
                 ו םיששו תואמ עבשו םיפלא תשמח תנש                  שדחל                             ב תבשב            ב

                                           רב              ןתחה ךיא תינופצה הקירמא תנידמב                 ב  ןאכ ןינומ ונאש ןינמל םלוע תאירבל

  יוהתד  לארשיו  השמ  תדכ  יכיל  אבסנתהל  אנא  יאעב                                         תב                            אדהל הל רמא

  יכיתול  לעימו  יכיקופיסו  יכיתוסכ  יכינוזמ  יכיל  אנביהיו  ןיאדוהי  ןירבוג  תוכלהכ  כיל  יכיתי  ריקואו  ןוזיאו  חלפא  אנאו  יתירב  תשאו  יתרבח

  אבסנתהל  אנא  תיאעב                ןידהל  היל  תרמא                    הלכה  ךיאו  .אתווצב  הימיע  יפותתשאל                  תרמ  תאיבצו  .אערא  לכ  חרואכ

  ךתוסכ  ךנוזמ  ךל  אנא  הבהיו  ןאדוהי  םישנ  תוכלהכ  ךיל  ךיתי  ריקואו  ןוזיאו  חלפא  אנאו  יתירב  שיאו  ירבח  אהתד  לארשיו  השמ  תדכ  ךיל

                הדהו  ןנד  ןתח                    ןידה  ןוהיניב  ןונקתאו    .אתווצב  המיע  יפותתשאל                 רמ  יבצו    .אערא  לכ  חרואכ  ךמע  בכשימו  ךקופיסו

  תלענהד  ידיינ  אלד  יסכינו  ידיינד  יסכינ  אסרעד  ישומישו  הריד  ישומשו  אשובלד  ינאמו  ןיטישכתו  בהזו  ףסכ  לכד  ,אד  אתבותכ  רטש  יאנת

  לכ  ןמ  אגלפ  הל  םלשמ  יוהי  ,הנימ  שורפמל  יעביו                  הדהב  היב  יערתי  אל                  ןידה  ןיאדו    .ןוהירת  תולעבב  ווהי  אד  וא  ןיד

  ןיאדו    .ןוהישוכר  לכ  ןמ  אגלפ  היל  תמלשמ  יוהת  ,הינימ  שורפמל  יעבתו                    ןידהב  הב  יערתת  אל                הדה  ןיאדו    .ןוהישוכר

  וא  אדל  ןיד  רדש  יחרי  תיש  רתבל  ןיאדו  ,ןהיאושינ  יקותנל  אתעדא  ןוהתייב  ןמ  ןוהנמ  דח  קפימד  וא  ,אתנידמד  תואכרעב  ןהיאושינ  קתנתתא

  וא  אדל  ןיד  רדש  אל  יחרי  תיש  רתבל  ןיאדו    .ןימייקו  ןירירש  ןיליא  ןיאושינו  ןיליא  ןישודיק  ווהי  ,לארשיו  השמ  תדכ  טג  ןידל  אד  ארדש

                  ןתחה  םהילע  ולבקו    .ארקיעמ  ןילטובמו  ןילטב  ןיליא  ןיאושינו  ןיליא  ןישודיק  ווהי  יזא  ,לארשיו  השמ  תדכ  טג  ןידל  אד  ארדש  אל

  ,ןנד  ןתח  ,         ןמ אנינקו .הכרבל  םנורכז  ונימכח  ןוקתכ  ןייושעה  תובותכ  ירטש  לכ  רמוחכ  אד  אתבותכ  רטש  תוירחא  ,           הלכהו

.םייקו  רירש  לכהו  ליעל  שרופמו  בותכד  המ  לכ  לע  ,          רמל                הלכה  ןמו  ,            תרמל

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                      ,:  I wish to be 
married to you according to the laws/religion of Moses and Israel, so that you should be my friend and woman of 
covenant and I will work and support and honor you as is the way of Jewish men, and I will give you your food, 
clothing and desires/wants/needs and have conjugal relations with you.  And              agreed to enter into a 
partnership with him.  And that the bride,              , said to this man,                       , I wish to be married to you 
according to the laws/religion of Moses and Israel, so that you should be my friend and man of covenant and I will 
work and support and honor you as is the way of Jewish women, and I will give you your food, clothing and desires/
wants/needs and have conjugal relations with you.  And                 agreed to enter into a partnership with her.  And 
this groom                   and this bride                fixed between them the conditions of this ketubah, that all silver, gold, 
jewelry, and articles of clothing, furniture and bedding, moveable and real estate that either of them brings with 
them, shall be in possession of both.  And if                would no longer desire this woman                      and wish to 
separate from her, he will pay her half of all their property.  And if                  would no longer desire this man                     
and wish to separate from him, she will pay him half of all their property.  And if their marriage is sundered by the 
courts of the State, or if one of them leaves their home with the intent of sundering their marriage, and if after six 
months he sends to her, or she sends to him a get according to the laws of Moses and Israel, then this betrothal and 
marriage shall be right and good.  But if after six months, he hasn’t sent her, nor has she sent him a get according to 
the laws of Moses and Israel, then this betrothal and marriage will be null and void from the start.  And the groom                      
and the bride                     accepted upon themselves legal responsibility for this ketubah as weighty as all ketubah 
contracts which are made according to the ordinances of our Sages of blessed memory.

דע                                                             םואנ                                            

דע                                                             םואנ

 Groom                                                       ןתחה
Bride                                                        הלכה



Rabbi                                                         ברה 


