
 ןינמל םלוע תאירבל                             ו םיעבשו תואמ עבשו םיפלא תשמח תנש                                                                 שדחל                   ב תבשב      ב
                              ל רמא                                                           רב                                  ןתחה ךיא .תינופצה הקירמא תנידמב                                              ב ןאכ ןינומ ונאש
 יכיתי ריקואו ןוזיאו חלפא אנאו יתירב תשאו יתרבח יוהתד לארשיו השמ תדכ יכיל אבסנתהל אנא יאעב                                                 תב
 לכ חרואכ יכיתול לעימו יכיקופיסו יכיתוסכ יכינוזמ יכיל אנביהיו אטשוקב ןוהישנל ןיסנרפמו ןינזו ןירקומו ןיחלפד ןיאדוהי ןירבוג תוכלהכ
 קדצב יל ךיתשראו םלועל יל ךיתשראו ךיל אבסנתהל אנא תיאעב                             ןידהל היל תרמא                             הלכה ךיאו .אערא
 ןיחלפד ןאדוהי םישנ תוכלהכ ךיתי ריקואו ןוזיאו חלפא אנאו יתירב שיאו ירבח אהתד  .הנומאב יל ךיתשראו םימחרבו דסחבו טפשמבו
 םהילע ולבקו  .אערא לכ חרואכ ךמע בכשימו ךקופיסו ךתוסכ ךנוזמ ךל אנא הבהיו אטשוקב ןוהירבוגל ןיסנרפמו ןינזו ןירקומו
                             הרקיה הלכהו ןנד ןתח                              ןידה ןוהיניב ןונקתאו  .תוערבו םולשב הוחאבו הבהאב והיתיב תי אמייקל אתווצב יפותתשאל
 ןיד תלענהד ידיינ אלד יסכנו ידיינד יסכנ אסרעד ישומשו הריד ישומשו אשובלד ינאמו ןיטישכתו בהזו ףסכ לכד ,אד אתבותכ רטש יאנת
 ירטש לכ רמוחכ אד אתבותכ רטש תוירחא                              הלכהו                              ןתחה םהילע ולבקו  .ןוהירת תולעבב ווהי אד וא
                                    תב                               תרמל ןנד ןתח                                                      רב                              ןמ אנינקו  .הכרבל םנורכז ונימכח ןוקתכ ןייושעה תובותכ
 ביתכד אה לכ לע                                        רב                              רמל                                                            תב                             הלכה ןמו הרקיה הלכה
.ליעל שרופמו

םםייקקוו  ררייררשש  ללככההוו

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 holy covenant of marriage was entered 
into between                             the bridegroom and                              the bride.                             said to                             : Be my friend and woman of 
covenant and I will work and support and honor you as is the way of Jewish men who cherish, honor, support and 
maintain their wives faithfully. I will give you food, clothing and necessities. I will fulfill your desires, wants and 
needs and I will live with you as husband and wife according to universal custom. And                                     agreed to enter into 
a partnership with him. Then                             said to                             , Be my friend and man of covenant and I will work and support 
and honor you as is the way of Jewish women, who cherish, honor, support and maintain their husbands faithfully. I 
will give you food, clothing, and necessities and I will fulfill your desires, wants and needs and I will live with you as 
husband and wife according to the universal custom.                                               agreed to enter into a partnership with her and 
they agreed to establish their home as a place of love and companionship, peace and friendship. Both agreed that all 
the property that either of them brings with them into the marriage, will be in possession of them both. In addition to 
this document, they have signed an agreement which equalizes the religiously binding provisions of the Ketubah. The 
bride and groom have both accepted upon themselves the legal responsibility for this Ketubah. We have preformed the 
act which in Jewish law makes the obligations of this document legally binding on the part of                              to                              and 
on the part of                              to                             , with an instrument fit for the purpose. And everything stated and specified above, 
shall be valid and immediately effective.

   

                                                                                            

Witness                                                                   דע                              Witness                                                                  דע             

                                                                                            

Groom                                                                 ןתחה                              Bride                                                                  הלכה             

                                                                                     

              Rabbi ברה                                         


