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לזכו   12.16 ביחס  מתנה  עסקת  לביטול  תביעה  ברסיווג  רשות  -יות 
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 509 ................................................................ תנאי -מתנה על 12.20
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חוזה המתנה למעשה התאיין או בוטל בשל הפרת החוזה האחר    12.22
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 531 ....................................... שק פרק ג': זכויות החזקה והשימוש במ
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הרשות -בר  -פרק י': האם יש לכבד הוראה בצוואה לפיה בזכויות המצווה  
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 561 ......................יהם ורגים באשר לעזבון הורפרק י"ח: סכסוך אחים ח
 563 .... פרק י"ט: סכסוך בין אחיות במשק שהיה בבעלות הוריהן המנוחים

 565 ............................. פרק כ': פיצוי כספי בגין מחצית הזכויות במשק 
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