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 כן, מאיזה מועד קמה הזכאות?

 

 

418 

 419 . העברת זכויות בנחלה לנכד בניגוד לרצון דודיו6

צדדי אינן -פי החוזה הדו-. זכויות המנוח במשק החקלאי על7

 מהוות חלק מעזבונו

 

420 

רשות של מנוח לכל אשר -. האם ניתן להעביר זכויות בר8

 יחפוץ

 

422 



 תוכן עניינים

 יג 

. בקשה למימוש זכויות במשק לאור הסכם פשרה שקיבל 9

 דין כאשר התיק עצמו בוער-תוקף של פסק

 

423 

-בר -. האם יש לכבד הוראה בצוואה לפיה בזכויות המצווה 10

הרשות שהיו לו במשק חקלאי זוכה נהנה אחד, חרף הוראתו 

ת חבר האגודה המפורשת של הסכם המשבצת המורה, כי זכויו

 "אינן חלק מעזבונו"?

 

 

 

425 

. האם התובעת }האישה{ זכאית למחצית הזכויות במשק 11

לפי הסכם ממון שנקבע בעקבות קבלת הזכויות במשק מהורי 

 הנתבע }הבעל{?

 

 

426 

. מקרה בו ההורים המנוחים לא מלאו אחר הדרישות 12

 המשפטיות להעברת המשק לתובע עוד בחייהם

 

428 

מצב בו מבטל אדם רשות שנתן למחזיק להתגורר בנכס  .13

 מוגבל-לזמן בלתי

 

429 

. האם יש במעבר אחד מהילדים לבית ההורים דיספוזציה 14

 במקרקעין

 

432 

. שאלת הזכויות במשק במושב עובדים להתיישבות 15

 חקלאית שיתופית

 

433 

. חתימת האם המנוחה על כתב ויתור על המשק עבור רק 16

 ילדיהאחד מ

 

434 

. זכויות בנחלה של ילדים מנישואים ראשוניים מכוח ירושה 17

של אב שהתאלמן מאשתו הראשונה ונישא בשנית ואף אישה 

 זו נפטרה
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 438 . סכסוך אחים חורגים באשר לעזבון הוריהם18

 441 . סכסוך בין אחיות במשק שהיה בבעלות הוריהן המנוחים19

 442 חצית הזכויות במשק. פיצוי כספי בגין מ19



 תוכן עניינים

 יד 

 

 . תביעה לסילוק יד20
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 447 מפתח ספרים ומאמרים


