
T3 Conservative with Lieberman Clause -2 pages
(pair with any of my available English text selections)

 םיפלא תשמח תנש month  שדוחל םוי number of date ב תבשב weekday ב

  ןאכ ןינומ ונאש ןינמל םלוע תאירבל year-last digit(ו םיעבש תואמ עבש
------- state, city ןתחה ךיא הקירמא לש תירבה תוצרא תנידמב groom רב 
------ groom’s parents’ names תחפשמל groom’s family name רמא 
 ------------- תחפשמל bride’s parents’ names תב bride אתלותב אדהל הל

bride’s family name ןוזיאו ריקואו חלפא אנאו לארשיו השמ תדכ ותנאל יל יוה 
 ןוהישנל ןיסנרפמו ןינזו ןירקומו ןיחלפד ןיאדוהי ןירבוג תוכלהכ יכיל יכיתי סנרפאו
 יכינוזמו אתירואדמ יכיל יזחד ןתאמ יזוז ףסכ יכילותב רהמ יכיל אנביהיו אטשוקב

 bride’s name  תרמ תאיבצו אערא לכ חרואכ יכיתול לעימו יכיקופיסו יכיתוסכו
 אבהאב והיתיב תי אמיקל אתוצב הימע יפותתשאל ותנאל היל תוהו אד אתלותב
  אשנ/הובא יבמ היל תלענהד אינודנ ןידו ןאדוהי ישנד אגהנמכ תוערבו םולשב הוחאבו

use the first word if bride’s father is living and Jewish otherwise 
second ישומישבו הריד ישומשב אשובלד ינאמב ןיטישכתב ןיב בהדב ןיב ףסכב ןיב 

 ןתח groom יבצו ףורצ ףסכ םיקוקז האמב ןנד ןתח groom וילע לבק לכה אסרעד
 םיתאמ לכה ךס ןדגנכ םירחא ףורצ ףסכ םיקוקז האמ דוע היליד ןמ הל ףיסוהו ןנד

 אד אתבותכ רטש תוירחא ןנד ןתח groom’s name רמא ךכו ףורצ ףסכ םיקוקז
 ןיסכנ גרא רפש לכמ ערפתהל יארתב יתרי לעו ילע תילבק אד אתפסותו ןד אינודנ
 תוירחא ןוהל תיאד ןיסכנ אנקמל אנא דיתעדו יאנקד אימש לכ תוחת יל תיאד ןינינקו
 אינודנ אד אתבותכ רטש ןוהנמ עורפל ןיאברעו ןיארחא ןוהי ןוהלכ תוירחא ןוהל תילדו
 .םלעלו ןנד אמוי ןמ יתומבו ייחב יאפתכ לעד אמילג ןמ וליפאו יאנמ אד אתפסותו ןיד

 groom’s וילע לבק אד אתפסותו ןיד אינודנ אד אתבותכ רטש רמוחו תוירחאו
name ןייושעה לארשי תונבב ןיגהנד תותפסותו תובותכ ירטש לכ רמוחכ ןנד ןתח 

    רמ ואיבצו הכרבל םנורכז ונימכח ןוקתכ



---- groom’s name רב groom’s parents’ names תרמו ןנד ןתח bride תב 
-----bride’s parents’names יקותנל ןוהנימ דחד אתעדא קיסי ןאד אד אתלותב 
 אנמזל אד וא ןיד לוכיד אתנידמד תואכרעב ןוהיאושינ קותנתיא ןא וא ןוהיאושינ
 יתאד ןאמ וא אמייקד אתעראד ןנברד אשרדמ תיבדו ןנברד אתשינכד אניד יבל הירבחל
 אתיירואד ינידב יחימל והייורת ולכיד לידב הינידד אקספל והייורת ותוצילו הליח ןמ

 ’groom’s parents רב groom ןמ אנינקו ירטשד יספוטכ אלדו אתכמסאכ אלד
names תרמל ןנד ןתח bride תב bride’s parents’ names ןמו אד אתלותב 

 groom’s name רמל אד אתלותב bride’s parents’ names תב bride תרמ
 שרופמו בותכד המ לכ לע ןנד ןתח groom’s parents’ name---    ---------רב
  .םיקו רירש לכהו ,היב אנקמל רשכד אנמב ליעל


