לבריאת
שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ו
לחדש
בשבת ב
ב
בן
במדינת אמריקה הצפונית אנו עדים שהחתן החתן
עולם למנין שאנו מונין כאן ב
 ואכבד ואזון, ואני אעבוד עבורך,היי לי לאשה כדת משה וישראל
בת
אמר לה לכלה
 ואספק לך מזונותיך וכסותיך. כמשפט גברים יהודיים העובדים עבור נשותיהם ומכבדים וזנים ומפרנסים אותן באמונה,ואפרנס אותך
 ואתן לך כסף זוזים מאה הראוי לך מדרבנן אם במקרה חס וחלילה ינתק קשר.וספוקיך ואחיה חיי משפחה אתך כדרך כל העולם
החתן אחריות שטר
 וכך אמר.הסכימה והיתה לו לאשה
 הכלה.הנישואין על ידי גט או במקרה שאמות לפניך
כתובה זה קבלתי עלי ועל יורשי אחרי להפרע מכל מיטב חמדת נכסים וקנינים שיש לי תחת כל השמים שזכיתי בקנינם ושעתיד אני
לזכות בקנינם נכסים שיש להם אחריות ושאין להם אחריות כולם יהיו אחראים וערבים לפרוע מהם שטר כתובה זה ממני ואפילו מן
החתן כחמר כל שטרי כתובות העשויים
הגלימה שעל כתפי בחיי ולאחר מותי מיום זה ולעולם וחמר שטר כתובה זה קבל עליו
אני לדודי ודודי לי ואני אעבוד עבורך ואכבד ואזון ואפרנס
אמרה לו לחתן
 והכלה.כתקון חכמינו זכרונם לברכה
אותך ואתן לך מזונותיך וכסותיך וספוקיך כל זמן שנסכים יחד שאני באופן עיקרי אעבוד ואזון ואפרנס את משפחתנו או בכל זמן שאתה
 והכלה.הסכים והיה לה לאיש
 החתן.לא תוכל לעבוד ולזון ולפרנס את משפחתנו ואחיה חיי משפחה אתך כדרך כל העולם
התחייבה ואמרה במקרה חס וחלילה שינתק קשר הנישואין על ידי גט בזמן שאני באופן עיקרי מפרנסת את משפחתנו אתן לך מאתים
הכלה אחריות שטר כתובה זה קבלתי עלי ועל יורשי אחרי להפרע מכל מיטב חמדת נכסים
 וכך אמרה.זקוקים כסף צרוף
וקנינים שיש לי תחת כל השמים שזכיתי בקנינם ושעתיד אני לזכות בקנינם נכסים שיש להם אחריות ושאין להם אחריות כולם יהיו
אחראים וערבים לפרוע מהם שטר כתובה זה ממני ואפילו מן הגלימה שעל כתפי בחיי ולאחר מותי מיום זה ולעולם וחמר שטר כתובה זה
הכלה
החתן ו
 והסכימו.הכלה כחמר כל שטרי כתובות העשויים כתקון חכמינו זכרונם לברכה
קבלה עליה
שאם יעלה על לב אחד מהם לבקש נתוק קשר הנישואין שלהם או אם כבר נותק קשר הנישואין שלהם בערכאות המדינה שיוכל זה או
זו להזמין את הזולת לבית הדין של כנסת הרבנים ושל בית המדרש לרבנים באמריקה או בא כוחו ושיצייתו שניהם לפסק דינו כדי
הכלה ומן
החתן ל
 לא כאסמכתא ולא כטפסי שטרות וקבלנו קנין מן.לאפשר לשניהם לחיות לפי דיני התורה
.על כל מה שכתוב ומפורש לעיל בכלי הכשר לעשות בו קנין והכל שריר וקיים
הכלה לחתן
עד

נאום

עד

נאום

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

החתן

Bride

הכלה

Rabbi

הרב

