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יכול  אדם  בהן  הבטוחות  הדרכים  אחת  היא  צוואה  כתיבת 
להבטיח, כי לאחר הסתלקותו מהעולם יתקיים רצונו וכי עיזבונו 
יחולק בדיוק באופן שציווה ולא באופן אחר כלשהו אשר קבע 
את  קובע  אדם  שבאמצעותה  צוואה  כתיבת  הירושה".  "חוק 
סכסוכים  למנוע  עשויה  מותו,  לאחר  רכושו  של  הניהול  אופן 

עתידיים וקונפליקטים אפשריים.

של  עיקריים  סוגים  ארבעה  ישנם  הירושה”,  “חוק  פי  על 
צוואות:

“צוואה בכתב יד”.. 1

“צוואה בעדים”.. 2

“צוואה בפני רשות” – בפני נוטריון בד”כ, כאשר המצווה . 3
אינו יכול לכתוב את הצוואה בעצמו או לחתום עליה.

חיים” . 4 “סכנת  של  למצב  בלעדית   – פה”  בעל  “צוואה 
ממשית חלילה.

צוואה  היא  לצוואות  ביותר  המומלצת  הפורמאלית,  הצורה 
בעדים, אשר נערכת בחתימת המצווה וחתימת שני עדים אשר 

מאשרים את חתימתו ומאומתת ע”י עו”ד.

מקרים  ישנם  אולם  כביכול  פשוטה  הינה  צוואה  כתיבת 
מורכבים שבעניינם מומלץ לנקוט בפרקטיקות הבאות:

אשר . 1 והיורש  במידה  הרכוש  את  יורש  מי  המגדיר  סעיף 
נבחר נפטר בעצמו.

הוספת "תנאי מפסיק" במידה והיורשים הם עדיין קטינים . 2
או טרם נולדו כיצד מסדירים זכויותיהם.

עריכה ברורה ונהירה כך שיהיה בלתי אפשרי לסתור אותה . 3
או לפרש אותה באופן שונה.

הקפדה על הליך חתימה נכון וניסוח מקצועי תוכל להבטיח . 4
יהיו  ותקוים גם אם  את מירב הסיכויים שהצוואה תכובד 

התנגדויות.

הינה . 5 הצוואה  לעורך  המצווה  בין  טובה  תקשורת  יצירת 
קריטית להבנת מלוא רצונותיו בנכסיו של המצווה.

הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, הליך שהוא . 6
ומהווה פקטור חשוב  וודאות  מנהלי בעיקרו אך חוסך אי 

במידה ומישהו יחליט לערער על הצוואה.

058-4244001
*שירות שליחת הודעות ושליחת חומר בלבד

מחלקת ליטיגציה
משרד עו"ד אבי שינדלר



בסך הכל רציתם לשפץ את הבית אבל בסוף 
נותרתם עם תקרה דולפת?... יש לכם למי לפנות!

זוג שנתקל בשורת ליקויים מבניים חמורים לאחר 
שיפוץ בדירתם – תבעו ופוצו

זוג צעירים ששכרו קבלן לשם בניית תוספת לדירתם גילו כי 
בהתאם  ההכרחית.  המקצועיות  במידת  נעשה  לא  השיפוץ 
לכך, כבר בתחילת החורף החלה להיווצר שורת ליקויים מבנים 
בדירתם לרבות בעיית רטיבות חמורה מתקרת תוספת הבנייה. 

נעתר  לא  זה  לקבלן,  הזוג  בני  של  הרבות  פניותיהם  חרף 
לדרישותיהם לתיקון המצב הבעייתי. 

עו"ד כדורי ממשרדנו שייצג את הזוג, החליט להגיש נגד הקבלן 
שלכאורה התרשל, תביעה בצירוף חוות דעת מומחה להנדסת 
בצירוף  נגדי  הגנה  כתב  הקבלן  הגיש  אליה  בתגובה  מבנים. 
"טענה לקיזוז"* ואף צירף הקבלן תביעה בטענה שבני הזוג לא 

שילמו לו את מלוא שכרו.

אשר  מומחה  למנות  החליט  המשפט  בית  לכך,  בהתאם 
מסקנותיו הורו על ביצוע פעולת תיקון של איטום מסדי הבניין 
המסדים,  חשיפת  החיצוניים,  הקירות  אורך  לכל  בחפירה 
וסיוד מחדש בסך עלות שהוערך על  הוספה של חומר בנייה 

ידו בסכום של 47,500 ₪.

לאחר חקירה בדיון הוכחות , הצליח עו"ד כדורי להוכיח כי יש 
בנוסף,  בית המשפט.  המומחה מטעם  דעת  חוות  את  לקבל 
יש לדחות באופן מוחלט את תביעתו  כי  הוא הצליח להוכיח 
של הקבלן בשל הטענה כי זה לא שילם מע"מ וכי כל ההוצאות 
ידו כפי שטען  ולא על  ידם  שהיו למרשינו שולמו למעשה על 

בתחילה.

בסוף הטוב, בית המשפט קיבל את עמדתו של עו"ד כדורי 
אשר בנה את התיק לתלפיות, ייצג את הלקוח תוך שליטה 
נאלץ  אשר  עצמו  מהקבלן  יותר  אף  התיק  בפרטי  מלאה 
לפיכך  כנדרש.  פעל  לא  וכי  בפרטים  בקי  אינו  כי  להודות 
פסק בית המשפט לנתבע סכום פיצוי של כ-70,000 ש"ח 
בגין טענות הקיזוז, עוגמת נפש ואובדן זמן, כל זאת מעבר 

לתשלום של הוצאות ביהמ"ש ושכר עורך דין.

*”טענת קיזוז” – תביעת נגד שמוגשת על ידי הצד שנתבע במסגרת כתב 
ההגנה שלו

“אז למה לי ליטיגציה עכשיו..?”

מזה שנים שמלאכת ה"ליטיגציה" )"התדיינות" בעברית( הועמדה 
במרכז הבמה של יוצרי דרמות הוליוודיות פופולאריות כגון: "חוק 
נחשפנו  כך  ועוד.  איי"  אל  "פרקליטי  הטובה",  "האישה  וסדר", 

הצופים בבית, לצד מלא הריגוש והתחכום שבמלאכה זו.

ליטיגציה  על  כשמדברים  תכל’ס,  מהוליווד:  אתכם  עזבו  אבל 
לא  ממש  היא  ליטיגציה   – הישראלי”  “המשפט  של  בהקשר 

משחק ילדים והיא דורשת מומחיות ומקצועיות.

רחב של תחומים  במגוון  עיסוק  היא  ליטיגציה  כי  לדעת  חשוב 
אשר דורשים התדיינות כגון: חוזים, צוואות, ירושות, מקרקעין ועוד.

בהכרח  מתבצעת  אינה  בליטיגציה  העבודה  מרבית  כן,  כמו 
בבית המשפט, שכן ההתדיינות יכולה להיות הסכמית בניהול 
רשויות  מול  זכויות  למיצוי  פנייה  חוזית,  אחר,  גורם  מול  מו”מ 
בערכאות  ומגוונים  שונים  מסוגים  סכסוכים  ניהול  המדינה, 

ובטריבונלים לפי הצורך. 

מחלקת ליטיגציה במשרדנו, אשר פועלת כבר מעל 20 שנה, 
מתמחה בטיפול בסוגיות הדורשות ליטיגציה מסחרית ואזרחית 
ובעלת ידע רחב וניסיון במגוון תחומי משפט תוך כדי שמירה על 

האיזון בין רמת מקצועיות בלתי מתפשרת ויחס אישי.

ניהלה  במשרדנו  ליטיגציה  שמחלקת  נבחרים  תיקים  לפניכם 
בעת האחרונה:

הישג משמעותי בייצוג הגנתי מול רשת מסחרית 
גדולה, זאת למרות יתרון מוחץ של הרשת

תביעה  להגיש  החליטה  מזון  לממכר  ומוכרת  גדולה  רשת 
על  הסכם  הפרת  בגין  זאת  כל  שלה,  לשעבר  זכיין  כנגד 
איסור ייצור מוצרים זהים או דומים לאלו שהראשונה נוהגת 
לייצר וכמו כן על הפרת הסעיף המחייב רכישה בלעדית של 

מוצרים ממנה.

בשל הפרת ההסכם לכאורה, הגישה הרשת תביעה לפיצויים 
בסך של מעל ארבעה מיליון ₪. יתירה מכך, דרשה צו האוסר 
למכור  נהג  אשר  מוצרים  ולמכור  לייצר  להמשיך  הזכיין  על 

בתקופת הזיכיון.

התביעה הוגשה לאחר שהרשת ביטלה את הזיכיון בהודעה 
נתון  חד צדדית שהותירה את הזכיין במצב בעייתי כשהוא 
בין ה"פטיש לסדן": מצד אחד, מנוע מייצור מוצרים למכירה 

ומנגד, מנוע מרכישת מוצרים למכירה מאת הרשת עצמה.

העובדה  היה  התיק  בניהול  מרכזי  שאתגר  לציין  חשוב 
מיום  זמן משמעותי  לאחר שעבר  למשרדנו  הגיע  שהלקוח 
לפעול  למעשה  כבר  החלה  התובעת  כך,  התביעה.  הגשת 
תמונות  על  בהסתמך  אותו  לחקור  והחלה  הנתבע  כנגד 
ע"י  מיוצג  היותו  עוד בטרם  זאת  כל  לו,  ממעקבים שטמנה 
ניסתה  הרשת  זו,  פרקטיקה  באמצעות  כן,  על  יתר  עו"ד. 
להכשיל במזיד את התהליך הראייתי בתביעה שאף אתגרה 
עוד יותר את הליך התביעה ביחס לפרוצדורת טיפול אחרת.

נוסח  הזיכיון  שהסכם  העובדה  עצם  לעיל,  לאמור  בנוסף 
מלכתחילה ע"י התובעת עצמה יצר יתרון משמעותי עבורה 
ביטול  של  במקרה  הצדדים  בין  להיפרדות  הקשור  בכל 

ההסכם.

באמצעות  השתלמה:  הקשה  העבודה  עניין  של  בסופו 
ניהול הליך בוררות מסודר שלא בבית המשפט, צלח ביד 
הדומים  מוצרים  בעצמו  לייצר  לזכיין  לאפשר  משרדנו 
לאלו שהיה נוהג לרכוש כל תקופת הזיכיון. כמו כן, הצליח 
משרדנו לבטל את תביעה לתשלום פיצויים בסך של מעל 
ארבעה מיליון שקלים לתובעת בגין הפרת הסכם לכאורה.


