חוק-יסוד:מבקר המדינה )תיקון מס' *(2
תיקון סעיף 13

.1

בחוק–יסוד :מבקר המדינה ,1במקום סעיף  13יבוא:

"העברה מכהונה .13

מבקר המדינה לא יועבר מכהונתו אלא באחד מאלה:
) (1מטעמי בריאות נבצר ממנו ,דרך קבע ,למלא את תפקידו  -ביום
שבו החליטה הכנסת על כך ,בהחלטה שהתקבלה ברוב חבריה לפחות,
לאחר הליך שייקבע בחוק;
) (2מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כמבקר המדינה -
ביום שבו החליטה הכנסת על כך ,בהחלטה שהתקבלה ברוב של שלושה
רבעים מחבריה לפחות ,לאחר הליך שייקבע בחוק".
אריאל שרון
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

משה קצב
נשיא המדינה

__________
* התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשס"ה ) 26ביולי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,86מיום כ"ט בסיון התשס"ה ) 6ביולי  ,(2005עמ' .180
1

ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .196

חוק הירושה )תיקון מס'  ,(12התשס"ה―*2005
הוספת סעיף 8א

.1

בחוק הירושה ,התשכ"ה ,11965-אחרי סעיף  8יבוא:

"צוואות הדדיות

8א) .א( בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג
האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם
הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי ,בין
בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד )בסעיף זה  -צוואות
הדדיות(.
)ב(
מאלה:

לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד
) (1בחייהם של שני בני הזוג  -המצווה המבקש לבטל את
צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני;
נמסרה הודעה כאמור ,בטלות הצוואות ההדדיות של שני
המצווים;
)(2

לאחר מות אחד מבני הזוג -
)א( כל עוד לא חולק העיזבון  -בן הזוג שנותר בחיים
ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו ,לטובת ילדו
או לטובת אחיו של המוריש ,מכל מנה או מכל חלק בעיזבון
שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

__________
* התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשס"ה ) 19ביולי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,74מיום ד' באדר ב' התשס"ה ) 15במרס  ,(2005עמ' .130
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;63התשס"ד ,עמ' .313
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)ב( לאחר חלוקת העיזבון  -בן הזוג שנותר בחיים ומבקש
לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית
לעיזבון ,ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה
 ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.)ג( הוראות סעיף קטן )ב( יחולו אם אין בצוואות ההדדיות
הוראה אחרת ,ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות
לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג  -בטלה".
.2

הוראות חוק זה לא יפגעו בתוקפן של צוואות שנעשו לפניו.
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

תוקף

צ י פ י לב ני
שרת המשפטים
ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק העונשין )תיקון מס'  ,(85התשס"ה―*2005
.1

בחוק העונשין ,התשל"ז ,11977-בסעיף )351ה( -
)(1

תיקון סעיף 351

במקום האמור בהגדרה "אח או אחות חורגים" יבוא:
""אומן"  -אחד מאלה:
) (1אב או אם במשפחת אומנה שאישר משרד הרווחה ,למעט אומנה יומית;
)(2

אחראי על קטין לפי פסקה ) (3בסעיף 368א;

"אח או אחות חורגים"  -בן או בת של בן זוג של הורה;";
)(2

בהגדרה "בן משפחה" ,אחרי פסקה ) (2יבוא:
")(3

אומן; בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו; אביו או אמו של אומן;

) (4מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה :בנו או בתו של אומן ובן זוגו
של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; ואולם לענין
עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן )ב( או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן )ג()(3
שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים ,לא ייכלל בן זוג של בנו או בתו של אומן,
אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה בהגדרה "בן משפחה"".
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

צ י פ י לב ני
שרת המשפטים
ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשס"ה ) 19ביולי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,82מיום ז' בסיון התשס"ה ) 14ביוני  ,(2005עמ' .164
 1ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ה ,עמ' .104
ספר החוקים  ,2017כ"ה בתמוז התשס"ה1.8.2005 ,
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