לבריאת עולם למנין שאנו מונין

יום לחדש שנת חמשת אלפים ושבע מאות וששים ו
בשבת ב
ב
 בפנינו העדים החתומים מטה,במדינת אמריקה הצפונית
כאן
בן
להחתן מר
למשפחת
בת
אמרה הכלה מרת
היה לי לאישי כדת משה וישראל ואני אוקיר ואכבד אותך בנות ישראל המוקירות ומכבדות את אנשיהם באמנה וביושר והחתן קבל
את הקידושים שלה
בת
להכלה מרת
למשפחת
בן
אמר החתן מר
היי לי לאשתי כדת משה וישראל ואני אוקיר ואכבד אותך כדרך בני ישראל המוקירים ומכבדים את נשיהם באמונה וביושר והכלה
קבלה את הקידושים שלו
 כן.ואחריות סדרי ממנות ושאר קנינים והבטחות שביניהם כתובים על שטרות מיוחדים שיתוקנו מזמן לזמן כפי השתנות תנאי כלכלתם
קבלו עליהם בקנין גמור מהיום והשטר הזה מקיים זאת ככל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בבנות ישראל דלא דאסמדתא במאני
! והכל שריר וקיים.דכשר למקני ביה
החתן והכלה הבטיחו בנאמנות ונדיבות לב זה לזו וזו לזה להשתדל לשתף את חייהם להשתלמות והתפתחות אישיית ולעזרה וגילוי
.דעת הדדיים ולזכרון הבטחה זו כתבו עוד כתב הוראה עם פרטים העומדים לבקורת מזמן לזמן כפי הצורך בהסכמת שניהם
החתן והכלה נשאו רינה ותפילה שהשי‘‘ת יצרף שאיפתם למעשיהם שיהיו שמים לב האחד אל השני וששכם אחד יעלו ויבואו ויגיעו
 אנו העדים קרוביהם וחבריהם.לסדר חיים בו ימלאו צורכי התודעה והרגש הגוף והנפש בתוך שלום בית ונחלת היהדות ועם ישראל
. הנשואין האלה אושרו גם כן על ידי השלטונות האזרחיים.והשושבינים ענינו ואמרנו אמן כן יהי רצון
עד
עד

נאום
נאום
על זה באנו אנו אל החתום
נאום החתן
נאום הכלה
נאום הרב המסדר

We witness that on the
day of the week, the
day of the month of
, in the
year
, corresponding to the
day of
,
, as we reckon
here in
,
the bride,
daughter of
and
, promised the
groom,
, son of
and
,:: You are my husband according to the tradition of Moses and
Israel. I shall cherish you and honor you as is customary among the daughters of Israel who have cherished and
honored their husbands in faithfulness and in integrity. The groom,
, promised the
bride,
: You are my wife according to the tradition of Moses and Israel. I shall cherish you and honor
you as is customary among the sons of Israel who have cherished and honored their wives in faithfulness and in
integrity. Financial contracts and social responsibilities and promises that are between them are written on other
documents which will be re-evaluated from time to time according to the changes in ecomonic and other life
circumstances.
This they accept upon themselves completely with an act of acquisition as of today. And this
document activates this, as all documents which are ketubahs and additional clauses which are customary among the
sons and daughters of Israel. The groom and bride have also promised each other to strive throughout their lives
together to achieve an openness which will enable them to share their thoughts, feelings, and experiences, to be
sensitive at all times to each other’s needs, to attain mutual intellectual, emotional, physical and spiritual fulfillment,
to work for the perpetuation of Judaism and of the Jewish people, in their home, in their family life and in their
communal endeavors.

