
 

 יפו והמחוז-אביבלתל  הרבנות הראשית 
       /                   העתק כתובה אשכנז 

_________ שנת חמשת אלפים ________________ לחדש _________________ בשבת __________ב_____

____________ ת"ו _________ושבע מאות _______________ לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן _____

________________________________________ אמר ____________________________סהדי איך ה"ה  אנן

__________________________________ הוי לי ___________מרת _______ שפירתאלהדא _____________ 

לאנתו כדת משה וישראל. ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסה יתיכי 

גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון כהלכות 

מזוניכי וכסותיכי _ דחזי ליכי, ו_______ כסף זוזי _________בקושטא, ויהיבנא ליכי מוהר ___

_ דא _________ _____________________כאורח כל ארעא. וצביאת מרת _ וסיפוקיכי ומיעל לותיכי

והות ליה לאנתו. ודן נדוניא דהנעלת ליה בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא 

כסף צרוף,  םזקוקי ____ב_____ דנןחתן ירה ובשמושי דערסא הכל קבל עליו בשמושי ד

כסף צרוף אחרים כנגדן, סך  םזקוקי________ __ דנן והוסיף לה מדיליה עודחתן וצבי 

___________ זקוקים כסף צרוף. ועוד הכניסה לו סך שהוסכם ביניהם והוסיף לה החתן  הכל

כנגדן שליש העולה לסך המוסכם, סך הכל כתובתא דא נדוניא דן ותוספתות אלין עולים 

ה וחפציה ___________________________________ לבר כל בגדי___________לסך ______________

ה ידיה לו, מזונה וכסותה וכל מעש ביניהם שרירין וקיימין, ואלו הן, )התנאים שהותנוהשיכים לגופה. 

י תקנות שו"ם, ולא ישא ולא יקדש שום פל וכל משפטי הכתובה כמנהג אשכנז וע הירושהה עליו, צרכ

ז"ל, ולא ימכור ולא ימשכן שום חפץ מחפציה כי אם ברשותה  רגמ"ה תקוןעליה בחייה כ אשה אחרת

תנאי  ורצונה הגמור, ולא יפתנה ולא יסיתנה שתמחול לו סכי כתובתה לא כולה ולא מקצתה ולא שום

 שאין בו ממש(. מתנאי הכתובה ואם תמחול הרי המחילה ההיא בטלה מעכשיו כחרס הנשבר וכדבר

דא נדוניא דן ותוספתות אלין קבלית עלי ועל ירתאי  אחריות שטר כתובתא דנןחתן וכך אמר 

בתראי ועל כל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא מקרקעי ואגבן מטלטלי 

דקנאי ודאקנה מיומא דנן ולעלם כולהון יהון אחראין וערבאין ומשועבדין שעבוד גמור ושלם 

מנאי ואפילו מגלימא דעל כתפאי  להתפרע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתות אלין

 בחיי ובתר חיי, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, וחומר וחוזק שטר כתובתא דא

באחריות וחומר כל שטרי כתובות דנהגין  ותוספתות אלין קבל עליו החתן הנזכרנדוניא דן 

 .בבנת ישראל העשוין כהוגן וכתקנת חז"ל, בביטול ובפיסול מודעות לדעת הרשב"א ז"ל

חתן דנן _____________ _____________________________________________________________וקנינא מיד 

כלתא דא למרת ____________________________________________________________________________ 

ר ושלם במנא דכשר למקניא ביה מעכשיו כתקנת חכמים ז"ל על כל האמובקנין גמור 

 וקים רכל שריר ובריהוככל הכתוב לעיל בלי שום שינוי כלל  לאשר ולקיים

     _______ _______________נאום __________

            _______ ______________נאום ___________

 חתן ______________________________________ י לאשר ולקיים את כל הנז"ל"בעה"ח בחתגם אני 
 

 ה"ה:הנ"ל  עדיםבפני חתמו ההחו"ק נערכו כדמו"י ו____ מאשר בזה ש_____________________________ "מ הרבאני הח
 כתובת שם פרטי שם משפחה

    א

    ב

 ________________"י הרב מסדר הקידושין _תח  ,___ לחודש __________ שנת תש___, היום _וגם החתן על הכתובה דלעיל


