
             ו םיעבשו תואמ עבשו םיפלא תשמח תנש             שדחל               ב תבשב            ב

                                  רב               רמ ןתחה ,תינופצה הקירמא תנידמב                      ב ןאכ ןינומ ונאש ןיינמל םלוע תאירבל

 השמ תדכ            לש קדצ ןיד תיב תעד לע יתשאל יל ייה                    תב            תרמ הלכל רמא

                            תב           תרמ הלכהו .אערא לכ חרואכ ךתא היחאו ונתסנרפל דובעאו ךתוא דבכאו ריקוא ינאו  .לארשיו

 ינאו  .לארשיו השמ תדכ לש קדצ ןיד תיב תעד לע ישאל יל הוה                                    רב                רמ ןתחל הרמא

 םויה ןמ לארשיב תיב תונבל םהינש וחיטבהו  .אערא לכ חרואכ ךתא היחאו ונתסנרפל דובעאו ךתוא דבכאו ריקוא

                                                     רב              רמ ןמ אנינק ונמייקו  .הניבו וניב םויה הבותכה ןיאושינ תירבל םינומא רומשלו  .םלועלו הזה

 רשכד אנימב ליעל שרופמו בותכד המ לכ לע אד הלכ                              תב             תרמ ןמו ןנד ןתח

.םיקו רירש לכהו  .היב אנקמל

We witness that on the                 day of the week, the           day of the month of           , in the 
year           , corresponding to the                  day of               ,           , here in                               , the 
groom,                      , son of                   and                        , said to the bride,                     , daughter 
of                      and                      “Be my wife by the consent of the Bet Din of                  according to 
the law of Moses and Israel.  I will cherish and respect you and work for our mutual sustenance, 
living with you as your husband.”  The bride said to the groom, “Be my husband by the consent of the 
Bet Din of                according to the law of Moses and Israel.  I will cherish and respect you and 
work for our mutual sustenance, living with you as your wife.”  Bride and groom have promised to 
establish a Jewish home from this day forth.  They have committed themselves to the covenant of 
marriage written this day between them.  The symbolic acquisition by the groom and bride, with 
regard to everything written and explained above, has been performed.  All herein written is valid 
and binding.

דע                                                             םואנ                                            

דע                                                             םואנ

 Groom                                                       ןתחה
Bride                                                        הלכה

Rabbi                                                         ברה 


