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 ב בשבת ב לחודש  שנת חמשת אלפים שבע מאות  לבריאת עולם מניין שאנו מונים כאן ב
בן  שהחתן עדים  אנו  במדינת    

 לבית  אמר לה לכלה   בת  לבית
   היי לי לאשה כדת משה וישראל ואני אעבוד עבורך ואכבד ואזון ואפרנס אותך כמשפט גברים יהודיים העובדים עבור נשותיהם ומכבדים 
וזנים ומפרנסים אותן באמונה. ואתן לך כסף כתובתך מאתים זוזים הראוי לך מן התורה ומזונותיך וכסותיך וסיפוקיך ואחיה חיי משפחה אתך כדרך כל־
העולם. והכלה  בת  אמרה לחתן  בן  היה לי לאיש כדת 
באמונה.  אנשיהם  ומפרנסות את  וזנות  ומכבדות  אנשיהן  עבור  יהודיות העובדות  נשים  כמשפט  אותך  ואפרנס  ואזון  ואכבד  עבורך  אעבוד  ואני  וישראל  משה 
ואתן לך כסף כתובתך מאתים זוזים הראוי לך מדברי חכמים ומזונותיך וכסותיך וסיפוקיך ואחיה חיי משפחה אתך כדרך כל־העולם. סך הכל ארבע מאות 
בת    זוזים. ישלטו בנכסיהם שווה בשווה. וכך אמרו  בן  החתן ו
בקנינם  שזכינו  כל־השמים  תחת  לנו  שיש  וקנינים  נכסים  חמדת  מכל־מיטב  להיפרע  אחרינו  יורשינו  ועל  עלינו  קבלנו  זאת  כתובה  שטר  אחריות  הכלה 
וערבים לפרוע מהם שטר כתובה זה ממנו ואפלו מן הגלימה  יהיו אחראים  נכסים שיש להם אחריות ושאין להם אחריות, כולם  ושעתיד אנו לזכות בקנינם, 
החתן  בן   עליהם   קיבלו  זה  כתובה  שטר  ואחריות  ולעולם.  זה  מיום  מותינו,  ולאחר  בחיינו  כתפינו,   שעל 
בת  הכלה כחומר כול שטרי כתובות שנוהגים בבית ישראל העשויים כתיקון חכמינו זכרונם לברכה. החתן והכלה  ו
והתחייבו  בן  החתן ו בת  הכלה הדדית לבנות בית בישראל 
 בו ישרו אהבה ואחווה שלום ורעות. והסכימו  בן  החתן ו בת  
הכלה שאם יעלה על לב אחד מהם לבקש ניתוק קשר הנשואין שלהם, או אם כבר נותק קשר הנישואין שלהם בערכאות המדינה, שיוכל זה או זו להזמין את־הזולת לבית הדין 
 של כנסת הרבנים או בא־כוחו, ושיציתו שניהם לפסק־דינו כדי לאפשר לשניהם לחיות לפי דיני התורה. לא כאסמכתא ולא כטופסי שטרות. וקבלנו קנין מן  בן
  החתן ל בת  הכלה ומן  בת  הכלה 

בן  על כל־מה שכתוב ומפורש לעיל בכלי הכשר לעשות בו קנין, והכול שריר וקים. לחתן 

נאום _____________________________________________________________________________________ עד)ה( 

נאום _____________________________________________________________________________________ עד)ה(

We testify that on the  day of the week, the  day of the month of , in 
the year five thousand seven hundred , corresponding to the  day of , 
here in  in the country of , the groom,  the son of 

 of the family of , said to the bride,  the daughter of 
 of the family : “Be my wife according to the laws and traditions of Moses and the 

Jewish people. I will work on your behalf and honor, sustain, and support you according to the practice of Jewish men, who 
faithfully work on behalf of their wives and honor, sustain and support them. I obligate myself to give you the sum of 
200 zuzim as the money for your ketubbah, to which you are entitled according to biblical law. I will provide your food, 

clothing and necessities, and I will live with you in marital relations according to universal custom.” 

And the bride  the daughter of  said to the groom  the son 
of : “Be my husband according to the laws and traditions of Moses and the Jewish people. I will 
work on your behalf and honor, sustain, and support you according to the practice of Jewish women, who faithfully work 
on behalf of their husbands and honor, sustain and support them. I obligate myself to give you the sum of 200 zuzim as 
the money for your ketubbah, to which you are entitled according to rabbinic law. I will provide your food, clothing and 

necessities, and I will live with you in marital relations according to universal custom.” 

For a total of 400 zuzim. They will control their property equally.

The groom , and the bride  said: “We take upon ourselves, and our heirs after us, the 
obligation of this ketubbah to be paid from the best part of all our property, real and personal, that we now possess or 
may hereafter acquire. From this day forward, all our property, wherever it may be, even the mantle on our backs, shall 

be mortgaged and liened for the payment of this ketubbah, whether during our lifetime or thereafter.” 

, the groom, and , the bride, took upon themselves all the obligations and strictures 
of this ketubbah, as is customary with other ketubbot made for Jewish men and women in accordance with the enactment 

of our sages, may their memory be for a blessing.

 the son of , the groom, and  the daughter of 
, the bride, agreed to build a house in which love and companionship, peace and friendship will abide.

 the son of , the groom, and  the daughter of 
, the bride, further agreed that should either contemplate dissolution of the marriage, or 

following the dissolution of their marriage in the civil courts, each may summon the other to the Bet Din of The 
Rabbinical Assembly, or its representative, and that each will abide by its instructions so that throughout life each 
will be able to live according to the laws of the Torah. This ketubbah is not to be regarded as mere rhetoric or as a 
perfunctory legal form. We have performed the act which in Jewish law makes the obligations of this document legally 
binding on the part of , the groom, to  , the bride, and on the part of the bride, 
 , to , the groom, with an instrument fit for that purpose, in order to confirm all that 

is stated and specified above, which shall be valid and immediately effective.

Groom _________________________________________________________________________________________________________________ חתן

Bride ____________________________________________________________________________________________________________________ כלה 

Rabbi __________________________________________________________________________________________________ הרב)ה( מסדר)ת( הכתובה
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