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*(2 מס' (תיקון המדינה חוק-יסוד:מבקר

13 יבוא:  סעיף במקום המדינה1, מבקר בחוק–יסוד: .1
מאלה: באחד אלא יועבר מכהונתו לא המדינה מבקר .13

ביום את תפקידו - למלא קבע, דרך ממנו, מטעמי בריאות נבצר (1)
לפחות, חבריה ברוב שהתקבלה בהחלטה כך, על הכנסת החליטה שבו

בחוק; שייקבע הליך לאחר

- המדינה כמבקר מעמדו את הולמת שאינה התנהגות מחמת (2)
שלושה של ברוב שהתקבלה בהחלטה כך, על הכנסת החליטה שבו ביום

בחוק." שייקבע לפחות, לאחר הליך מחבריה רבעים

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

קצב משה
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (26 ביולי 2005); התשס"ה בתמוז י"ט ביום בכנסת התקבל  *

.180 עמ' התשס"ה (6 ביולי 2005), בסיון כ"ט מיום  ,86 ― הכנסת חוק  

.196 עמ' התשנ"ח, ס"ח התשמ"ח, עמ' 30;  1

התשס"ה―2005* ,(12 מס' (תיקון הירושה חוק

8 יבוא:  סעיף אחרי התשכ"ה-11965, הירושה, בחוק .1
הזוג בן של הסתמכות מתוך צוואות לערוך רשאים זוג בני (א) 8א.
אם להיעשות בין יכולות כאמור צוואות האחר; הזוג בן על צוואת האחד
בין גורם שלישי, הוא אם ובין הזוג בן הוא מהצוואות אחת פי כל על הזוכה
צוואות - זה (בסעיף אחד במסמך ובין עת באותה שנערכו מסמכים בשני

הדדיות).

אחד  יתקיים כן אם אלא תוקף יהיה לא הדדית צוואה לביטול (ב)  
מאלה:

את לבטל המבקש  המצווה - הזוג בני שני של בחייהם  (1)
למצווה השני; הצוואה על ביטול בכתב הודעה צוואתו ימסור
שני של ההדדיות הצוואות בטלות כאמור, הודעה נמסרה

המצווים;

 - הזוג מבני אחד מות לאחר  (2)

בחיים שנותר  הזוג בן - העיזבון חולק לא עוד כל  (א)
לטובת ילדו לטובתו, שלא יסתלק צוואתו את ומבקש לבטל
חלק בעיזבון או מכל מנה מכל של המוריש, לטובת אחיו או

שהואאמורלקבללפיהצוואהההדדיתשלהמצווהשמת;
__________

בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (19 ביולי 2005); התשס"ה בתמוז י"ב ביום בכנסת התקבל  *

.130 עמ' התשס"ה (15 במרס 2005), ב' באדר ד' מיום  ,74 ― הכנסת חוק  
.313 עמ' התשס"ד, ס"ח התשכ"ה, עמ' 63;  1

8א הוספת סעיף

הדדיות "צוואות

"העברה מכהונה

13 תיקון סעיף


