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עומריםאתםאםמוסמך.גורםבפניאותולאשרישהחתימה

רשםבפניאונוטריוןבפניההסכםאתלאשרניתןנישואים,לקראת

המשפטבביתאותולאשרלאפשרותבנוסףהדתית,במועצההנישואים

בסךבאגרהכרוךהמשפטבביתממוןהסכםאישורהרבני.הריןבביתאו

רותעו״רלדברישקל.000,1-000,2יעלהנוטריוןאישורשקל.547

יהיהניתןלאהצדדים,שניבנוכחותההסכםאישורללאדיין־וולפנר,

הסכםלעשותיכולביחדשחינשוילאזוגהצורך.בעתאותולאכוף

אותו.לאשרצריךלאאבלממון,

מועדאתויקבעומפורטבהיריהיהשההסכםתשוב

הנכסיםערךאתלבדוקיששבוהמדויקהמועדמהוכלומר,הקרע.

גי־בתיקימחלוקתמהווההמועד״שאלתהזוג.בניביןאותםלחלקכרי

רושים

$TS1$גירושים$TS1$

$DN2$גירושים$DN2$לקבוע,היאזאתלעשותהדרךמראש.עליולהסכיםועדיףרבים

להתגרש,רוצהשהואלשניבכתבמודיעהזוגמבניאחרשאםלמשל,

ריין־וולפנר.מדגישההקרע״,כמועדייחשבזהשמועדהרי

שההסכםרירהישאםהנכסים.אתבמדויקלהגדירתשוב

פרטיאתגםאלאשלההכתובתאתרקלאלצייןישאליה,מתייחם

בכלגםוכךרישוי,מספרלצייןישמכונית,ישאםוהחלקה.הגוש

וכדומה.השתלמותקרןבנק,לחשבוןהנוגע

נכסיםאילויוחלטשלפיוכללבהסכםלקבועכדאי

לכסותבעיקרהיאהמטרהפרטיים.יהיוואילומשותפיםיהיו

ואינםההסכםכתיבתבמועדקיבלולאעדייןהזוגשבניהנכסיםאת

למשל,מועד,קביעתיריעלזאתלעשות״ניתןבמדויק.להגדיריכולים

משותף;יהיההקרעמועדולפניהנישואיםמועדאחרישנרכשנכסשכל

יהיההמשותףלחשבוןשיוכנסכסףנכסיםסוגישלפירוטיריעלאו

לפירותרכושביןלהבחיןאופרטי;יהיהאליויוכנסשלאוכסףמשותף

שכראבלפרטית,היאההוריםשמורישיםמכספיםשנקניתרירהשלו

ריין־וולפנר.אומרתמשותף״,יהיהממנהשמקבליםהדירה


