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 "עסקת שינוי יעוד וניצול"
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. פסילת מכרז של מינהל מקרקעי ישראל שעניינו מכירת 15

מגרשים במסגרת "בנה ביתך" באילת גם למי שאינם תושבי 
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1576 

 1571 הפקעה שער י"ד:



 תוכן עניינים

 ל 

 1541 פרק א': כללי

 1541 . תכלית פקודת הרכישה לצורכי ציבור1

 1542 . הפקעה לפי חוק תכנון ובניה2
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 1663 אודות האגודה השיתופית 2.2

 1663 כללי 2.2.1

ביקורת שיפוטית על האגודה השיתופית  2.2.2

 ומוסדותיה

 

1665 

מה פירוש יש ליתן להוראת תקנון האגודה  2.2.3

 ולפיה נפסקת חברותו של חבר?

 

1673 

 1641 של מועצת מקרקעי ישראל 423 -ו 1. החלטה מס' 3

 1641 . זכויות חכירה4

 1611 . הסכם בחיים5



 תוכן עניינים

 לג 

 "בן ממשיך". 6

 

1611 

 הלב-פי עקרון תום-פרק ג': חוזה יש לפרש על

 

1613 

 1617 ותה של הרשות במקרקעיןפרק ד': עביר

 1617 . כללי1

 עבירות הרשות -משק חקלאי . 2

 

1611 

 1711 פרק ה': דיני הירושה

 1711 . כללי1

 1712 לחוק הירושה 113סעיף  -. נכסים שאינם ניתנים לחלוקה 2

 1715 לחוק הירושה 114סעיף  -. משק חקלאי 3

 1715 כללי 3.1

 1711 קרקע פרטית 3.2

 1711 זכות חכירה 3.3

 1711 היורש המוכן והמסוגל לקיים את המשק החקלאי 3.4

 1714 "והוא יפצה את היורשים האחרים" 3.5

 1714 כללי 3.5.1

האם יש  -מה הדין כאשר הזכות עדיין לא נרשמה  3.5.2

 בה כדי לעכב את תשלום הפיצוי?

1717 

 1717 צדדי-הסכם דו 3.5.3

 1714 הסכם משולש 3.5.4

 1714 צדק חלוקתי 3.5.5

"היה יורש עובד... או שהשקיע בו מהונו... יובא זאת  3.6

 בחשבון בקביעת הפיצוי..."

 

1711 



 תוכן עניינים

 לד 

 1711 תביעה לדמי שימוש 3.7

 1721 המשפט-דעתו של בית-שיקול 3.4

 1721 . הסכם בחיים4

 1721 . כללי4.1

 1721 לחוק הירושה 4סעיף  -עסקאות בירושה עתידה  4.2

 1721 כללי 4.2.1

 1722 )א( לחוק הירושה4מהותו של סעיף  4.2.2

 1723 )ב( לחוק הירושה4מהותו של סעיף  4.2.3

 1725 לחוק הירושה 4חוק יחסי ממון למול סעיף  4.2.4

 1721 . הליכי אימוץ5

 1731 . הוראה מנחילה בצוואה6

 1731 כללי 6.1

 1731 צדדי-חוזה דו 6.2

 יתצוואה הדד 6.3

 

1732 

 1737 פרק ו': מעמדו של "בן ממשיך"

 1737 . כללי1

 1731 . מישור היחסים בין האגודה לבין ה"בן הממשיך"2

ממשיך  -. אימתי מתגבשות זכויותיו של ה"בן הממשיך" 3

 אחר מות? או ממשיך בחיים?

 

1741 

 1744 . העברת המשק כמתנה4

" מהתנהגות . האם ניתן ללמוד על זכותו של "בן ממשיך5

 הצדדים?

 

1746 

 . אימתי תותר פיצולן של נחלות לשני מגרשים נפרדים?6

 

1746 



 תוכן עניינים

 לה 

 פרק ז': פירוק השיתוף בנחלה חקלאית

 

1741 

עבירות משק חקלאי מכוח הסדרים חקיקתיים שלא  פרק ח':

 מדיני הירושה

 

1753 

 1753 . חוק המקרקעין1

 1753 פי המקרקעין-זכות הקדימה על 1.1

לחוק המקרקעין  111האם קיימת סתירה בין סעיף  1.2

 לחוק הירושה? 114לבין סעיף 

 

1755 

 1756 זכות קדימה של בן זוג 1.3

 1757 . הלכת השיתוף ואיזון המשאבים2

 1757 כללי 2.1

 1757 חזקת השיתוף ומעמדה 2.2

 1751 הזכות שמקנה חזקת השיתוף 2.3

 1761 הנכסים עליהם חלה חזקת השיתוף 2.4

הלב הנדרש לקיומה של העסקה המאוחרת בזמן -תום 2.5

 בניגוד לחזקת השיתוף

 

1764 

זכויותיו של צד שלישי בנכס מקרקעין שחלה עליו  2.6

 חזקת השיתוף

 

1765 

 -משק חקלאי  -נישואים שניים  -חוק יחסי ממון  2.7

 שיתוף ספציפי

 

 

1761 

 1775 מתנה פרק ט':

 1775 . כללי1

 1775 לאלתר. מתנה 2

 1777 . הקניית נכס מקרקעין3



 תוכן עניינים

 לו 

 

 1771 לחוק המתנה ודיני חוזים 2. סעיף 4

 1741 . נטל הראיה5

 1742 . התחייבות לתת מתנה, דרישת הכתב והתנהגות מחפירה6

 1742 כללי 6.1

 1744 דרישת הכתב 6.2

זכות החזרה של נותן המתנה הינה אישית ואיננה  6.3

 ו יורשיועוברת למנהל העזבון א

 

1744 

שינוי מצב לרעה ומשמעות  -חזרה מההתחייבות  6.4

 הויתור

 

1711 

 1713 התנהגות מחפירה 6.5

 1716 רשות במשק חקלאי-בר 6.6

 1711 . חוק המתנה וחוק הירושה7

 1711 לחוק הירושה 4חוק המתנה וסעיף  7.1

 1412 לחוק הירושה 7 -ו 6חוק המתנה וסעיפים  7.2

 1413 האם ניתן כמתנה או האם שייך לעזבון -קעין נכס מקר 7.3


