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 ?מהי כתובה

. את חובות הבעל כלפי האישה הנחתם בשעת הנישואין כדי להבטיח מסמך כתובכתובה היא 

 . להיותם ביחד120הכתובה חייבת להימצא בידי האשה עד 

 .בכתובה כתובות חובות הבעל כלפי האשה גם בעת הנישואים וגם חלילה באם ייפרדו

והיא מתייחסת למטבעות , קובלת בתקופת חיבורהתה מישהי, הכתובה כתובה בשפה הארמית

ירשם , שמות הבעל והאשה: בכתובה נרשום את הפרטים הבאים.כסף ולמנהגי חתונה מסורתיים

 .ושמות העדים, הסכום

 .נדוניה ותוספת כתובה, עיקר הכתובה: הכתובה מתייחסת לשלושה סכומים שונים

 . ואין ראשונים ומאה זוז לנישואין שנייםעיקר הכתובה הוא הסכום קבוע של מאתיים זוז לניש

והבעל מתחייב כי , הבגדים והכלים שהאשה מביאה איתה לנישואין, נדוניה מורכבת מן הכספים

 . יוחזרו אליה במקרה של מוות או גירושין

 . הסכום השלישי בכתובה הוא תוספת הכתובה שהחתן מוסיף כדי להגביר את מחויבותו

 . לחופהאת הכתובה מקריאים מתחת

 

 :הקראת הכתובה

, הקראת הכתובה במהלך החופה מתבצעת על ידי הרב עורך החופה או על ידי אחד האורחים

והנישואין ) כולל מתן הטבעת, ההתחלה של החופה(ולמעשה יוצרת הפרדה בין טקס הקידושין 

 ).הברכות שבסוף החופה(
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 :כתובהה

 .ותרגומה העברי לפי מנהגי עדות שונות,  בארמיתנכתבנוסח כתובה 
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 :לפניך מקור מידע העוסק בנושא הכתובה

 : ממנה פרטים המצייניםוהעתיקו בכתובה המקורית עיינו

 שם החתן והכלה

 "כתובה"הגדרת הכותרת 

 השפה שבכתובה

 תפקיד הכתובה

 : נהגו לאתר את הכתובה בעיטורים שונים

 :תובהלפניך דוגמאות לעיטורי כ
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 ?איזה עיטור מוצא חן בעינייך ומדוע

 

 

 

 

 

 

 

 , ך" כתובה לאחד הזוגות בתנוהכינו עם חברך שוחח

 . דעתכם לתקופה ההיאתנו

 . גם אתה לעטר כתובהנסה
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 לפניך כתובה בארמים ובעברית

 כתובה אשכנזית מנוקדת ומתורגמת
ת _________ ּבְ ַשּבָ  ,]בשלישי בשבת, באחד בשבת, לדוגמה, כאן מכניסים את היום בשבוע[ּׁבְ

 ]שלושים יום, שלושה עשר יום, לדוגמה, כאן ממלאים את התאריך העברי[יֹום ______ 
 ,]אלול, ניסן, שבט, תשרי, לדוגמה, חודש העבריכאן ממלאים את ה[____________ ְׁלֹחֶדש 

ְׁשַנת ֲחֵמֶשת ֲאָלִפים ּוְשַבע ֵמאֹות ְו  ׁ , כאן ממלאים את השנה העברית[ִלְבִריַאת ַהעֹוָלם __________ ׁ
 ,]'וששים וארבע'ד "ובשנת תשס' וששים ושלוש'ג ממלאים "בשנת תשס, לדוגמה

 ,]סים את שם היישוב בו נערכת החתונהכאן מכני[__________ ֶׁשָאנּו מֹוִנין ֹפה 
 ֲאָנן ַסָהֵדי 

ֵּאיך ֶהָחָתן ַהְמהּוָלל  ּ  ) ה"ה(ְ
 ]פלוני בן פלוני ופלונית[____

 אנו עדים 
 איך החתן המהולל

 )שמו ושם אביו ואמו( ___

תּוְלָתא ַשִפיְרָתא  ָּאַמר ַלֲהָדא ּבְ ּ ּׁ 
 ] פלונית בת פלונית[_____ ָמַרת 

ּׂו ְכַדת ֹמֶשה ְוִיְשָרֵאל ֱּהִוי ִלי ְלִאְנת ׁ ּ 

 אמר לבחורה יפה זו 
  )שם הכלה ושם אביה ואמה(_______ ' גב

 היי לי לאישה כדת משה וישראל 

ְשַמָיא  ֵמיְמָרא ּוְבִסָייְעָתא ּדִ ַׁוֲאָנא ּבְ ּ 
 ֲּאַפַלח ְואֹוִקיר ַוֲאַכְלֵכל ַואסֹוֵבר 

 ַוֲאַכֵסי ְיִתיִכי ִליִכי 

  ואני ברצון ובעזרת השם
 אכבד ואוקיר ואזון ואפרנס 

 ] בבגדים[ואכסה אותך 

ְּכִהְלכֹות גּוְבִרין ְיהּוָדִאין   כדרך בני ישראל  ּ

 ּדָפְלִחין ּומֹוְקִרין ְוָזִנין ּוְמַפְרְנִסין 
קֹוְשָטא ּׁוְמַכְלְכִלין ְוסֹוְבִרין ּוְמַכִסין ָית ְנֵשְיהֹון ּבְ ׁ ּ . 

 המכבדים ומוקירים וזנים ומפרנסים 
 . כלכלים ומכסים את נשותיהן כראויומ

תּוַלְיִכי ֶכֶסף זּוֵזי ָמאָתן   ְּוָיֵהיְבָנא ִליִכי ֹמַהר ּבְ
ָחֵזי ִליִכי   ּדְ

 ּּוְמזֹוַנְיִכי ּוְכסּוַתְיִכי ְוִספּוַקְיִכי 
ּּוֵמיַעל ְלָוַתְיִכי ְכאֹוַרח ֹכל ַאְרָעא ּ . 

 ואתן לך מוהר בתוליך מאתים זוז 
 הראויים לך 

 יך ובגדיך וסיפוק צרכיך ומזונות
 . ולחיות עמך חיי משפחה כדרך כל הארץ

  ]פלונית בת פלונית[_____ ּוְצִביַאת ָמַרת 
תּוְלָתא ָדא ְוֲהַות ֵליה ְלִאְנתּו  . ּּבְ

 ְוֵדין ְנדּוְנָיא ְדַהְנֲעַלת ֵליה 
ַתְכִשיִטין  ין ּבְ ָזַהב ּבֵ ין ּבְ ֶכֶסף ּבֵ ין ּבְ  ּׁבֵ

ְלבּוָש ָמאֵני ּדִ יָרה ּוְבִשימּוָשא ּׁבְ ִשמּוֵשי ּדִ ׁא ּבְ ׁ ׁ ּׁ
ַעְרָסא  . ּדְ

  )שם הכלה ואביה(' ________ והסכימה גב
 . בחורה זו ותהי לו לאשה

 וזאת הנדוניה שהכניסה לו 
 בין בתכשיטים , בין בזהב, בין בכסף

 בבגדים ובכלי הדירה 

ל ָעָליו ֶהָחָתן ַהְמהּוָלל  ַּהֹכל ִקיּבֵ ּ ) ה"ה(ּ
ָנן , ]פלוני בן פלוני ופלונית[_________   ֲחַתן ּדְ

ֵמָאה ְזקּוִקים ֶכֶסף ָצרּוף   ּּבְ
יֵליה "ְוָצִבי ֶהָחַתן הנ  ל ְוהֹוִסיף ָלּה ִמּדִ

 הכל קיבל עליו החתן המהולל 
  חתן זה )שם החתן ושם אביו(_________ 

 במאה זקוקים כסף צרוף 
 והסכים חתן זה והוסיף לה משלו 

ּקּוִקים ֶכֶסף ָצרּוף ַאֵחִרים ְכֶנְגָדןְעֹוד ַסך ֵמָאה ְז ּ ,
ַּסך ַהֹכל ַמֲאָתִים ְזקּוִקים ֶכֶסף ָצרּוף ּ ְ . 

ְְועֹוד ִהְכִניָסה לֹו ַסך מסּוָים ְוהֹוִסיף ַלּה ֶהָחַתן 

ְְכֶנְגָדן ְשִליש ַהעֹוֶלה ְלַסך ְמסּוָים ׁ ׁ ּ , 

 

ָתא ָדא ְנדּוְנָיא ֵדין ְותֹוֶסְפָתא  ַּסך ַהֹכל ְכתּוּבְ ּ  ָדא ְ
ּעֹוִלים ְלַסך ֶכֶסף זּוֵזי ָמאָתן ְועֹוד  ְ______ 

 ] כותבים הסכום או סך מסוים[

 נדוניה זו ותוספת זו , סך הכל כתובה זו
 _____עולים לסך מאתיים זוז ועוד 
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ָגֶדיַה ְוַתְכִשיֶטיַה ְוֲחָפֶציַה  ְׁלַבד ֹכל ּבְ ּ 
ַׁהַשָייִכים ְלגּוָפה ּ . 

 תכשיטיה וחפציה , מלבד כל בגדיה
 . השייכים לה

 ,כאן באים כמה משפטים שבדרך כלל אין מקריאים בקול[
 ,העוסקים בתוקף התנאים שהותנו בין הצדדים

 ].באיסור לפתות את האישה לוותר על כתובתה וכדומה, באיסור ביגמיה

ְּוַכך ָאַמר ֶהָחָתן ַהְמהּוָלל   _________ ) ה"ה(ּ
ָנן, ] פלוני ופלוניתפלוני בן[  , ֲחַתן ּדְ

ָתא ָדא ּוְנדּוְנָיא ֵדין  ַּאֲחָריּות ְשַטר ְכתּוּבְ ׁ 
 ְותֹוֶסְפָתא ָדא 

ְתָראי  ִלית ָעַלי ְוַעל ַיְרַתאי ּבַ  ַקּבָ
ְׁלִהְתַפֵרַע ִמֹכל ְשַפר ֲאַרג ִנְכִסין ְוִקְנָיִנין  ּ 

ְׁדִאית ִלי ְתחּות ָכל ְשַמָיא ּ ּ , 
ְקָנִאי ּוְדָעִת  , יד ֲאָנא ְלִמְקֵנאּדְ

 ִנְכִסין ְדִאית ְלהֹון ַאֲחָריּות 
 ּוְדֵלית ְלהֹון ַאֲחָריּות 

 ֻּכְלהֹון ְיהֹון ַאֲחָרִאין ְוַעְרָבִאין ִלְפרֹוַע ִמְנהֹון 
ָתא ָדא ּוְנדּוְנָיא ֵדין ְותֹוֶסְפָתא ָדא  ְּשַטר ְכתּוּבְ ׁ 

 _ _______וכך אמר החתן המהולל 
 חתן זה ) אביו ואמו, שם החתן(

 נדוניה זו , אחריות שטר כתובה זו
 ותוספת זו 

 אני מקבל על עצמי ועל יורשי אחרי 
 להיפרע מכל מיטב הנכסים והקניינים 

 שיש לי תחת השמים 
 , שקניתים ושעתיד אני לקנות

  ]ן"נדל[=נכסים שיש להם אחריות 
  ]מטלטלין[=ושאין להם אחריות 

  כולם יהיו אחראים וערבים לפרוע מהם
 נדוניה זו ותוספת זו , שטר כתובה זו

ַעל ַכְתָפִאי ְּוַאִפילּו ִמן ְגִליָמא ּדְ ּ , 
ַחֵיי ּוָבַתר ַחֵיי ִמן יֹוָמא ְדָנן ּוְלָעַלם   ּבְ
ָתא ָדא  ְּוַאֲחָריּות ְוחֹוֶמר ְשַטר ְכתּוּבְ ׁ 

 , ּוְנדּוְנָיא ֵדין ְותֹוֶסְפָתא ָדא
ל ָעָליו ָאַמר ֶהָחָתן ַהְמהּוָל ִּקּבֵ  )ה"ה(ל ּ

 ] פלוני בן פלוני ופלונית[_________ 
ְּכחֹוֶמר ֹכל ִשְטֵרי ְכתּוּבֹות ְותֹוֶסְפתֹות  ּ ּׁ 

ְבנֹות ִיְשָרֵאל ָהֲעשּוִין ְכִתקּון חז ָנַהִגין ּבִ ּּדְ ּ ׂ  ל "ׂ
ְשָטֵרי ָלא ְכַאְסַמְכָתא ְוָלא ְכטֹוְפֵסי ּדִ ּׁדְ ּ ּ , 

 ואפילו מהבגד שעל גופי 
 . עד עולםבחיי ולאחר חיי מעתה ו

 , ואחריות וחומר שטר כתובה זו
 , נדוניה זו ותוספת זו

 קבל עליו החתן המהולל 
  ]ממלאים שמו ושמות אביו ואמו[_______ 

 כחומר כל שטרי כתובות ותוספות 
 הנוהגים בבנות ישראל העשויים כדרך חכמים 

 שלא כאסמכתא ולא כטופסי השטרות 
 , ]בגמירות דעת ובכוונה מלאה[=

 ' ּוְבִפיסּול וכו' ִביטּול וכוּבְ
ְּוָקִניָנא ִמן ָאַמר ֶהָחָתן ַהְמהּוָלל   )ה"ה(ּ

ָנן, ]פלוני בן פלוני ופלונית[____  , ֲחַתן ּדְ
  ]פלונית בת פלונית [_____ְלָמַרת 

תּוְלָתא ָדא  , ּבְ
ָכִתיב ּוְמֹפָרש ְלֵעיל  ַׁעל ֹכל ַמה ּדְ ּ 

יה ָמָנא ְדָכֵשר ְלִמְקָנָיא ּבֵ  .ּׁבְ

  ]לא ניתן לביטול[=' ובפיסול וכו' ביטול וכוב
 וקבלנו קנין מהחתן המהולל 

 חתן זה , )אביו ואמו, שם החתן(___ 
 , )אמה ואביה ,שם הכל(' ____ לגב

 בחורה זו 
 על כל מה שכתוב ומפורש למעלה 

 .]קנין הסודר [=בכלי שכשר לקנות בו

ְׁוַהֹכל ָשִריר ּוָבִריר ְוָקָיים ּ. 
 ;עד , ]שמו המלא של העד הראשון ושם הוריו[__ ____ְנאּום 

 ;עד , ]שמו המלא של העד השני ושם הוריו[______ ְנאּום 
ָּגם ָאִני ֶהָחַתן מֹוֶדה ַעל ֹכל הנ  ל"ל ּוָבאִתי ַעל ֶהָחתּום יֹום הנ"ּ

 .]שמו המלא של החתן ושמות הוריו[_______ 
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 עברית ומשפטים בארמית זה מול זה את המשפטים המודגשים תחת הכותבת משפטים בהעתק 

 תמשפטים בעברי משפטים בארמית

  

  

  

  

  

  

  

 

 




