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 .21הודעת הצטרפות  -תקנה  21לתקנות
 .22תחולת תקנות סדר הדין האזרחי ותקנות בית-הדין לעבודה
(סדרי דין)  -תקנה  22לתקנות
 .23תחולה  -תקנה  23לתקנות
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מפתח ספרים ומאמרים
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תוכן עניינים
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תוכן עניינים

הקדמה
דיני הקני ין במקרקעין אינם עשויים מקשה אחת .בשל מגבלות ואילוצים
שונים היסטורים ,פוליטיים וכלכליים ,מהווים הם ערבוביה של עקרונות
משפטיים השאובים מחוקים עותומאנים ,אנגליים וישראליים שרישומם ניכר
בחוק המקרקעין ,התשכ"ט 1969-וכפי שנראה בחקיקתו לא תמה הערבוביה.
דיני הכינוס והחילוט של נכסים משיקים כמעט לכל אחד מענפי המקרקעין
ומכאן חשיבותו של ספר זה.
ספר זה נכתב לאחר  18שנות עשיה בתחום המקרקעין בישראל מתוך הבנה
והכרה שמדובר בתחום מרתק מאין כמוהו ,בעל ערך כלכלי גבוה ואשר
נזקקים אליו בשטחי החיים ובתחום כינוס הנכסים הפסיקה התפתחה מאוד
והעמידה במבחן ההלכה את הוראות החוק.
בספר זה ניסיתי להנגיש ,לפשט ולבאר את הדין ,העקרונות כפי שפורשו
בפסיקה והבאתי לעיתים גם דעות נוגדות.
ברצוני להודות לכב' שופט בית-משפט השלום בתל-אביב עדי הדר שבתקופת
היותו עורך-דין היה לי הכבוד לעבוד לצידו משך שנים עת עבדנו באותו המשרד
וכך היתה לי ההזדמנות לעמוד על מעלותיו הרבות של אדם צנוע אשר רמת
ידיעותיו כמעט בכל תחום אפשרי מעוררת קנאה ואשר יושרתו ודרכו מעוררת
השראה לכל.
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ברצוני להודות ולהזכיר את שמה של עורכת-דין מצויינת ,אישה נפלאה אשר
היוותה דוגמא ומופת למקצוע עריכת-הדין ,ורדית לרר-קינד ז"ל ,אשר הלכה
מן העולם בטרם עת  -תודה ורדית על שנות העבודה המשותפות.
לסיום ,ברצוני להודות להוצאה לאור "אוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ"
ולעורך-דין שלומי נרקיס שעשו לילות כימים על-מנת לאפשר את הפקתו
והוצאתו לאור של הספר.
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