
 ןינומ ונאש ןינמל םלוע תאירבל                             ו םיששו תואמ עבשו םיפלא תשמח תנש שדחל םוי                           ב תבשב                       ב
 הטמ םימותחה םידעה ונינפב ,תינופצה הקירמא תנידמב                      ןאכ
                                               ןב                                              רמ ןתחהל                                              תחפשמל                                          תב                                    תרמ הלכה הרמא
 לבק ןתחהו רשויבו הנמאב םהישנא תא תודבכמו תוריקומה לארשי תונב ךתוא דבכאו ריקוא ינאו לארשיו השמ תדכ ישיאל יל היה
הלש םישודיקה תא
                                                                                             
                                                   תב                                    תרמ הלכהל                                                 תחפשמל                                                        ןב                                  רמ ןתחה רמא
 הלכהו רשויבו הנומאב םהישנ תא םידבכמו םיריקומה לארשי ינב ךרדכ ךתוא דבכאו ריקוא ינאו לארשיו השמ תדכ יתשאל יל ייה
ולש םישודיקה תא הלבק
                                                                                            
 ןכ  .םתלכלכ יאנת תונתשה יפכ ןמזל ןמזמ ונקותיש םידחוימ תורטש לע םיבותכ םהיניבש תוחטבהו םינינק ראשו תונממ ירדס תוירחאו
 ינאמב אתדמסאד אלד לארשי תונבב ןיגהנד תותפסותו תובותכ ירטש לככ תאז םייקמ הזה רטשהו םויהמ רומג ןינקב םהילע ולבק
!םייקו רירש לכהו .היב ינקמל רשכד
 יוליגו הרזעלו תיישיא תוחתפתהו תומלתשהל םהייח תא ףתשל לדתשהל הזל וזו וזל הז בל תובידנו תונמאנב וחיטבה הלכהו ןתחה
.םהינש תמכסהב ךרוצה יפכ ןמזל ןמזמ תרוקבל םידמועה םיטרפ םע הארוה בתכ דוע ובתכ וז החטבה ןורכזלו םיידדה תעד
 ועיגיו ואוביו ולעי דחא םכששו ינשה לא דחאה בל םימש ויהיש םהישעמל םתפיאש ףרצי ת‘‘ישהש הליפתו הניר ואשנ הלכהו ןתחה
 םהירבחו םהיבורק םידעה ונא  .לארשי םעו תודהיה תלחנו תיב םולש ךותב שפנהו ףוגה שגרהו העדותה יכרוצ ואלמי וב םייח רדסל
.םייחרזאה תונוטלשה ידי לע ןכ םג ורשוא הלאה ןיאושנה  .ןוצר יהי ןכ ןמא ונרמאו ונינע םיניבשושהו

דע                          םואנ
דע                     םואנ
םותחה לא ונא ונאב הז לע
ןתחה םואנ
הלכה םואנ
רדסמה ברה םואנ

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.


