ספר חדש

פגמים
בצוואות

השופט שאול שוחט
במהדורה חדשה ומורחבת זו סוקר השופט
שוחט¨ שופט בית המשפט המחוזי בתל
אביב¨ את התפתחות החקיקה הישראלית
בדיני צוואות¨ בכל הנוגע לנושא הפגמים
בצוואות¨ תוך התייחסות מקיפה¨ חדשנית
ומעניינת לפסיקה שניתנה לאורך השנים
בתחום זה ובמיוחד בשנים האחרונותÆ
מהדורה זו¨ שכמוה ככתיבה מחדש של
הנושא¨ על השינויים שחלו בארבע עשרה
השנים האחרונות מאז צאת המהדורה
השנייה¨ תשמש היטב את איש המעשה
ואת החוקר Æהלשון הפשוטה והבהירה¨
הניתוח החד והחריף¨ העמדה הביקורתית
והבונה¨ כל אלו מעמידים ספר זה בשורה
הראשונה של ספרים מסוגם בספרות
הישראליתÆ

פרקי הספר
מהות הצוואה
חירות הציווי והמצווה
לקיים את דברי המת
צורות הצוואה
הפגמים הצורניים
קיום צוואה בכתב יד
על אף פגמים בצורתה
קיום צוואה בעדים על אף
פגמים בצורתה
קיום צוואה בפני רשות
על אף פגמים בצורתה
קיום צוואה בעל פה
על אף פגמים בצורתה
קיום צוואה הדדית
על אף פגמים בצורתה
קיום צוואה על אף פגם
בכשרות העדים

פגמים בהפקדת צוואה
פגמים במצווה
פגמים ברצונו של המצווה
השפעה בלתי הוגנת
אונס ואיום
תחבולה ותרמית
טעות
אי־ביטול צוואה פגומה
טעות סופר
צוואה סתומה
צוואה שביצועה בלתי חוקי,
בלתי מוסרי או בלתי אפשרי
מעורבות בצוואה
פגמים בביטול צוואה
ביטול צוואות הדדיות
מפתחות

¢המחבר מנתח¨ בכישרון רב¨
את הצוואה במשפט הישראלי
על הדרכים השונות לעשייתה¨
התנאים הדרושים לקיומה
ועוסק בפגמים השונים
העלולים להביא לפסילתה¢
©פרופ ßמנשה שאוה ז¢ל¨ בהקדמה
למהדורה הראשונה של הספר®

¢מסכת סדורה של דינים באשר
לפגמים בצוואה ÆÆÆמנותח ביד אומןÆÆÆ
הן בהיבט המעשי והן בהיבט העיוני¢
©אהרון ברק¨ בהקדמה
למהדורה השנייה של הספר®

מהדורה שלישית מורחבת ומעודכנת ,התשע"ו2016-

טופס הזמנה
אל :הוצאת סדן בע"מ ת"ד  ,16096תל אביב .6116002
אנו מבקשים להזמין את הספר פגמים בצוואות מאת השופט שאול שוחט ,במחיר של  525ש“ח.
המחיר כולל מע“מ ודמי משלוח בדואר חבילות.
למשלוח מהיר תוספת של  20ש“ח בתל אביב ורמת גן  35 /ש“ח לאזור אחר.
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שם החברה ______________________ שם המזמין _____________________________ תפקיד/מחלקה _____________________
תחום התמחות המשרד __________________________________ כתובת ____________________________________________
טלפון ________________________ פקס ___________________ דוא"ל _____________________________________________
מצ"ב המחאה מס' _____________________ בנק ________________ סניף _____________ על סך ___________________ ש"ח
הפרטים שמסרת בטופס זה ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת על הופעת ספרים חדשים בהוצאת סדן באמצעות פקס ו/או דוא“ל .הוצאת סדן מתחייבת שלא להעביר
את פרטיך האישיים לכל גוף או גורם אחר .אם אינך מעוניין/ת בקבלת דברי פרסומת כאמור נא לסמן כאן:

