
 רשומות

 הצעות חוק
 ה ב נ ם ת

 ד׳ באדר ב׳ התשם״זז 74 15 במרס 2005

 עמוד

 הצעת חוק הירושה(תיקון מס׳ 12), התשם״ה~2005 .••••׳ 130

131 . . .  הצעת חוק עבודת נשים(תיקון מם׳ 31) (עידוד הנקה לתקופה ממושכת), התשס״ה-2005 .

 הצעת חוק עבודת נשים(תיקון מסי 32) (הודעה מוקדמת לפיטורים), התשם״ה—2005 132



 מת*רם«ת גזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם יערת החוקה חוק ומשעט של הכנסת:

 הצעת חוק הירושה (תיקון מם׳ 12), התשם*ה-005ב*

, אחרי סעיף 8 יבוא: ' ו 9 6 ל - ה י כ ש ת  הוספת סעיף 8א 1. בחוק הירושה, ה

ך צוואה מתוך הסתמכות הדדית של בן הזוג האחד ם לערו י א ש  ׳צוואה 8א. (א) בני זוג ר

ת בין אם הזוכה יעל פי ו ש ע י ה ת י על צוואת בן הזוג האחר; צוואה כאמור יכולה ל י ד י  ה

ת ח פ בצוואה א א גורם שלישי, בין א ו  כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם ה

ה הדדית). א ו ו ת (בסעיף זה - צ  ובין אם בצוואות נפרדות שגעשו באותה ע

ל צוואה הררית ייעשה: טו  (ב) בי

ה המבקש ו ו צ מ  (1) בחייהם של שגי בני הזוג - בהודעה בכתב שימסור ה

ה כאמור, בסלה צוואת ע ד ו ת צוואתו למצווה האחר; נמסרה ה  לבטל א

 שני המצווים;

וים -  (2< לאחר מות אחר מהמצו

 (א) כל עוד לא חולק העזבון — אם בן הזוג שנותר בחיים הסתלק

ת; הסתלק כאמור, י ואה ההרר  מכל חלקו בעזבון שיתקבל לפי הצו

 יירש את אותו חלק מי שלפי הצוואה ההדדית זוכה במות בן הזוג

 שנותר, ואם אין זוכה כאמור, מי שזכאי לרשת לפי דין את בן הזוג

 שנפטר (בסעיף קטן זה - היורש לאחר הביטול);

 (ב) לאחר חלוקת העזבון — אם השיב בן הזוג הנותר את כל חלקו

 בעזבון שהתקבל לפי הצוואה ההדדית ליורש לאחר הביטול; סבר

 בית המשפט כי השבה כאמור היא בלתי אפשרית או בלתי סבירה

 — יקבע בית המשפט אם ניתן להחזיר את שווי החלק בעזבון, ואט

י האמור רשאי בית המשפט, מטעמים ו  לא ניתן להחזיר את השו

 מיוחדים שיירשמו ובתנאים שיקבע, לפטור את בן הזוג הנותר

 מהשבה כאמור.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שפיר נ׳ שפיר, פיר כז (2) נדל; ע״א 510/90 כצנשטיין נ׳

 םידרנסקי, פ״ד מה(2) 221; ע״א 4402/98 מלמד נ־ סולומון,

 פיר נג(5) 705).

 הצעת חוק הירושה (תיקון מם' 12), התשס״ה-2008
 (להלן - הצעת החוק), המתפרסמת בזה מבקשת להסדיר
 עריכת צוואות הדדיות בחקיקה. לפי הצעת החוק, בני זוג
 יהיו רשאים לערוך צוואה הדדית. ביטולה של הצוואה
 ההדדית בחיי שני בני הזוג ייעשה רק לאתר מתן הודעת
 ביטול בכתב לבן הזוג השני, וביטולה אחרי מות אחז־ מבני
 הזוג יהיה אפשרי רק אם בן הזוג המבקש לבטל את הצוואה

 יוותר על חלקו לטי צוואת בן הזוג המת.

 סעיף 8א חמועע מוצע לאפשר לבני זוג לערוך צוואה

 הדדית ללא הגבלה לצורה מסוימת של

 צוואה, וזאת מבין הצורות האפשריות לפי חוק הירושה

 סעיף 1 צוואה הדדית היא צוואה משותפת של שני

 מצווים כאשר ההסדרים שקבע אחד המצווים

 מבוססים על ההסדרים שקבע המצווה השני ולא היו

 נערכים לולא נקבעו הסדרים כאמור. עד היום לא הוסדר

 בחקיקה נושא הצוואה ההדדית, ויותר מכך, נראה שההסדר

 סותר סעיפים ספציפיים בחוק הירושה, התשכ״ה-965ו

 (להלן — חוק הירושה). כך למשל, הצוואה ההדדית עומדת

 בניגוד לסעיף 8 לחוק הירושה, הקובע כי הסכם בדבר

 ירושתו של אדם שנעשה בחייו של אותו אדם - בטל.

 למרות זאת, בפועל קיבלו בתי המשפט בארץ הסדרים של

ום כ־>יי20 מהצוואות בישראל.  צוואה הדדית, המהווים כי

 קליסת הצוואה ההדדית ללא הסדר חקיקתי הביאה לאי

 התאמה בין המוסד המשפטי להוראות חוק הירושה. לאי

 ודאות לגבי הסדרים מסוימים בצוואות הדדיות ולעתים

 לביטולן של הוראות מסוימות בצוואות שנעשו(עיא 576/72

 ״ הצעת חוק מס׳ פ/1144; הועברה לועדה ביום כיו בתשרי החעמז־ד (22 באוקטובר 2003).
 1 ס״ח התשב״ה, עמי 64; התשם״ד, עמי גו ג.
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 (ג) הוראת סעיף קטן(ב) חלה במידה שאין בצוואה הוראה אחרת, ואולם

 הוראת צוואה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בגי

 הזוג - בטלה.׳

ר ב ם י ה ר ב  ד

 לענין ביטול הצוואה לאחר מות אחר מהמצווימ, מוצע
 כי הביטול יהיה אפשרי רק אט בן הזוג המבטל ישיב את
 מה שזכה בו לפי הצוואה ההדדית, ואם אין באפשרותו
 לעשות כן, בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו
 ובתנאים שיקבע, לבטל את הצוואה. לפי הצעה זו,
 האפשרות לבטל את הצוואה ההדדית באופן חד צדדי היא
 מצומצמת, אך יחד עם זאת במקרים חריגים ישנה אפשרות
 לפנות לבית המשפט שיבטלה(סעיף קטן(ב)(2»: יש לציין
 כי המודל המוצע לביטול הצוואה לאחר מות אחד
 מהמצווים שאוב מההסדר הגרמני שליציאה•הדדית, שבו
 נקבע כי כוח החזרה של המצווים בצוואה הדדית הוא
 מוגבל: משנפטר מצווה אחד הדרך היחידה לחזור מהצוואה
 היא אם הצד שנותר בחיים מטרב לקבל את חלקו בעזבון

rgerliches - B.G.BüB הנפטר(סעיפים 2273 עד 2265 ל־ 
 Gesetzbuch - מתוך אתר האינטרנט של משרד המשפטים

.(www.juris.de הגרמני 

 עוד מוצע כי ההסדרים האמורים בסעיף קטן(ב) בנוגע
 לביטול צוואה הדדית יחולו רק כברירת מחדל, במידה שאין
 בצוואה ההדדית הוראה אחרת בנוגע לביטולה. אולם, עקב
 הרצון להגן על החופש לצוות בחיי שני בני הזוג, הוראה
 בצוואה שתמנע לחלוטין את שינוייה בחייהם - בטלה

 (סעיף קטן(ג».

 חבר הכנסת ניסן סלומעסקי

ואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בטני רשות או  שהן: צו
 בעל פה, וללא הגבלה לעריכת הצוואה במסמך אחד או
 בשני מסמכים. בשל מרכזיות עקרון החופש לצוות בחוק
 הירושה, עקרון אשר נפגע בהסדר הצוואה ההדדית, מוצע
 לאפשר לבני זוג בלבד לערוך צוואה הדדית(סעיף קטן(א)).

 מוצע להסדיר את הדרכים לביטול צוואה הדדית, וזאת
 כאשר אין בצוואה הוראות לענין הביטול(ר׳ לעני! זה סעיף
 קטן(ג». כאמור, העקרון שבבסיס הצוואה ההדדית הוא
 ההסתמכות ההדדית בין המצווים, שלפיו אין לבסל חד
 צדדית את הצוואה. עקרון זה עומד בניגוד לעקרון הבסיסי
 המוגן בחוק הירושה — הוא החופש לצוות, שבשלו ניתן,
 עד רגע המוות, לשנות את הצוואה, בניסיון לאזן בין שני
 העקרונות מוצע לקבוע הוראות שונות לענין ביטול הצוואה
 בחייהם של שני בני הזוג, שכן אז יכולים שני הצדדים
 לשגות את הצוואה, ולענין ביטול הצוואה על ידי בן זוג

 אחד לאחר מות בן הזוג האחר(סעיף קטן(ב)).

 לעגין ביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג, מוצע כי ביטול
 כזה יהיה אפשרי במתן הודעה בכתב לבן הזוג השני. יש
 להדגיש כי לפי הצעת החוק, ביטול הצוואה על ידי אחד
 מבני הזוג יביא לביטולה האוטומטי של צוואת בן הזוג
 האחר, וכי הביטול יהיה בו זמנית לשתי הצוואות וייכנס
 לתוקפו עם מסירת הודעת הביסול לצד שכגגד(סעיף קטן

 (ב)(1». 1

 מת6רסמות בזה הצעות חוק של חברת הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק עבודת נשים(תיקון מס׳ 31) (עידוד תנקה לתקופת ממושכת),
 תתשס״ה״־2005*

 1. בחוק עבודת נשים, התשייד-54?ו', בסעיף 7(0(3), במקום ״תום ארבעה חודשים מאותו תיקון סעיף 7

 יום׳ יבוא ״עד שימלאו לילד אשר ילדה שגה אחת״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ולהניק את היילוד גם לאחר חזרתן לעבודה, מתוך הכרה
 בחשיבותה של ההנקה לבריאותם של האם והיילוד. יצוין
 כי הסדר זה קיים כיום לגבי עובדות המדינה, מכוח תקנון

 שירות המדינה.

 השפעה על זכויות ילדים

 הנקת הילד עד גיל שנה תורמת להתפתחותו
 ולבריאותו של הילד, ולחיזוק הקשר שבין האם לילד.

 חוק עבודת נשים, התשי־ד-1954, קובע בסעיף 7>ג)(ו)
 בי עובדת המועסקת במשרה מלאה, שילדה, רשאית
 להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום, במשך ארבעה חודשים

 מתום חופשת הלידה.

 מוצע להאריך את התקופה הקבועה בסעיף 7(ג)(1)
 האמור, ולקבוע כי העובדת תהיה רשאית להיעדר
 מעבודתה שעה אחת ביום עד שימלאו לילד אשר ילדה
זאת במטרה לעודד אמהות עובדות להמשיך  שנה אתת, ו

 חברת הכנסת גילה גמליאל

 • הצעת חוק מסי»1491¡ הועברה לועדה ביום י״ט באדר א' התשס״ה(28 בפברואר 2005).
 י ס*ח התשייד, עבר 154: התשסיד, עמי 380.
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 הצעת חוק עבודת נשים(תיקון מם׳ 32) (הודעה מוקדמת לפיטורים), התשם־ה-2005*

 תיקון סעיף 9 ו. בחוק עבודת נשים, התשי״ד-1954י, בסעיף 9(ג)(2), בסופו יבוא •במגין ימי הודעה

 מוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות האמורות בפסקה זו״.

 התשפרא-ו200, במהלך תקופות אלו.

 מטרתו של התיקון המוצע לקבוע בי על המעביד ליתן

 הודעה מוקדמת לפיטורים רק בתום התקופות האמורות.

 הוראה זהה להוראה שמוצע לקבעה, קבועה כבר היום
 בסעיף 9(ג)(ו) לחוק, שענינו איסור פיטורים של עובדת
 שנעדרה מעבודתה במשך שישה חודשים מתום חופשת
 הלידה בשל מצבה עקב הלידה. יצוין כי ההוראה האמורה
 הוספה לחוק, עוד בטרם נחקק חוק הודעה מוקדמת

 לפיטורים ולהתפטרות, התשס־א-ו 200.

 העלות התקציבית מוערבת ב־2.7 מיליון שקלים
 חדשים ולהערכת משרד האוצר אינה עולה על 5 מיליון

 שקלים חדשים.

 חברת הכנסת גילה גמליאל

י ר ב  ד

 חוק עבודת נשים, התשי*ד-954ו(להלן - החוק), קובע

 בסעיף 7(ד)(1) כי עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה

 24 חודשים רצופים לפחות, רשאית להיעדר מעבודתה,

 לאחר חופשת הלידה, מספר חודשים כרבע ממספר

 החודשים שבהם עבדה בטרם חופשת הלידה, אך לא יותר

 מ־12 חודשים. לפי סעיף 7(דו) לחוק, הוראה זו תחול גם על

 עובד לאחר הולדת ילדו, בתגאים הקבועים באותו סעיף.

^ לחוק אוסר לפטר עובד או עובדת בתקופת ג )  סעיף 9
 היעדרותם מהעבודה לפי סעיף 7(ד)(0 האמור, או במשך
 תקופה של 45 ימים לאחר תום תקופה זו, אלא בהיתר מאת
 שר העבודה והרווחה. יחד עם זאת, מלשון החוק עולה כי
 המעביד רשאי לתת לעובד או לעובדת הודעה מוקדמת
 לפיטורים, לפי תוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות,

 * הצעת חוק מס׳ פ/1484; הועברה לועדה ביום ט״ז בשבט התשס״ה(26 בינואר 2005).
 י ס״ח התשי״ד, עמי 154: התשס״ד, עמי 80ג.

 132 הצעות חוק - הכנסת 74, ד׳ באדר ב׳ התשס״ה, 2005.נ.5ז
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