
 כתובה שטר

 
 

 

 בברכת ה' 

  ן ילמני, עולם לבריאת  _________ו  מאות  ושבע אלפים חמשת  שנת  ________, לחודש יום ____________ב, בשבת   _______ב

  _______ ________________________  החתן  איךדים אנו  יעמ ,  נןוכיות   תיבנה, ישראל   במדינת   ,_____________ב   כאן  מונים  שאנו

.  וישראל  משה  כדת   לאישה  לי   היי  ,נויבינ  שהוסכמו  התנאים  פי   על__________  _________________________  לכלה  לה  אמר

  העובדים   ישראל   בני  כדרך,  ה"בע   לנו   שיהיו   הילדים  ואת ,  אותך  פרנס וא  ןזו  א  ו  ואכבד  אעבוד,  רת ה'זעב   , דברתי  על  ואני

,  מאתיים  זוזים  כסף לך הראויה  כתובתך את  לך ונותן אני   .באמונה  ילדיהם ואת  נשותיהם  את  ומפרנסים וזנים   ומכבדים

 הוצאותייך  וכל  הכסות ,  המזונות   על  לך  מתחייב  אני  וגם  )צמוד למדד(,  ש"חסך ___________________שערכם קיבלתי עלי ב

  ואמרה   זו  כלה  _________   הסכימהו  .שלך  יישארו  ומציאתך  ידייך  ומעשה  ,הארץ  כל  כדרך  אישות   חיי  ונחיה,  לך  הראויות 

 לך  מתחייבת   אני  ומהם,  שלי  ומציאותי  יידי  ומעשה,  לך  ת שא ינני  א  בינינו  שהוסכמו  התנאים   פי  על :  זה  חתן  _________ל

  ונחיה  , לנו  שיהיו הילדים  ובמזונות , לךהראויות   הוצאותיך  ובכל  בכסות , במזונות   , לפי היכולת והצורך,שותפה להיות 

  , ברתיד  על  ואני .  גרשום  רבינו  תקנות   פי  על   ישראל  כמנהג  לאיש  לי   התייחד:  והוסיפה  .הארץ  כל   כדרך  אישות   חיי

,  ילדיהן  ואת   אישיהן  את   ומפרנסות   וזנות   ומכבדות   העובדות   ,ישראל  בנות   כדרך,  ואפרנס  ןזו  וא    ואכבד  אעבוד,  ’בעזרת ה

ולא    יקדש ולא  ישאי  שלא לה  התחייב  ועוד .לאישה לו והייתה  כלהה ___ ________ל  חתןה ___ ________  והסכים. באמונה

שלא ימכור ולא ימשכן שום חפץ   לה  התחייב  ועוד  .גרשום  דרבנו   כחרם   כל ימי נישואיהם  אחרת   אישה  שום  יבוא על 

שלא    לו  התחייבה  ועוד  , כי אם ברשותה וברצונה הגמור.יבשה, ים אוויר  בדרךארץ כלל  יצא חוצה ל  ציה, ולאמחפ

,  , כי אם ברשותו וברצונו הגמור יבשה, ים אוויר  בדרך  ארץ כללתצא חוצה ליו, ולא  תמכור ולא תמשכן שום חפץ מחפצ

וה, בשלום  וה בש ורעות. עוד הסכימו ביניהם שישלטו בנכסיהם שו בשלום וב ,ה ובאחו ווהסכימו ביניהם לחיות באהבה  

  הסכימו   ועוד  .חלק מתנאי הכתובהד הדדי ולמניעת עיגון, והוא  וחתמו ביניהם על הסכם לכבוושלוה כדרך בני ישראל,  

  זמן  כל  .ביניהם  ושהוסכמ   ההסכמים  פי  על  שיראל  מדינת   כדיני  הכתובה  משפטי  וכל  הרכוש  חלוקת ,  הירושה   כי

  של   מקרה  בכל  .ביניהם ושהוסכמ   ההסכמים  פי  על  לקנות   הם  שעתידים  הנכסים  וכל הכספים  את   יחלקו  הם  הנישואין

  של  מקרה  בכל  .ביניהם  ושהוסכמ   ההסכמים  לפי,  הכלה   שתקבל   הרכוש   בחלק כלול  הכתובה  ערך יהיה,  רכוש  חלוקת 

  זה  כתובה  שטר  אחריות  : והכלה החתן  אמרו  וכך .הזה העיקרי  השטר יקבע ,  הכתובה  העתק  מול ופרשנות   ניסוח הבדלי 

,  לנו  םייקנו  שכבר  ,יםהשמ   תחת   לנו  שיש  נינוייוקנ  נכסינו  מיטב  מכל  עפרילה   אחרינו  אותנו  היורשים  ועל  עלינו  בלנויק

  סיםנכ   בין  אחריות   להם  שיש  נכסים  בין,  בינינו  בשותפות   או ,  דות יביח  מאיתנו  אחד  לכל  שיש,  לקנותם  אנו  שעתידים  או

  בחיינו ,  כתפינו  שעל  מגלימה  ואפילו,  בו  הכלול  כל  על  זה  שטר  מהם  לפרוע  וערבים  אחראים  כולם,  אחריות   להם  שאין

  הנוהגים   כתובות   שטרי  ככל  אלא,  שטרות   כטופסי  ולא  תאככאסמ   לא  אינה  וז   אחריות   .עולם  ועד  מעתה,  ואחריהם

  __________ ________  הכלה  ומיד,  לכלה  ____________________   החתן  מיד  וקנינו  .ל"ז  תינוורב  וכתיקון  כהוגן  בישראל

 .וקיים וברור שריר והכל, בו  לקנות   הכשר בכלי  לעיל ומפורש  הכתוב  כל על ,לחתן

 

 עד   _______________________ נאם ____________

 עד   _______________________ נאם ____________

 ם את כל הנ"לי וגם אנו באנו על החתום ביום הנ"ל לאשר ולקי

 החתן  ______________________

 הכלה __________  ____________


