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1965ה"תשכ, חוק הירושה 

 רבדי� בחקיקה

 ירושה– מעמד אישי ומשפחה

 תוכ� עניני�
5 Go הוראות כלליות: פרק ראשו�
5 Go 1סעי� הירושה
5 Go 2סעי� היורשי�
5 Go אד�: כשרות לרשת 3סעי� בני
5 Go 4סעי� תאגידי�: כשרות לרשת
5 Go 5סעי� פסלות לרשת
5 Go 6סעי� הסתלקות היורש מזכותו בעזבו�
6 Go 7סעי� עסקאות אחרות בזכות היורש
6 Go 8סעי� עסקאות בירושה עתידה
6 Go א8סעי� צוואות הדדיות
6 Go 9סעי� שניי� שמתו כאחד
7 Go ירושה על פי די�: פרק שני
7 Go 10סעי� יורשי� מבני המשפחה
7 Go 11סעי� זכות הירושה של ב� זוג
7 Go סדר העדיפות בי� קרובי המוריש 12סעי�
7 Go 13סעי� החלקי� בעזבו�
7 Go 14י� סע חליפיו של יורש
7 Go 15סעי� יורש פסול ויורש שהסתלק
7 Go 16סעי� ירושה מכוח אימו%
7 Go 17סעי� זכות הירושה של המדינה
8 Go ירושה על פי צוואה: פרק שלישי
8 Go 18סעי� צורות הצוואה
8 Go 19סעי� צוואה בכתב יד
8 Go 20סעי� צוואה בעדי�
8 Go 21סעי� הפקדת צוואה
8 Go 22סעי� צוואה בפני רשות
8 Go 23סעי� צוואה בעל פה
8 Go 24סעי� פסלות עדי�
8 Go א� פג� או חסר בצורתה 25סעי� קיו� צוואה על
9 Go 26סעי� כשרות לצוות
9 Go 27סעי� חופש לצוות
9 Go 28סעי� הצוואה מעשה אישי
9 Go 29סעי� מסירת קביעה וסמכות בחירה
9 Go 30סעי� אונס איו� וכו
9 Go 31סעי� אי ביטול של צוואה פגומה
9 Go 32סעי� טעות סופר וכו
9 Go 33סעי� צוואה סתומה וכו
9 Go 34סעי� צוואה בלתי חוקית וכו
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9 Go 35סעי� צוואה לטובת עדי� וכו
9 Go 36סעי� ביטול על ידי המצווה

10 Go 37סעי� תחולה
10 Go 38סעי� ביטול מקצת הצוואה
10 Go 39סעי� הצור' בצו קיו� צוואה
10 Go 40סעי� נושא הצוואה
10 Go 41סעי� יורש במקו� יורש
10 Go 42סעי� יורש אחר יורש
10 Go 43סעי� יורש על תנאי דוחה
10 Go 44סעי� יורש על תנאי מפסיק
10 Go 45סעי� חיובי יורש
10 Go 46סעי� צוואה וירושה על פי די�
10 Go 47סעי� מנה וחלק בעזבו�
11 Go 48 סעי� יורשי� שלא נקבעו חלקיה�
11 Go 49סעי� יורש שמת לפני המוריש
11 Go 50סעי� יורש פסול ויורש שהסתלק
11 Go 51סעי� מנה של נכס מסויי�
11 Go 52סעי� מנה של נכס בלתי מסויי�
11 Go 53סעי� כפיפות להוראות הצוואה
11 Go 54סעי� פירוש הצוואה
11 Go 55סעי� מעי� צוואה
11 Go מזונות מ� העזבו�: פרק רביעי
11 Go 56סעי� הזכות למזונות
11 Go 57סעי� גדרי הזכות למזונות
12 Go 58סעי� הוצאות הכשרה למשלח יד
12 Go 59סעי� קביעת המזונות
12 Go 60סעי� בקשה לקביעת המזונות
12 Go 61סעי� דרכי סיפוק המזונות
12 Go 62סעי� גילוי עובדות ושינוי נסיבות
13 Go 63סעי� הרחבת העזבו� לצרכי מזונות
13 Go סדר העדיפויות בי� הזכאי� 64סעי�
13 Go 65סעי� עסקאות בזכות למזונות
13 Go צו ירושה וצו קיו� צוואה: פרק חמישי
13 Go א65סעי� ממונה ארצי ורשמי� לעניני ירושה
13 Go 66סעי� היורשי� הצהרה על זכויות
13 Go 67סעי� הגשת התנגדויות
13 Go א�67 סעי מת� צו ירושה וצו קיו� על ידי בית המשפט
14 Go 68סעי� ראיות
14 Go 69סעי� תכנ� של צו ירושה וצו קיו�
14 Go 70סעי� שינויי� לאחר מות המוריש
14 Go 71סעי� כוח� של צו ירושה וצו קיו�
14 Go 72סעי� תיקו� וביטול של צו ירושה ושל צו קיו�
14 Go 73סעי� הגנת רוכש בתו� לב
14 Go א73סעי� סמכויות הממונה הארצי ומשנהו
14 Go ב73סעי� אי תלות
14 Go ג73סעי� סמכויות חקירה
14 Go ד73סעי� מרש� ארצי
14 Go 74סעי� הוצאות
15 Go 75סעי� ירושהמסירת צוואה לרש� לעניני
15 Go 76סעי� הודעה על צוואה
15 Go הנהלת העזבו� וחלוקתו: פרק שישי
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15 Go 77סעי� אמצעי� לשמירת העזבו�
15 Go 78סעי� מינוי מנהל עזבו�
15 Go 79סעי� כשרות להתמנות
15 Go 80סעי� הסכמה
15 Go 81סעי� הוראות המוריש
15 Go א81סעי� הליכי� בבית המשפט
15 Go 82סעי� תפקידי�
15 Go 83סעי� הוראות בית משפט
15 Go 84סעי� פרטת עזבו�
15 Go 85סעי� שומה
16 Go א85סעי� השקעת כספי�
16 Go 86סעי� דוח ומת� ידיעות, חשבונות
16 Go 87סעי� בדיקת דוחות
16 Go 88סעי� אחריות
16 Go 89סעי� ערובה
16 Go 90סעי� מימוש הערובה
16 Go 91סעי� שכר
16 Go 92סעי� פקיעת המשרה
16 Go 93סעי� מנהלי� אחדי�
16 Go צד שלישי 94סעי� הגנת
17 Go 95סעי� הוראות המוריש
17 Go 96סעי� בו�האפוטרופוס הכללי כמנהל עז
17 Go 97סעי� סמכויות מנהל העזבו�
17 Go 98סעי� כינוס נכסי העזבו�
17 Go 99סעי� הזמנת נושי�
17 Go  100סעי� במה מסלקי� חובות העזבו�
17 Go  101סעי� חובות מובטחי�
17 Go  102סעי� חובות בעתיד וחובות על תנאי
17 Go  103עי�ס הוצאות ניהול העזבו�
17 Go סדר עדיפות בי� חובות העזבו�  104סעי�
18 Go  105סעי� בירור� וסילוק� של חובות
18 Go  106סעי� פשיטת רגל של העזבו�
18 Go  107סעי� מועד החלוקה
18 Go  108סעי� מגורי� וכלכלה לזמ� מעבר
18 Go  109סעי� נושא החלוקה
19 Go �חלוקה על פי הסכ  110סעי�
19 Go  111סעי� חלוקה על פי צו בית המשפט
19 Go  112סעי� חלוקת נכס כנגד נכס
19 Go  113סעי� נכסי� שאינ� ניתני� לחלוקה
19 Go  114סעי� משק חקלאי
19 Go  115סעי� דירת המגורי�
20 Go  116סעי� חלוקה על פי הגרלה
20 Go  117סעי� יורשי� אחדי�תיאו� הזכויות של
20 Go  118סעי� פרטת חלוקה
20 Go  119סעי� חלוקה נוספת
20 Go  120סעי� תיקו� חלוקה
20 Go  121סעי� הוראה כללית
20 Go  122סעי� יורשי� אחדי�
20 Go  123סעי� הזמנת נושי�
20 Go  124סעי� סילוק חובות
20 Go  125סעי� העזבו�חלוקת
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21 Go  126סעי� אחריות בנכסי העזבו�
21 Go  127סעי� אחריות כדי מה שקיבל
21 Go  128סעי� אחריות כדי כל העזבו�
21 Go  129סעי� אחריות במקרי� מיוחדי�
21 Go  130סעי� די� העברה ושעבוד של חלק בעזבו�
21 Go  131סעי� אחריות של הזוכה במנה
21 Go  132סעי� אחריות לחוב כולו או לחלק ממנו
21 Go  133סעי� פטור מאחריות
21 Go  134סעי� חלוקת נטל החובות בי� היורשי� לבי� עצמ�
21 Go לאומי פרטי(משפט בי�: פרק שביעי
21 Go  135סעי� הגדרה
22 Go  137סעי� ברירת הדי�
22 Go  138סעי� די� נכסי� מסויימי�
22 Go  139סעי� כשרות לצוות
22 Go  140סעי� צורת הצוואה
22 Go  141סעי� מיו� מונחי�
22 Go  142סעי� די� חו% המפנה אל די� אחר
22 Go  143סעי� די� חו% שאי� נזקקי� לו
22 Go  144סעי� סייג לתחולת די� חו%
22 Go הוראות שונות: פרק שמיני
22 Go  145סעי� די� יורש יחיד
22 Go  146סעי� ירושה במקרי� מסויימי�
22 Go ודי� תשלומי� על פי ביטוח וכ  147סעי�
22 Go  148סעי� שמירת דיני משפחה
22 Go  149סעי� ביטול מירי
22 Go  150סעי� עצמאות החוק
22 Go  151סעי� בית המשפט המוסמ'
22 Go א 151סעי� החלטת רש� לעניני ירושהערעור על
22 Go  152סעי� ללא כותרת
22 Go  153סעי� הצדדי� לדיו�
22 Go  154סעי� אפוטרופסות לעניני ירושה
23 Go  155סעי� שיפוט בתי די� דתיי�
23 Go  156סעי� ביטולי�
23 Go  157סעי� הוראות מעבר
23 Go  158סעי� די� צוואות קודמות
23 Go  159סעי� הליכי� תלויי�
23 Go  160סעי� ביצוע ותקנות
24 Go  161סעי� תחולה
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1965ה"תשכ, וק הירושהח*

תוהוראות כללי: רק ראשו�פ

.מות אד� עובר עזבונו ליורשיוב.1

הירושה היא על פי די� זולת במידה; יורשי� ה� יורשי� על פי די� או זוכי� על פי צוואהה.2
.שהיא על פי צוואה

.כל מי שהיה בחיי� במות המוריש כשר לרשת אותו)א(.3

, דינו כדי� מי שהיה בחיי� במות המוריש, ו� לאחר מות המורישי 300מי שנולד תו))ב(
.זולת א� הוכח שהורתו היתה אחרי כ�

זה)ג( לעני� זכויות הירושה של ילד אי� נפקא מינה א� בשעת לידתו היו הוריו נשואי�
לא, לזה .וא�

בת.4 כנאגיד כשר לרשת א� במות המוריש היה כשר לזכות שר לזכות כסי� או א� נעשה
.בית המשפט רשאי להארי) תקופה זו בשנה נוספת; בנכסי� תו) שנה ממת� צו קיו� הצוואה

:אלה פסולי� לרשת את המוריש)א(.5

;מי שהורשע על שגר� במתכוו� למותו של המוריש או שניסה לגרו� למותו)1(

וא, האחרונה של המוריש מי שהורשע על שהעלי� או שהשמיד את צוואתו)2(
.או שתבע על פי צוואה מזוייפת, שזיי, אותה

לו)ב( בכתב או על ידי, מי שהורשע על שניסה לגרו� למות המוריש והמוריש מחל
.חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש, עשיית צוואה לטובתו

בהודעה בכתב לרש� לעניני, אחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבו� רשאי יורשל)א(.6
כולו, להסתלק מחלקו בעזבו�,א67ו לבית המשפט כאשר העני� הועבר אליו לפי סעי,א, ירושה

.כולה או מקצתה, או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה

מס"ח תשכ"סורס�פ* מס"ח תשי"ה(63'עמ 10.2.1965 מיו�446'ה ).212' עמ344'ח

מס"ח תשכ"סוק�ת מס"ח תשכ"ה( 249'עמ 27.7.1969מיו�573'ט מס–) 340' עמ850'ט .1' תיקו�

מס"ח תשל"ס מס"ח תשכ"ה( 269'עמ 3.8.1973מיו�712'ג מס–) 333' עמ849'ט לחוק16בסעי,2' תיקו�
.1.1.1974תחילתו ביו�; 1973ג"תשל, יחסי ממו�

מס"ח תשל"ס מס"ח תשל"ה(98'עמ 12.2.1976מיו�796'ו מס–) 434' עמ1202'ה לעני�2סעי,'ר;3' תיקו�
.הוראת מעבר

מס"ח תשל"ס מס"ח תשל"ה( 155'עמ 9.4.1976מיו�806'ו מס–) 248' עמ1133'ד .4' תיקו�

מס"ח תשל"ס מס"ח תשכ"ה( 203'עמ 11.6.1976מיו�813'ו מס–) 361'מע854'ט לחוק53בסעי,5' תיקו�
.11.6.1977תחילתו ביו�; 1976ו"תשל, הנוטריוני�

מס"ח תשמ"ס תש"ה(82'עמ 28.1.1981מיו�1000'א מס"ח מס–)א354' עמא1474'� .6' תיקו�

מס"ח תשמ"ס מס"ח תשמ"ה(80'עמ 3.4.1985מיו�1140'ה מסתי–)90' עמ1653'ד 14,15סעיפי�'ר;7' קו�
.לעני� תחילה והוראת מעבר

מס"ת תשמ"ק 1988ט"צו תשמ–33'עמ 25.9.1988מיו�5136'ט.

מס"ח תשנ"ס מס"ח תשנ"ה( 398'עמ 7.8.1995מיו�1537'ה מס–) 393' עמ2330'ה מס[8' תיקו� ]6' במקור
1995ה"תשנ, לחוק בית המשפט לעניני משפחה17סעי,.

מס"ח תשנ"ס מס"ח תשנ"ה( 240'עמ 30.6.1998מיו�1670'ח מס–) 452' עמ2637'ז מס[9' תיקו� ;]7' במקור
.לעני� הוראות מעבר28סעי,'ור 1.9.1998תחילתו ביו�

מס"ח תשנ"ס מס"ח תשנ"ה( 244'עמ 30.6.1998מיו�1670'ח מס–) 510' עמ2646'ז מס[10' תיקו� ].8' במקור

מס"ח תשס"ס מס"ח הכנסת תשס"ה( 313'עמ 11.3.2004מיו�1930'ד מס–)9' עמ30'ד .11' תיקו�

ת"ס מס"שסח מס"ח הכנסת תשס"ה( 714'עמ 1.8.2005מיו�2017'ה מס–) 130' עמ74'ה 2סעי,'ר;12' תיקו�
מס"ח תשס"סט"ת. לעני� תוק, צוואות .55'עמ 8.12.2005מיו�2038'ו

רושההי

יורשי�ה

:שרות לרשתכ
אד��ניב

:שרות לרשתכ
תאגידי�

לרשתסלותפ

סתלקות היורשה
מזכותו בעזבו�

)7' תיקו� מס(
 �1985ה"תשמ

)9' תיקו� מס(
�1998ח"תשנ
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ב, מי שהסתלק מחלקו בעזבו�)ב( ידה שהסתלק כאילו לא היה יורשמרואי� אותו
ב�, אי� הסתלקות לטובת אד� אחר; מלכתחילה .ילדו או אחיו של המוריש,גוזואלא לטובת

.די� טעונה אישור בית המשפטהסתלקות של קטי� ושל מי שהוכרז פסול)ג(

.בטלההסתלקות על תנאי)ד(

זה)ה( .א65כמשמעותו בסעי," ני ירושהירש� לענ", בחוק

יו)א(.7 או, בהסכ� שבכתב,רשלאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבו� רשאי להעביר
.ורשאי� נושי היורש לעקל חלקו בעזבו�, כולו או מקצתו, לשעבד את חלקו בעזבו�

ש)ב( די� טעוני� אישור ביתוכרז פסולההעברה ושעבוד כאמור מצד קטי� ומצד מי
.המשפט

קת שעבוד או עיקול כאמור אינ� מקני� זכויות אלא כדי המגיע ליורש בחלו, העברה)ג(
.ה� שוללי� מ� היורש את הזכות להסתלק מחלקו בעזבו�; העזבו�

לשעבוד או לעיקול, להעברה זכותו של יורש בנכס מסויי� מנכסי העזבו� אינה ניתנת)ד(
.עוד לא חולק העזבו�לכ

.בטלי�בדבר ירושתו של אד� וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אד� הסכ�)א(.8

ש)ב( בת, אד� נות� על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנות�מתנה תוק,אינה
.אלא א� נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה

בני זוג רשאי� לערו) צוואות מתו) הסתמכות של ב� הזוג האחד על צוואת ב� הזוג)א(.א8
ה; האחר וא ב� הזוג ובי� צוואות כאמור יכולות להיעשות בי� א� הזוכה על פי כל אחת מהצוואות

זה(בי� בשני מסמכי� שנערכו באותה עת ובי� במסמ) אחד, א� הוא גור� שלישי צוואות–בסעי,
).הדדיות

:לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוק, אלא א� כ� יתקיי� אחד מאלה)ב(

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

;ההדדיות של שני המצווי�

–לאחר מות אחד מבני הזוג)2(

את–כל עוד לא חולק העיזבו�)א( ב� הזוג שנותר בחיי� ומבקש לבטל
מכל מנה, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, צוואתו יסתלק שלא לטובתו

;� שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמתאו מכל חלק בעיזבו

ב� הזוג שנותר בחיי� ומבקש לבטל את צוואתו–לאחר חלוקת העיזבו�)ב(
וא� השבה בעי� בלתי, ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבו�

;ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבו� שירש–אפשרית או בלתי סבירה 

סע)ג( ואול� הוראה, יחולו א� אי� בצוואות ההדדיות הוראה אחרת)ב(י, קט� הוראות
.בטלה–השוללת לחלוטי� את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג 

יו הזכויות בעזבונו של כל אחדהי, מתו שניי� או יותר ולא נקבע מי מה� מת תחילה)א(.9
:מה� לפי כללי� אלה

עדי, התובע שהוא, ספקודאי ותובע אחר היה יורשהיה אחד התובעי� יורש)1(
;ודאייורש

ב�, ספקהיו שני התובעי� יורשי)2( זוגו או קרובו של המורישעדי, התובע שהוא
;שאת עזבונו מחלקי�

ע)3( לפי כללי, באי� צוואה, יפות יחולק העזבו�דבי� תובעי� אחדי� באותה דרגת
.החלוקה שבירושה על פי די�

זה)ב( ; מי שהיה יורש בי� א� האחד ובי� א� האחר מת תחילה" ודאייורש", בסעי,
.מי שהיה יורש רק א� אחד מה� מת תחילה" ספקיורש"

)9'תיקו� מס(
�1998ח"תשנ

סקאות אחרותע
בזכות היורש

סקאות בירושהע
עתידה

ניי� שמתו כאחדש

צוואות הדדיות
)12' תיקו� מס(

 �2005ה"תשס

�2005ו"ט תשס"ת
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 ירושה על פי די�: רק שניפ

פי.10 ה�יורשי� על :די�

ב�)1( ;זוגומי שהיה במות המוריש

זה(הורי הוריו וצאצאיה�, הוריו וצאצאיה�, המוריש וצאצאיה� ילדי)2( בחוק
).קרובי המוריש

זהז .כויות הירושה שלה� יהיו לפי האמור בפרק

לפי המקובל, זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלי� כולל מכונית נוסעי� השייכי��ב)א(.11
– ונוטל משאר העזבו�, למשק הבית המשות,, ולפי הנסיבות

;חציא� הניח המוריש ילדי� או צאצאיה� או הורי�)1(

ובלבד שא�, שני שלישי�א� הניח המוריש אחי� או צאצאיה� או הורי הורי�)2(
מ תו של המוריש היה ב� הזוג נשוי לו שלוש שני� או יותר וגר עמו אותה שעהוערב

ב�, בעזבו�, כולה או חלקה, בדירה הכלולה כל יטול חלקו של המוריש הזוג את
;ושני שלישי� מהנותר משאר העזבו�, בדירה האמורה

.יורש ב� הזוג את העזבו� כולו,)א(א� לא הניח המוריש קרוב מ� המנויי� בסעי, קט�)ב(

עלהמגיע לב�)ג( עלמובכלל זה מה שאשה, פי עילה הנובעת מקשר האישותזוג קבלת
זוג לפי חוק יחסי ממו�אה זו לא תחול על מה שמגיע לב�הור; ינוכה מחלקו בעזבו�, פי כתובה
ואינה באה לפגוע בזכותו, או לפי הסכ� ממו� כמשמעותו באותו חוק, 1973ג"תשל, בי� בני זוג

.זוג לקבל מ� העזבו� מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואי� על מנת להחזיר כשיפקעושל ב�

.ריו קודמי� להורי הוריוהו, לדי המוריש קודמי� להוריוי.12

.וכ� חולקי� הורי המוריש ביניה� והורי הוריו ביניה�, לדי המוריש חולקי� ביניה� בשווהי.13

זו,מוהילדי� יורשי� במקו, ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדי�)א(.14 ועל דר)
הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש; יורשי� ילדי� של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו

.או אחד מאלה,)א(11הניח ב� זוג וכ� הורי� או הורי הורי� כאמור בסעי, 

זו)א(פי סעי, קט�לילדי� היורשי�)ב( .חולקי� ביניה� בשווה מה שירשו בדר)

ב�מ.15 א, זוגוי שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מחלקו בעזבו� שלא לטובת חיו של ילדו או
.חלקו מתווס, לשאר היורשי� על פי חלקיה�, המוריש

וכ� יורשי� את המאמ2 צאצאי, מי שאומ2 כדי� יורש את מאמצו כאילו היה ילדו)א(.16
.המאומ2

קר)ב( את; ובי המאמ2המאומ2 וצאצאיו אינ� יורשי� על פי די� את המאמ2 יורש
.אול� קרובי המאמ2 אינ� יורשי� על פי די� את המאומ2, המאומ2 כאילו היה הורהו

המאומ2 והורי הוריו אול� הורי,� את קרובי המאומ2יהמאומ2 וצאצאיו יורש)ג(
.וצאצאיה� אינ� יורשי� את המאומ2

.כיורשת על פי די� תירש המדינה,16עד10באי� יורש לפי הסעיפי�)א(.17

אול�, בריאות וסעד, מדע, מה שירשה המדינה לפי סעי, זה ישמש למטרות חינו))ב(
בתחו� שוויי� של נכסי העזבו� שהגיעו לידי, רשאי שר האוצר להעניק מנכסי העזבו� או לשל�

חד, המדינה אחרי סילוק חובות העזבו� –פעמי או תשלומי� חוזרי�תשלו�

;מות המוריש היה מחסורו על המוריש לאד� שערב)1(

מ)2( ;סורו של המוריש עליוחלאד� או לתאגיד שערב מות המוריש היה

ב�לב�)3( .זוגו שאינו מיורשיו על פי די�משפחתו של המוריש או של

ורשי� מבניי
המשפחה

ל ב�שכות הירושהז
זוג

)4' תיקו� מס(
 �1976ו"שלת
)7' תיקו� מס(
 �1985ה"משת

)7'תיקו� מס(
�1985ה"תשמ

)2'תיקו� מס(
�1973ג"שלת

העדיפות בי�דרס
קרובי המוריש

)3' תיקו� מס(
�1976ו"שלת

חלקי� בעזבו�ה

ליפיו של יורשח
)7' תיקו� מס(

 �1985ה"תשמ

ורש פסול ויורשי
שהסתלק

)7' תיקו� מס(
�1985ה"תשמ

רושה מכוח אימו+י

כות הירושה שלז
המדינה
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 ירושה על פי צוואה: רק שלישיפ

אס  צורת הצוואה:'ימ�

ידצ.18 או, בעדי�, וואה נעשית בכתב .פהבעלבפני רשות

הצ.19 .תישא תארי) כתוב בידו ותיחת� בידו, צווהמוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד

תצויי� בתארי) ותיחת� ביד המצווה בפני שני עדי� לאחר, וואה בעדי� תהיה בכתבצ.20
העדי� יאשרו באותו מעמד בחתימת יד� על פני הצוואה שהמצווה; שהצהיר בפניה� שזו צוואתו

.כאמורהצהיר וחת� 

; מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדי� רשאי להפקידה אצל רש� לעניני ירושה)א(.21
.ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרש� לעניני ירושה

תה)ב( ה ראיהיצוואה שהופקדה ונשמרה בפקדו� לפי סעי, זה עד מותו של המצווה
ה .צוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביו� ההפקדהלכאורה שהאד� הנקוב בה כמצווה עשה את

.אי� בסעי, זה כדי לגרוע מזכותו של המצווה לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהפקיד)ג(

יד)א(.22 , פה בפני שופטי המצווה באמירת דברי הצוואה בעלצוואה בפני רשות תיעשה על
ד, רש� של בית משפט או רש� לעניני ירושה , 155כמשמעותו בסעי,,� דתייאו בפני חבר של בית

רש�, לידי שופט או רש� של בית משפט, על ידי המצווה עצמו, או בהגשת דברי הצוואה בכתב
.לעניני ירושה או חבר בית די� דתי כאמור

הרש� לעניני, הרש� של בית המשפט, דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט)ב(
א , הוא יצהיר שזו צוואתו, ייקראו בפני המצווה, חבר בית הדי� הדתי או כפי שהוגשו לידווירושה
הרש� לעניני ירושה או חבר בית הדי� הדתי יאשר על פני, הרש� של בית המשפט, והשופט

.המצווה הצהיר כאמורהצוואה שהיא נקראה וש

תרגו� ללשו� שהואב תיקרא בפניו, נכתבה הצוואה בלשו� שהמצווה אינו שומע)ג(
.והמתרג� יאשר זאת על פני הצוואה, שומע

במקו� קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת)ד(
.תרגומה על ידי המצווה עצמו

ר)ה( לצוואה שנעשתה בפני .ירושה פקידה אצל רש� לעניניהשות מותר

בה)ו( כמצווה עשה את הצוואה צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאד� הנקוב
.ושנעשתה ביו� ובמקו� הנקובי� בה כיו� העשיה ומקומה

זה)ז( .די� נוטריו� כדי� שופט, לעני� סעי,

מי)א(.23 רשאי, מול פני המוות,ת זאתבנסיבות המצדיקו, שרואה עצמו שכיב מרע וכ�
.פה בפני שני עדי� השומעי� לשונולצוות בעל

יירשמו בזכרו� דברי� שייחת�, בציו� היו� והנסיבות לעשיית הצוואה, דברי המצווה)ב(
חתימה והפקדה כאמור ייעשו, רישו�; ויופקד על ידיה� אצל רש� לעניני ירושה�בידי שני העדי

.שנית� לעשות�ככל האפשר בסמו) לאחר 
הנסיבות שהצדיקו עשייתה פה בטלה כעבור חודש ימי� לאחר שחלפוצוואה בעל)ג(

.והמצווה עודנו בחיי�

זהלדי� אינ� כשרי�טי� ומי שהוכרז פסולק.24 .היות עדי� לעשיית צוואה לפי סימ�

את, התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה)א(.25 ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת
לקיימה א� א, נפל פג� בפרט, בהחלטה מנומקת, רשאי הוא, רצונו החופשי והאמיתי של המצווה

או, או בכשרות העדי�23או19,20,22מ� הפרטי� או בהלי) מ� ההליכי� המפורטי� בסעיפי� 
א .ו הלי) מ� ההליכי� כאמורבהעדר פרט מ� הפרטי�

זה)ב( :ה�" מרכיבי היסוד בצוואה"בסעי,

;הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה19בצוואה בכתב יד כאמור בסעי,)1(

ורות הצוואהצ

וואה בכתב ידצ

קדת צוואההפ
)8' תיקו� מס(
 �1995ה"שנת
)9' תיקו� מס(
 �1998ח"שנת

וואה בפני רשותצ
)8' תיקו� מס(
 �1995ה"שנת
)9' תיקו� מס(
 �1998ח"שנת

)9'תיקו� מס(
�1998ח"שנת

)8'תיקו� מס(
 �1995ה"שנת
)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת

)5'ו� מסתיק(
�1976ו"תשל

פה�וואה בעלצ

)8'תיקו� מס(
 �1995ה"שנת
)9' תיקו� מס(
 �1998ח"שנת

סלות עדי�פ

יו� צוואה על א,ק
פג� או חסר בצורתה

)11' תיקו� מס(
�2004ד"תשס

צוואה בעדי�
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הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני–20בצוואה בעדי� כאמור בסעי,)2(
;עדי�

נאמרה בפני רשות או הוגשה הצוואה–22בצוואה בפני רשות כאמור בסעי,)3(
;על ידי המצווה עצמו, לרשות

הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני–23בצוואה בעל פה כאמור בסעי,)4(
, שני עדי� השומעי� את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו

.מול פני המוות, בנסיבות המצדיקות זאת

בס  תוק, הצוואה:'ימ�

אווואה שנעשתה על ידי קטי� או על ידי מי שהוכרז פסולצ.26 שנעשתה בשעה שהמצווה די�
.בטלהלא ידע להבחי� בטיבה של צוואה 

אינהלשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה, התחייבות לעשות צוואה)א(.27
.פסתות

 הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה)ב(
.בטלה

יד)א(.28 .י המצווה עצמואי� צוואה נעשית אלא על

.בטלההוראת צוואה התולה תקפה ברצונו של אד� שאינו המצווה)ב(

הא.29 צווה יכול למסור לאחר את קביעת האד� שיזכה מ� העזבו� או את קביעת החלקמי�
, אול� א� ציי� המצווה בצוואה אנשי� שמתוכ� יש לבחור זוכה; היחסי או המנה שאד� יזכה בה�

ש לא; רשאי לבחור מי שהמצווה קבעו לכ) בצוואתו, מתוכ� יש לבחור מנהאו ציי� נכסי� וא�
יבחר בית המשפט או אד� שיקבע בית, בחירה לא נעשתה תו) זמ� סבירוהאו שקבע, קבע המצווה

.המשפט

תחבולה או תרמית, הוגנת השפעה בלתי, איו�, הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס)א(.30
.בטלה

צ)ב( בבירור מה היה המצווה א� אפשר לקבועוואה שנעשתה מחמת טעות הוראת
אי; יתק� בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה,ו אילמלא הטעותתמורה בצווא אפשר לעשותא�

.בטלה הוראת הצוואהכ� 

על, האיו�, ברה שנה מהיו� שהאונסע.31 ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול
מ, המצווה והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה, היו� שנודע למצווה על התרמית או הטעותאו

.לא יהיה עוד באותו פג� כדי ביטול הוראת הצוואה או תיקונה, ולא עשה כ�

, במספר, בתארי), צוואה טעות סופר או טעות בתיאורו של אד� או של נכסבפלהנ.32
א, בחשבו� או כיוצא באלה יתק� את הטעות,ת כוונתו האמיתית של המצווהואפשר לקבוע בבירור

.א67או בית המשפט כאשר העני� הועבר אליו לפי סעי,, הרש� לעניני ירושה

שאה.33 � לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאי� להבי�יוראת צוואה
.בטלהמשמעותה

.בטלהבלתי מוסרי או בלתי אפשרי, וראת צוואה שביצועה בלתי חוקיה.34

או המזכה את מי שער) אותה או היה,פהפרט לצוואה בעל, וראת צוואהה.35 עד לעשייתה
ב�, לקח באופ� אחר חלק בעריכתה .בטלהזוגו של אחד מאלהוהוראת צוואה המזכה

א� על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית, המצווה רשאי לבטל צוואתו)א(.36
שהחזק, השמיד המצווה את הצוואה; וא� על ידי השמדת הצוואה, צוואה כוו� בכ)תה עליו
.לבטלה

רואי� אותה כמבטלת, א, א� אי� בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, צוואה חדשה)ב(
זולת א� אי�, את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת

.בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת

שרות לצוותכ

ופש לצוותח

עשה אישימצוואהה

יעהסירת קבמ
וסמכות בחירה

'� וכווונס איא

וואהצביטול של�יא
פגומה

'עות סופר וכוט
)9' תיקו� מס(
 �1998ח"שנת

'וואה סתומה וכוצ

וקיתחיוואה בלתצ
'וכו

וואה לטובת עדי�צ

מצווההיטול על ידיב
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זהל.37 .חלק ממנה ותנאי מתנאיה במשמע, ג� הצוואה כולה" ואהוצהוראת"עני� סימ�

בלתי מוסרי או בלתי אפשרי כתנאי לזכיה או כחיוב, נקבע בצוואה דבר בלתי חוקי)א(.38
ואי� בכ) כדי לבטל את הזכיה שהיתה מותנית או שהחיוב, בטל התנאי או החיוב,45לפי סעי, 

.היה מוטל עליה

אי� בכ) כדי)א(או תנאי של צוואה שלא כאמור בסעי, קט� הוראה, בטלי� חלק)ב(
בל, לבטל שאר חלקיה הוראותיה או תנאיה אלא במידה שנראה לבית המשפט שה� קשורי� קשר

.לעדיובינתק במה שבטל או שהמצווה לא היה רוצה בה� 

צוא.39 קיו� לפי י� לתבוע זכויות על פי צוואה ואי� להיזקק לה כצוואה אלא א� נית� עליה
.הוראות הפרק החמישי

גס  הוראות הצוואה:'ימ�

–ד� רשאי לצוות לאחד או לאחדי�א.40

;כל עזבונו או חלק יחסי מכל עזבונו)1(

זה(נכסי עזבונו או טובת הנאה מעזבונומנכס)2( ).מנהבחוק

א�;המצווה רשאי לצוות לשניי� על מנת שיזכה השני א� לא זכה הראשו�)א(.41 השני יזכה
, זוגומת הראשו� לפני המצווה או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מ� המגיע לו שלא לטובת ב�

.ילדו או אחיו של המוריש

.דינו כדי� מי שהמצווה ציווה לו לכתחילה, זכה השני)ב(

.על דר) זו רשאי המצווה לצוות ג� ליותר משניי�)ג(

השני יזכה; המצווה רשאי לצוות לשניי� על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשו�)א(.42
א .הכל לפי המוקד� יותר,ד שנקבע לכ) בצוואהבהגיע המועובמות הראשו� או בהתקיי� התנאי

והשני לא יזכה אלא במה ששייר, הראשו� רשאי לעשות במה שקיבל כבתו) שלו)ב(
.אול� אי� הראשו� יכול לגרוע מזכותו של השני על ידי צוואה; הראשו�

שר לכ)כא, א� לא היה, השני יזכה א� היה כשר לרשת את המצווה בשעת זכייתו)ג(
לו; המצווה במות , מת השני לפני שעת זכייתו או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מ� המגיע

.הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת

זולת הוראה לטובתו של מי שהיה, בטלההוראת צוואה על דר) זו ליותר משניי�)ד(
.בחיי� בשעת עשיית הצוואה

.או בהגיע מועדלצוות שיורש יזכה בהתקיי� תנאייהמצווה רשא)א(.43

לא נתקיי� התנאי או לא הגיע המועד לפני מות המצווה יתנהל העזבו� על ידי מנהל)ב(
והוא; או שיגיע המועד או עד שיתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיי� עזבו� עד שיתקיי� התנאי

.4הדי� כשציווה המצווה לתאגיד שעדיי� אינו כשר לרשת בהתא� לסעי, 

על, ווה מי יזכה א� יתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיי�לא קבע המצ)ג( יזכו היורשי�
.פי די�

.צוות שיורש יחדל מלזכות בהתקיי� תנאי או בהגיע מועדלהמצווה רשאי)א(.44

יזכו יורשיו על פי די�, לא קבע המצווה מי יזכה בהתקיי� התנאי או בהגיע המועד)ב(
.42וראות סעי, כיורשי� אחרי אותו יורש בהתא� לה

במה, נע מעשותומאו להי, מצווה רשאי להורות בצוואתו דבר שיורש יהיה חייב לעשותוה.45
וא� היה בדבר עני�, מילויו של חיוב כזה יכול לדרוש כל מי שמעוני� במילוי; שקיבל מ� העזבו�

.ג� היוע2 המשפטי לממשלה או בא כוחולציבור 

מצ.46 עייבוא חלק זה במקו� המג, כל עזבונו לאחד מיורשיו על פי די�יווה המצווה חלק יחסי
.לאותו יורש על פי די� ולא בנוס, לכ)

פיצ.47 יווה המצווה מנה למי שיורש על פי די� או למי שזוכה בחלק יחסי מכל העזבו� על

חולהת

צוואההיטול מקצתב

יו�קצור- בצוה
צוואה

ושא הצוואהנ

ו� יורשורש במקי
)7' תיקו� מס(

�1985ה"תשמ

ורש אחר יורשי

נאי דוחהתורש עלי

פסיקמורש על תנאיי

יובי יורשח

ל פיעוואה וירושהצ
די�

נה וחלק בעזבו�מ
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.תבוא המנה בנוס, על החלק בעזבו� ולא במקומו, הצוואה

.יחלקו בשווה, קבע חלקיה�יווה המצווה לאחדי� ולאצ.48

א�ולא קבע המצווה אד� אחר שיזכה במקומו, וכה על פי צוואה שמת לפני המצווהז.49
פי, בשעת מות המצווה נשארו צאצאי� של אותו זוכה יזכו ה� לפי כללי החלוקה שבירושה על

ל; די� .ובת אותו זוכה מתבטלתטבכל מקרה אחר הוראת הצוואה

לוז.50 ב�, וכה על פי צוואה שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מ� המגיע , זוגושלא לטובת
הוראת הצוואה לטובתו, ולא קבע המצווה אד� אחר שיזכה במקומו, של המוריש ילדו או אחיו

.מתבטלת

.יזכה בו הזוכה כמות שהיה הנכס במות המצווה,י�ציווה המצווה נכס מסוי)א(.51

ב)ב( עלואי� הזוכה זכאי לדרוש מ� היורשי� האחרי� סילוקו של שעבוד ששועבד הנכס
.ידי המצווה

אי� הזוכה זכאי לפיצוי מ� היורשי� האחרי� א� במות המצווה לא היה הנכס בי�)ג(
.נכסיו

מאז ואיל) ה� לחשבונו,ה ה� לחשבו� העזבו�פירות הנכס ויציאותיו עד מות המצו)ד(
.זולת א� זכה בנכס במועד מאוחר יותר, של הזוכה

.זכאי הזוכה לנכס מסוג בינוני, יווה המצווה נכס בלתי מסויי�צ.52

חלות במידה שאי� בצוואה הוראות,)ד(42פרט לסעי,,52עד41וראות הסעיפי�ה.53
.אחרות

,אהולפי אומד דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתו) הצו מפרשי� צוואה)א(.54
.כפי שהיא משתמעת מתו) הנסיבותובמידה שאינה משתמעת מתוכה

הפירוש המקיי� אותה עדי, על פירוש שלפיו היא, צוואה הניתנת לפירושי� שוני�)ב(
.בטלה

.אחרתמחילה או הודאה או בכל לשו�, צוואה יכול שתהיה בלשו� מתנה)ג(

ומת אחד מה�, משק בית משות, א) אינ� נשואי� זה לזהביש ואשה החיי� חיי משפחהא.55
רואי� את הנשאר בחיי� כאילו המוריש ציווה, ובשעת מותו א, אחד מה� לא היה נשוי לאד� אחר

והוא כשאי� הוראה, פי די� אילו היו נשואי� זה לזהלו מה שהנשאר בחיי� היה מקבל בירושה על
.המורישירבצוואה שהשא, מפורשת או משתמעת, אחרת

 מזונות מ� העזבו�: רק רביעיפ

ב�ה.56 זכאי� ה� למזונות מ� העזבו�, ילדי� או הורי� וה� זקוקי� למזונות, זוגניח המוריש
.בי� בירושה על פי די� ובי� בירושה על פי צוואה, לפי הוראות פרק זה

–הזכות למזונות היא)א(.57

כל זמ� אלמנותו אול� רשאי בית המשפט לתת מענקזוגו של המורישלב�)1(
פעמי לאלמנת המוריש הנישאת שנית א� נראה לבית המשפט לעשות כ� בנסיבותחד

;העני� ובשי� לב לזכויות ילדי המוריש

נ18עד גיללילדי המוריש)2( לילד שהוא חולה נפש, כל זמ� נכותוהכלילד
,)טיפול במפגרי�(כמשמעותו בחוק הסעדולילד מפגר, הוא חולה נפש כל עוד
1969ט"תשכ.

לו)3( לילד בגיר של המוריש שבית המשפט ראה לפי הנסיבות שמ� הראוי לקבוע
.23עד גילמזונות 

ער)4( .כל ימי חייה�מותובלהורי המוריש שהדאגה לפרנסת� היתה עליו

המב�)ב( אינו זכאי למזונות, וריש נשללה ממנו זכותו לקבל מזונות ממנוזוג שערב מות
.מעזבונו

נקבעוורשי� שלאי
חלקיה�

פנילורש שמתי
המוריש

)7' תיקו� מס(
 �1985ה"תשמ

ורש פסול ויורשי
שהסתלק

)7' תיקו� מס(
�1985ה"תשמ

סויי�מנה של נכסמ

לתיבנה של נכסמ
מסויי�

פיפות להוראותכ
הצוואה

ירוש הצוואהפ

עי� צוואהמ

זכות למזונותה

מזונותלדרי הזכותג

)1'תיקו� מס(
 �1969ט"תשכ
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ומת אחד, איש ואשה החיי� חיי משפחה במשק בית משות, א) אינ� נשואי� זה לזה)ג(
למ, מה� ובשעת מותו א, אחד מה� לא היה נשוי לאד� אחר ונות מ� העזבו�זזכאי הנשאר בחיי�

.כאילו היו נשואי� זה לזה

ילד, ילד שלא מנישואי�, לרבות ילד שנולד אחרי מות המורישלעני� מזונות, ילד)ד(
וכ� נכד של המוריש שנתיית� לפני מות המוריש או שהדאגה לפרנסתו היתה על המוריש, מאומ2

.ערב מותו ואי� הוריו יכולי� לספק לו מזונותיו

ידנות מ� העזבו�זומ.58 .לרבות הוצאות הכשרתו של הזכאי למשלח

:בי� השאר, קביעת הזכות למזונות ומידת� יתחשב בית המשפטב.59

;בשווי העזבו�)1(

על)2( פיבמה שהזכאי למזונות עשוי לקבל מ� העזבו� כיורש על פי די� או כזוכה
;צוואה

, כפי שהיתה ערב מות המוריש ברמת החיי� של המוריש ושל הזכאי למזונות)3(
;ובשינוי שחל בצרכיו של הזכאי עקב מות המוריש

;ברכושו של הזכאי למזונות)4(

ב�, בהכנסתו של הזכאי למזונות מכל מקור שהוא)5( שלובלבד שלגבי זוגו
משפט בהכנסתו מעבודתו או ממשלח ידו אלא במידהההמוריש לא יתחשב בית 

ב� שהכנסה כזאת שימשה ג� ערב ;הזוגמות המוריש לפרנסת המשפחה או לפרנסת

על)6( לחוק לתיקו� דיני המשפחה3או2פי הסעיפי�במזונות שהזכאי יכול לקבל
1959ט"תשי,)מזונות(;

ב�)7( עלזוגו של המוריש לגבי , עילה הנובעת מקשר האישותיפבמה שמגיע לו
.לרבות מה שהאשה מקבלת על פי כתובה

אול� בית המשפט; בקשה לקביעת מזונות תוגש לבית המשפט לפני חלוקת העזבו�)א(.60
רשאי להיזקק לבקשה שהוגשה תו) ששה חדשי� לאחר חלוקת העזבו� א� ראה שהנסיבות 

.מצדיקות זאת

וכ� רשאי הוא לפסוק; משפט רשאי לפסוק מזונות למפרע החל ממות המורישהבית)ב(
.ור הבקשהמזונות זמניי� עד לגמר ביר

).בוטל()ג(

אול� רשאי הוא לקבעו, בית המשפט יקבע את סיפוק המזונות בהקצבות חוזרות)א(.61
חדתב א� ראה שהנסיבות מצדיקות, בצורה האחרתפעמי או מקצתו בצורה האחת ומקצתו שלו�

.זאת

–בית המשפט רשאי לקבוע את הדרכי� לסיפוק המזונות ובי� השאר)ב(

;מי יספק את המזונות ולידי מי יסופקו)1(

.שעבוד או באופ� אחר, ביטוח קצבה, השקעה, הבטחת המזונות על ידי הפקדה)2(

נות בתנאי� א� ראה שהנסיבות מצדיקות בית המשפט רשאי להתנות את סיפוק המזו)ג(
.זאת

צד, נקבעו הקצבות חוזרות)ד( עת, רשאי כל לבקש שינוי הדרכי� או התנאי�, בכל
.פעמילסיפוק� או לבקש החלפת� בתשלו� חד

למזונות לבקש הגדלת� ורשאי� היורשי� לבקש הקטנת�ירשאי הזכא, נקבעו מזונות)א(.62
חד או ביטול� ולבקש החזרתו הכל לפי העני� א� נתגלו, כולו או מקצתו, פעמישל תשלו�

.עובדות שהיו קיימות בשעת קביעת המזונות ולא היו ידועות למבקש אותה שעה

ה, נקבעו הקצבות חוזרות)ב( כאי למזונות לבקש הגדלת� ורשאי� היורשי� לבקשזרשאי
ובלבד שבקשה לפי סעי,, יעת�הקטנת� או הפסקת� א� השתנו הנסיבות שהיו קיימות בשעת קב

קט� זה לא תוגש לבית המשפט לפני תו� שנה מיו� החלטתו הקודמת ושבית המשפט רשאי שלא 
.הדיו� הקוד�עתלהיזקק לשינוי בנסיבות שהמבקש יכול היה לצפות מראש בש

שרהכהוצאותה
למשלח יד

המזונותתביעק

קשה לקביעתב
המזונות

)8'תיקו� מס(
 �1995ה"שנת
מזונותהרכי סיפוקד

עג שינויובדותוילוי
נסיבות
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מ�)ג( אי� לחייב יורש לפי סעי, זה בתשלו� מזונות אלא כדי שוויו של מה שקיבל
לב, העזבו� ואי� לחייב זכאי; כדי שוויו של מה שנשאר בידווא� קיבל מנכסי העזבו� בתו�

לב, אלא כדי שוויו של מה שקיבל, פעמי שקיבללמזונות בהחזרת תשלו� חד וא� קיבל בתו�
.די שוויו של מה שנשאר בידוכ

לראות כחלק רשאי בית המשפט, לא היה בעזבו� כדי סיפוק מזונות לכל הזכאי� לה�)א(.63
למעט מתנות ותרומות, מ� העזבו� מה שנת� המוריש בלי תמורה נאותה תו) שנתיי� לפני מותו

.הניתנות לפי הנהוג בנסיבות העני�

של)ב( בית המשפט רשאי לחייב את המקבל להחזיר לעזבו� או לשל� מזונות כדי שוויו
.כדי שוויו של מה שקיבללבוא� קיבל שלא בתו�, מה שנשאר בידו בזמ� מות המוריש

.המקבל רשאי להפחית את התמורה שנת� או שוויה ממה שעליו להחזיר או לשל�)ג(

, לפי הנסיבות, רשאי בית המשפט,א היה בעזבו� כדי סיפוק המזונות לכל הזכאי� לה�ל.64
.לחלק� ביניה� או לפסוק מזונות לאלה הנראי� לו כזקוקי� לה� ביותר

וא�, בטלי�א� נעשו בחיי המוריש, בדבר מזונות לפי פרק זה וויתור עליה� הסכ�)א(.65
.טעוני� אישור בית המשפט, מותוינעשו אחר

זה)ב( .בטלההוראת צוואה השוללת או מגבילה זכות למזונות לפי פרק

לשעבוד או לעיקול ואינה עוברת, זכות למזונות לפי פרק זה אינה ניתנת להעברה)ג(
.רושהבי

 צו ירושה וצו קיו� צוואה: רק חמישיפ

1978ח"תשל, לחוק האפוטרופוס הכללי2כמשמעותו בסעי,, האפוטרופוס הכללי)א(.א65 ,
והמשנה לאפוטרופוס הכללי יהיה משנה,)הממונה הארצילהל�(יהיה ממונה ארצי לעניני ירושה

.לממונה הארצי

יהיה, הכשיר להיות שופט של בית משפט שלו�,כלליהכל אחד מסגני האפוטרופוס)ב(
.רש� לעניני ירושה

עובד המדינה,)ב(נוס, על הרשמי� לפי סעי, קט�, שר המשפטי� רשאי למנות)ג(
לרש� לעניני, הכשיר להיות שופט של בית משפט שלו�, שהאפוטרופוס הכללי ממונה עליו

.ירושה

אזורי פעולת� של הרשמי� לעניניאת,תובהודעה ברשומ, שר המשפטי� יקבע)ד(
.ירושה

)ב(שמות סגני האפוטרופוס הכללי שה� רשמי� לעניני ירושה לפי הוראות סעי, קט�)ה(
.יפורסמו ברשומות)ג(ושמות הרשמי� לעניני ירושה שמונו לפי סעי, קט�

לע)א(.66 צובירושה על פי די�: יני ירושה רשאי להצהיר על זכויות היורשי�נהרש� על ידי
ע; ירושה ).צו קיו�להל�(על ידי צו קיו� צוואהל פי צוואה בירושה

.צו ירושהועל הנותר, יינת� על אותו חלק צו קיו�, ציווה המוריש חלק מנכסיו)ב(

יודיע על כ) הרש� לעניני ירושה ברבי� ויקבע זמ�, וגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיו�ה.67
כל המעוני� בדבר רשאי להגיש התנגדות לרש�; מתאי� שלא יפחת משבועיי� להגשת התנגדויות

.לעניני ירושה תו) הזמ� שנקבע וכל עוד לא נית� הצו

בקשה לצו ירושה או לצו קיו� שהוגשה לרש� לעניני,)א(66על א, האמור בסעי,)א(.א67
:ירושה תועבר לבית המשפט בכל אחד מאלה

;הוגשה התנגדות לבקשה)1(

;המדינה או מוסד ממוסדותיה ה� צד לבקשה)2(

בא)3( לנכוחהיוע2 המשפטי לממשלה או אוכו ראו ו� ליזו� הלי) לעני� הבקשה
;להצטר, להלי)

;קטי� או נעדר, האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי)4(

;23הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה כמשמעותה בסעי,)5(

צרכילרחבת העזבו�ה
מזונות

י�בדר העדיפויותס
הזכאי�

סקאות בזכותע
למזונות

רשמי�ומונה ארצימ
לעניני ירושה

)0' תיקו� מס(
�1998ח"שנת

כויותזצהרה עלה
היורשי�

)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת

גשת התנגדויותה
)9' תיקו� מס(
 �1998ח"שנת

צוושהות� צו ירמ
יתבקיו� על ידי

טפהמש
)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת
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;25משמעותו בסעי,כבצוואה נושא הבקשה קיי� פג� או חסר)6(

;יעל הירושה חלות הוראות הפרק השביע)7(

.הרש� לעניני ירושה ראה לנכו� להעביר את הבקשה לבית המשפט)8(

יראו אותה כתובענה לפי,)א(בקשה שהדיו� בה הועבר לבית המשפט לפי סעי, קט�)ב(
ר, 1995ה"תשנ, לחוק בית המשפט לעניני משפחה1סעי,  אי להצהיר על זכויותשובית המשפט

.66היורשי� כאמור בסעי, 

בי)ג( זהנת� יועבר העתק הצו לרש� לעניני,ת המשפט צו ירושה או צו קיו� לפי סעי,
.ד73ירושה לש� רישו� לפי סעי, 

זולת,ת מוותרעובדת מותו של אד� וזמ� מותו טעוני� הוכחה בתעודת מוות או בהצה)א(.68
.להוכיח� באופ� אחר, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, או הרש� לעניני ירושה, א� התיר בית המשפט

הוכח שהמקור נשמד; טעונה הוכחה בהגשת המקור,פהאה בעללמעט צוו, צוואה)ב(
רשאי בית, אפשר להגיש את המקוראו שאי, בדר) או בנסיבות שאי� בה� כדי לבטל את הצוואה

.ט להתיר הוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופ� אחרפהמש

.צו ירושה יצהיר על שמות היורשי� ועל חלקו היחסי של כל אחד מה� בעזבו�)א(.69

בת)ב( תוק, חו2 מהוראותיה שבית המשפט מצא שה�צו קיו� יצהיר שהצוואה היא
.בטלות

יפרט, או שחל באותה תקופה שינוי אחר, ולפני מת� הצומת יורש אחרי מות המוריש)א(.70
.כמצב� בזמ� מת� הצו69הצו את הפרטי� האמורי� בסעי, 

.יצויי� הדבר בצו הירושה או בצו הקיו�, נתמנה מנהל עזבו�)ב(

.כלפי כל העול� כל עוד לא תוקנו או בוטלוו ירושה וצו קיו� כוח� יפהצ.71

לגבי, רשאי כל אחד מה�, ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיו� נת� רש� לעניני)א(.72
לתקנ� או לבטל� על סמ) עובדות או טענות שלא היו, לפי בקשת מעוניי� בדבר,� שנת�יצוו

ואול� ראה רש� לעניני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש; בפניו בזמ� מת� הצו
שיכול היה להביאה לאחר מכ� ולא עשה כ� בהזדמנותאו, יכול היה להביאה לפני מת� הצו

.יר את הבקשה לבית המשפטעבי, הסבירה הראשונה

יודיע על כ) הרש�,)א(תוק� או בוטל צו ירושה או צו קיו� לפי הוראות סעי, קט�)ב(
.לעניני ירושה ברבי� וליורשי� על פי די� או לנהני� על פי הצוואה

תוק,ברהי שרכש זכות בתו� לב ובתמורה בסמכו על צו ירושה או על צו קיו� שהימ.73
א�,וראו מי שקיי� חיוב בתו� לב בסמכו כאמ, אותה שעה אי� לבטל זכותו או לחייבו שנית א,

.הצו תוק� או בוטל לאחר מכ�

.הממונה הארצי יקבע את נוהלי עבודת� של הרשמי� לעניני ירושה)א(.א73

ג�תהסמכויו)ב( ; למשנה לממונה הארצי הנתונות לממונה הארצי לפי חוק זה נתונות
.ות לעני� הפעלת סמכויותיוהממונה הארצי רשאי לתת למשנה לממונה הארצי הנחי

.במילוי תפקידו לפי חוק זה אי� על רש� לעניני ירושה מרות זולת מרותו של הדי�)א(.ב73

כוחו של היוע2 המשפטי לממשלה בעני� שבורש� לעניני ירושה לא ישמש כבא)ב(
.טיפל בכל הלי) משפטי לפי חוק זה

לחוק11עד9סעיפי� לרש� לעניני ירושה יהיו הסמכויות הנתונות לועדת חקירה לפי.ג73
זהשככל, 1968–ט"תשכ, ועדות חקירה .הדבר דרוש למילוי תפקידו לפי חוק

של בקשות לצווי ירושה, הממונה הארצי ינהל מרש� ארצי של צווי ירושה וצווי קיו�.ד73
.פרטי המרש� ודרכי ניהולו ייקבעו בתקנות;21ולצווי קיו� ושל צוואות שהופקדו לפי סעי, 

זהה.74 המשפט או הרש� לעניני בסכו� שיקבע בית, הוצאות הכרוכות בהליכי� לפי פרק
א, ירושה או,� לא הורה בית המשפט או הרש� לעניני ירושה שיחולויחולו על העזבו� כול�

איותר
)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת

רושהיכנ� של צות
וצו קיו�

ותמינויי� לאחרש
המוריש

רושהיוח� של צוכ
וצו קיו�

ל צושיקו� וביטולת
 של צו קיו�וירושה

)9' תיקו� מס(
 �1998ח"שנת

תו� לבברוכשגנתה

ות הממונהימכוס
הארצי ומשנהו

)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת

תלות�יא
)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת

מכויות חקירהס
)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת

רש� ארצימ
)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת

וצאותה
)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת
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.על צד אחר, מקצת�

ב, מי שיש בידו צוואה חייב למסרה)א(.75 לרש� לעניני ירושה מיד, העתק מאושרבמקור או
.לאחר שנודע לו על מות המצווה

זה)ב( .מאסר שלושה חדשי� או קנסדינו, המפר הוראות סעי,

לוה.76 ופקדו צוואה או זכרו� דברי� על צוואה שבעל פה אצל רש� לעניני ירושה או נמסרה
או ולא הוגשה בקשה לקיו� הצוואה,75צוואה לפי סעי,  תו) שלושה חודשי� לאחר מות המצווה

כ)הימסור הרש� לעניני ירושה, הכל לפי המאוחר יותר, לאחר מסירת הצוואה כאמור ודעה על
.פרטי ההודעה ברבי� ייקבעו בתקנות; לזכאי� לפי הצוואה ויודיע על כ) ברבי�

 הנהלת העזבו� וחלוקתו: רק שישיפ

אס  שמירת העזבו�:'ימ�

לפי בקשת, כל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא נתמנה מנהל עזבו� רשאי בית המשפטב.77
מ לנקוט אמצעי� הנראי� לו לשמירת העזבו� או לשמירת זכויות, זמת עצמוימעוני� בדבר או

 מת� צו למכירת� של נכסי� פסידי�, לרבות עיכוב זמני של פעולות בנכסי העזבו�, בעזבו�
.שבעזבו� ומינוי מנהל עזבו� זמני

בס  מנהל עזבו�:'ימ�

.מנהל עזבו�, בצו, למנות, בדבר לפי בקשת מעוני�, בית המשפט רשאי)א(.78

; הבקשה לרש� לעניני ירושה תוגש, היתה הבקשה בהסכמת כל הצדדי� הנוגעי� בדבר)ב(
לו, עזבו� רשאי הרש� לעניני ירושה למנות בצו מנהל, הוגשה בקשה כאמור , לעני� המינוי, ויהיו

ס .89י,עהסמכויות הנתונות לבית המשפט לפי

.מנהל עזבו� יכול להתמנות יחיד או תאגיד או האפוטרופוס הכלליל.79

, לפי העני�,א יתמנה למנהל עזבו� אלא מי שהודיע לבית המשפט או לרש� לעניני ירושהל.80
.על הסכמתו לכ)

ימנה בית המשפט או הרש�, בע המוריש בצוואתו אד� שיבצע צוואתו או שינהל עזבונוק.81
את, אותו אד� כמנהל עזבו�, לפי העני�, לעניני ירושה זולת א� אינו יכול או אינו מסכי� לקבל

 שיש, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו,ט או הרש� לעניני ירושה משוכנעפהמינוי או שבית המש
.סיבות מיוחדות שלא למנותו

יימשכו ההליכי� לפי פרק זה בבית,81או לפי סעי,)ב(78נתמנה מנהל עזבו� לפי סעי,.א81
.המשפט

, לנהל את העזבו�, לכנס את נכסי העזבו�, כפו, להוראות בית המשפטב, נהל עזבו� חייבמ.82
, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ו� בי� היורשי�לחלק את יתרת העזב, לסלק את חובות העזבו�

.ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצוע� של צו ירושה או של צוואה מקויימת

לתת למנהל עזבו�, לפי בקשת מעוני� בדבר או מיזמת עצמו,תעבכל, ית המשפט רשאיב.83
.הוראות בכל דבר הנוגע למילוי תפקידיו

יאוחר מששי� יו� לאחר מינויו יגיש מנהל העזבו� לאפוטרופוס בהקד� האפשרי ולא)א(.84
.תצהיר שלפי מיטב ידיעתו הפרטה שלמהבהכללי פרטה של נכסי העזבו� ושל חובותיו ויאמת 

תו), יגיש מנהל העזבו�, הוגשה פרטה ולאחר מכ� נתגלו נכסי� או חובות נוספי�)ב(
וי, ארבעה עשר יו� מ� היו� שנתגלו ).א(אמתה כאמור בסעי, קט� תוספת פרטה

להארי) את התקופות להגשת,תא� ראה סיבות מצדיקו, האפוטרופוס הכללי רשאי)ג(
.פרטה או תוספת פרטה

–ית המשפט רשאי להורותב.85

שומת נכסי העזבו�, שמנהל העזבו� יגיש לאפוטרופוס הכללי במועד שקבע)1(

רש�לסירת צוואהמ
לעניני ירושה

)8'תיקו� מס(
 �1995ה"שנת
)9' תיקו� מס(
 �1998ח"שנת
עה צוואהלודעה
)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת

מצעי� לשמירתא
העזבו�

ינוי מנהל עזבו�מ

)9'תיקו� מס(
�1998ח"שנת

שרות להתמנותכ

סכמהה
)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת

וראות המורישה
)9' תיקו� מס(

�1998ח"תשנ

משפטהי� בביתכליה
)7' תיקו� מס(

�1998ח"תשנ

פקידי�ת

משפט�יתבוראותה

רטת עזבו�פ
)7' תיקו� מס(

�1985ה"תשמ

)7'תיקו� מס(
�1985ה"תשמ

ומהש

מ( )7'סתיקו�
�1985ה"תשמ
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;ערוכה לתארי) שקבע בית המשפט

.אחר שקבע בית המשפטה תיער) על ידי שמאי או על ידי אד�שהשומה האמור)2(

הע.א85 או, זבו� שאינ� דרושי� לצרכי הנהלתו השוטפי�כספי חייב מנהל העזבו� להחזיק�
שר המשפטי� רשאי לקבוע בתקנות דרכי�; להשקיע� כדרוש לש� שמירת הקר� והבטחת פירות

.שיהיו חובה על מנהל עזבו�, להשקעת כספי עזבו�

לאפוטרופוס הכללי די� להגיש, לנהל חשבונות, בכל עניני העזבו�, נהל עזבו� חייבמ.86
ולמסור לאפוטרופוס הכללי ידיעות,ה ולפחות אחת לשנה ובפקיעת משרתווחשבו� כפי שיור
.מלאות לפי דרישתו

להתקי� תקנות בדבר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,ר המשפטי� רשאיש.87
דו"אופ� בדיקת הפרטה והדו ותח"חות בידי האפוטרופוס הכללי ורשאי הוא לקבוע סוגי

.בתנאי� שייקבעו, שהאפוטרופוס הכללי יהיה פטור מבדיקת�

עמ.88 בית המשפט רשאי לפטרו;ב הפרת חובתו כמנהל עזבו�קנהל עזבו� אחראי לנזק שגר�
נ; א� פעל בתו� לב ונתכוו� למילוי תפקידיו, כולה או מקצתה, מאחריותו ושא מנהל עזבו� אינו

.באחריות א� פעל בתו� לב לפי הוראות בית המשפט

כ�, בית המשפט רשאי)א(.89 ש, לפני מינויו של מנהל עזבו� או אחרי נהל העזבו�מלדרוש
בכל, ורשאי בית המשפט, ישעבד נכסי� או ית� ערובה אחרת להבטחת מילוי תפקידיו וחובותיו

.כולה או מקצתה, לדרוש ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, עת

או, הורה המוריש בצוואתו שמבצע צוואתו או מנהל עזבונו לא יחוייב לתת ערובה)ב(
צ לא ידרוש בית, ואתו או ינהל עזבונו ולא הורה שעליו לתת ערובהושציי� בצוואתו אד� שיבצע

ת שהיו סיבות מיוחדו, מטעמי� שיירשמו, המשפט ממנהל העזבו� שית� ערובה אלא א� שוכנע
.לעשות כ�

והוא מוסמ) לייצג את הזכאי� בכל, תינת� לזכות האפוטרופוס הכללי89רובה לפי סעי,ע.90
.מושהיהנוגע למ

.ית המשפט רשאי לפסוק למנהל עזבו� שכר לפי כללי� שקבע שר המשפטי� בתקנותב.91

; להתפטר מתפקידו, על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, רשאימנהל עזבו�)א(.92
.ההתפטרות אינה תופסת אלא א� בא עליה אישור בית המשפט ומ� היו� שנקבע לכ) באישור

רש)ב( א�, לפי בקשת מעוני� בדבר או מיזמת עצמו,יאבית המשפט לפטר מנהל עזבו�
.לפיטוריו לא מילא תפקידו כראוי או א� ראה בית המשפט סיבה אחרת

משרתו של מנהל עזבו� פוקעת א� אישר בית המשפט שסיי� תפקידו ומ� היו�)ג(
.שנקבע לכ) באישור

יחולו ההוראות, שני מנהלי עזבו� או יותר, נה בית המשפט או הרש� לעניני ירושהמי.93
:זולת א� הורה בית המשפט אחרת, הבאות

יפעלו כפי, שדעותיה� חלוקות בעני�; מנהלי העזבו� חייבי� לפעול תו) הסכמה)1(
;שיחליט בית המשפט

אומפעולה של אחד או של אחדי� ממנהלי העזבו� טעונה הסכ)2( ת האחרי�
;מראש או למפרע, אישור בית המשפט

;בעני� שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד ממנהלי העזבו� לפעול על דעת עצמו)3(

;יו זולת א� התנגד לה או לא ידע עליהכל מנהל עזבו� אחראי לפעולת חבר)4(

,זמנית או לצמיתות, נתפנה מקומו של אחד ממנהלי העזבו� או שחדל לפעול)5(
וה� חייבי� ומוסמכי� להמשי), חייבי� האחרי� להודיע על כ) מיד לבית המשפט

.בתפקידיה� כל עוד לא הורה בית המשפט אחרת

בת)2(93עולה של מנהל עזבו� הטעונה הסכמה או אישור לפי סעי,פ.94 תוק, ג� באי�תהא

שקעת כספי�ה
)4' תיקו� מס(
 �1976ו"שלת

מת�וח"דו,שבונותח
ידיעות

)7' תיקו� מס(
�1985ה"תשמ

חות"דיקת דוב
)7' תיקו� מס(

�1985ה"תשמ

חריותא

רובהע

ימוש הערובהמ

כרש
)9' תיקו� מס(
�1998ח"שנת
קיעת המשרהפ

נהלי� אחדי�מ
)9' תיקו� מס(
 �1998ח"שנת

גנת צד שלישיה



1965ה"תשכ, חוק הירושה 
 נוסח מלא ומעודכ�

17 

 המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ"נבו הוצאה לאור בע
C:\PDFFiles\uploads\חוק הירושה.doc

ו א היה עליו לדעת שהיא טעונה הסכמהלהסכמה או אישור כזה א� נעשתה כלפי אד� שלא ידע
.או אישור

וני� לפי סימ� זה לשיקול דעתו של ת� המוריש בצוואתו הוראות בעני� מ� העניני� הנתנ.95
שהיו, מטעמי� שיירשמו, זולת א� שוכנע, יפעל בית המשפט בהתא� להוראות אלה, בית המשפט

.סיבות מיוחדות לסטות מה�

.91עד80,84לא יחולו הוראות הסעיפי�, תמנה האפוטרופוס הכללי כמנהל עזבו�נ.96

גס  ניהול העזבו� על ידי מנהל עזבו�:'ימ�

הפעולות המנויות להל� אי�את;ת כל הדרוש למילוי תפקידיוונהל העזבו� מוסמ) לעשמ.97
:הוא מוסמ) לעשות בלי שבית המשפט אישר� תחילה

, בתעשיה, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, שעבוד, העברה)1(
;או של דירה, במלאכה או במסחר

;ההשכרה שחוקי הגנת הדייר חלי� עלי)2(

בר)3( ;שו� בפנקס המתנהל על פי חוקיפעולה שתקפה תלוי

;מת� ערובה)4(

כטעונת, בצו המינוי או לאחר מכ�, כל פעולה אחרת שקבע אותה בית המשפט)5(
.אישור כאמור

לומ.98 , נהל העזבו� רשאי לדרוש שנכסי העזבו� יימסרו לו ושחובות שהגיעו למוריש יסולקו
.וידו בזה כיד המוריש

; מנהל העזבו� חייב להזמי� את נושי המוריש להודיע לו בכתב על תביעותיה�)א(.99
.ההזמנה תפורס� ברבי� ולמת� ההודעה תיקבע תקופה של שלושה חדשי� לפחות מיו� הפרסו�

א� ראה, בית המשפט רשאי לפטור את מנהל העזבו� מ� החובה להזמי� את הנושי�)ב(
.ה להזמינ�י� הצדקאשבנסיבות העני� 

אי� בהוראות סעי, זה כדי לגרוע מחובת מנהל העזבו� לסלק חובות העזבו� שעליה�)ג(
.נודע לו בדר) כל שהיא

ובראשונה בכספי� הנמצאי� לסילוק� של חובות העזבו� ישתמש מנהל העזבו� בראש)א(.100
.בעזבו�

אות� מנהל העזבו� יציע, ות מצרי) מימוש של נכסי עזבו�בבמידה שסילוק החו)ב(
.תחילה ליורשי� וית� לה� שהות סבירה לרכש� במחיר שאינו נופל ממחיר השוק

לא ימומש אותו נכס כל עוד אפשר לסלק חובות, ציווה המוריש נכס מסויי� לפלוני)ג(
.העזבו� מתו) נכסי עזבו� אחרי�

זהבית המשפט רשאי לתת למנהל העזבו� הוראות שונות מהוראות סעי)ד( ורשאי הוא,,
להורות לו שמכירת� של נכסי עזבו� תהיה בדר) שנכסי� כאלה נמכרי� בהוצאה לפועל או בדר) 

.אחרת שיקבע

בגבייתו מתו)תאי� הוראות חוק זה פוגעו, וב מחובות המוריש שהיה מובטח ערב מותוח.101
.הבטוחה

א� ראה,י רשאי בית המשפטוב מחובות המוריש שלא הגיע זמ� פרעונו וחוב על תנאח.102
.א, לפני זמ� הפרעו� או בטר� התקיי� התנאי, להורות שיובטח או שיסולק כפי שיקבע, סיבה לכ)

ניה.103 יחולו על העזבו� א� לא הורה בית, לרבות שכרו של מנהל העזבו�, ול העזבו�הוצאות
.על צד אחר, כול� או מקצת�, המשפט שיחולו

הב)א(.104 זה(אי� הסכומי� זה) חובות העזבו�בחוק :יסולקו לפי סדר עדיפות

לפי,ו ובהצבת מצבה על קברותבקבור, ההוצאות הכרוכות בהלווית המוריש)1(
;הנהוג באות� נסיבות

וראות המורישה

כלליהאפוטרופוסה
 זבו�עכמנהל

נהל העזבו�ממכויותס

עזבו�הינוס נכסיכ

נושי�תזמנה

ובותחה מסלקי�מב
העזבו�

ובות מובטחי�ח

חובותוובות בעתידח
ל תנאיע

עזבו�הוצאות ניהולה

דר עדיפות בי�ס
חובות העזבו�
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על, ההוצאות של צו ירושה)2( של צו קיו� ושל ניהול העזבו� במידה שה� חלות
;העזבו�

מ)3( זה(ותו ולא נתבטלו במותו החובות שהמוריש היה חייב ערב חובותבחוק
א) המוריש עלילרבות המגיע לאשתו על פי כתובה במידה שסכו� הכתובה נו עולה

;סכו� סביר

פרט לכתובה, זוגו של המוריש על פי עילה הנובעת מקשר האישותהמגיע לב�)4(
או, 1973ג"לתש, והמגיע לב� זוג לפי חוק יחסי ממו� בי� בני זוג,)3(כאמור בפסקה 

.לפי הסכ� ממו� כמשמעותו באותו חוק

.חובות העזבו� בעלי עדיפות שווה יסולקו לפי יחס הסכומי� שלה�)ב(

להוראות החוקי� הדני� עדיפות� של מסי� ותשלומי חובה אחרי� תהיה בהתא�)ג(
.בה�

.חובות העזבו� עדיפי� על מזונות מ� העזבו�)ד(

ל)א(.105 רשאי מנהל העזבו�, ניח שיהיה בעזבו� כדי סילוק כל חובות העזבו�ההיה מקו�
.לסלק חובות ג� לפני גמר בירור� של שאר החובות

לא יסלק מנהל העזבו�, שלא יהיה בעזבו� כדי סילוק כל חובות העזבו� קיי� חשש)ב(
הכל כפי שהורה בית,� או בשיעורי�קבחל, במלוא�, אלא חובות שבית המשפט התיר סילוק�

.המשפט

זה)ג( .ג� מזונות מ� העזבו� במשמע" חובות העזבו�"לעני� סעי,

חוה.106 חייב מנהל העזבו� להגיש בקשה, בות העזבו�תברר שאי� בעזבו� כדי סילוק� של כל
א� לא ציווה בית המשפט על דר),גלרלמת� צו ניהול העזבו� בפשיטת רגל לפי דיני פשיטת 

.אחרת של חיסול העזבו�

דס  חלוקת העזבו� על ידי מנהל עזבו�:'ימ�

הע)א(.107 זבו� בי� אחרי סילוק� של חובות העזבו� ושל המזונות מ� העזבו� תחולק יתרת
.היורשי�

ואי�;ה בהזמנת הנושי�עאי� לחלק את יתרת העזבו� כל עוד לא עברה התקופה שנקב)ב(
.בלידתו של אד�,)ב(3לפי סעי,, לחלקה כל עוד לא נקבעו הזכויות התלויות

להתיר חלוקת מקצת העזבו� עוד, א� ראה שהעזבו� מאפשר זאת, בית המשפט רשאי)ג(
).ב(העזבו� והמזונות מ� העזבו� ולפני תו� המועדי� לפי סעי, קט� לפני סילוק חובות

ינהגו לפי הוראות, מוריש בצוואתו בדבר מועד מאוחר יותר לחלוקת העזבו�ההורה)ד(
.א� לא הורה בית המשפט לשנות את מועד החלוקה, הצוואה

בעל הדירה ובי� ששכר בי� שהמוריש היה, מי שערב מות המוריש היה גר עמו בדירתו)א(.108
בה, אותה , ששה חדשי� לאחר מות המורישוא� היה יורש, שלושה חדשי� רשאי להוסי, ולגור

במטלטלי משק הבית המשות, במידה שהשתמש בה� ערב, אותה תקופה, ורשאי הוא להשתמש
.מות המוריש

רשאי לקבל,מי שערב מות המוריש היה גר עמו ואותו זמ� היתה כלכלתו על המוריש)ב(
.המוריש כלכלתו מ� העזבו� חודש ימי� לאחר מות

אי� בזכויות לפי סעי, זה כדי לחייב אד� כלפי העזבו� או לגרועמחלקו של יורש)ג(
או לגרוע מהוראות, ואי� בה� כדי להוסי, על הוראות החוקי� להגנת הדייר או לגרוע מה�; בעזבו�
.115סעי, 

בינכסי העזבו� יחול)א(.109 .היורשי� לפי שוויי� בזמ� החלוקה�קו

פירותיה� וכל מה שבא במקו� הנכסי� ממות המוריש עד לחלוקת, שבח הנכסי�)ב(
ה�העזבו�  .והוא הדי� לגבי פחת הנכסי� ולגבי תשלומי� המוטלי� עליה�, של העזבו�

כלדכ,ו�אחרי סילוק� של חובות העזבו� ושל המזונות מ� העזב, לא היה בעזבו�)ג( י
זולת א� היתה בצוואתו הוראה אחרת לעני�, יופחתו המנות לפי יחס שווי� במות המצווה, המנות

)2'תיקו� מס(
 �1973ג"שלת
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.זה

.נכסי העזבו� יחולקו בי� היורשי� על פי הסכ� ביניה� או על פי צו בית המשפט)א(.110

.א� לידי הסכמהילהב מנהל העזבו� יציע ליורשי� תכנית לחלוקת הנכסי� וינסה)ב(

יבוא אישורו של בית המשפט במקו�, נעדר אחד היורשי� ולא היה מיוצג כדי�)ג(
.הסכמתו

עד 112לא יחולו הוראות הסעיפי�, מתחלקי� נכסי העזבו� על פי הסכ� בי� היורשי�)ד(
117.

הע)א(.111 .בו� ביניה� על פי צו בית המשפטזבאי� הסכ� בי� היורשי� יחולקו נכסי

ה)ב( .עזבו� יביא לפני בית המשפט תכנית לחלוקת הנכסי�מנהל

ינהג בית המשפט לפי, הורה המוריש בצוואתו כיצד יחולקו נכסי העזבו� בי� היורשי�)ג(
באי�; שהיו סיבות מיוחדות לסטות מה�, מטעמי� שיירשמו, זולת א� שוכנע, הוראות הצוואה

ה,ת כאלה בצוואת המורישוהורא .117עד 112כללי� שבסעיפי� ינהג בית המשפט לפי

בשי� לב לתועלת שנכס פלוני עשוי, כסי העזבו� יחולקו בי� היורשי� ככל האפשר בעי�נ.112
.להביא ליורש פלוני ולער) הרגשי שיש לנכס פלוני לגבי יורש פלוני

 לרבות, נכס שאינו נית� לחלוקה ונכס שעל ידי חלוקה היה מאבד שיעור ניכר מערכו)א(.113
יימסרחל עליו 114ולמעט משק חקלאי שסעי,, במלאכה או במסחר, בתעשיה, יחידה בחקלאות

על; ובלבד שלא יפחת ממחיר השוק, ליורש המרבה במחירו הסכו� שהציע אותו יורש ייזק,
.ישל� היורש את הסכו� העוד,, וא� עלה על המגיע כאמור, בו� המגיע לו מ� העזבו�שח

י)ב( יימכר הנכס ודמי)א(ורש אחד לרכוש את הנכס כאמור בסעי, קט� לא הסכי� א,
.המכר יחולקו

הוצאהבבית המשפט רשאי להורות שהמכירה תהיה בדר) שנכסי� כאלה נמכרי�)ג(
ותנאי)א(ורשאי הוא לקבוע את תנאי התשלו� לפי סעי, קט�, לפועל או בדר) אחרת שיקבע

).ב(תשלו� דמי המכר לפי סעי, קט� 

משק חקלאי שהוא יחידה שחלוקתה היתה פוגעת בכושר קיומה כמשק חקלאי העשוי)א(.114
והוא יפצה את היורשי� האחרי�, לקיימו יימסר ליורש המוכ� ומסוגללפרנס משפחה חקלאית 

.במידה ששווי המשק עולה על המגיע לו מ� העזבו�

,ל לקיי� את המשק החקלאיבאי� הסכמה בי� היורשי� בשאלה מי מה� מוכ� ומסוג)ב(
מהו שווי המשק לצור) החישוב בי� היורשי� ובדבר, מה ה� הנכסי� המהווי� את המשק החקלאי

.יחליט בית המשפט לפי הנסיבותזמני סילוקו והבטחתו,� האחרי�יצורת הפיצוי ליורש

ב�, היו שני יורשי� או יותר)ג( לק, זוגו של המורישובה� יי� את מוכני� ומסוגלי�
.זוגו של המוריש עדי, על יורשי� אחרי�ב�המשק החקלאי 

לא קיבל תמורהוהיה יורש עובד במשק החקלאי בחיי המוריש או שהשקיע בו מהונו)ד(
.יובא זאת בחשבו� בקביעת הפיצוי האמור, כפי שאד� אחר היה מקבלה

בה)א(.115 ב�, דירה שהמוריש היה ערב מותו בעלה וגר ילדיו והוריו שהיו גרי�, זוגורשאי�
דמי; להוסי, ולגור בה כשוכרי היורשי� שבחלק� נפלה הדירה, בה אותה שעה ע� המוריש

ובאי� הסכ�, תקופתה ותנאיה ייקבעו בהסכ� בי� הנשארי� בדירה לבי� אות� היורשי�, כירותשה
.ידי בית המשפטעלביניה� 

הי, בית המשפט רשאי לקבוע)ב( :ורשי� האמורי�לפי בקשת

;למגורי� שיוסיפו לגור בדירה רק אלה שאי� לה� דירה אחרת)1(

רק)2( את, חלק מ� הדירהבשהנשארי� בדירה יוסיפו לגור ובלבד שחלק זה יכלול
.א� ישנ�, השירותהמטבח וחדרי

יחולו ג� על דירה ששכר המוריש לתקופה העולה)ב(ו)א(הוראות סעיפי� קטני�)ג(
ע על א, האמור, והוא; שרי� וחמש שני� וגר בה ערב מותו והשכירות לא נתבטלה במותועל

.ה בחוזה השכירותזלעני� 

לוקה על פי הסכ�ח

�ו ביתצלוקה על פיח
המשפט

נגד נכסכלוקת נכסח

�יתנינכסי� שאינ�נ
לחלוקה

שק חקלאימ

ירת המגורי�ד

)4'תיקו� מס(
 �1976ו"שלת
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פי, דירה שהמוריש שכר לתקופה קצרה יותר וגר בה ערב מותו)ד( זכות השכירות בה על
לילדיו,זוגותימסר לב�, חוזה שאינה מתבטלת במות המוריש ואינה זכות לפי חוקי הגנת הדייר

.ולהוריו שהיו גרי� באותה דירה ע� המוריש ערב מותו

.יחולקו בי� היורשי� על פי גורל 115עד 112כסי� שלא נית� לנהוג בה� לפי הסעיפי�נ.116

א�, ות סימ� זה נותנות זכות לאחד היורשי�מקו� שהורא)א(.117 ג� יורשי� אחדי� במשמע
.הסכימו להשתמש באותה זכות במשות,

יכריע ביניה� בית, רצו יורשי� אחדי� להשתמש באותה זכות כל אחד בפני עצמו)ב(
.המשפט

.אי� למסור נכס אחד ליורשי� אחדי� בלי הסכמת�)ג(

של, תו) שלושי� יו� לאחר חלוקת העזבו�,ת המשפטמנהל העזבו� יגיש לבי)א(.118 פרטה
.הפרטהתחלוקת העזבו� ויאמת בתצהיר את שלמו

הפרטה תציי� את הנכסי� שכל אחד מ� היורשי� קיבל מ� העזבו� ותכלול שומת)ב(
.א� לא ויתרו היורשי� על השומה, שוויי� של נכסי� אלה בזמ� החלוקה

זה, נתגלו נכסי עזבו� נוספי� ולק העזבו� ולאחר מכ�ח.119 , יחולקו א, ה� לפי הוראות סימ�
ולחלק את אשר חולק אלא בהסכמת הנוגעי� בדבר או במידה שנראה לבית המשפטרא) אי� לחזו

.שהחלוקה הקודמת היתה נעשית אחרת אילו הנכסי� הנוספי� היו ידועי� אותו זמ�

ולאחר מכ�, רשי� וא� על פי צו בית המשפטא� על פי הסכ� בי� היו, חולק העזבו�)א(.120
או,ת ששומת נכס מנכסי העזבו� היתה מוטעית ביותר מששיתונודעו עובדות המרא או שתוק�

חייבי� אלה שקיבלו יותר מחלק�, בוטל צו הירושה או צו הקיו� שעל יסוד� נעשתה החלוקה
מ, להחזיר את היתרה לאלה שקיבלו פחות מחלק� נכסי העזבו� בתו� לב אינו ובלבד שמי שקיבל

.חייב להחזיר אלא מה שנשאר בידו

או, לפי הנסיבות, באי� הסכמה בי� הצדדי� יקבע בית המשפט)ב( א� ההחזרה תהיה בעי�
.בכס,

הס  ניהול העזבו� וחלוקתו על ידי היורשי�:'ימ�

מנהל העזבו� או אלא ברשות, אי� היורשי� רשאי� לעשות בעזבו�, נתמנה מנהל עזבו�)א(.121
.ית המשפטב

זה, לא נתמנה מנהל עזבו�)ב( .ינוהל ויחולק העזבו� על ידי היורשי� לפי הוראות סימ�

בעני� שדעותיה� חלוקות יפעלו; בניהול העזבו� חייבי� היורשי� לפעול תו) הסכמה)א(.122
.כפי שיחליט בית המשפט

אח)ב( ה הסכמת האחרי� או אישור בית או אחדי� מ� היורשי� טעונדפעולה של
בתובענה של אחד היורשי� או נגד אחד היורשי� יכול שהאישור יינת�. מראש או למפרע, המשפט

.על ידי בית המשפט הד� בתובענה

.בעני� שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מ� היורשי� לפעול על דעת עצמו)ג(

; היורשי� רשאי� להזמי� את נושי המוריש להודיע לה� בכתב על תביעותיה�)א(.123
.ההזמנה תפורס� ברבי� ולמת� ההודעה תיקבע תקופה של שלושה חדשי� לפחות מיו� הפרסו�

בהוראות סעי, זה כדי לגרוע מחובת היורשי� לסלק חובות העזבו� שעליה� נודע אי�)ב(
.לה� בדר) כל שהיא

הוראות הסעיפי�, בשינויי� המחוייבי�,ל סילוק חובות העזבו� על ידי היורשי� יחולוע.124
.106עד 100

עד 107פי� הוראות הסעי, בשינויי� המחויבי�,ל חלוקת העזבו� בי� היורשי� יחולוע.125
.כול� או מקצת�,�תהא רשות בידי היורשי 118הגשת פרטת חלוקה כאמור בסעי,; 120

גרלההפי�לוקה עלח

יאו� הזכויות שלת
יורשי� אחדי�

רטת חלוקהפ

לוקה נוספתח

יקו� חלוקהת

וראה כלליתה

ורשי� אחדי�י

)4'תיקו� מס(
 �1976ו"שלת
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תוילוק חובס
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וס  אחריות היורשי� לחובות העזבו�:'ימ�

.ד לחלוקת העזבו� אי� היורשי� אחראי� לחובות העזבו� אלא בנכסי העזבו�ע.126

ואחרי שסולקו 123לפי סעי,או99חולק העזבו� אחרי שהוזמנו הנושי� לפי סעי,)א(.127
אי� יורש אחראי לחובות שלא סולקו אלא א� הוכח שידע, החובות שהיו ידועי� בזמ� החלוקה

.עליה� בזמ� החלוקה ועד כדי שוויו של מה שקיבל מ� העזבו�

תהיה ראיה לכאורה למה שכל יורש 125או לפי סעי, 118פרטת החלוקה לפי סעי,)ב(
.ג� לשוויו� היתה כלולה בה שומהוא, קיבל מ� העזבו�

, חולק העזבו� בלי שהוזמנו הנושי� ובלי שסולקו החובות שהיו ידועי� בזמ� החלוקה)א(.128
אול� א� הוכיח שלא; אחראי כל יורש לחובות שלא סולקו כדי שוויו של כל העזבו� בזמ� החלוקה

ש, וקהלידע על חוב פלוני בזמ� הח .וויו של מה שקיבל מ� העזבו�יהיה אחראי לו רק כדי

.על היורשהוכחת שוויו של העזבו� או של מה שיורש קיבל מ� העזבו�)ב(

128ו 127ל א, האמור בסעיפי�ע.129 –

של)1( ותבאחראי לכל החו, חובות יורש שהעלי� מנכסי העזבו� ומנע בכ) סילוק�
;שלא סולקו כדי שוויו של כל העזבו� בזמ� החלוקה

אחראי לאותו, יורש שהעלי� קיומו של חוב או הכשיל בדר) אחרת את סילוקו)2(
.החלוקה חוב כדי שוויו של כל העזבו� בזמ�

אי� הדבר,7בסעי,רכאמו, יורש שהעביר או ששעבד את חלקו בעזבו� שטר� חולק)א(.130
.פוגע באחריותו לחובות העזבו�

יו, מקבל ההעברה אחראי)ב( לחובות העזבו� שלא סולקו לפני חלוקתו,רשכערב לאותו
.כדי מה שקיבל תו) מימוש השעבודומקבל השעבוד, כדי שוויו של מה שקיבל מ� העזבו�

לחובות העזבו� שלא, 130עד 127על א, האמור בסעיפי�, הזוכה במנה אינו אחראי)א(.131
כל, אלא כדי שוויו של מה שקיבל מ� העזבו�, סולקו לפני חלוקתו ונושה אינו רשאי לגבות ממנו

.עוד הוא יכול לגבות מיורש שאינו זוכה במנה

.חרי�אהזוכה במנה אינו אחראי למנותיה� של זוכי�)ב(

זה)א(.132 רשאי לתבוע ממנו את מלוא תביעתו, נושה שיורש אחראי לחובו לפי הוראות סימ�
בד שהודיע על תביעתו תו) התקופה ובל, במידה שאינה עולה על היק, אחריותו של היורש

כ, 123או סעי,99שנקבעה בהזמנה לפי סעי,  .אתזא� היתה הזמנה

או סעי,99נושה שלא הודיע על תביעתו תו) התקופה שנקבעה בהזמנה לפי סעי,)ב(
אינו רשאי לתבוע מיורש אלא חלק יחסי מתביעתו כיחס חלקו, הודעתוואי� לו הצדקה לאי, 123

.ותו) שנתיי� מתו� אותה תקופה, יורש בעזבו� כולו של אותו

זהי שאחראי לחובותמ.133 , המשפט לפטרו מאחריותורשאי בית, העזבו� לפי הוראות סימ�
א� נהג לגבי חובות העזבו� בתו� לב ומה שקיבל מהעזבו� הוא מועט או שיש, כולה או מקצתה

.סיבה מיוחדת אחרת המצדיקה פטור זה

זולת, חלקיה� בעזבו� חובות העזבו� לפי יחסביורשי� בינ� לבי� עצמ� נושאי�ה)א(.134
ובלבד שלא ישא יורש בחובות, א� הורה המוריש בצוואתו על חלוקה אחרת של נטל החובות

.העזבו� בסכו� העולה על אחריותו לנושי�

רשאי,יורש שסילק לנושה יותר מכפי שמוטל עליו בינו לבי� היורשי� האחרי�)ב(
ה .תרה במידה שסילקו פחות מכפי שמוטל עליה�ילדרוש מ� האחרי� החזרת

 לאומי פרטי משפט בי�: רק שביעיפ

זהב.135 חזקה, די� וחסויפסול, קטי�; המקו� בו נמצא מרכז חייושל אד�" מושב"פרק
ו , טרופוסותאפוהעליו שמושבו הוא במקו� מושבו של נציגו כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית

.כל עוד לא הוכח שמרכז חייו נמצא במקו� אחר, 1962–ב"תשכ

 המשפט הישראליי�מכות בתיס

עזבו�הות בנכסייחרא

המחריות כדיא
שקיבל

לכחריות כדיא
העזבו�

חריות במקרי�א
מיוחדי�

י� העברה ושעבודד
של חלק בעזבו�

זוכההחריות שלא
במנה

ולו אוכחריות לחובא
 ממנולחלק

מאחריותטורפ

לוקת נטל החובותח
לבי�בי� היורשי�

עצמ�

גדרהה
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אוב.136 ית משפט בישראל מוסמ) לדו� בירושתו של כל אד� שמושבו ביו� מותו היה בישראל
.שהניח נכסי� בישראל

מוע.137 עד 138בסעיפי� חו2 מ� האמור,ותל הירושה יחול די� מושבו של המוריש בשעת
140.

.יחול על ירושת� אותו די�, כסי� העוברי� בירושה לפי די� מקו� המצא� בלבדנ.138

.ל הכשרות לצוות יחול די� מושבו של המצווה בשעת עשיית הצוואהע.139

לפי די� מקו�, צוואה כשרה מבחינת צורתה א� היא כשרה לפי הדי� הישראלי)א(.140
מקו� מושבו או מקו� מגוריו הרגיל או לפי די� אזרחותו של המצווה בשעת לפי די�, עשייתה

.ג� לפי די� מקו� הימצא�ובמידה שהצוואה נוגעת למקרקעי�, עשייתה או בשעת מותו

ד)ב( � זר לפי סעי, זה יראו את הכשרות הדרושה למצווה או לעדיילעני� החלתו של
.הצוואה כעני� שבצורה

לו 140עד 136עני� קביעת הסמכות והדי� לפי הסעיפי�ל.141 תהיה לכל מונח המשמעות שיש
.בדי� הישראלי

זהע.142 מ,ל א, האמור בחוק אי�, חו2ינה פלונית ואותו די� מפנה אל די�דכשחל הדי� של
אול� כשהדי� של אותה מדינה מפנה; אלא יחול הדי� הפנימי של אותה מדינה, נזקקי� להפנייה

.נזקקי� להפנייה ויחול הדי� הפנימי הישראלי, אל הדי� הישראלי

די,זהקל א, האמור בחוע.143 , אי� נזקקי� לו במידה שהוא מפלה מטעמי גזע, חו2�כשחל
.מי� או לאו� או סותר תקנת הציבור בישראל, דת

זהע.144 ב למוריש חו2 המקנה זכויות ירושה על פי די� למי שאיננו קרודי�,ל א, האמור בחוק
חו2 מכיראי� נזקקי� לו אלא במידה שאותו די�, חיתו� או אימו2, של נישואי� קרבת ד� או קרבה

.בזכויות ירושה כאמור המוקנות בדי� הישראלי
 הוראות שונות: רק שמיניפ

יהיו הוראות חוק זה בעני� חלק בעזבו� חלות על העזבו�,א היה למוריש אלא יורש אחדל.145
.על מיזוג� של נכסי העזבו� ע� נכסי היורש היחידזה בעני� חלוקת העזבו� ראות חוקוהו, כולו

זוג בירושה על פי די� יחולקמה שמגיע לב�, ד� שבמותו היה נשוי ליותר מאשה אחתא.146
.בי� אלמנותיו בשווה

מוס.147 ק,ו של אד� על פי חוזה ביטוחתכומי� שיש לשל� עקב יצבה או על פי חברות בקופת
.זולת א� הותנה שה� מגיעי� לעזבו�, אינ� בכלל העזבו�, בקופת תגמולי� או על פי עילה דומה

; וק זה אינו בא לפגוע ביחסי ממו� בי� איש לאשתו או בזכויות הנובעות מקשר האישותח.148
זהתאול� על זכויו .ירושה ועל זכויות למזונות מ� העזבו� לא יחול אלא חוק

".מירי"י� ירושה בטלי� הדיני� המיוחדי� הנוגעי� למקרקעי� מסוגענל.149

19221947, ישראללדבר המל) במועצתו לאר462עניני ירושה לא יחול סימ�ב.150. 

.בית המשפט המוסמ) לפי חוק זה הוא בית המשפט לעניני משפחה.151

ני ירושה רשאי לערער עליה לפני בית המשפט הרואה עצמו נפגע מהחלטת רש� לעני.א151
.שידו� בערעור בשופט אחד, 151המוסמ) לפי סעי, 

).בוטל(.152

כ�; כל עני� המסור לפי חוק זה לבית המשפט רשאי לפנות אליו כל מי שמעוני� בדברב.153
לפתוח בכל, א� הוא סבור שיש בדבר עני� לציבור, כוחורשאי היוע2 המשפטי לממשלה או בא

.ולהתייצב ולטעו� בכל הלי) כזה, לרבות ערעור, הלי) משפטי לפי חוק זה

ורש או זכאי למזונות מ� העזבו� שלדעת בית המשפט נבצר ממנו לשמור בעצמו או על ידיי.154
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י� נכסי� מסויימי�ד

שרות לצוותכ

ורת הצוואהצ
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ב, נציגו על זכויותיו בעזבו� לו, לפי בקשת מעוני� בדבר או מיזמת עצמו, המשפטתירשאי למנות
.אפוטרופוס לשמירת זכויותיו בעזבו�

הדתי שהיה לו שיפוט בעניני מוסמ) בית הדי� 151ו)א(66על א, האמור בסעיפי�)א(.155
ו, המעמד האישי של המוריש א�,ו קיו� צוואה ולקבוע זכויות למזונות מ� העזבו�צלתת צו ירושה

.כל הצדדי� הנוגעי� בדבר לפי חוק זה הביעו בכתב הסכמת� לכ)

זה)1א( יועבר העתק הצו לרש�, נת� בית הדי� צו ירושה או צו קיו� צוואה לפי סעי,
.ד37ירושה לש� רישו� לי סעי, לעניני

לו, היה בי� הצדדי� הנוגעי� בדבר לפי חוק זה קטי�)ב( פסול די� או נעדר שאי�
רשאי בית הדי� הדתי למנות לו אפוטרופוס לעני� מת� הסכמה לשיפוט בית הדי� הדתי, אפוטרופוס

.ולעני� ייצוגו לפניו

א,, מ) בית הדי� הדתיסמו)א(י, קט� בעני� שהובא בפני בית די� דתי בהתא� לסע)ג( על
בו, 148האמור בסעי,  מי, לנהוג לפי הדי� הדתי הנוהג ובלבד שא� היה בי� הצדדי� קטי� או
וזכויותיו למזונות, א� על פי די� וא� על פי צוואה, לא יהיו זכויות הירושה שלו, די�שהוכרז פסול

.מ� העזבו� פחותות ממה שהיו לפי חוק זה

ג�,)א(בעני� שהובא לפני בית די� דתי בהתא� לסעי, קט�)ד( מוסמ) בית הדי� הדתי
א, למנות מנהל עזבו� ולחלק נכסי העזבו� ה' ויחולו סימני�  105למעט סעיפי�, לפרק הששי' עד

.ובכל מקו� בסימני� אלה שמדובר בבית המשפט יראו כאילו מדובר בבית די� דתי, 106ו

נישואי�(לחוק שיפוט בתי די� רבניי�4אינו בא לפגוע בסעי,)א(עי, קט�ס)ה(
.1953–ג"תשי,)וגירושי�

זה)ו( בית די� של עדה נוצרית ובית, בית די� שרעי, בית די� רבני" בית די� דתי", בסעי,
.די� דרוזי

–בטלי�)א(.156

;לה'למג 1605עד 1595, פסוק שני 1594, 1571, 1570, 880עד 877סעיפי�)1(

;פקודת הירושה)2(

1951א"תשי, לחוק שיווי זכויות האשה4סעי,)3(.

19221947, ישראלבדבר המל) במועצתו לאר2)ב( –

;"צוואות ועזבונות, ירושות"יימחק)1(51בסימ�)1(

".וקיו� צוואות"יימחק)1(54בסימ�)2(

זהמ.157 של,י שמת לפני תחילתו של חוק יחול על ירושתו הדי� שעמד בתקפו ערב תחילתו
.חוק זה

–צוואה שנעשתה לפני תחילתו של חוק זה והמצווה מת אחרי תחילתו)א(.158

ו, כשרה)1( זה, בחינת תכנהממבחינת צורתה א� היתה כשרה ערב תחילתו של חוק
;או לפי הוראות חוק זה

זה)2( .אי� לפסלה בשל דבר שאיננו עילה לביטול צוואה לפי חוק

לפי הוראות, אחרי תחילתו, מי שעשה צוואה לפני תחילתו של חוק זה רשאי לבטלה)ב(
.חוק זה

ירה.159 שליכי� בעניני זההושה זה, תחילו לפני תחילתו של חוק יימשכו כאילו לא היה חוק
.בתקפו

שר המשפטי� ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקי� תקנות בכל עני� הנוגע)א(.160
:וכ� בעניני� אלה, לביצועו

;עשיית צוואה בפני רשות בחו2 לאר2 והפקדת צוואה בחו2 לאר2)1(

צמרישו�)2( ;וואות שנעשו בפני רשות ושל צוואות שהופקדורכזי של

או; מת� הודעה אישית למעוניני� נוס, על הודעה ברבי�)3( מת� הודעה אישית

די� דתיי��תיביפוטש
)9' תיקו� מס(
 �1998ח"שנת

)6'תיקו� מס(
 �1981א"תשמ

מ( )6'סתיקו�
 �1981א"שמת

לי�ויטב

וראות מעברה

י� צוואות קודמותד

ליכי� תלויי�ה

יצוע ותקנותב

)7'תיקו� מס(
 �1998ח"תשנ
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צורת� של הודעות; הודעה ברבי� במקרי� נוספי� על אלה המפורטי� בחוק זה
;ברבי� ודרכי פרסומ� באר2 ובחו2 לאר2

;שבונות שעל מנהלי עזבו� לנהל�ח)4(

;דרי הדי�ס)5(

;לרבות מועדי� לעני� בקשה שהוגשה לבית די� דתי, מועדי� שבסדרי די�)6(

.שכר והוצאות, אגרות)7(

טעונות אישור ועדת החוקה חוק)א(של סעי, קט�)7(ו)6(תקנות לפי פסקאות)ב(
.ומשפט של הכנסת

זהת.161 .תשעה חדשי� מיו� פרסומו ברשומות, חילתו של חוק

 לוי אשכול
 ראש הממשלה

 דב יוס, שניאור זלמ� שזר
 שר המשפטי� נשיא המדינה

חולהת

)9'תיקו� מס(
 �1998ח"תשנ

)9'� מסתיקו(
 �1998ח"תשנ

)9'תיקו� מס(
 �1998ח"תשנ

)9'תיקו� מס(
 �1998ח"תשנ


