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מתנה
 12.9ביטול התחייבות למתן מתנה
 12.10התחייבות ליתן מתנה
 12.11בקשה לביטול הסכם המתנה שהעניקה האם לאחד
מילדיה על-ידי בן אחר
 12.12עסקת מתנה
 12.13מעמדו של מסמך  -נספח לצוואה או הסכם מתנה
נפרד
 12.14הסכם מתנה  -טענות להסכם שנזנח
 12.15חזרת אם ממתנה
 12.16סיווג תביעה לביטול עסקת מתנה ביחס לזכויות בר-
רשות בנחלה ,האם כתביעה "במקרקעין" או "בשאינו
מקרקעין" לעניין סעיף  5לחוק ההתיישנות
 12.17ביטול מתנה מאם לבנה  -קבלת התביעה
 12.18האם במות הבן המנוח פקעה הזכות שניתנה לו
במשק בצורה של התחייבות למתן מתנה ,או שמא לאחר
פטירתו ,בעוד אימו בחיים ,יש להעביר הזכות לתובעת על
דרך הקביעה כי היא "בת ממשיכה" כאלמנתו
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תוכן עניינים

 12.19מתנה עם תנאי מפסיק  -מתנה בטלה  -נתקבלה
תביעת אם לביטול מעמד של בן ממשיך
 12.20מתנה על תנאי

שער ה' :עניינים שונים
 .1הוראות "החוזה המשולש" ביחס לבן/בת זוג השני/ה של
המנוח/ה
 .2השלכותיה של הבטחת הורים מנוחים כלפי בנם אך ורק
ביחסים בתוך המשפחה
 .3זכויות החזקה והשימוש במשק
 .4האם זכות התביעה שעמדה למורישה בחייה להוכיח ,כי
הזכויות במשק-נחלה שייכות לה ,וכי הרישום של אותן זכויות
על-שם בנה היחיד ואשתו מקורם בטעות ,מוסיפה להתקיים
גם לאחר פטירתה?
 .5האם העובדה שהנתבע עשה ועודנו עושה שימוש בלעדי
בדירה המשותפת במשק מזכה את התובעת בדמי שימוש ואם
כן ,מאיזה מועד קמה הזכאות?
 .6העברת זכויות בנחלה לנכד בניגוד לרצון דודיו
 .7זכויות המנוח במשק החקלאי על-פי החוזה הדו-צדדי אינן
מהוות חלק מעזבונו
 .8האם ניתן להעביר זכויות בר-רשות של מנוח לכל אשר
יחפוץ
 .9בקשה למימוש זכויות במשק לאור הסכם פשרה שקיבל
תוקף של פסק-דין כאשר התיק עצמו בוער
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תוכן עניינים

 .10האם יש לכבד הוראה בצוואה לפיה בזכויות המצווה  -בר-
הרשות שהיו לו במשק חקלאי זוכה נהנה אחד ,חרף הוראתו
המפורשת של הסכם המשבצת המורה ,כי זכויות חבר האגודה
"אינן חלק מעזבונו"?
 .11האם התובעת {האישה} זכאית למחצית הזכויות במשק
לפי הסכם ממון שנקבע בעקבות קבלת הזכויות במשק מהורי
הנתבע {הבעל}?
 .12מקרה בו ההורים המנוחים לא מלאו אחר הדרישות
המשפטיות להעברת המשק לתובע עוד בחייהם
 .13מצב בו מבטל אדם רשות שנתן למחזיק להתגורר בנכס
לזמן בלתי-מוגבל
 .14האם יש במעבר אחד מהילדים לבית ההורים דיספוזציה
במקרקעין
 .15שאלת הזכויות במשק במושב עובדים להתיישבות
חקלאית שיתופית
 .16חתימת האם המנוחה על כתב ויתור על המשק עבור רק
אחד מילדיה
 .17זכויות בנחלה של ילדים מנישואים ראשוניים מכוח ירושה
של אב שהתאלמן מאשתו הראשונה ונישא בשנית ואף אישה
זו נפטרה
 .18סכסוך אחים חורגים באשר לעזבון הוריהם
 .19סכסוך בין אחיות במשק שהיה בבעלות הוריהן המנוחים
 .20פיצוי כספי בגין מחצית הזכויות במשק
 .21תביעה לסילוק יד
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מפתח ספרים ומאמרים
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