
* תשל"ו1976 ,(4 מס' (תיקון הירושה חוק

 1 תשכ"ה1965 הירושה, לחוק (א) 11 בסעיף .1
נוסעים"; מכונית "כולל יכוא המיטלטלין" את "כולל אחרי כרישה, (1)

יבוא: ו(5) (4) פסקאות במקום (2)

". הכל  כאמור יורשים באין (4)"

11 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 85 סעיף אחרי . 85א2 סעיף הוספת

כספים מנהל'"השקעת חייב השוטפים, הנהלתו לצרכי דרושים שאינם העזבון כספי 85א.
פירות; והבטחת הקרן שמירת לשם כדרוש להשקיעם או להחזיקם העזבון
שיהיו עזבון, כספי להשקעת דרכים בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר

". עזבון מנהל על חובה

 העיקרי לחוק 115 בסעיף .3

יבוא: ולפניו (ד) יסומן (ג) קטן סעיף 0)

ששכר דירה על גם יחולו ו(ב) (א) קטנים סעיפים הוראות "(ג)
מותו ערב כה וגר שנים וחמש עשרים על העולה לתקופה המוריש
בחוזה זה לענין האמור אף על והוא, במותו; נתבטלה לא והשכירות

;". השכירות

קצרה "לתקופה יבוא שכר" שהמוריש "דירה אחרי , (ד) קטן בסעיף (2) .
יותר".

115 סעיף תיקון

היורשים אחד של "בתובענה יבוא (ב) קטן סעיף כסוף העיקרי, לחוק 122 בסעיף .4

". בתובענה הדן המשפט בית ידי על יינתן שהאישור יכול היורשים אחד נגד או
122 סעיף תיקון

יבוא; העיקרי לחוק 140 סעיף במקום .5140 סעיף החלפת

הצוואה היש''צורת הדין לפי כשרה היא אם צורתה מבחינת כשרה צוואה (א) . 140

מגוריו מקום או מושבו מקום דין לפי עשייתה, מקום דין לפי , ראלי
מותו, בשעת או עשייתה בשעת המצווה של אזרחותו דין לפי או הרגיל

הימצאם. מקום דין לפי גם  למקרקעין נוגעת שהצוואה ובמידה

הכשרות את יראו זה סעיף לפי זר דין של החלתו לענין (ב)
". שבצורה כענין הצוואה לעדי או למצווה הדרושה
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