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 562 ..................... דאג/י לאשרו!!!  -עשית שינוי בהסכם הממון  1.7



 תוכן עניינים 

2021מרץ   ז 

 562 ........................... 1דוגמא  -. הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין 2
 570 ........................... 2דוגמא  -. הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין 3
 579 ........................... 3דוגמא  -. הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


