי אמו של המוריש שנפטרו והותירו
אחריהם צאצאים.
( )3אם אמו של המוריש:
שם אם האם
אנא פרט ,ככל שידוע לך ,את נסיבות פטירתה של אם אמו של המוריש ומועדה:
( )4צאצאי אם אמו של המוריש:
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל
הפרטים לגבי צאצאי אם אמו של המוריש כפי שנדרשו לגבי ילדי המוריש בטבלאות
שבסעיף  8לעיל ,לרבות לגבי כל אחד מילדי אם אמו של המוריש שנפטרו והותירו
אחריהם צאצאים.
.5

יורשי בן זוגו של המוריש

בהתקיים תנאי מן המפורטים בפרט א' או ב' להלן ,אנא מלא את פרטי קרוביו של בן הזוג
בנספח המצורף (נספח "קרובי בן זוגו של המוריש"):
א .המבקשים ,או חלקם ,הם קרובי בן זוגו של המוריש;
ב .המבקש הוא קרובו של המוריש מקרבת דם ,אולם מתקיימים תנאים אלה:
 1.המוריש לא הותיר צאצאים החיים כיום;
 .8ידוע כי בן זוגו של המוריש נפטר אחריו ,כעולה מהוכחות המוות אשר צורפו
לעיל.
חלק ג' :שינויים לאחר פטירת המוריש

אלה היורשים שהסתלקו מחלקם בעיזבון כמפורט במסמכים המצורפים בזה:
.1
פרטי החלק שממנו הסתלק
שם היורש
אם הסתלק לטובת אדם מסוים (שהוא בן זוגו של המוריש ,ילדו או אחיו) –
פרטי האדם שלטובתו הסתלק:
שמו
מס' תעודת זהות/דרכון
קרבתו למוריש
מבין יורשי המוריש נפטרו לאחר מותו – ראה הפירוט בחלק ב' לעיל.
.8
הודעה על הגשת הבקשה נשלחה ליורשים כולם בדואר רשום ,בתאריכים
.3
לא נשלחה הודעה כאמור ,מפאת
ליורשים
חלק ד' :היורשים וחלקיהם בעיזבון

לאור האמור בחלקים ב' וג' לעיל ,יורשיו של המנוח על פי דין וחלקיהם בעיזבון הם כמפורט
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להלן:
מס'

השם

מס' זהות

הקרבה
למנוח

מקום מושבו
ומענו

כשרותו
המשפטית

חלקו
בעיזבון

היורשים המנויים לעיל הם היורשים היחידים של המוריש ואין זולתם.
חלק ה' :הצהרת המבקש

לבקשה זו מצורפים מסמכים אלה:
.1
 ,שלפיה נקבעה זהות בין
( )1החלטתה החלקית של החברה להשבה מיום
המוריש ובין בעל הנכס שמנהלת החברה;
( )8תצהיר בדבר יורשים נעדרים כאמור בתקנה (4ב)( )3לתקנות הנכסים;
( )3הודעתה של החברה להשבה בדבר יורשים נעדרים ,מכוח תקנה (4ב)( )3לתקנות
הנכסים;
( )4הודעת החברה בעניין ממצאי חקירותיה ,על פי תקנה (2ב) לתקנות הנכסים;
( )5הוכחות מוות (תעודות פטירה/הצהרות מוות/בקשה להוכחת מוות בדרך אחרת לפי
סעיף (22א) לחוק הירושה ,התשכ"ה;)1725-
( )2נספח בעניין קרובי בן/בת זוגו של המוריש (אם מתקיים אחד התנאים של סעיף 5
בחלק ב' של בקשה זו);
( )9מסמכים נוספים שהעביר המבקש לחברה;
( )2דפי עדות ממאגר "יד ושם";
( )7אחר:
לרשם לענייני ירושה הסמכות לדון בבקשה:
.8
הואיל והמוריש הותיר נכסים בישראל ,כמצוין בהחלטתה החלקית של החברה
להשבה (מצ"ב)
3
הואיל ו
(סמן  xבמשבצת המתאימה)
לפיכך ,אני פונה בבקשה למתן צו ירושה של המנוח ומצהיר:
תצהיר

מס' זהות
אני הח"מ
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר/ה בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת ,האמת כולה והאמת בלבד.
_________________

תאריך

חתימת המבקש/ת המצהיר/ה

מר/גב'
במשרדי ב
הופיע(ה) בפני
אני מאשר בזה כי ביום
 /המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר
שזיהה(תה) עצמו(מה) על ידי תעודת זהות/דרכון מס'
שהזהרתיו(ה) כי ע ליו(ה) להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה צפויה/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
__________________
 3פרט את העובדות הנתונות לרשם לענייני ירושה סמכות לפי תקנה (13א) לתקנות הירושה ,התשנ"ח.1772-
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חתימת מקבל התצהיר

4

לתשומת לב ממלא הטופס:

עליך למלא את כל הפרטים שבטופס ,ולמחוק בקו ברור כל פרט בו שאינו ישים או שאינו
)1
נדרש במקרה הנדון.
עליך לצרף לבקשה תעודות פטירה או הצהרות מוות כמפורט לעיל ,אלא אם כן בכוונתך
)8
לבקש להוכיח את עובדת המוות באופן אחר; במקרה כזה ,לפי סעיף (22א) לחוק הירושה ,יהיה
עליך לצרף לבקשה זו בקשה כדין ,בצירוף אגרה ,להתיר הוכחה כאמור שיפורטו בה נסיבות וזמן
המוות והטעמים לאי-המצאת תעודת פטירה או הצהרה מוות.
במקרה שזהותו של יורש אינה ידועה ,יש לציינו על ידי פירוט קרבתו למוריש.
)3
נספח לטופס 1

(תקנה (5א))

בפני הרשם לענייני ירושה ב
/

תיק
בעניין עיזבון המנוח
נספח לבקשה לצו ירושה על פי חוק הנכסים של נספי השואה
(קרבת חיתון)
קרובי בן זוגו של המוריש

(יש למלא נספח זה רק אם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף  5של חלק ב' בטופס )1

.1

ילדי בן הזוג וצאצאיהם

א .ילדי בן הזוג (מלבד אלה המשותפים לו ולמוריש) שבעת הגשת בקשה זו הם בחיים:
השם

מס' תעודת
זהות/דרכון

שם הורהו השני

המען

.1
.8
.3

ב )1( .ילדי בן הזוג (מלבד אלה המשותפים לו ולמוריש) שנפטרו לפניו:
השם

מס' תעודת
זהות/דרכון (ככל
שקיים)

מועד הפטירה

5

שם הורהו השני

.1
.8
.3

( )8אלה הם כל הצאצאים שנולדו לילד בן הזוג שנפטר לפניו אי פעם (יש למלא
טבלה זו לגבי כל אחד מילדי בן הזוג ,מלבד אלה המשותפים לו ולמוריש ,שנפטרו
לפניו בפסקה ( )1לעיל):
השם

מס' תעודת
זהות/דרכון

מועד הפטירה

6

שם הורהו השני

.1
.8
.3

ג )1( .ילדי בן הזוג (מלבד אלה שמשותפים לו ולמוריש) שנפטרו אחריו:
השם

מס' תעודת
זהות/דרכון

מועד הפטירה

7

 4מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין ,שופט ,דיין או ראש רשות מקומית
 5מצ"ב צו ירושה/צו קיום צוואה (ככל שקיים).
 6מצ"ב צו ירושה/צו קיום צוואה (ככל שקיים).
 7מצ"ב צו ירושה/צו קיום צוואה (ככל שקיים).
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שם הורהו השני

תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (ענייני
ירושה) ,תשס"ט8002-
נוסח מלא ומעודכן
.1
.8
.3

( )8אחר ילד בן הזוג שנפטר אחריו לא הוצא צו ירושה/צו קיום צוואה ,ויורשיו
הפוטנציאליים הם (יש למלא טבלה זו לגבי כל אחד מילדי בן הזוג ,מלבד אלה
שמשותפים לו ולמוריש ,שנפטרו אחריו ושצוינו בפסקה ( )1לעיל):
 בעת מילוי הטבלה יש לציין:לילד בן הזוג שנפטר היה בן זוג? כן לא
היה לילד בן הזוג שנפטר בן זוג –
נפטר אחרי ילד בן הזוג
בן הזוג עודו בחיים נפטר לפני ילד בן הזוג
מס' תעודת
זהות/דרכון

השם

המען

שם הורהו השני

.1
.8
.3

ד )1( .ילדי בן הזוג (מלבד אלה שמשותפים לו ולמוריש) שנפטרו במועד לא ידוע:
מס' תעודת זהות/דרכון
(ככל שקיים)

השם

שם הורהו השני

.1
.8
.3

( )8אלה הם כל הצאצאים שנולדו לילד בן הזוג שנפטר במועד לא ידוע אי פעם (יש
למלא טבלה זו לגבי כל אחד מילדי בן הזוג ,מלבד אלה שמשותפים לו ולמוריש,
שנפטרו במועד לא ידוע ושצוינו בפסקה ( )1לעיל):
השם

מס' תעודת
זהות/דרכון

המען

שם הורהו השני

.1
.8
.3

( )3יורשיו הפוטנציאליים של ילד בן הזוג שנפטר במועד לא ידוע הם (יש למלא
טבלה זו לגבי כל אחד מילדי בן הזוג ,מלבד אלה שמשותפים לו ולמנוח ,שנפטרו
במועד לא ידוע ושצוינו בפסקה ( )1לעיל):
בעת מילוי הטבלה יש לציין :לילד בן הזוג שנפטר היה בן זוג? כן לא
היה לילד בן הזוג שנפטר בן זוג –
בן הזוג עודו בחיים נפטר לפני ילד בן הזוג נפטר אחרי ילד בן הזוג
השם

מס' תעודת
זהות/דרכון

המען

הקרבה

.1
.8
.3

ה .הערה:
בהתייחס לנכדי בן הזוג שצוינו בטבלאות בסעיפים קטנים ב( ,)8ג( ,)8ד( )8לעיל ,אזי
לגבי כל נכד מביניהם שנפטר יש לצרף הוכחת פטירה ,לציין להלן את מועד הפטירה
(אם אינו ידוע יש לציין זאת מפורשות); נפטר הנכד לפני בן הזוג יש לפרט את
צאצאיו ש נולדו אי פעם בציון כל הפרטים המופיעים בטבלה בסעיף קטן ב( )1לעיל,
נפטר הנכד אחרי בן הזוג יש לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה (ככל שקיים).
.8

הורי בן הזוג וצאצאיהם
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תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (ענייני
ירושה) ,תשס"ט8002-
נוסח מלא ומעודכן
(סעיף זה יש למלא רק במקרה שבן הזוג לא הניח ילדים ,או צאצאיהם ,שעודם חיים כיום):

(א) אבי בן הזוג:
שם האב
מקום מגוריו
אבי בן הזוג נפטר לפניו:
אנא פרט ככל שידועים לך נסיבות פטירתו ומועדה:
אבי בן הזוג נפטר אחריו:
מועד פטירתו של אבי בן הזוג:
כמוכח ב (הצהרת מוות/תעודת פטירה)
לא ידוע אם אבי בן הזוג נפטר לפניו או אחריו
(סמן  xבמשבצת המתאימה)

(ב) צאצאי אבי בן הזוג:
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל הפרטים
לגבי צאצאי אבי בן הזוג כפי שנדרשו לגבי ילדי בן הזוג בטבלאות שבסעיף  1לעיל ,לרבות
לגבי כל אחד מילדי אבי בן הזוג שנפטרו והותירו אחריהם צאצאים.
(ג) אמו של בן הזוג:
שם האב
מקום מגוריה
אם בן הזוג נפטרה לפניו:
אנא פרט ככל שידועים לך נסיבות פטירתה ומועדה:
אם בן הזוג נפטרה אחריו:
כמוכח ב (הצהרת מוות/תעודת פטירה):
מועד פטירתה של אם בן הזוג
לא ידוע אם אמו של בן הזוג נפטרה לפניו או אחריו
(סמן  xבמשבצת המתאימה)

(ד) צאצאי אמו של בן הזוג:
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל הפרטים
לגבי צאצאי אמו של בן הזוג כפי שנדרשו לגבי ילדי בן הזוג בטבלאות שבסעיף  1לעיל,
לרבות לגבי כל אחד מילדי אם בן הזוג שנפטרו והותירו אחריהם צאצאים.
.3

הורי הוריו של בן הזוג וצאצאיהם

(סעיף זה יש למלא רק במקרה שבן הזוג לא הותיר ילדים או צאצאיהם ,או הורים או צאצאיהם,
שעודם בחיים כיום):

(א) הורי אבי בן הזוג:
( )1אבי אביו של בן הזוג –
שם אבי האב
אנא פרט ,ככל שידוע לך ,את נסיבות פטירתו של אבי אביו של בן הזוג ומועדה:
( )8צאצאי אבי אביו של בן הזוג:
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה את כל
הפרטים לגבי צאצאי אבי אביו של בן הזוג כפי שנדרשו לגבי ילדי בן הזוג בטבלאות
שבסעיף  1לעיל ,לרבות לגבי כל אחד מילדי אבי אביו של בן הזוג שנפטרו והותירו
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תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (ענייני
ירושה) ,תשס"ט8002-
נוסח מלא ומעודכן
אחריהם צאצאים.
( )3אם אביו של בן הזוג:
שם אם האב
אנא פרט ,ככל שידוע לך ,את נסיבות פטירתה של אם אביו של בן הזוג ומועדה:
( )4צאצאי אם אביו של בן הזוג:
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל
הפרטים לגבי צאצאי אם אביו של בן הזוג כפי שנדרשו לגבי ילדי המוריש בטבלאות
שבסעיף  1לעיל ,לרבות לגבי כל אחד מילדי אם אביו של בן הזוג שנפטרו והותירו
אחריהם צאצאים.
(ב) הורי אמו של בן הזוג:
( )1אבי אמו של בן הזוג:
שם אבי האם
אנא פרט ,ככל שידוע לך ,את נסיבות ומועד פטירתו של אבי אמו של בן הזוג:
( )8צאצאי אבי אמו של בן הזוג:
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל
הפרטים לגבי צאצאי אבי אמו של בן הזוג כפי שנדרשו לגבי ילדי המוריש בטבלאות
שבסעיף  1לעיל ,לרבות לגבי כל אחד מילדי אבי אמו של בן הזוג שנפטרו והותירו
אחריהם צאצאים.
( )3אם אמו של בן הזוג:
שם אם האם
אנא פרט ,ככל שידוע לך ,את נסיבות פטירתה של אם אמו של בן הזוג ומועדה:
( )4צאצאי אם אמו של בן הזוג:
יש לפרט להלן או בתצהיר נפרד שיצורף לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה ,את כל
הפרטים לגבי צאצאי אם אמו של בן הזוג כפי שנדרשו לגבי ילדי בן הזוג בטבלאות
שבסעיף  1לעיל ,לרבות לגבי כל אחד מילדי אם אמו של בן הזוג שנפטרו והותירו
אחריהם צאצאים.

תק' תשע"ב2112-

טופס 8

בפני הרשם לענייני ירושה או בבית המשפט לענייני משפחה ב
/
תיק
צו ירושה בעניין נכסים של נספה השואה

בעניין עיזבון המנוח
שנספה בשואה ופרטיו הידועים היו
אני מצהיר כי –
שמות יורשיו על פי דין של המנוח וחלקו היחסי של כל אחד מהם ,בזכויות המנוח בנכסים
א.
של נספה השואה ,כהגדרתם בחוק נכסים של נספי השואה ,התשס"ו ,8002-הם:
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תקנות נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (ענייני
ירושה) ,תשס"ט8002-
נוסח מלא ומעודכן
שם היורש

8

מס' ת"ז

הקרבה/החלק

)1
)8
)3
צו זה ניתן היום
_________________
חתימה
תק' תשע"ב2112-

טופס 3

בפני הרשם לענייני ירושה או בבית המשפט לענייני משפחה ב
/
תיק
צו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה

של המנוח
שנספה בשואה ופרטיו הידועים היו
שהעתק ממנה מצורף בזה ,היא בת תוקף.
 .1אני מצהיר כי צוואתו של המנוח מיום
שמספר תעודת זהותו
 .8על פי קביעתו של המנוח בצוואה ,מיניתי כמנהל העיזבון את
ומענו
 .3אלה הוראות הצוואה האמורה שמצאתי בטלות:
שנקבע בצוואה כמבצעה מסיבות אלה:
(א) לא מיניתי למנהל העיזבון את
צו זה ניתן היום
________________
חתימה

דניאל פרידמן

י"ג בכסלו התשס"ט ( 10בדצמבר )8002

שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו  -הקש כאן

 8יש לציין לצד שמו של היורש אם הוא קטין או חסוי.
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