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ה"כשת-1965*הירושה'חוק

כלליותהוראות:ראשוןפרק

הירושה ליורשיועזבונועובראדםבמות1.

זולתדיןפיעלהיאהירושהצוואה;פיעלזוכיםאודיןפיעליורשיםהםהיורשים2.
צוואה.פיעלשהיאבמידה

לרשת:כשרות
בני-אדם אותו.לרשתכשרהמורישבמותבחייםשהיהמיכלא)(3.

במותבחייםשהיהמיכדיןדינוהמוריש,מותלאחריום300תוךשנולדמיב)(
כן.אחריהיתהשהורתוהוכחאםזולתהמוריש,

הוריוהיולידתובשעתאםמינהנפקאאיןילדשלהירושהזכויותלעניןג)(

לא.ואםלזה,זהנשואים

לרשת:כשרות
תאגידים

כשרנעשהאםאובנכסיםלזכותכשרהיההמורישבמותאםלרשתכשרתאגיד4.

בשנהזותקופהלהאריךרשאיהמשפטביתהצוואה;קיוםצוממתןשנהתוךבנכסיםלזכות

נוספת.

לרשתפסלות המוריש:אתלרשתפסוליםאלהא)(5.

לגרוסשניסהאוהמוריששללמותובמתכווןשגרםעלשהורשעמי)1(

למותו;

המוריש,שלהאחרונהצוואתואתשהשמידאושהעליםעלשהורשעמי)2(

מזוייפת.צוואהפיעלשתבעאואותה,שזייףאו

ידיעלאובכתבלו,מחלוהמורישהמורישלמותלגרוםשניסהעלשהורשעמיב)(

המוריש.אתלרשתכשרונעשהחוזרלטובתו,צוואהעשיית

היורשהסתלקות
בעזבוןמזכותו

לביתבכתבבהודעהיורש,רשאיהעזבוןחולקלאעודוכלהמורישמותלאחרא)(6.

מקצתו.אוכולובעזבון,מחלקולהסתלקהמשפט,

יורשהיהלאכאילושהסתלקבמידהאותורואיםבעזבון,מחלקושהסתלקמיב)(

המוריש.שלילדיואובן-זוגולטובתאלאאחר,אדםלטובתהסתלקותאיןמלכתחילה;

המשפט.ביתאישורטעונהפסול-דיןשהוכרזמיושלקטיןשלהסתלקותג)(

בטלה.-תנאיעלהסתלקותד)(

אחרותעסקאוה
היורשבזכות

שבכתב,בהסכםיורש,רשאיהעזבוןחולקלאעודוכלהמורישמותלאחרא)(7.
חלקולעקלהיורשנושיורשאיםמקצתו,אוכולובעזבון,חלקואתלשעבדאולהעביר

.בעזבון

אישורטעוניםפסול-דיןשהוכרזמיומצדקטיןמצדכאמורושעבודהעברהב)(

המשפט.בית

ליורשהמגיעכדיאלאזכויותמקניםאינםכאמורעיקולאושעבודהעברה,ג)(

בעזבון.מחלקולהסתלקהזכותאתהיורשמןשולליםהםהעזבון;בחלוקת

1344בה"חפורסמוהסברודבריהחוקהצעת1965(;בפברואר)1תשכ"הבשבטכ"טביוםהכגסתנתקבל*
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אולשעבודלהעכרה,ניתנתאינההעזבוןמנכסימסוייםבנכסיורששלזכותוד)(
העזבון.חולקלאעודכללעיקול

גירושהעסקאות
עה-דה

-אדםאותושלבחייושנעשוירושתועלוויתוראדםירושתושלבדברהסכםא)(8.
בטלים.

בת-אינההנותן,שלמותולאחררקלמקבלשתוקנהמנתעלנותןשאדםמתנהב)(

זה.חוקהוראותלפיבצוואהנעשתהאםאלאתוקף

כלשלבעזבונוהזכויותיהיותחילה,מתמהםמינקבעולאיותראושנייםמתוא)(9.
אלה:כלליםלפימהםאחד
התובעעדיףיורש-ספק,היהאתרותובעיורש-ודאיהתובעיםאחדהיה)1(-

יורש-ודאי;שהוא

שלקרובואובן-זוגושהואהתובעעדיףיורשי-ספק,התובעיםשניהיו)2(
מחלקים;עזבונושאתהמוריש

לפיצוואה,באיןהעזבון,יחולקעדיפותדרגתבאותהאחדיםתובעיםבין)3(
דין.פיעלשבירושההחלוקהכללי

האחראםוביןהאחראםביןיורששהיהמי-יירש-ודאי""זה,בסעיףב)(
תחילה.מתמהםאחדאםרקיורששהיהמי-יורש-ספק""תחילה;מת

דיןפיעלירושה:שניפרק

מבנייורשים
המשפחה

הם:דיןפיעליורשים10.

בן-זוגו;המורישכמותשהיהמי)1(

בחוק(וצאצאיהםהוריוהוריוצאצאיהם,הוריווצאצאיהם,המורישילדי)2(

המוריש);קרובי-זה

זה.בפרקהאמורלפייהיושלהםהירושהזכויות

הירושהוכות
בן-זוגשל

הנסיבות,ולפיהמקובללפיהשייכים,המיטלטליןאתנוטלהמוריששלבן-זוגוא)(11.

-העזבוןמשארונוטלהמשותף,הביתלמשק

רבע;-קודמיםמנישואיןהמורישילדיאתוכשיורשים)1(

אוצאצאיהםאו)1(בפסקהכאמורשלאהמורישילדיאתוכשיורשים)2(
חצי;-המורישהורי

-המוריששלהוריוהוריאוהמוריששלאחיותאואתיםאתוכשיורשים)3(

שלישים;שני

שישיות;חמש-אחריםדיןפיעליורשיםאתוכשיורשים)4(

הכל.-אחריםיורשיםבאין)5(

משותפתבבעלותשוויים,לפימרביתםאובני-הזוג,נכסיכלהמורישבמותהיוכ)(

א)(קטןבסעיףהאמורותבנסיבותהמוריש,בעזבוןבן-הזוגשלחלקויהיהשניהם,של

רבע.-)2(פסקה

מקבלתשאשהמהזהובכללהאישות,מקשרהנובעתעילהפיעללבן-זוגהמגיעג)(

מןלקבלבן-זוגשלבזכותולפשעבאהאינהזוהוראהבעזבון;מחלקוינוכהכתובה,פיעל

כשיפקעו.להחזירומגתעלהנישואיןלרגלקיבלשהמורישמההעזבון
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ביןהעדיפותסדרהמורישהשאיראםאולםהוריו;להוריקודמיםהוריולהוריו,קודמיםהמורישילדי12.
המיגיעקייביהעזבון.מןששיתההוריםנוטליםוהורים,ילדים

בע'ביזהחיקיםהוריווהוריביניהםהמורישהוריחולקיםוכןבשווה,ביניהםחולקיםהמורישילדי13.

ביניהם.

יורששלחליפיוזודרךועלבמקומו,יורשיםהילדיםילדים,והשאירלפניושמתמוריששלילדו14.

שנמצאקרובאובילדהדיןוהואלפניו;שמתהמורישמקרוביאחדכלשלילדיםיורשים

המוריש.שלילדיואובן-זוגולטובתשלאמהירושהשהסתלקאולרשתפסול

ביןהחלוקהזו.בדרךשירשומהבשווהביניהםחולקים14סעיףלפיהיורשיםילדים15.
חליפים

מכוחיתישההמאמץאתיורשיםוכןילדו,היהכאילומאמצואתיורשכדיןשאומץמיא)(16.
המאומץ.צאצאי

אימוץ

אתיורשהמאמץהמאמץ;קרוביאתדיןפיעליורשיםאינםוצאצאיוהמאומץב)(

המאומץ.אתדיןפיעליורשיםאינםהמאמץקרוביאולםהורהו,היהכאילוהמאומץ

הוריו.והוריהמאומץהוריאולםהמאומץ,קרוביאתיורשיםוצאצאיוהמאומץג)(
המאומץ.אתיורשיםאינםוצאצאיהם

הירושהימותדין.פיעלכיורשתהמדינהתירש16,עד10הסעיפיםלפייורשבאיןא)(17.
המדינהשל

וסעד,בריאותמדע,הינוך,למטרותישמשזהסעיףלפיהמדינהשירשהמהב)(

נכסישלשווייםבתחוםלשלם,אוהעזבוןמנכסילהעניקהאוצרשררשאיאולם

תשלומיםאוחד-פעמיתשלוםהעזבון,חובותסילוקאחריהמדינהלידישהגיעוהעזבון

ו-חוזרים

המוריש;עלמחסורוהיההמורישמותשערבלאדם)1(

עליו;המוריששלמחסורוהיההמורישמותשערבלתאגידאולאדם)2(

דין.פיעלמיורשיושאינובן-זוגושלאוהמוריששללבן-משפחתו)3(

צוואהפיעלירפטה:שלישיפרק

הצוואהצורת:א,מימן

בעל-פה.אורשותבפניבעדים,יד,בכתבנעשיתצוואה18.
הצוואהצורות

ידבכתבצוואהבידו.ותיחתםבידוכתובתאריךתישאהמצווה,בידכולהתיכתבידבכתבצוואה19.

בעדםצי""לאחרעדיםשניבפניהמצווהבידותיחתםבתאריךתצוייןבכתב,תהיהבעדיםצוואה20.

הצוואהפניעלידםבחתימתמעמדבאותויאשרוהעדיםצוואתו;שזובפניהםשהצהיר
כאמור.וחתםהצהירשהמצווה

צוואההפקדתההפ-מחוזי;משפטבביתלהפקידהרשאיבעדיםאוידבכתבצוואהשעשהמיא)(21.
אוהמשפטביתשלרשםאושופטלידיעצמוהמצווהידיעלהצוואהבמסירתתהיהקדה
המשפט.לביתלהעבירןמנתעלצוואותלקבלבתקנותשתוסמךרשותלידי
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יין,"'["פי'

ראיהתהיההמצווהשלמותועדזהסעיףלפיבפקדוןונשמרהשהופקדהצוואהב)(

ההפקדה.ביוםהמאוחרלכלושנעשתההצוואהאתעשהכמצווהבההנקובשהאדםלכאורה

צוואהעתבכלבחזרהלקבלהמצווהשלמזכותולגרועכדיזהבסעיףאיןג)(
.שהפקיד

בפניבעל-פההצוואהדבריבאמירתהמצווהידיעלתיעשהרשותבפניצוואהא)(22.רשותבפניצוואה

דתי,דיןביתשלחברבפניאושלום,משפטביתשלאומחוזימשפטביתשלרשםאושופט

שופט,לידיעצמו,המצווהידיעלבכתב,הצוואהדבריבהגשתאו155,בסעיףכמשמעותו
כאמור.דתידיןביתחבראורשם

אוהדתיהדיןביתחבראוהרשםהשופט,ידיעלשנרשמוכפיהצוואהדבריב)(
חבראוהרשםוהשופט,צוואתו,שזויצהירהואהמצווה,כפניייקראולידו,שהוגשוכפי
כאמור.הצהירושהמצווהנקראהשהיאהצוואהפניעליאשרהדתיהדיןבית

שהואללשוןבתרגוםבפניותיקראשומע,אינושהמצווהבלשוןהצוואהנכתבהג)(
הצוואה.פניעלזאתיאשרוהמתרגםשומע,

קריאתאוקריאתהלבואיכולההמצווהבפניתרגומהאוהצוואהקריאתבמקוםד)(

עצמו.המצווהידיעלתרגומה
מהוזי.משפטבביתלהפקידהמותררשותכפנישנעשתהצוואהה)(

אתעשהכמצווהבההנקובשהאדםלכאורהראיהתהיהרשותבפניצוואהו)(
ומקומה.העשיהכיוםבההנקוביםובמקוםביוםושנעשתההצוואה

המוות,פנימולזאת,המצדיקותבנסיבותעצמו,שרואהמיוכןמרעשכיבא)(23.בעל-פהצוואה
לשונו.השומעיםעדיםשניבפניבעל-פהלצוותרשאי

דבריםבזכרוןיירשמוהצוואה,לעשייתוהנסיבותהיוםבציוןהמצווה,דבריב)(
והפקדהחתימהרישום,מחוזי;משפטבביתידיהםעלויופקדהעדיםשניבידישייחתם
לעשותם.שניתןלאחרבסמוךהאפשרככלייעשוכאמור

שהצדיקוהנסיבותשחלפולאחרימיםחודשכעבורבטלהבעל-פהצוואהג)(
בחיים.עודנווהמצווהעשייתה

זה.סימןלפיצוואהלעשייתעדיםלהיותכשריםאינםפסול-דיןשהוכרזומיקטין24.עדיםפסלות

אףעלצוואהקיום
בצורתהפגמים

פגםישאםאףלקיימההוארשאיצוואה,שלבאמיתותהספקהמשפטלביתהיהלא25.
בסעיפיםהמפורטיםבהליכיםאוהצוואהבתאריךאוהעדיםשלאוהמצווהשלבחתימתם

העדים.בכשרותאו23עד20

הצוואהתוקף:בןמימן

בשעהשנעשתהאופסול-דיןשהוכרזמיידיעלאוקטיןידיעלשנעשתהצוואה26.לצוותכשרות

בטלה.-צוואהשלבטיבהלהבחיןידעלאשהמצווה

-מאלהאחתלעשותשלאאולבטלהאולשנותהצוואה,לעשותהתחייבותא)(27.לצוותחופש
תופסת.אינה

אוהצוואהאתלשנותהמצווהזכותאתמגבילהאוהשוללתצוואההוראתב)(
בטלה.-לבטלה

הצוואה
בטלה.-המצווהשאינואדםשלברצונותקפההתולהצוואההוראתב)(אישימעשה
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קביעהמסירת
בחירהוסמכות

קביעתאתאוהעזבוןמןשיזכההאדםקביעתאתלאחרלמסוריכולהמצווהאין29.

יששמתוכםאנשיםבצוואההמצווהצייןאםאולםבהם;יזכהשאדםהמנהאוהיחסיהחלק

לכךקבעושהמצווהמילבהוררשאימנה,לבחוריששמתוכםנכסיםצייןאוזוכה,לבחור
ביתיבהרסביר,זמןתוךנעשתהלאוהבחירהשקבעאוהמצווה,קבעלאואםבצוואתו;

המשפט.ביתשיקבעאדםאוהמשפט

וכו'איוםאונס אותחבולההוגנת,בלתיהשפעהאיום,אונס,מחמתשנעשתהצוואההוראתא)(30*
בטלה.-תרמית

היהמהבבירורלקבועאפשראם-טעותמחמתשנעשתהצוואההוראתב)(

אםהצוואה;דבריאתזהלפיהמשפטכיחיתקןהטעות,אילמלאבצוואתומורההמצווה
הצוואה.הוראתבטלה-כןלעשותאי-אפשר

שלאי-ביטול
פגומהצוואה

לפעולחדלוהתחבולהאוהוגנתהצלתיההשפעההאיום,שהאונס,מהיוםשנהעברה31.
לבטלהמצווהבידיוהיההטעות,אוהתרמיתעללמצווהשנודעמהיוםאוהמצווה,על
תיקונה.אוהצוואההוראתביטולכדיפגםבאותועודיהיהלאכן,עשהולאהצוואהאת

וסוסופרטעות במספר,בתאריך,נכס,שלאואדםשלבתיאורוטעותאוסופרטעותבצוואהנפלה32.
יתקןהמצווה,שלהאמיתיתכוונתואתבבירורלקבועואפשרבאלה,כיוצאאובחשבון

הטעות.אתהמשפטבית

וכו'סתומהצוואה להביןשאיןאוציווהמהאוהמצווהציווהלמימתוכהלראותשאיןצוואההוראת33.

בטלה.-משמעותה

בלתיצוואה
וכו'חוקית

לטובתצוואה
וכו'עדים

בטלה.-אפשריבלתיאומוסריבלתיהוקי,בלתישביצועהצוואההוראת34.

לעשייתהעדהיהאואותהשערךמיאתהמזכהבעל-פה,לצוואהפרטצוואה,הוראת35.

בטלה.-מאלהאחדשלבן-זוגוהמזכהצוואהוהוראתבעריכתה,חלקאחרבאופןלקחאו

ידיעלביטול
המצווה

לעשייתהצורותבאחתבמפורשביטולידיעלאםצוואתו,לבטלרשאיהמצווהא)(36.

שהתכווןעליוחזקההצהואה,אתהמצווההשמידהצוואה;השמדתידיעלואםצוואה,

לכפלה.בכך

אותהרואיםקודמת,צוואהשלמפורשביטולבהאיןאםאףחדשה,צוואהב)(

הקודמת,הצוואההוראותאתסותרותהחדשההצוואהשהוראותבמידההקודמתאתכמבטלת

הקודמת.בצוואההאמורעלהוספהאלאההדשהבצוואהאיןאםזולת

תחולה מתנאיהותנאיממנההלקכולה,הצוואהגם-צוואה"הוראת"זהסימןלענין37.

.במשמע

מקצתביטול
הצוואה

לזכיהכתנאיאפשריבלתיאומוסריבלתיחוקי,בלתידברבצוואהנקבעא)(38.

שהיתההזכיהאתלבטלכדיבכךואיןהחיוב,אוהתנאיבטל45,סעיףלפיכחיובאו
עליה.מוטלהיהשהחיובאומותנית

בכךאיןא),(קטןבסעיףכאמורשלאצוואהשלתנאיאוהוראהחלק,בטליםב)(
קשוריםשהםהמשפטלביתשנראהבמידהאלאתנאיהאוהוראותיהחלקיה,שארלבטלכדי
בלעדיו.בהםרוצההיהלאשהמצווהאושבטלבמהינתקבלקשר

בצוהצורך
צוואהקיום

קיוםצועליהניתןאםאלאכצוואהלהלהיזקקואיןצוואהפיעלזכויותלתבועאין39.

(החמישי.הפרקהוראותלפי

er 10.2.1086תנצב"ה,א'באדרח'445,החוקיםספר

www.halachot.co.il תדפיס מתוך



הצוואההוראות:ג'מימן

-לאחדיםאולאחדלצוותרשאיאדם40.הצוואהנושא

עזבונו;מכליחסיחלקאועזבונוכל)1(

מנה).-זהבחוק(מעזבונוהנאהטובתאועזבונומנכסינכס)2(

השניהראשון;זכהלאאםהשנישיזכהמנתעללשנייםלצוותרשאיהמצווהא)(41.יורשבמקוםיורש

שלאלוהמגיעמןשהסתלקאולרשתפסולשנמצאאוהמצווהלפניהראשוןמתאםיזכה

המוריש.שלילדיואובן-זוגולטובת

לכתחילה.לוציווהשהמצווהמיכדיןדינוהשני,זכהב)(

משניים.ליותרגםלצוותהמצווהרשאיזודרךעלג)(

השניהראשון;שזכהאחריהשנישיזכהמנתעללשנייםלצוותרשאיהמצווהא)(42.יורשאחריורש

לפיהכלבצוואה,לכךשנקבעהמועדבהגיעאוהתנאיבהתקייםאוהראשוןבמותיזכה

יותר.המוקדם

במהאלאיזכהלאוהשנישלו,כבתוךשקיבלבמהלעשותרשאיהראשוןב)(
צוואה.ידיעלהשנישלמזכותולגרועיכולהראשוןאיןאולםהראשון;ששייר

כשרהיהלאאםאףזכייתו,בשעתהמצווהאתלרשתכשרהיהאםיזכההשניג)(

המגיעמןשהסתלקאולרשתפסולשנמצאאוזכייתושעתלפניהשנימתהמצווה;במותלכך

מתבטלת.לטובתוהצוואההוראתלו,

מישללטובתוהוראהזולתבטלה,-משנייםליותרזודרךעלצוואההוראתד)(

הצוואה.עשייתבשעתבחייםשהיה

תנאיעליורש
דוחה

מועד.בהגיעאותנאיבהתקייםיזכהשיורשלצוותרשאיהמצווהא)(43.

ידיעלהעזבוןיתנהלהמצווה,מותלפניהמועדהגיעלאאוהתנאינתקייםלאב)(

עודיוכללאשהתנאישיתבררעדאוהמועדשיגיעאוהתנאישיתקייםעדעזבוןמנהל
4.לסעיףבהתאםלרשתכשראינושעדייןלתאגידהמצווהכשציווההדיןוהואלהתקיים;

יזכולהתקיים,עודיוכללאשהתנאייתברראםיזכהמיהמצווהקבעלאג)(
דין.פיעלהיורשים

תנאיעליורש
מפסיק

מועד.בהגיעאותנאיבהתקייםמלזכותיחדלשיורשלצוותרשאיהמצווהא)(44.

פיעליורשיויזכוהמועד,בהגיעאוהתנאיבהתקייםיזכהמיהמצווהקבעלאב)(

42.סעיףלהוראותבהתאםיורשאותואחריכיורשיםדין

מעשותו,להימנעאולעשותו,חייביהיהשיורשדברבצוואתולהורותרשאיהמצווה45.יורשחיובי

ואםבמילויו,שמעוניןמיכללדרושיכולכזהחיובשלמילויוהעזבון;מןשקיבלבמה
כוחו.באאולממשלההמשפטיהיועץגם-לציבורעניןבדברהיה

וירושהצוואה
דיןפיעל

במקוםזהחלקיבואדין,פיעלמיורשיולאחדעזבונומכליחסיחלקהמצווהציווה46.
לכך.בנוסףולאדיןפיעליורשלאותוהמגיע

העזבוןמכליחסיבחלקשזוכהלמיאודיןפיעלשיורשלמימנההמצווהציווה47.בעזבוןוחלקמנה

במקומו.ולאבעזבוןהחלקעלבנוסףהמנהתבואהצוואה,פיעל
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שלאייישיםבשווה.יחלקוחלקיהם,קבעולאלאחדיםהמצווהציונה48.
חלקיהםנקבעו

שמתיירש-במקומושיזכהאחראדםהמצווהקבעולאהמצווה,לפנישמתצוואהפיעלזיכה49*

מוריש"יפניכללילפיהםיזכוזוכה,אותושלצאצאיםאובן-זוגנשארוהמצווהמותבשעתאם

מתבטלת.זוכהאותולטובתהצוואההוראתאחרמקרהבכלדין;פיעלשבירושההחלוקה

פסוליירשבן-לטובתשלאלו,המגיעמןשהסתלקאולרשתפסולשנמצאצוואהפיעלזוכה50.

ש"סתלקיייישהצוואההוראתבמקומו,שיזכהאחראדםהמצווהקבעולאהמוריש,שלילדיוארזוגר

מתבטלת.לטובתו

נכסי"מנ"המצווה.במותהנכסשהיהכמותהזוכהבויזכהמסויים,נכסהמצווהציווהא)(51,

בוששועבדשעבודשלסילוקוהאחריםהיורשיםמןלדרושזכאיהזוכהאיןב)(

המצווה.ידיעלהנכס

הנכסהיהלאהמצווהבמותאםהאחריםהיורשיםמןלפיצויזכאיהזוכהאיןג)(
נכסיו.בין

הםואילךמאזהעזבון,לחשבוןהםהמצווהמותעדויציאותיוהנכספירותד)(

יותר.מאוחרבמועדבנכסזכהאםזולתהזוכה,שללחשבונו

נכסשלמנהבינוני.מסוגלנכסהזוכהזכאימסויים,בלתינכסהמצווהציווה52.
מסוייםבלתי

להוראותכפיפותהוראותבצוואהשאיןבמידהחלותד),(42לסעיףפרט52,עד41הסעיפיםהוראית53.

צייה"אחרות.

הצי""פינישהצוואה,מתוךמשתמעתשהיאכפיהמצווהשלדעתואומדלפיצוואהמפרשיםא)(54.

הנסיבות.לתוךמשתמעתשהיאכפי-מתוכהמשתמעתשאינהובמידה

שלפיופירושעלעדיףאותההמקייםהפירוששונים,לפירושיםהניתנתצוואהב)(

בטלה.היא

אחרת.לשוןבכלאוהודאהאומחילהמתנה,בלשוןשתהיהיכולצוואהג)(

צוואהמעי;אחדומתלזה,זהנשואיםאינםאךמשותףביתבמשקמשפחהחייהאייםואשהאיש55.

כאילובחייםהנשאראתרואיםאחר,לאדםנשויהיהלאמהםאחדאףמותוובשעתמהם

זהנשואיםהיואילודיןעל-פיבירושהמקבלהיהבחייםשהנשארמהלוציווההמוריש

המוריש.שהשאירבצוואהמשתמעת,אומפורשתאחרת,הוראהכשאיןוהואלזה,

העזבוןמןמזונות:רביעיפרק

למזונותכים,"מןלמזונותהםזכאיםלמזונות,זקוקיםוהםהוריםאוילדיםבן-זוג,המורישהניח56.

צוואה.פיעלבירושהוביןדיןפיעלבירושהביןזה,פרקהוראותלפיהעזבון

מכותגדיי.-היאלמזונותזכות"א)(57.

לתתהמשפטביתרשאיאולםאלמנותו,זמןכל-המוריששללבן-זוגו)1(

לעשותהמשפטלביתנראהאםשניתהנישאתהמורישלאלמנתהד-פעמימענק

המוריש;ילדילזכויותלבובשיםהעניןבנסיבותכן

נכותו;זמןכל-נכהולילד18,גילעד-המורישלילדי)2(

10.2.196569תנצב"ה,א'באררח'446,החוקיםספר
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הראוישמןהנסיבותלפיראההמשפטשביתהמוריששלבגירלילד)3(
23;גילעד-מזונותלולקבוע

חייהם.ימיכל-מותוערבעליוהיתהלפרנסתםשהדאגההמורישלהורי)4(

זכאיאינוממנו,מזונותלקבלזכותוממנונשללההמורישמותשערבבן-זוגב)(
מעזבונו.למזונות
ומתלזה,זהנשואיםאינםאךמשותףביתבמשקמשפחהחייהחייםואשהאיש)0

למזונותבחייםהנשארזכאיאחר,לאדםנשויהיהלאמהםאחדאףמותוובשעתמהםאחד
לזה.זהנשואיםהיוכאילוהעזבוןמן

מנישואין,שלאילדהמוריש,מותאחרישנולדילדלרבות-מזונותלעניןילד,ד)(
היתהלפרנסתושהדאגהאוהמורישמותלפנישנתייתםהמוריששלנכדוכןמאומץ,ילד
מזונותיו.לולספקיכוליםהוריוואיןמותוערבהמורישעל

הכשרההוצאות
ידיאלח

יד.למשלחהזכאישלהכשרתוהוצאותלרבות-העזבוןמןמזונות58.

השאר:ביןהמשפט,ביתיתחשבומידתםלמזונותהזכותבקביעת59.המיונותקביעת
העזבון;בשווי)1(
כזוכהאודיןפיעלכיורשהעזבוןמןלקבלעשוילמזונותשהזכאיבמה)2(

על-פי,צוואה;

מותערבשהיתהכפילמזונותהזכאיושלהמוריששלהחייםברמת)3(
המוריש;מותעקבהזכאישלבצרכיושחלובשינויהמוריש,

למזונות;הזכאישלברכושו)4(
שלבן-זוגושלגביובלבדשהוא,מקורמכללמזונותהזכאישלבהכנסתו)5(

במידהאלאידוממשלחאומלכודתוכהכשתוהמשפטביתיתהשכלאהמוריש
בן-לפרנסתאוהמשפחהלפרנסתהמורישמותערבגםשימשהכזאתשהכנסה

;הזוג
דינילתיקוןלחוק3או2הסעיפיםעל-פילקבליכולשהזכאיבמזונות)8(

1;ט"ישת-1939תונוזמ)(1המשפחה
מקשרהנובעתעילהעל-פילושמגיעבמה-המוריששלבן-זוגולגבי)7(

כתובה.פיעלמקבלתשהאשהמהלרבותהאישות,

לקביעתבקשה
המזונות

ביתאולםהעזבון;חלוקתלפניהמשפטלביתתוגשמזונותלקביעתבקשהא)(60.

ראהאםהעזבוןחלוקתלאחרחדשיםששהתוךשהוגשהלבקשהלהיזקקרשאיהמשפט
זאת.מצדיקותשהנסיבות
הוארשאיוכןהמוריש;ממותהחללמפרעמזוורתלפסוקרשאיהמשפטביתב)(

הבקשה.בירורלגמרעדזמנייםמזונותלפסוק
אםאףזה,פרקלפימזונותלפסוקרשאיפלונישלבעזבונוהדןהמשפטביתג)(

זאת.מצדיקותשהנסיבותראהאםלכך,בקשהלוהוגשהלא

סיפוקדרכי
המזונות

לקבעוהוארשאיאולםחוזרות,בהקצבותהמזונותסיפוקאתיקבעהמשפטביתא)(61.
שהנסיבותראהאםהאחרת,בצורהומקצתוהאחתבצורהמקצתואוחד-פעמיבתשלום
זאת.מצדיקות

72.עמ'תשי"ט,276,מ"ח!
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-השארוביןהמזונותלסיפוקהדרכיםאתלקבוערשאיהמשפטביתב)(
יסופקו;מיולידיהמזונותאתיספקמי)1(
באופןאושעבודקצבה,ביטוחהשקעה,הפקדה,ידיעלהמזונותהבטחת)2(

אחר.
שהנסיבותראהאםבתנאיםהמזונותסיפוקאתלהתנותרשאיהמשפטביתג)(
זאת.מצדיקות
התנאיםאוהדרכיםשינוילבקשעת,בכלצד,כלרשאיחוזרות,הקצבותנקבעוד)(
.חד-פעמי.בתשלוםהחלפתןלבקשאולסיפוקן

עובדותגילוי
נסיבותרשינוי

לבקשהיורשיםורשאיםהגדלתםלבקשלמזונותהזכאירשאימזונות,נקבעוא)(62.
הענין,לפיהכלמקצתו,אוכולוחד-פעמי,תשלוםשלהחזרתוולבקשביטולםאוהקטנתם

שעה.אותהלמבקשידועותהיוולאהמזונותקביעתבשעתקיימותשהיועובדותנתגלואם

היורשיםורשאיםהגדלתןלבקשלמזונותהזכאירשאיחוזרות,הקצבותנקבעוב)(

שבקשהובלבדקביעתן,בשעתקיימותשהיוהנסיבותהשתנואםהפסקתןאוהקטנתןלבקש
ושביתהקודמתהחלטתומיוםשנהתוםלפניהמשפטלביתתוגשלאזהקטןסעיףלפי

הדיוןבשעתמראשלצפותהיהיכולשהמבקשבנסיבותלשינוילהיזקקשלארשאיהמשפט

.הקודם

שקיבלמהשלשוויוכדיאלאמזונותבתשלוםזהסעיףלפייורשלחייבאיןג)(

לחייבואיןבידו;שנשארמהשלשוויוכדי-לבבתוםהעזבוןמנכסיקיבלואםהעזבון,מן
קיבלואםשקיבל,מהשלשוויוכדיאלאשקיבל,חד-פעמיתשלוםבהחזרתלמזונותזכאי

בידו.שנשארמהשלשוויוכדי-לבבתום

העזבוןהרחבת
מנונותלצרכי

לראותהמשפטביתרשאילהם,הזכאיםלכלמזונותסיפוקכדיבעזבוןהיהלאא)(63.
מתנותלמעטמותו,לפנישנתייםתוךנאותהתמורהבליהמוריששנתןמההעזבוןמןכחלק

הענין.בנסיבותהנהוגלפיהניתנותותרומות

כדימזונותלשלםאולעזבוןלהחזירהמקבלאתלחייברשאיהמשפטביתב)(
שלשוויוכדי-בתום-לבשלאקיבלואםהמוריש,מותבזמןבידושנשארמהשלשוויו

שקיבל.מה

אולהחזירשעליוסמהשוויהאושנתןהתמורהאתלהפחיתרשאיהמקבלג)(
לשלם.

העדיפותסדר
הזכאיםבין

הנסי-לפיהמשפט,ביתרשאילהם,הזכאיםלכלהמזונותסיפוקכדיבעזבוןהיהלא64.

.ביותר.להםכזקוקיםלוהנראיםלאלהמזונותלפסוקאוביניתםלחלקםבות,

בזכותעסקאות
למזונות

-המורישבחיינעשואםעליהם,וויתורזהפרקלפימזונותבדברהסכםא)(65.
המשפט.ביתאישורטעוניםמותו,אחרינעשוואםבטלים,

בטלה.-זהפרקלפילמזונותזכותמגבילהאוהשוללתצוואההוראתב)(

ואינהלעיקולאולשעבודלהעברה,ניתנתאינהזהפרקלפילמזונותזכותג)(

בירושה.שוברת

ד10.2.19051תשכ"ה,א'באדרח'446,החוקיםספר

www.halachot.co.il תדפיס מתוך



צוהבהקיוםוצוירוצחצו:חמישיפרק

הצהרת
קיום).צו-להלן(צוואהקיוםצוידיעל-צוואהפיעלבירושהירושה;צוידיבית-המשפט

צו-הנותרועלקיום,צוחלקאותועליינתןמנכסיו,חלקהמורישציווהב)(
.ירושה

התנגדותלהגישרשאיבדברהמעוניןכלהתנגדויות;להגשתמשבועייםיפחתשלאמתאים

הצו.ניתןלאעודוכלשנקבעהזמןתוך

מוות,בהצהרתאומוותבתעודתהוכחהטעוניםמותווזמןאדםשלמותועובדתא)(68.

אחר.באופןלהוכיחםשיירשמו,מנימוקיםהמשפט,ביתהתיראםזולת

שהמקורהוכחהמקור;בהגשתהוכההטעונהבעל-פה,צוואהלמעטצוואה,ב)(

המקור,אתלהגיששאי-אפשראוהצוואה,אתלבטלכדיבהןשאיןבנסיבותאובדרךנשמד
אחר.באופןאוהעתקבהגשתהצוואההוכחתלהתירהמשפטביתרשאי

צושלתכנם
קיוםוצוירושה

בעזבון.מהםאחדכלשלהיחסיחלקוועלהיורשיםשמותעליצהירירושהצוא)(69.

שהןמצאהמשפטשביתמהוראותיהחוץבת-תוקףהיאשהצוואהיצהירקיוםצוב)(

בטלות.

לאחרשינויים
המורישמות

שינויתקופהבאותהשחלאוהצו,מתןולפניהמורישמותאחרייורשמתא)(70.

הצו.מתןבזמןכמצבם59בסעיףהאמוריםהפרטיםאחהצויפרטאחר,

הקיום.בצואוהירושהבצוהדבריצוייןעזבון,מנהלנתמנהב)(

צושלכוחם
קיוםוצוירושה

שלוביטולהיקון
קיוםוצוירושהצו

בוטלו.אותוקנולאעודכלהעולםכלכלפייפהכוהםקיוםוצוירושהצו71.

בדבר,מעוניןבקשתלפירשאי,קיוםצואוירושהצושנתןהמשפטביתא)(72.

טענותאועובדותסמךעללבטלםאולתקנם
רשאיאולםהצו;מתןבזמןבפניוהיושלא'

שנתןלפנילפניולהביאההיהיכולשהמבקשלטענהאולעובדהלהיזקקשלאהמשפטבית

הראשונה.הסבירהבהזדמנותלפניוהביאהולאהצואת

ברבים.כךעליודיעהצו,אתהמשפטביתביטלאותיקןב)(

רוכשהגנת
לבבחום

בר-שהיהקיוםצועלאוירושהצועלבסמכוובתמורהלבבתוםזכותשרכשמי73.

לחייבואוזכותולבטלאיןכאמור,בסמכולבבתוםחיובשקייםמיאושעה,אותהתוקף

מכן.לאחרבוטלאותוקןהצואםאףשנית

עליחולוהמשפט,ביתשיקבעבסכוםזה,פרקלפיבהליכיםהכרוכותההוצאות74.הוצאות

אחר.צדעלמקצתן,אוכולןשיחולו,המשפטביתהורהלאאםהעזבון

צוואהמסירת
לביה-המשפט

משפטלביתמאושר,בהעתקאובמקורלמסרה,חייבצוואהבידושישמיא)(75.

המצווה.מותעללושנודעלאחרמידמחוזי

לירות.אלףקנסאוחדשיםשלושהמאסר-דינוזה,סעיףהוראותהמפרב)(

וביןמלכתחילההמשפטבביתשנעשתהאושהופקדהבין-צוואההמשפטבביתהיתה76.צוואהעלהודעה

לאחרחדשיםשלושהותוךבעל-פה,צוואהעלדבריםזכרוןאו-75סעיףלפילושנמסרה

לקיוםבקשההוגשהלאיותר,המאוחרלפיהכלכאמור,הצוואהמסירתאוהמצווהמות

ברבים.כךעלויודיעהצוואהלפיל.כאימכךעלהודעההמשפטביתימסורהצוואה,

10.2.1965תשכ"ה,א'באדרח'446,החתיםספר72
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וחלוקתוהעזבוןהנהלת:שישיפרק

העזבוןשמירת:א'מימן

לשמירתאמצעים
העזבון

לפיהמשפט,ביתרשאיעזבוןמנהלנתמנהלאעודוכלהמורישמותלאחרעתבכל77.

לשמירתאוהעזבוןלשמירתלוהנראיםאמצעיםלנקוטעצמו,מיזמתאובדברמעוניןבקשת

נכסיםשללמכירתםצומתןהעזבון,בנכסיפעולותשלזמניעיכובלרבותבעזבון,זכויות

זמני.עזבוןמנהלומינוישבעזבוןפסידים

עזבךמנהל:ב'סימן

שבתממלמעף

לרמתכשחת

עזבוהמנהלבצהלמשת,בדבר,מעשיןבקשתלפירשאי,המשפטכיח78.

הכללי.האפוטרופוסאותאגידאויחידלהתמנותיכולעזבוןלמנהל79.

לכך.הסכמתועלהמשפטלביתשהודיעמיאלאעזבוןלמנהליתמנהלא80.

המורישהוראות המשפטביתימנהעזבונו,שינהלאוצוואתושיבצעאדםבצוואתוהמורישקבע81.

שביתאוהמינויאתלקבלמסכיםאינואויכולאינואםזולתאדם,אותועזבוןלמנהל

למנותו.שלאמיוחדותסיכותשיששיירשמו,מטעמיםמשוכנע,המשפט

תפקידים אתלנהלהעזבון,נכסיאתלכנסהמשפט,ביתלהוראותבכפוףחייב,עזבוןמנהל82.

אוירושהצולפיהיורשים,ביןהעזבוןיתרתאתלחלקהעזבון,חובותאתלסלקהעזבון,

מקויימת.צוואהשלאוירושהצושללביצועםהדרושאחרדברכלולעשותמקויימת,צוואה

הוראות
בית-משפט למנהללתתעצמו,מיזמתאובדברמעוניןבקשתלפיעת,בכלרשאי,המשפטבית83.

תפקידיו.למילויהנוגעדברבכלהוראותעזבון

עזבוןפרטת לביתהעזבוןמנהליגישמינויולאחריוםמששיםיאוחרולאהאפשריבהקדםא)(84.

הפרטהידיעתומיטבשלפיבתצהירויאמתחובותיוושלהעזבוןנכסישלפרטההמשפט
שלמה.

העזבון,מנהליגישנוספים,חובותאונכסיםנתגלומכןולאחרפרטההוגשהב)(
א).(קטןבסעיףכאמורויאמתהפרטהתוספתשנתגלו,היוםמןיוםעשרארבעהתוך

להגשתהתקופותאתלהאריךמצדיקות,סיבותראהאםרשאי,המשפטביתג)(
פרטה.תוספתאופרטה

-להורותרשאיהמשפטבית85.

העזבוןנכסישומתשקבע,במועדהמשפט,לביתיגישהעזבוןשמנהל)1(
המשפט;ביתשקבעלתאריךערוכה

ביתשקבעאחראדםידיעלאושמאיידיעלתיערךהאמורהשהשומה)2(

המשפט.

דו"חחשבונותי
ידיעותומתן

דיןהמשפטלביתלהגישחשבונות,לנהלהעזבון,עניניבכלחייב,עזבוןמנהל86.

ידיעותהמשפטלביתולמסורמשרתו,ובפקיעתלשנהאחתולפחותשיורהכפיוחשבון

דרישתו.לפימלאות

עזותפקידי 84הסעיפיםלפיוהידיעותוחשבונותהדיניםהחשבונות,השומה,הפרטה,בבדיקת87,

תפקידיםזהלעניןלהטילהוארשאיוכןלנכוןשימצאבמילהיעזרהמשפטביתרשאי86עד

הכללי.האפוטרופוסעל

73 10.2.1965תשב"ר,א'באררח'D'plnn,446ספר
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י8

רשאיהמשפטביתעזבון;כמנהלחובתוהפרתעקבשגרםלנזקאחראיעזבוןמנהל88.אחריות

עזבוןמנהלתפקידיו;למילויונתכווןלבבתוםפעלאםמקצתה,אוכילהמאחריותו,לפטרו
המשפט.ביתהוראותלפילבבתוםפעלאםבאחריותנושאאינו

שמנהללדרושכן,אחריאועזבוןמנהלשלמינויולפנירשאי,המשפטביתא)(89.

ביתורשאיוחובותיו,תפקידיומילוילהבטחתאחרתערובהיתןאונכסיםישעבדהעזבון

מקצתה.אוכולהשניתנה,ערובהלשחרראונוספתערובהלדרושעת,בכלהמשפט,

ערובה,לתתיחוייבלאעזבונומנהלאוצוואתושמבצעבצוואתוהמורישהורהב)(

לאערובה,לתתשעליוהורהולאעזבונוינהלאוצוואתושיבצעאדםבצוואתושצייןאו
שהיושיירשמו,מטעמיםשוכנע,אםאלאערובהשיתןהעזבוןממנהלהמשפטביתידרוש

כן.לעשותמיוחדותסיבות

הזכאיםאתלייצגמוסמךוהואהכללי,האפוטרופוסלזכותתינתן89סעיףלפיערובה90.

למימושה.הנוגעבכל

למתאים.שיראהכפישכרעזבוןלמנהללפסוקרשאיהמשפטבית91.שכר

מתפקידו;להתפטרהמשפט,לביתבכתבהודעהידיעלרשאי,עזבוןמנהלא)(92.המשרהפקיעת

באישור.לכךשנקבעהיוםומןהמשפטביתאישורעליהבאאםאלאתופסתאינהההתפטרות

עזבוןמנהללפטרעצמו,מיזמתאובדברמעוניןבקשתלפירשאי,המשפטביתב)(

לפיטוריו.אחרתסיבההמשפטביתראהאםאוכראויתפקידומילאלאאם

היוםומןתפקידושסייםהמשפטביתאישראםפוקעתעזבוןמנהלשלמשרתוג)(

באישור.לכךשנקבע

הורהאםזולתהבאות,ההוראותיחולויותר,אועזבוןמנהלישניהמשפטביתמינה93.אחדיםמנהלים
אחרת:המשפטבית

חלוקות,שדעותיהםבעניןהסכמה;תוךלפעולחייביםהעזבוןמנהלי)1(
המשפט;ביתשיחליטכפייפעלו

אוהאחריםהסכמתטעונההעזבוןממנהליאחדיםשלאואחדשלפעולה)2(
למפרע;אומראשהמשפט,ביתאישור

דעתעללפעולהעזבוןממנהליאחדכלרשאידיחויסובלשאינובענין)3(
עצמו;

עליה;ידעלאאולההתנגדאםזולתחבריולפעולתאחראיעזבוןמנהלכל)4(

לצמי-אוזמניתלפעול,שחדלאוהעזבוןממנהליאחדשלמקומונתפנה)5(

ומוסמכיםחייביםוהםהמשפט,לביתמידכךעללהודיעהאחריםחייביםתות,
אחרת.המשפטביתהורהלאעודכלבתפקידיהםלהמשיך

גםבת-תוקףתהא93)2(סעיףלפיאישוראוהסכמההטעונהעזבוןמנהלשלפעולה94.שלישיצדהגנה
טעונהשהיאלדעתעליוהיהולאידעשלאאדםכלפינעשתהאםכזהאישוראוהסכמהבאין

אישור.אוהסכמה

דעתולשיקולזהסימןלפיהנתוניםהעניניםמןבעניןהוראותבצוואתוהמורישנתן95.

מטעמיםשוכנע,אםזולתאלה,להוראותבהתאםהמשפטביתיפעלהמשפט,ביתשל

מהן.לסטותמיוחדותסיבותשהיושיירשמו,

האפוטרופוס
כמנהלהכללי
עזבון

91.עדא80,הסעיפיםהוראותיחולולאעזבון,כמנהלהכלליהאפוטרופוסנתמנה96.
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עזבוןמנהלידיעלהעזבךניהולג':מימן

סמכוית
העזןמנהל להלןהמנרותהפעולותאתתפקידיחלמילתםהדרוכללעשותמוסמךהעזבוךמנהל97.

תחילה:אישרןהמשפטשביתבלילעשותמוסמךהואאין

בתעשיה,בחקלאות,משקיתיחידהשלחיסולאוחלוקהשעבוד,העברה,)1(

דירה;שלאובמסחר,אובמלאכה

עליה;חליםהדיירהגנתשחוקיהשכרה)2(

חוק;פיעלהמתנהלבפנקסברישוםתלוישתקפהפעולה)3(

ערובה;מתן)4(

מכן,לאחראוהמינויבצוהמשפט,ביתאותהשקבעאחרתפעולהכל')5(

כאמור.אישורכטעונת

העזבוןנכסיכינוס יסולקולמוריששהגיעוושחובותלויימסרוהעזבוןשנכסילדרושרשאיהעזבוןמנהל98.

המוריש.כידבזהוידולו,

נושיםהזרת תביעותיהם;עלבכתבלולהודיעהמורישנושיאתלהזמיןחייבהעזבוןמנהלא)(99.

מיוםלפחותחדשיםשלושהשלתקופהתיקבעההודעהולמתןברביםתפורסםההזמנה

.הפרסום

אםהנושים,אתלהזמיןהחובהמןהעזבוןמנהלאתלפטוררשאיהמשפטביתב)(
להזמינם.הצדקהאיןהעניןשבנסיבותראה

העזבוןחובותלסלקהעזבוןמנהלמחובתלגרועכדיזהסעיףבהוראותאיןג)(
שהיא.כלכדרךלונודעשעליהם

מסלקיםבמה
העזבוןחובות

בכספיםובראשונהבראשהעזבוןמנהלישתמשהעזבוןחובותשללסילוקםא)(100.
בעזבון.הנמצאים

העזבוןמנהלאותםיציעעזבון,נכסישלמימושמצריךהחובותשסילוקבמידהב)(
השוק.ממחירנופלשאינובמחירלרכשםסבירהשהותלהםויתןליורשיםתחילה

לסלקאפשרעודכלנכסאותוימומשלאלפלוני,מסוייםנכסהמורישציווהג)(
אחרים.עזבוןנכסימתוךהעזבוןחובות

זה,סעיףמהוראותשונותהוראותהעזבוןלמנהללתתרשאיהמשפטביתד)(
בהוצאהנמכריםכאלהשנכסיםבדרךתהיהעזבוןנכסישלשמכירתםלולהורותהואורשאי
שיקבע.אחרתבדרךאולפועל

מובטחיםחובות בגבייתופוגעותזהחוקהוראותאיןמותו,ערבמובטחשהיההמורישמחובותחוב101.

הבטוחה.מתוך

בעתודחובות
תנאיעלוחובות אםהמשפט,ביתרשאיתנאיעלוחובפרעונוזמןהגיעשלאהמורישמחובותחיב102.

בטרםאוהפרעוןזמןלפניאףשיקבע,כפישיסולקאושיובטחלהורותלכך,סיבהראה
התנאי.התקיים

הוצאות
העזבוןניהול

הורהלאאםהעזבוןעליחולוהעזבון,מנהלשלשכרולרבותהעזבון,ניהולהוצאות103.
אחר.צדעלמקצתן,אוכולןשיחולו,המשפטבית

75 10.2.1955תשכ"ה,א'באדרח'448,השקיםספר
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ביןעדיפותסדר
העזבוןתובות

זה:עדיפותסדרלפייסולקוהעזבון)חובות-זהבהוק(הבאיםהסכומיםא)(104.

קברו,עלמצבהובהצבתבקבורתוהמוריש,בהלוויתהכרוכותההוצאות)1(
נסיבות;באותןהנהוגלפי

שהןבמידההעזבוןניהולושלקיוםצושלירושה,צושלההוצאות)2(
העזבון;עלהלות

-זהבהוק(במותוהתבטלוולאמותלערבחייבהיהשהמורישהחובות)3(

אינוהכתובהשסכוםבמידהכתובהפיעללאשתוהמגיעלרבותהמוריש)הובות

סביר;סכוםעלעולה

פרטהאישות,מקשרהנובעתעילהפיעלהמוריששללבן-זוגוהמגיע)4(

)3(.בפסקהכאמורלכתובה

שלהם.הסכומיםיחסלפייסולקושווהעדיפותבעליהעזבוןהובותב)(

החוקיםלהוראותבהתאםתהיהאחריםחובהותשלומימסיםשלעדיפותםג)(

בהם.הדנים

העזבון.מןמזונותעלעדיפיםהעזבוןהובותד)(

וסילוקםבירורם
חובותשל

מנהלרשאיהעזבון,חובותכלסילוקכדיבעזבוןשיהיהלהניהמקוםהיהא)(105.

ההובות.שארשלבירורםגמרלפניגםהובותלסלקהעזבון

מנהליסלקלאהעזבון,הובותכלסילוקכדיבעזבוןיהיהשלאהששקייםב)(

כפיהכלבשיעורים,אובחלקםבמלואם,סילוקם,התירהמשפטשביתהובותאלאהעזבון

המשפט.ביתשהורה

במשמע.העזבוןמןמזונותגם-העזבון"הובות"זהסעיףלעניןג)(

רגלפשיטת
העזבוןשל

להגישהעזבוןמנהלהייבהעזבון,הובותכלשלסילוקםכדיבעזבוןשאיןהתברר106.

המשפטביתציווהלאאםרגל,פשיטתדינילפירגלבפשיטתהעזבוןניהולצולמתןבקשה
העזבון.חיסולשלאחרתדרךעל

עזבוןמנהליפיעלהעזבוןחלוקת:ד'מימן

א)(107.ההלוקהמועד
העזבוןיתרתתחולקהעזבוןמןהמזונותושלהעזבוןהובותשלסילוקםאחרי.

היורשים.בין

הנושים;בהזמנתשנקבעההתקופהעברהלאעודכלהעזבוןיתרתאתלחלקאיןב)(
אדם.שלבלידתוב)3(,סעיףלפיהתלויות,הזכויותנקבעולאעודכללהלקהואין

העזבוןמקצתהלוקתלהתירזאת,מאפשרשהעזבוןראהאםרשאי,המשפטביתג)(
ב).(קטןסעיףלפיהמועדיםתוםולפניהעזבוןמןוהמזונותהעזבוןהובותסילוקלפניעוד

לפיינהגוהעזבון,לחלוקתיותרמאוחרמועדבדברבצוואתוהמורישהורהד)(

ההלוקה.מועדאתלשנותהמשפטביתהורהלאאםהצוואה,הוראות

ו~לכלהמגורים
מעברלזמן

וביןהדירהבעלהיהשהמורישביןבדירתו,עמוגרהיההמורישמותשערבמיא)(108.

לאחרהדשיםששה-יורשהיהואםהדשים,שלושהבהולגורלהוסיףרשאיאותה,ששכר

במידההמשותףהביתמשקבמטלטליתקופה,אותהלהשתמש,הואורשאיהמוריש,מות

המוריש.מותערבבהםשהשתמש

ע.10.5601תשכ"ה,א'באררח'440,החוקיםספר76
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רשאיהמוריש,עלכלכלתוהיתהזמןואותועמוגרהיההמורישמותשערבמיב)(

המוריש.מנתיאחרימיםחידשהעזביומןבלבלתייקביג
שלמחלקולגרועאוהעזבוןכלפיאדםלחייבכדיזהסעיףלפיכזכויותאיןג)(

אומהן,לגרועאוהדיירלהגנתהחוקיםהוראותעללהוסיףכדיבהןואין,בעזבון;יורש

115.סעיףמהוראותלגרוע

ההלוקהנושא החלוקה.בזמןשווייםלפיהיורשיםביןיחולקוהעזבוןנכסיא)(109.

לחלוקתעדהמורישממותהנכסיםבמקוםשבאמהוכלפירותיהםהנכסים,שבחב)(

עליהם.המוטליםתשלומיםולגביהנכסיםפחתלגביהדיןוהואהם,העזבוןשל-העזבון

כדיהעזבון,מןהמזונותושלהעזבוןחובותשלסילוקםאחריבעזבון,היהלאג)(

הוראהבצוואתוהיתהאםזולתהמצווה,במותשווייןיחסלפיהמנותיופחתוהמנות,כל
זה.לעניןאחרת

חלוקה
הסכםפיעל

המשפט.ביתצופיעלאוביניהםהסכםפיעלהיורשיםביןיחולקוהעזבוןנכסיא)(110.

הסכמה.לידילהביאםוינסההנכסיםלחלוקתתכניתליורשיםיציעהעזבוןמנהלב)(

במקוםהמשפטביתשלאישורויבואכדין,מיוצגהיהולאהיורשיםאחדנעדרג)(

הסכמתו.

הסעיפיםהוראותיחולולאהיורשים,ביןהסכםפיעלהעזבוןנכסימתחלקיםד)(

117..עד112

צופיעלחלוקה
בית-המליפט

המשפט.ביתצופיעלביניהםהעזבוןנכסייחולקוהיורשיםביןהסכםבאיןא)(111.

הנכסים.לחלוקתתכניתהמשפטביתלפנייביאהעזבוןמנהלב)(

ביתינהגהיורשים,ביןהעזבוןנכסייחולקוכיצדבצוואתוהמורישהורהג)(

מיוחדותסיבותשהיושיירשמו,מטעמיםשוכנע,אםזולתהצוואה,הוראותלפיהמשפט

שבסעיפיםהכלליםלפיהמשפטביתינהגהמוריש,בצוואתכאלההוראותבאיןמהן;לסטות

117.עד112

נכסהלוקת
נכסכנגד

פלונישנכסלתועלתלבבשיםבעין,האפשרככלהיורשיםביןיחולקוהעזבוןבכסי112.
פלוני.יורשלגביפלונילנכסשישהרגשיולערךפלוניליורשלהביאעשוי

שאינםנכסים
לחלוקהניחנים

מערכו,ניכרשיעורמאבדהיהחלוקהידישעלונכסלחלוקהניתןשאינונכסא)(113.
חל114שסעיףחקלאימשקולמעטבמסחר,אובמלאכהבתעשיה,בחקלאות,יהידהלרבות
אותושהציעהסכוםהשוק;ממחיריפחתשלאובלבדבמחירו,המרבהליורשיימסר-עליו
אתהיורשישלםכאמור,המגיעעלעלהואםהעזבון,מןלוהמגיעחשבוןעלייזקףיורש

העודף.הסכום

הנכסיימכרא),(קטןבסעיףכאמורהנכסאתלרכושאחדיורשאףהסכיםלאב)(
יחולקו.המכרודמי

בהו-נמכריםכאלהשנכסיםבדרךתהיהשהמכירהלהורותרשאיהמשפטביתג)(

א)(קטןסעיףלפיהתשלוםתנאיאתלקבועהואורשאישיקבע,אחרתבדרךאולפועלצאה
ב).(קטןסעיףלפיהמכרדמיתשלוםותנאי

חקלאימשק הקלתיכמסוקקיומהבכושרפוגעתהיתהשחלוקתהיחידהשהואחקלאימשקא)(114.
אתיפצהוהואלקיימו,ומסוגלהמוכןליורשיימסר-חקלאיתמשפחהלפרנסהעשוי

העזבון.מןלוהמגיעעלעולההמשקששוויבמידההאחריםהיורשים

לך10.2.1905תשכ"ה,א'באררח'446,החוקיםספר
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החק"המשקאתלקייםומסוגלמוכןמהםמיבשאלההיורשיםביןהסכמהבאיןב)(
ביןהחישובלצורךהמשקשווימהוהחקלאי,המשקאתהמהוויםהנכסיםהםמהלאי,

ביתיחליט-והבטחתוסילוקוזמניהאחרים,ליורשיםהפיצויצורתובדברהיורשים

הנסיבות.לפיהמשפט

לקייםומסוגליםמוכניםהמוריש,שלבן-זוגוובהמיותר,אויורשיםשניהיוג)(

אחרים.יורשיםעלעדיףהמוריששלבן-זוגו-החקלאיהמשקאת

קיבלולאמהונובושהשקיעאוהמורישבחייהחקלאיבמשקעובדיורשהיהד)(

האמור.הפיצויבקביעתבחשבוןזאתיובאמקבלה,היהאחרשאדםכפיתמורה

והוריוילדיובן-זוגו,רשאיםבה,וגרבעלהמותוערבהיהשהמורישדירהא)(115.המגוריםדירת
נפלהשבחלקםהיורשיםכשוכריבהולגורלהוסיףהמוריש,עםשעהאותהבהגריםשהיו

אותםלביןבדירההנשאריםביןבהסכםייקבעוותנאיהתקופתההשכירות,דמיהדירה;
המשפט.ביתעל-ידי-ביניהםהסכםובאיןהיורשים,

האמורים:היורשיםבקשתלפילקבוע,רשאיהמשפטביתב)(

למגורים;אחרתדירהלהםשאיןאלהרקבדירהלגורשיוסיפו)1(

ע;שחלקובלבדהדירה,מןבחלקרקלגוריוסיפובדירהשהנשארים)2(
ישנם.אםוחדלי-השירות,המטבחאתיכלול

שאינהחוזהפיעלבההשכירותזכותמותו,ערבבהוגרשכרשהמורישדירהג)(

ולהוריולילדיולבן-זוגו,תימסרהדייר,הגנתחוקילפיזכותואינההמורישבמותמתבטלת
מותו.ערבהמורישעםדירהבאותהגריםשהיו

על-פיתיוקה
הגרלה

הזנויךתיאום
אתדיתיורשיםשל

פיעלהיורשיםביןיחולקו115עד112הסעיפיםלפיבהםלנהוגניתןשלאנכסים116.
גורל.

במשמעאהדיםיורשיםגםהיורשים,לאהדזכותנותנותזהסימןשהוראותמקוםא)(117.
במשותף.זכותבאותהלהשתמשהסכימואם

ביניהמיכריעעצמו,בפניאחדכלזכותבאותהלהשתמשאחדיםיורשיםרצוב)(
המשפט.בית

הסכמתם.בליאחדיםליורשיםאחדנכסלמסוראיןג)(

פרטההעזבון,חלוקתלאחריוםשלושיםתוךהמשפט,לביתיגישהעזבוןמנהלא)(118.הלוקהפרטת
הפרטה.שלמותאתבתצהירויאמתהעזבוןחלוקתשל

שומתותכלולהעזבוןמןקיבלהיורשיםמןאחדשכלהנכסיםאתתצייןהפרטהב)(
השומה.עלהיורשיםויתרולאאםהחלוקה,בזמןאלהנכסיםשלשוויים

הוראותלפיהםאףיחולקונוספים,עזבוןנכסינתגלומכןולאחרהעזבוןחולק119.נוספתחלוקה
במידהאובדברהנוגעימבהסכמתאלאחולקאשראתולחלקלהזוראיןאךזה,סימן

היוהנוספיםהנכסיםאילואחרתנעשיתהיתההקודמתשהחלוקההמשפטלביתשנראה
זמן.אותוידועים

ולאחרהמשפט,ביתצופיעלואםהיורשיםביןהסכםפיעלאםהעזבון,חולקא)(120.חלוקהתיקון
אומששית,ביותרמוטעיתהיתההעזבוןמנכסינכסששומתהמראותעובדותנודעומכן

שקיבלואלהחייביםהחלוקה,נעשתהיסודםשעלהקיוםצואוהירושהצובוטלאושתוקן
מנכסישקיבלשמיובלבדמחלקם,פחותשקיבלולאלההיתרהאתלהחזירמחלקםיותר

בידו.שנשארמהאלאלהחזירחייבאינולבבתוםהעזבון
תהיהההחזרהאםהנסיבות,לפיהמשפט,ביתיקבעהצדדיםביןהסכמהבאיןב)(

בכסףאובעין
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היורשיםידיעלוחלוקתוהעזבוןניהולה':מימן

כלליתויאה"מנהלברשותאלאבעזבון,לעשותרשאיםהיורשיםאיןעזבון,מנהלנתמנהא)(121.
המשפט.ביתאוהעזבון

הוראותלפיהיורשיםידיעלהעזבוןויחולקינוהלעזבון,מנהלנתמנהלאנ)(
זה.סימן

אחדיםיורשים הלוקותשדעותיהםבעניןהסכמה;תוךלפעולהיורשיםחייביםהעזבוןבניהולא)(122.
המשפט.ביתשיחליטכפייפעלו

ביתאישוראוהאחריםהסכמתטעונההיורשיםמןאחדיםאואחדשלפעולהב)(
למפרע.אומראשהמשפם,
עצמו.דעתעללפעולהיורשיםמןאחדכלרשאידיחויסובלשאינובעניןג)(

תביעותיהם;עלבכתבלהםלהודיעהמורישנושיאתלהזמיןרשאיםהיורשיםא)(123.
לפחותחדשיםשלושהשלתקופהתיקבעההודעהולמתןברביםתפורסםההזמנה
הפרסום.מיום

שעליהםהעזבוןחובותלסלקהיורשיםמחובתלגרועכדיזהסעיףבהוראותאיןב)(
שהיא.כלבדרךלהםנודע

חובותסילוק הסעי-הוראותהמחוייבים,בשינוייםיחולו,היורשיםידיעלהעזבוןחובותסילוקעל124.
106.עד100פים

העזבוןחלוקת 107הסעיפיםהוראותהמחויבים,בשינוייםיחולו,היורשיםביןהעזבוןחלוקתעל125.
מקצתם.אוכולםהיורשים,בידירשותתהא118בסעיףכאמורחלוקהפרטתהגשת120;עד

העזבוןלחובותהיורשיםאחריות:ו'מימן

אחריות
העזבוןבנכסי

מהכדיאחריות
שקיבל

העזבון.בנכסיאלאהעזבוןלחובותאחראיםהיורשיםאיןהעזבוןלחלוקתעד126.

ואחרי123סעיףלפיאו99סעיףלפיהנושיםשהוזמנואחריהעזבוןחולקא)(127.

אםאלאסולקושלאלחובותאחראייורשאיןהחלוקה,בזמןידועיםשהיוהחובותשסולקו
העזבון.מןשקיבלמהשלשוויוכדיועדהחלוקהבזמןעליהםשידעהוכח

שכללמהלכאורהראיהתהיה125סעיףלפיאו118סעיףלפיהחלוקהפרטתב)(
לשוויו.גם-שומהבהכלולההיתהואםהעזבון,מןקיבליורש

כלכדיאחריות
העזבון

בזמןידועיםשהיוהחוכותשסולקוובליהנושיםשהוזמנובליהעזבוןחולקא)(128.
החלוקה;בזמןהעזבוןכלשלשוויוכדיסולקושלאלהובותיורשכלאחראיהחלוקה,

מהשלשוויוכדירקלואחראייהיההחלוקה,בזמןפלוניחובעלידעשלאהוכיחאםאולם
העזבון.מןשקיבל

היורש.על-העזבוןמןקיבלשיורשמהשלאוהעזבוןשלשוויוהוכחתב)(

במקריסאחריות
מיוחדים

-ו-127128בסעיפיםהאמוראףעל129.

לכלאחראיחובות,שלסילוקםבכךומנעהעזבוןמנכסישהעליםיורש)1(
החלוקה:בזמןהעזבוןכלשלשוויוכדיסולקושלאהחובות

אחראיסילוקו,אתאחרתבדרךהכשילאוחובשלקיומושהעליםיורש)2(
החלוקה.בזמןהעזבוןכלשלשוויוכדיהובלאותו

79 10.2.1905תשכ"ה,א'באדרח'448,החוקיםספר
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העברהדין
שלושעבוד

בעזבוןחלק

אין7,בסעיףכאמורחולק,שטרםבעזבוןחלקואתששעבדאושהעביריורשא)(130.

העזבון.לחובותבאחריותופוגעהדבר

לפניסולקושלאהעזבוןלחובותיורש,לאותוכערבאחראי,ההעברהמקבלב)(

מימושתוךשקיבלמהכדי-השעבודומקבלהעזבון,מןשקיבלמהשלשוויוכדיחלוקתו

השעבוד.

שלאחריותו
במנההזוכה

שלאהעזבוןלחובות130,עד127בסעיפיםהאמוראףעלאחראי,אינובמנההזוכהא)(131.
לגבותרשאיאינוונושההעזבון,מןשקיבלמהשלשוויוכדיאלאחלוקתו,לפניסולקו
במנה.זוכהשאינומיורשלגבותיכולהואעודכלממנו

אחרים.זוכיםשללמנותיהםאהראיאינובמנההזוכהב)(

כולולחובאחריות
ממנולחלקאו

מיואאתממנולתבוערשאיזה,סימןהוראותלפילחובואהראישיורשנושהא)(132.
תוךתביעתועלשהודיעובלבדהיורש,שלאחריותוהיקףעלעולהשאינהבמידהתביעתו

כזאת.הזמנההיתהאם123,סעיףאו99סעיףלפיבהזמנהשנקבעההתקופה

או99סעיףלפיבהזמנהשנקבעההתקופהתוךתביעתועלהודיעשלאנושהב)(
מתביעתויחסיחלקאלאמיורשלתבוערשאיאינולאי-הודעתו,הצדקהלוואין123,סעיף

תקופה.אותהמתוםשנתייםותוךכולו,בעזבוןיורשאותושלחלקוכיחס

מאחריותו,לפטרובית-המשפטרשאיזה,סימןהוראותלפיהעזבוןלהובותשאחראימי.133מקריותפטור
אומועטהואמהעזבוןשקיבלומהלבבתוםהעזבוןחובותלגבינהגאםמקצתה,אוכולה
זה.פטורהמצדיקהאחרתמיוחדתסיבהשיש

נטלחלוקת
ביןהחובות
לביןהיורשים

עגמם

בעזבון,חלקיהםיחסלפיהעזבוןבחובותנושאיםעצמםלביןבינםהיורשיםא)(134.

יורשישאשלאובלבדהחובות,נטלשלאחרתחלוקהעלבצוואתוהמורישהורהאםזולת

לנושים.אחריותועלהעולהבסכוםהעזבוןבחובות

האחרים,היורשיםלביןבינועליושמוטלמכפייותרלנושהשסילקיורשב)(

עליהם.שמוטלמכפיפחותשסילקובמידההיתרההחזרתהאחריםמןלדרושרשאי

פרפיביןחלאומימשפא:שביעיפרק

וחסל,פסול-דיןקטין,חייו;מרכזנמצאב4המקום-אדםשלמושב""זהבפרק135.הנדרה
המשפטיתהכשרותבחוקכמשמעותונציגושלמושבובמקוםהואשמושבועליוחזקה

.,אחר.במקוםנמצאחייושמרכזהוכחלאעודכל2,ב"כשת-1962והאפוטרופסות,

סמכוה
בתי-המשפט
הישראליים

הדיןברירת

ביש-היהמותוביוםשמושבואדםכלשלבירושתולדוןמוסמךבישראלמשפטבית136,

בישראל.נכסיםשהניחאוראל

138בסעיפיםהאמורמןחוץמותו,בשעתהמוריששלמושבודיןיחולהירושהעל137.

140.עד

נכסיםדין
מסויימים

לצוותכשרות

אותוירושתםעליחולבלבד,המצאםמקוםדיןלפיבירושההעובריםנכסים138.

הצוואה.עשייתבשעתהמצווהשלמושבודיןיחוללצוותהכשרותעל139.

180.עמ'תשלב,880,מ"ח2

10.2.1906תשב"ה,א'כאררח'440,ההזקיםסמר80
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הצוואהצורתמקוםדיןלפיאוהישראליהדיןלפינעשתהאםצורתה,מבחינתכשרה,צוואה140.
היהלאהמצווהואםמותו,בשעתאועשייתהבשעתהמצווהשלמושבודיןלפיאועשייתה

אזרחותו.ארץדיןלפיגם-ישראלתושב

שישהמשמעותמונחלכלתהיה140עד131הסעיפיםלפיוהדיןהסמכותקביעתלענין141.

הישראלי.בדיןלו

המפנהדין-פוץ
אחרדיןאל

דין-הוץ,אלמפנהדיןואותופלוניתמדינהשלהדיןכשחלזה,בחוקהאמוראףעל142.
אותהשלכשהדיןאולםמדינה;אותהשלהפנימיהדיןיחולאלאלהפנייה,נזקקיםאין

הישראלי.הפנימיהדיןויחוללהפנייהנזקקיםהישראלי,הדיןאלמפנהמדינה

שאיןדין-חוץ
לונזקקים

מטעמימפלהשהואבמידהלונזקקיםאיןדין-חוץ,כשחלזה,בחוקהאמוראףעל143.
בישראל.הציבורתקנתסותראולאוםאודתגזע,

לתחולתסייג
דין-הוץ

קרובשאיננולמידיןפיעלירושהזכויותהמקנהדין-הוץזה,בחוקהאמוראףעל144.
שאותובמידהאלאלונזקקיםאיןאימוץ,אוחיתוןנישואין,שלשיבהאודםקרבתלמוריש
הישראלי.בדיןהמוקנותכאמורירושהבזכויותמכירדין-חוץ

שונותהוראות:שמיניפרק

יחידיורשדין עלחלותבעזבוןחלקבעניןזהחוקהוראותיהיואחד,יורשאלאלמורישהיהלא145.
נכסיעםהעזבוןנכסישלמיזוגםעל-העזבוןחלוקתבעניןזהחוקוהוראותכולו,העזבון
היחיד.היורש

במקריםירושה
מסויימים

דיןפיעלבירושהלבן-זוגשמגיעמהאחת,מאשהליותרנשויהיהשבמותואדם146.
בשווה.אלמנותיוביןיחולק

עלתשלומיםדין
וכו'ביטוחפי

בקופתחברותפיעלביטוח,חוזהפיעלאדםשלמותועקבלשלםשישסכומים147.
שהםהותנהאםזולתהעזבון,בכללאינםדומה,עילהפיעלאותגמוליםבקופתאוקיצבה
לעזבון.מגיעים

דינישמירת
משפחה

מקשרהנובעותבזכויותאולאשתואישביןממוןביחסילפגועבאאינוזהחוק148.
זה.חוקאלאיחוללאהעזבוןמןלמזונותזכויותועלירושהזכויותעלאולםהאישות;

מירי""ביטול מירי"."מסוגלמקרקעיןהנוגעיםהמיוחדיםהדיניםבטליםירושהלענין.149.

החוקעצמאות 1%7-1922לארץ-ישראל,במועצתוהמלךלדבר46סימןיחוללאירושהבעניני150.

המשפטבית
המוסמך

היהשיפוטושבאזורהמחוזיהמשפטביתהואזהחוקלפיהמוסמךהמשפטביתא)(151.
שבאזורהמחוזיהמשפטביתמוסמךבארץ,מושבוהיהלאבמותו;המוריששלמושבו
המחוזיהמשפטביתמוסמךבארץ,עזבוןנכסיבאיןהעזבון;מנכסינכסיםנמצאיםשיפוטו

ןבירושלים.
והוגשהשוניםמשפטבתישלשיפוטםבאזוריהעזבוןמנכסינכסיםנמצאוב)(

מוסמכיםהאחריםעודיהיולאהאלה,המשפטמבתילאחדפלונילעזבוןבקשרבקשה
עזבון.אותולענין

2736.עמ'ג',כרךא"י,הוקי2
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לערעורניתנת120.או61,63,66,72,111119,הסעיפיםלפיהמשפטביתהחלטת152.ערעור
שלאחרתההלטהז"ישת-41957;המשפט,בתילחוק19סעיףשלא)(קטןבסעיףכאמור

סעיף.לאותוב)(קטןבסעיףכאמורלערעורניתנתזהחוקלפיהמשפטבית

מדבר;שמעוניןמיכלאליולפנותרשאיהמשפטלביתזהחוקלפיהמסורעניןבכל153.לדיוןהצדדים
לציבור,עניןבדברשישסבורהואאםבא-כוחו,אולממשלההמשפטיהיועץרשאיכן

כזה.הליךבכלולטעוןולהתייצבערעור,לרבותזה,הוקלפימשפטיהליךבכללפתוח

אפוטרופסות
ירושהלעניני

אובעצמולשמורממנונבצרהמשפטביתשלדעתהעזבוןמןלמזונותזכאיאויורש154.
מיזמתאובדברמעוניןבקשתלפיבית-המשפט,רשאיבעזבון,זכויותיועלנציגוידיעל

בעזבון.זכויותיולשמירתאפוטרופוסלולמנותעצמו,

שיפוט
רחייםבתי-דין

המעמדבענינישיפוטלושהיההדתיהדיןביתמוסמך151בסעיףהאמוראףעלא)(155.
העזבון,מןלמזונותזכויותולקבועצוואהקיוםוצוירושהצולתתהמוריש,שלהאישי

לכך.הסכמתםבכתבהביעוזהחוקלפיבדברהנוגעיםהצדדיםכלאם
הדתי,הדיןביתמוסמךא)(קטןלסעיףבההאםדתידיןביתבפנישהובאבעניןב)(

הצדדיםביןהיהשאםובלבדבו,הנוהגהדתיהדיןלפילנהוג148,בסעיףהאמוראףעל
פיעלואמדיןפיעלאםשלו,הירושהזכויותיהיולאפסול-דין,שהוכרזמיאוקטין

זה.חוקלפישהיוממהפחותותהעזבוןמןלמזונותוזכויותיוצוואה,
נישואין(רבנייםדיןבתישיפוטלחוק4בסעיףלפגועבאאינוא)(קטןסעיףג)(

5.ג"ישת-1953וגירושין),

עדהשלדיןביתשרעי,דיןביןרבני,דיןבית-דתי"דיןבית"זהבסעיףד)(
דרוזי.דיןוביתנוצרית

-בטליםא)(156.ביטולים

למג'לה;1605עד1595שני,פסוק880,1570,15711%4,עד877סעיפים)1(

6;הירושהפקודת)2(

ז.א"ישת-1951האשה,זכויותשיווילהוק4סעיף)3(

-1947-19228לארץ-ישראל,במועצתוהמלךבדברב)(

ועזבונות";צוואותירושות,"יימחק)1(51בסימן)1(

צוואות".וקיום"יימחק)1(54בסימן)2(

זה.חוקשל

צמאותדין
קודמות

-תחילתואחרימתוהמצווהזהחוקשלתחילתולפנישנעשתהצוואהא)(158.

שלתחילתוערבכשרההיתהאםתכנה,ומבהינתצורתהמבחינתכשרה,)1(
זה;חוקהוראותלפיאוזהחוק
זה.חוקלפיצוואהלביטולעילהשאיננודברבשללפסלהאין)2(

לפיתחילתו,אחרילבטלה,רשאיזהחוקשלתחילתולפניצוואהשעשהמיב)(

זה.חוקהוראות

148.עמ'תשי-ז,238,ס"ס4
165.עמ'השי"ג,134,ס"ח5
1353.עמ'קל"ה,פרקב',כרךא"י,חוקי6
248.עמ'תשי"א,82,ט"ח7
2738.עמ'ג',כרךא"י,חוקי8

10.2.1965תשכ"ה,א'באררה'446,החוקיםכפר82

www.halachot.co.il תדפיס מתוך



תלוייםהליכיםהיהלאכאילויימשכוזה,חוקשלתחילתולפנישהתחילוירושהבעניניהליכים159.

בתקפו.זההרק

ותקנותביצועהנוגעעניןבכלתקנותלהתקיןרשאיוהואזהחוקביצועעלממונההמשפטיםשר160.

אלה:בעניניםוכןלביצועו,

לארץ;בחוץצוואהלארץ.ו~פקדתבחוץרשותבפניצוואהעשיית)1(

שהופקדו;צוואותושלרשותבפנישנעשוצוואותשלמרכזירישום)2(

אישיתהודעהמתןברבים;הודעהעלנוסףלמעוניניםאישיתהודעהמתן)3(

שלצורתןזה;בחוקהמפורטיםאלהעלנוספיםבמקריםברביםהודעהאו

לארץ;ובחוץבארץפרסומןודרכיברביםהודעות

לנהלם.עזבוןמנהלישעלחשבונות)4(

תחילהברשומות.פרסומומיוםחדשיםתשעהזה,חוקשלתחילתו161.

יוסףדבאשכוללוי

המשפטיםשרהממשלהראש

שזרזלמןשניאור
המדינהנשיא
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