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חוק בתי המשפט (תיקון מס' 71), התשע"ב-2012*

(12) 1.תיקון סעיף 68 [נוסח משולב], התשמ"ד-1984  1, בסעיף 68(ב), אחרי פסקה  בחוק בתי המשפט 
יבוא:

לשם הגנה על עניינו של מתלונן או נאשם בעבירת אלימות כלפי בן משפחה   (13)"
כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק הירושה (תיקון מס' 13), התשע"ב-2012*

בחוק הירושה, התשכ"ה-1965  1, בסעיף 16 - 1.תיקון סעיף 16

בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו.";  (1)

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:   (2)

זוכים על פי דין בעזבונם של קרובי המאמץ כאילו  המאומץ וצאצאיו  "(ב) 
היו יורשים, וקרובי המאמץ זוכים על פי דין בעזבונו של המאומץ כאילו היו 

יורשים."

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

(17 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ב   *
הכנסת - 459, מיום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012), עמ' 164.

ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשס"ה, עמ' 714.  1

חוק בתי המשפט (תיקון מס' 71), התשע"ב-2012*

.1 (12) [נוסח משולב], התשמ"ד-1984  1, בסעיף 68(ב), אחרי פסקה  בחוק בתי המשפט 
יבוא:

תיקון סעיף 68

לשם הגנה על עניינו של מתלונן או נאשם בעבירת אלימות כלפי בן משפחה   (13)"
כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק הירושה (תיקון מס' 13), התשע"ב-2012*

תיקון סעיף 16בחוק הירושה, התשכ"ה-1965  1, בסעיף 16 - 1.

בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו.";  (1)

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:   (2)

זוכים על פי דין בעזבונם של קרובי המאמץ כאילו  המאומץ וצאצאיו  "(ב) 
היו יורשים, וקרובי המאמץ זוכים על פי דין בעזבונו של המאומץ כאילו היו 

יורשים."

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2370, ד' באב התשע"ב, 23.7.2012

(17 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ב   *
הכנסת - 476, מיום כ"ח בסיוון התשע"ב (18 ביוני 2012), עמ' 232.

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ב, עמ' 507.  1


