
 תאירבל               ו םיעבשו תואמ עבשו םיפלא תשמח תנש                שדחל                     ב תבשב                 ב
                ןב                    ןתחה ןתחהש  םידע  ונא תינופצה הקירמא תנידמב                                ב ןאכ ןינומ ונאש ןינמל םלוע
  ןוזאו  דבכאו    ,,ךרובע  דובעא  ינאו    ,,לארשיו  השמ  תדכ  השאל  יל  ייה                                תב              הלכל הל רמא
  ךיתוסכו  ךיתונוזמ  ךל  קפסאו  ..הנומאב  ןתוא  םיסנרפמו  םינזו  םידבכמו  םהיתושנ  רובע  םידבועה  םיידוהי  םירבג  טפשמכ    ,,ךתוא  סנרפאו
  רשק  קתני  הלילחו  סח  הרקמב  םא  ןנברדמ  ךל  יוארה  האמ  םיזוז  ףסכ  ךל  ןתאו  ..םלועה  לכ  ךרדכ  ךתא  החפשמ  ייח  היחאו  ךיקופסו
  רטש  תוירחא  ןתחה              רמא  ךכו    ..השאל  ול  התיהו  המיכסה                        הלכה    ..ךינפל  תומאש  הרקמב  וא  טג  ידי  לע  ןיאושינה
  ינא  דיתעשו  םנינקב  יתיכזש  םימשה  לכ  תחת  יל  שיש  םינינקו  םיסכנ  תדמח  בטימ  לכמ  ערפהל  ירחא  ישרוי  לעו  ילע  יתלבק  הז  הבותכ
  ןמ  וליפאו  ינממ  הז  הבותכ  רטש  םהמ  עורפל  םיברעו  םיארחא  ויהי  םלוכ  תוירחא  םהל  ןיאשו  תוירחא  םהל  שיש  םיסכנ  םנינקב  תוכזל
  םייושעה  תובותכ  ירטש  לכ  רמחכ  ןתחה                    וילע  לבק  הז  הבותכ  רטש  רמחו  םלועלו  הז  םוימ  יתומ  רחאלו  ייחב  יפתכ  לעש  המילגה
  סנרפאו  ןוזאו  דבכאו  ךרובע  דובעא  ינאו  יל  ידודו  ידודל  ינא                          ןתחל  ול  הרמא                        הלכהו    ..הכרבל  םנורכז  ונימכח  ןוקתכ
  התאש  ןמז  לכב  וא  ונתחפשמ  תא  סנרפאו  ןוזאו  דובעא  ירקיע  ןפואב  ינאש  דחי  םיכסנש  ןמז  לכ  ךיקופסו  ךיתוסכו  ךיתונוזמ  ךל  ןתאו  ךתוא
                          הלכהו    ..שיאל  הל  היהו  םיכסה                      ןתחה      ..םלועה  לכ  ךרדכ  ךתא  החפשמ  ייח  היחאו  ונתחפשמ  תא  סנרפלו  ןוזלו  דובעל  לכות  אל
  םיתאמ  ךל  ןתא  ונתחפשמ  תא  תסנרפמ  ירקיע  ןפואב  ינאש  ןמזב  טג  ידי  לע  ןיאושינה  רשק  קתניש  הלילחו  סח  הרקמב  הרמאו  הבייחתה
  םיסכנ  תדמח  בטימ  לכמ  ערפהל  ירחא  ישרוי  לעו  ילע  יתלבק  הז  הבותכ  רטש  תוירחא  הלכה                      הרמא  ךכו    ..ףורצ  ףסכ  םיקוקז
  ויהי  םלוכ  תוירחא  םהל  ןיאשו  תוירחא  םהל  שיש  םיסכנ  םנינקב  תוכזל  ינא  דיתעשו  םנינקב  יתיכזש  םימשה  לכ  תחת  יל  שיש  םינינקו
  הז  הבותכ  רטש  רמחו  םלועלו  הז  םוימ  יתומ  רחאלו  ייחב  יפתכ  לעש  המילגה  ןמ  וליפאו  ינממ  הז  הבותכ  רטש  םהמ  עורפל  םיברעו  םיארחא
  הלכה            ו  ןתחה                        ומיכסהו    ..הכרבל  םנורכז  ונימכח  ןוקתכ  םייושעה  תובותכ  ירטש  לכ  רמחכ  הלכה                      הילע  הלבק
  וא  הז  לכויש  הנידמה  תואכרעב  םהלש  ןיאושינה  רשק  קתונ  רבכ  םא  וא  םהלש  ןיאושינה  רשק  קותנ  שקבל  םהמ  דחא  בל  לע  הלעי  םאש
  ידכ  וניד  קספל  םהינש  ותייצישו  וחוכ  אב  וא  הקירמאב  םינברל  שרדמה  תיב  לשו  םינברה  תסנכ  לש  ןידה  תיבל  תלוזה  תא  ןימזהל  וז
                              ןמו  הלכה              ל  ןתחה                          ןמ  ןינק  ונלבקו  תורטש  יספטכ  אלו  אתכמסאכ  אל    ..הרותה  יניד  יפל  תויחל  םהינשל  רשפאל
..םייקו  רירש  לכהו  ןינק  וב  תושעל  רשכה  ילכב  ליעל  שרופמו  בותכש  המ  לכ  לע                            ןתחל  הלכה

דע                                                             םואנ                                            

דע                                                             םואנ

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 according to the 
laws and traditions of Moses and the Jewish People. I will work on your behalf and will honor, sustain, and support 
you according to the practice of Jewish husbands, who work faithfully on behalf of their wives and honor, sustain, 
and support them. And I obligate myself to give you the sum of 200 zuzim to which you are entitled by the Torah, in 
case, God forbid, that I give you a divorce or that I die. And I will provide your food, clothing, and necessities, and I 
will live with you in marital relations according to universal custom." And the bride,                   , consented and 
became his wife. And the bridegroom,                    , said: "The responsibility for this marriage contract I take upon 
myself and my heirs after me." We witness that the bride,                         said to the bridegroom,                              : "I 
am my beloved's and my beloved is mine. And I pledge that I will work for, support, honor, and maintain you, and 
will provide your food, clothing, and necessities at any time and every time when we may mutually agree that I will 
work for, support, and provide for our family as the principle provider, or at any time when you may be unable to 
work for and support our family. And I will live with you in marital relations according to universal custom." And                             
consented and became her husband. Further, the bride, pledged and said: "In the event, God forbid, that there is a 
divorce, I will give you an additional sum of 400 zuz." And the bride, bride's name, said: "The responsibility for this 
Ketubah this additional sum, I take upon myself." The bridegroom, and the bride,further agreed that should either 
contemplate the dissolution of their marriage, or following dissolution of their marriage in the civil courts, each may 
summon the other to the Beit Din of the Rabbinical Assembly and the Jewish Theological Seminary of America, or its 
representative, and that each will abide by its instructions so that throughout life each will be able to live according 
to the laws of the Torah. This contract is not to be regarded as mere rhetoric or as a perfunctory legal form. We have 
performed the act which in Jewish law makes the obligations of this document legally binding on the part 
of                     , the bridegroom, to                           the bride, and on the part of                                , the bride, 
to                           , the bridegroom, with an instrument fit for that purpose in order to confirm all that is stated and 
specified above, which shall be valid and immediately effective.

 Groom                                                       ןתחה
Bride                                                        הלכה

Rabbi                                                         ברה 


