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351 



 תוכן עניינים

 יא 
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 אחר שנקנה תמורת הנכס שנמכר

 

353 

 354 . צוואה בעדים4
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 מוסריות-החברתיות
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במועדים המשמעותיים לעריכת  -צוואה בעדים  4.2.3
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 שאלות מקדמיות -משום גמירות דעת לצוות? 
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החולים כי יעשה צוואה בכתב לאחר -. דברי המנוח בבית6
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 הירושה
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מודעים לתוכן הצוואה, וכי השניים לא ווידאו עם המנוחה 
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בהיעדר שני עדים או בהיעדר של אחד מהשניים, לא ניתן  3.8

 לקיים את הצוואה
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530 

פרק ב': טעות סופר, טעות בתיאורו של אדם או של נכס, 

 ריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלהבתא
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 605 . כללי1
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 הערעור נדחה -מהווה ביטול של אותו מסמך 
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