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with protective clause

שבעים               מאות  שבע  אלפים  חמשת  בשנת   __________ לחודש   __________  ,  __________ ביום 
־לבריאת העולם - למנין שאנו מונים כאן בעיר__________אשר במדינת_____________ , אנו מעי
־דים שהחתן,______________ אמר לה______________רוצה אני שתתחתני איתי כדת משה ויש

ראל שתהיי חברתי ואשת בריתי ואני אעבוד אזין ואוקיר אותך כדרך גברים יהודים ואתן לך 
ואקיים יחסי אישות אתך כאורח כל ארעא, ושהכלה  ______________ מזונך כסותך סיפוקיך 
אמרה לו ______________רוצה אני שתתחתן איתי כדת משה וישראל, שתהא חברי ואיש בריתי 
ואני אעבוד אזין ואוקיר אותך כדרך נשים יהודיות ואתן אני לך מזונך כסותך וסיפוקיך ואקיים 
יצא  נישואיהם בבית משפט אזרחי או אם  יתבטלו  ואם  יחסי אישות אתך כאורח כל ארעא. 
אחד מהם מביתם בכוונה לנתק את הנישואים וגרו בנפרד שנים עשר חודשים, ואם שלח הוא 

־לה גט כדין משה וישראל, אז נישואים אלה יהיו שרירים וקיימים. ואם לאחר שנים עשר חו
־דשים לא שלח הוא לה גט כדת משה וישראל, אז יהיו נישואים אלה בטלים ומבוטלים מעי
כתו ______________, אחריות לשטר  והכלה      ,______________ עליהם החתן  וקיבלו  ־קרם.  

בה זה כחומרת כל שטרי הכתובות העשויים כתקנת חכמינו זכרונם לברכה.  כל מה שכתוב 
הכלה  ומן   ,______________ מרת  עבור    ______________ מהחתן  ידינו  על  נקנה  לעיל  ומפורש 
וקיים. שריר  והכל  בהם,  לקנות  שכשר  בכלים   ______________ אדון  עבור   ,  ______________
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On the ___ day of the week, the  ___ day of the month of ___ in the year ___, corresponding to the 
___ of _____ in the year _____, in ___, ___, ______, (son/daughter) of ______ and ______, and 
______, (son/daughter) of ______ and ______, entered into the holy covenant of marriage before 
God and these witnesses. With joyful hearts, each vowed to the other: “I consecrate you to me as my 
loving spouse according to the laws of Moses and the traditions of our people. Our lives shall be forever 
intertwined. I will love you deeply, trust in you completely, and listen to you compassionately. I will strive 
each day to strengthen our relationship to its fullest potential and to honor your needs and dreams.” 
And ____ and ____ pledged together: “We promise to comfort, nourish, and support one another. 
In times of happiness, we will cherish each other; through life’s storms, we will shelter each other. 
We will be slow to anger and quick to forgive, and we shall grow ever closer as beloveds and friends. 
My commitment to you, and yours to me, binds us together. From this day forward, we are as one.”
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