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  * עו"ד שלי וילר /.  ..כסים בישראלומוות מחוץ לישראל עם ל חיים עיין ש - ום ווטריוןיהבחירה בין גיה

כל זיקה לישראל וגם פטר באותה מדיה בלי    יח שאדם מתגורר באגליה או בכל מדיה זרה אחת במשך כל חייו

פתח חשבון בק בארץ רכש דירה בישראל או  שה, הוא    20-ואולם, פעם, לפי כ  -משפחתית, חברתית או אחרת    -

האם יורשיו .   הכסיםמה יעלה בגורל    ,בארץ  באויברסיטהמכיוון שקיבל כספים בירושה, או מכיוון שחשב ללמוד  

 ... ום יהיללא צוואה ישראלית כראה שלפי זה יידרשו לעבור שבעה מדורי ג, אבל אולי לקבלם?  ויוכל

בית משפט לישראל מוסמך לדון בירושתו של אדם, שמקום מושבו בעת פטירתו היה ישראל, , כי  1חוק הירושה קובע

על מת שרשם הירושה או , כי  2בוסף, החוק קובע.   גם אם מדובר 'רק' בחשבון בק  -  או אשר היח כסים בישראל

כשר כצוואה  להיחשב  עליה  לצוואה,  יידרשו  המשפט  הישראלבית  הדין  פי  על  ארוך .   יה  הליך  הולידה  זו  הוראה 

לרשם להגיש    בתוך כך, על היורש או היורשים.   ל'מעין צוואה ישראלית'שלא הוכה בישראל  שמטרתו להפוך צוואה  

חוות דעת מומחה לגבי   לעייי ירושה 'פאקט' של מסמכים, הכולל, בין היתר, את מסמך הצוואה המקורית, וכן

ברוב המוחלט של המקרים, הרשם, שאיו מוסמך להכריע .   חל במקום מושבו של המוח בעת פטירתוהדין הזר ה 

הליך זה עלול  .   בדבר הדין החל על הצוואה, יעביר את הבקשה לבית המשפט, אשר ייקרא למומחה להעיד בפיו

גבי תקיות הצוואה או , או ספק לוגם זה בהחה שאין התגדויות לבקשה  למספר שיםלקחת בין מספר חודשים  

  .   היורשים..בין או התצחויות  האם היה המצווה כשיר לכתוב את הצוואה

צוואה   גם  לעשות  יבחר  בישראל  כסים  שהיח  חוץ  תושב  אותו  מראש  אם  זאת,  לדין וטריוית  לעומת  בהתאם 

קלות ביתר  להתייתר  יכול  הזה  הראש  כאב  כל  מציע  .   הישראלי,  שהחוק  הצוואה  סוגי  ארבעת  לצוואה מתוך 

שי יתרוות משמעותיים על פי צוואות אחרות: העובדה שאישור הוטריון מהווה ראיה מספקת בהליך   3וטריוית 

וטריוית יוצרת וודאות גבוהה יותר לכך  צוואה  ועל ידי כך  לתקיות הצוואה  וספת,  בראיה  ללא צורך  משפטי, 

ב תתקבל  לביטול,  שהצוואה  יתת  תהיה  ולא  משפטי  בהליך  העתק   והעובדהעתיד  במשרדו  שומר  שהוטריון 

  האפשרות של זיוף הצוואה לאחר כתיבתה וחתימתה, כמו גם סתירתה.מתבטלת כך וממוספר של כל הצוואות 

תקיו את  לתקוף  לסות  עלול  שמישהו  חשש  קיים  כאשר  היא  וטריוית  צוואה  של  ביותר  הגדולה  ת החשיבות 

הצוואה את  שכתב  בעת  כשיר  היה  לא  המצווה  לפיה  בטעה  לישראל   הצוואה  מחוץ  שכתבה  צוואה  של  ובמקרה 

.  ולפי דין זר, כל ההליך בישראל עשוי לקחת שים רבות ועלויותיו עשויות לעלות בהרבה על שווי הכסים בישראל

יכולתו של המצווה לבצע ולהבין את ההליך,   שלית כולל ווידוא על ידי הוטריון  וטריוהליך של צוואה  מכיוון שה

בוסף, לצוואה הוטריוית יכול .   קשה מאוד יהיה בעתיד לתקוף צוואה וטריוית בשל טעה של היעדר כשרות

מבחיה .   להיות מצורף אישור כשרות של המצווה ערוך על ידי רופא, אשר יישמר אצל הוטריון יחד עם הצוואה

וטריו המוריש פרוצדורלית,  כאשר  שלו,  התושבות  במדית  הצוואה  גבי  על  המצווה  את  להחתים  יכול  ישראלי  ן 

ישראל, באופן המהווה קו הגה וסף ככל ב  מקבל לידיו את הצוואה המקורית, והעתק הצוואה שמר אצל הוטריון

אות בילאומיות ורגיל לכל אלה יש להוסיף את העובדה שוטריון העוסק בצוו.   שיועלו טעות כגד הצוואה בעתיד

  לטוס למדיות שוות כדי להחתים שם צוואות גם ידע לסח צוואה באופן הדרש כדי למוע סכסוכים בעתיד. 

אין ספק שהטסת וטריון במיוחד כדי להחתים אדם על צוואה באירופה, למשל, איה מוכה, אולם היא   והעלות?

.תמיד תהיה מוכה מהעלות של שבעת מדורי הגיהום שיידרשו לעבור היורשים בעתיד

 
( עו"ד שלי וילר    * ושות'  מצוות משרד אפיק  בישראל, חלק  דין המוסמכת  עורכת  חברות, www.afiklaw.comהיה  בדיי  ) המתמקדת 

תל באויברסיטת  למשפטים  הפקולטה  בוגרת  וילר  עו"ד  מקרקעין.   ודיי  מסחרית  ידי    כת מוסמ  וילרעו"ד  אביב.     ליטיגציה  על 
מתמשכים.    יפויי כוח  להחתמה על  הרשמי  בעורך דין  האפוטרופוס  להיוועץ  ומומלץ  משפטי כלשהו  משום ייעוץ  זו  בסקירה כללית  אין 

וספים:   לפרטים  זו.   בסקירה  המתוארים  בושאים  החלטה  כל  קבלת  בטרם  זה  בתחום  הדואר  03-6093609המתמחה  באמצעות  או   ,
 .   afiklaw@afiklaw.comהאלקטרוי: 
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Choosing between hell and a notary public - a matter of life and death outside Israel with 
assets in Israel /Shelly Wilner, Adv.* 

A person lives in England or any other country during his whole life and passes away in such country 
without any connection to Israel - family, social or otherwise.  However, once, about 20 years ago, 
he bought an apartment in Israel or opened a bank account in Israel because he inherited some funds, 
or because he thought of studying at a university in Israel.  What would happen to such assets? Will 
his successors be able to receive such? Maybe, but without a will drafted under Israeli law, it will 
probably be necessary to go through seven circles of hell before the assets are received ... 

Israeli Inheritance Law stipulates that an Israeli Court is empowered to decide on the inheritance of 
a person whose place of residence at the time of demise was Israel, or had assets in Israel - even if 
such assets are ‘only’ a bank account.  In addition, the law stipulates that in order for the Registrar of 
Inheritance or the Court to decides on a will, the will need be legally valid under Israeli law.  This 
provision demands a lengthy procedure aimed at rendering a non-Israeli will into a 'kind of Israeli 
will'.  In doing so, the successors need furnish the Registrar of Inheritance a pack of documents, 
including, inter alia, the original will, as well as an expert opinion as to the law of the place of 
residence of the deceased at the time of demise.  In the vast majority of cases, the Registrar, who is 
not authorized to decide on the law applicable to the will, will transfer the case to the Court, which 
will call the expert to testify.  This procedure may take between several months and several years and 
that is only if there are no objections to the motion or doubt as to the validity of the will or whether 
the testator had legal capacity  to write the will or any disputes between the successors... 

However, if the foreign resident who left assets in Israel chooses to make a notarized will under Israeli 
law, all this headache can be easily avoided.  Of the four types of wills under Israeli law, a notarized 
will offers two significant advantages over the others: The fact that the notarial certificate constitutes 
sufficient evidence in a legal proceeding, without the requirement for further evidence, for the validity 
of will thus creating greater certainty that the will be probated in the future.  Further, the fact that the 
notary keeps a numbered copy of all wills made by him eliminates the possibility of forging the will 
after it was written and signed, or contradicting it. 

The greatest importance of a notarial will is when there is a concern that someone may try to contend 
against the validity of the will on the grounds that the testator was incompetent when drafted the will 
and in the case of a will made outside Israel and under a non-Israeli law, the whole procedure in Israel 
may take many years and costs may considerably surmount the estate.  Because the procedure of a 
notarized will includes verification by the notary of the testator’s ability to perform and understand 
the procedure, it will be very difficult in the future to attack a notarized will due to a contention of 
lack of competence.  In addition, the notarial will may be accompanied by a certificate of competence 
prepared by a doctor, which will be kept by the notary together with the will.  Procedurally, an Israeli 
notary can have a testator sign the will in his country of residence, when the testator receives the 
original will, and a copy of the will is kept by the notary in Israel, in a manner that is an additional 
line of defense if future contentions against the will are raised.  To this we will add the fact that a 
notary who is experienced in international wills and is accustomed to fly to different countries to have 
people also has the expertise to draft a will in the manner required to prevent future disputes. 

And the cost? There is no doubt that flying a notary specifically to sign a will in Europe, for example, 
is not cheap, but it will always be cheaper than the cost of the seven circles of hell that the successors 
will have to go through in the future. 

 
  *Shelly Wilner, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com). Her practice focuses primarily on the commercial 

and corporate law, litigation and real-estate. Advocate Wilner holds a major in law from the Tel Aviv University.  Nothing herein 

should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. She is certified in Israel for the execution 

of lasting powers of attorney.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


