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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חברת הכנםת

 חוק הירושה (תיקון), תשכ״ט-1960

 תיקון סעיף ?5 1, בסעיף 57 (א) לחוק הירושה, תשכ״ה—1965!, במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) לילדי המוריש - עד גיל 18, לילד בכה - כל זמן נכותו, לילד
 שהוא חולה נפש — כל עוד היא חולה נפש, ולילד מפגר - כמשמעותו

 בחוק הםעד (טיפול במפגרים), תשכ״ט—1968 *.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 קטינים; באשר הנסיבות מצדיקות זאת, רשאי בית המשפט
 לפסוק מזונות גם לילד בגיר שטרם מלאו לו 23 שנים;

 ואילו ילד נכה זכאי למזונות משך כל זמן נכותו.
 מוצע לתת מעמד בעביני מזונות לא רק לנכה אלא נם
 לחולה נפש ולמפגר. לעתים מי שסובל ממחלת נפש או
 מחוסר התפתחות שכלי מסוגל עוד פחות מנכה להתפרנס
 ולדאוג לצרכיו. על כן מן הצדק כי ילד חולה נפש וילד
 מפגר, הזקוק למזונות, יהיה זכאי לקבלם מעלבון הורהו
 לא רק בהיותו קטין, אלא כל עוד הוא נשאר חולה נפש

 או מפגר. תקופה זו תהיה, בדרך בלל, כל ימי חייו.
 חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ״ט-1969, שהצעה
 זו מסתמכת עליו, נתקבל לא מכבר בכנסת, והוא מגדיר

 ״מפגר׳׳ לאמור:
 ״״מפגר״ — אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות
 לקדיה של בושרד השבלי מוגבלת יבולתד להתנהנזת
 מסתגלת והוא נזקק לטיפול, אולם חולה נפש כמשמעותו
 בחוק לטיפול בחולי נפש, תשט״ו—1955, אינו בבחינת

 מפגר לענין חוק זה״.

ת הכנסת : ט׳ סנהדראי ר ב  ח

 הפרק הרביעי לחוק הירושה, תשנ״ה—1965, דן
 בזכויות קרובי המוריש, הזקוקים למזונות, לקבלם מן
 העזבון, בין בירושה על פי דין ובין בירושה על פי
 צוואה. לפי סעיף 57 (א) לחוק ״הזכות למזונות היא —

 (1) לבן זוגו של המוריש — כל זמן אלמנותי,
 אולם רשאי בית המשפט לתת מענק חד פערי
 לאלמנה המוריש הנישאת שנית אם בראה לבית
 המשפט לעשות בן בנסיבות הענין ובשים לב

 לילדי המוריש;

 (2) לילדי המוריש — עד גיל 18, ולילד נכה —
 כל זמן נכותו;

 (3) לילד בגיד של המוריש שבית המשפט ראה
 לפי הנסיבות שמן הראוי לקבוע לו מזונות — עד

 גיל 23;
 (4) להורי המוריש שהדאגה לפרנסתם היתה עליו

 ערב מותו — כל ימי חייהם.׳,-
 הכלל הוא כי ילדי המוריש זכאים למזונות רק בהיותם

 1 ס״ח השכי׳ה, עמ׳ 63.
 2 ס׳׳ח תשב״ט, עמ׳ 132.

 תיקון טעות דפוס

 בחוק הבחירות (אישור תקפם של חוקים), שפורסם בהצעות חוק 846׳ תשכ״ט, עמ׳ 332,

 בסעיף 1 (א), במקום ״למען להסיר•׳ צ״ל ״למען דסר״.

ה תשכ״ס, 15.7.1969 מ ת  הצעות חוק 850, פיט נ
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