
  הסכם ממון כדיני הכתובה

  ..............................תאריך

 עקרונות פי על ,תורה כדין ממון הסכם בזה לערוך זה לזה, ובדעתם נשאילה והכלה החתן של ובדעתם הואיל

, להלן האמור על מרצונם הצדדים מסכימים לפיכך האזרחי, החוק תוקף את גם לזה לתת רצונםבו הכתובה,

  י."כדמו וקידושין בחופה הנישואין בברית יבואו שאכןוזאת בתנאי 

 והאשה אחריו כדין תורה, וליורשיו לו ישאר הנישואין, מאחר ובין הנישואין מלפני בין החתן, של רכושו כל

 לעכבו ואינה רשאית כלל, אותו לא תירשו ממנו, מסתלקתברכושו, והיא  חלק לה ולא יהיה שאין מודה

  מסתלקת ומוחלת מכל אפשרות תביעה כנגד זה בערכאות. יאוה כרצונו, זה בממון מלעשות

 בין נכסי ברזל, צאן בין נכסי בין נכסי נדוניה, הבעל, בהתאם לדין תורה, לשימוש יעמוד רכוש הכלה כל

 ידי שעל ידיה בין מעשי העדפה, ידי על שלא ידיה בין מעשי בהם, רשות לבעלה שאין בין נכסים מלוג,

  ., כל ענין לפי דיני ההלכהמציאתה העדפה, בין

  לנהוג כדין תורה. האזרחי, ומתחייבים וחוק דין כל פי עלבכל הנ"ל  בזה על זכויותיהם מוחלים הצדדים

 יירש, נשואים בעודם בעלה בחיי שתמות ככל כימצוה האשה  ,20סעיף  ה"תשכ הירושה בהתאם לחוק

 היא הרי, צוואתה תוכן את בעתיד שתשנה ככל. כדיני ירושה על פי דין תורה את כל רכושה, הכל בעלה

  .גמורה במתנה דלעיל נכסיה את, החדשה הצוואה תוקף קודם ושעה מעכשיו לבעלה נותנת

  חובות האיש בשטר הכתובה יעמדו בעינם עד לקבלת החלטה אחרת מבית דין רבני הדן בענינם.

 יזונו מותו אחרי , ואף18 לגיל הגיעם עד הבנות, ובין הבנים בין המשותפים, ילדיהם את לזון מתחייב אישה

  ל."הנ הגיל עד מנכסיו

.......... או מי מטעמו, והצדדים ...כל מחלוקת בדבר פרשנות ואכיפת הסכם, תובא לבירור בפני...............

בירורין המועילים על פי התורה בין לטעות, כתוקף שטרי בין לדין בין לפשר  ר,מקבלים את סמכותו כבור

  ועל פי החוק.

פוסק הכל הנ"ל קבלו עליהם הצדדים בקנין סודר מעכשיו בפני בית דין חשוב, והם מתחייבים לקיימו כדעת 

  .זה הסכם קיום הנוגדים עדים ופוסלים, דמודעא ומודעא מודעא כל מבטלים והם, הנ"להנותן יתר תוקף ל

____________      ____________  
  הכלה                החתן        

  

  ............................................עד    .....עד .......................................

 את מאשר הריני ),2 סעיף ראשון (פרק ג'"התשל זוג בני בין ממון יחסי 'חוק לפי החוקית בתוקף סמכותי
 חפשית, בהסכמה עליו מסכימיםהם  כי נוכחתייו בפני, ושהצדדים חתמו על לאחר הנ"ל, וזאת ההסכם
  תוצאותיו. ואת משמעותו את בהבינם



______________  
 הנישואין רושם הרב


