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 ענייניםתובן
מפורט

יי מבוא ראשון:שער
 קניינית", "זכות קניין", "דיני הביטוייםמשמעותא.

jus 11" חן "rem ריאלית", "זכות חפצית","זכות

16 הפרטי לקניין העיוניהבסיסב.

26 בישראל הקניין דינימקורותג.

36פרשנותד.

43 הקניין דיני תחום שני:שער

43 הנושא של התיחוםנפקויותא.

47 הקניינית הזכותתכונותב.

47 כללי1.

51 המקובלות ההגדרות2.

67 במעשה או בהימנעות קנינית לזכות הכפיפות3.

72 קניינית" "זכות של המשמעות הרחבת4.

75 סגורה כרשימה הקניין זכויות5.

89 למיניהם הנססים שלישי:שער

89 מבואא.

89 כלל'1.

91 נכסים שאינם דברים2.

104 מעבר בשלבי נכסים3.

105 וזכויות מוחשיים נכסים4.

106 ומיטלטליןמקלקעיןב.

106 כללי1.
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110 מיטלטלין לבין מקרקעין בין שברץ להכחדה הטעמים2.

116 ומיטלטלין מקרקעין של הסיווג עקיפת3.
119מקרקעיןג.

120 קרקע1.

126 טבע אוצרות2.

130 הרוםחלל3.

131מחוברים4.
131כלל'1

133 והנטוע" "הבנוי)א(

135 קבע" של "חיבור)ב(

137 להפרדה" הניתנים "מחוברים)ג(

140 הכוונה מבחן)ר(

143 מצג של קיומו לעומת סובייקטיבית כוונה)ה(
44נ מקרקעין כעל על-ידי כדיןחיבור11
148 מקרקעין שוכר על-ידי כדין חיבור111

152 מקרקעין בעל על-ירי כדין שלא חיבורע1

154 הזולת במקרקעי כדין שלא חיבורע
 כעל על-'די שלא לב, בתום חיבור1ץ

164 מוסדרים שאינם במקרקעיןמקרקעין,
176 חרן גורמי כלפ' מחוברים סיווג11ץ

 על גם תלה בקרקע שהבעלות לכלל חריגים111ע
178 לקרקעהמחוברים

186 למיטלטלין ההופכים מקרקעין5.

189 המקרקעיןסוגיד.

189 העותמני הדין על-פי הסיווג1.

192 פרטית שבבעלותמקרקעין2.

195' ישראלמקרקעי3.

195 כללי1

198 המדינהמקרקעי11

198 המדיגה במקרקעי הכלולים השטחים)א(
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201 המדינה במקרקעי הממשלה סמכויות)ב(

208 המיתות רשות מקרקעי111

212 לישראל קיימת קרן מקרקעיי1

215 ישראל במקרקעי כעלות העברת על ההגבלהי
 בעלות העברת מותרת שבהם חריגים1ץ

228 ישראלבמקרקעי

235 ישראל מקרקעי מינהל11ע

243 ישראל במקרקעי עיסקאות1,111

243 היסוד)א(עקרונות

246 עירוניים במקרקעין ההתפתחויות)ב(

249 חקלאיים במקרקעין ההתפתחויות)ג(

253 החכירה תקופת חידוש)ד(

256 החכירה בתום החוכו)ה(זכויות

257 הסכמה דמי)ו(

261 למינהל קדימה זכות)ז(

 26( נוכרים עם עיסקאות על הגבלות)ח(

263 ייעוד מקרקעי - ציבור מקרקעי - ישראל מקרקעי1%
264 סיכום()

265 ציבורמקרקעי4.

266 התיישנות1

269 לב שבתום בנייה מכוח בעלות רכישת11

269 פולשים סילוק111

 של הרכיבים לשלושת נפרדות הוראותע1
273 ציבורמקרקע'

275 יעודמקרקעי5.

275 יעוד מקרקעי של המשמעות1

277 יעוד" ב"מקרקעי הנכללים מקרקעץ11

281 ייעוד מקרקעי של המעמד פקיעת111

285 יעוד מקרקעי על החלות ההוראותע1
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289 מוסדרים שאינם ומקרקעין מוסדריםמקרקעין6.

290 ותוכנו דגמיו מטרותיו, - המקרקעין מרשם1

305 מוסדרים שאינם רשומים מקרקעין11

307 מוסדרים מקרקעין111

320 רשומים שאינם מקרקעיןע1

327מיטלטליןה.

327 כללי1.

329 כלים שאינם ונכסים כלים נכסים2.

330 נחלפים שאינם ונכסים נחלפים נכסים3.

335 כסף4.

348זכויות1.

348 כללי1.

351 חיובים2.

351 ערך ניירות3.

352 הנאה טובות4.

354 רוחניים קנינים5.

362שונותז.

362 ראוייה וזכות מוחזקת זכות1.

365 קורפורלי שאינו ונכס קורפורלי נכס2.

368 נד נכס3.

368 טובין4.

369 קרן5.

370 נכס לקבלת ציפייה6.

379מפתחות

381 הוקיסמפתח

392 דין פסקימפתח

405 ענייניםמפתח
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