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במסגרת הדיון על הרכוש ,כנגדו יחוייב הבעל באותו שווי בחיוב
כתובתה ,ובלבד שלא יעלה סכום זה על ערך הכתובה

63

 .7הגשת תלונות שווא במשטרה על-ידי האישה  -מפסידה
כתובתה ותוספת כתובה

96

א

תוכן עניינים
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