ב

)(day

בשבת )(day of month

יום לחדש

שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ו

לבריאת עולם כאן

)(city, state

)(your names

נתנו תוקף לאהבתם זה לזה באומרם :בטבעות אלה אנו מקדשים את אהבתנו .יהיו
לבותינו שזורים זה בזה במארג של אמון ותקווה .שיהיו חיינו מאוחדים ,קשורים
בעבותות של אמונה ,תקווה וכבוד הדדי מונחים לאורה של התורה .שנפעל תמיד
בענווה ובנועם ,בשוויון וברעות זה עם זה ,ויחד עם זאת שנוכל להתמיד להשכיל
ולהתפתח כישויות עצמאיות .מי יתן שהאהבה שלנו תהיה משענת בכל יום וגם תעשיר
עיתות של חדווה .שנזכור תמיד שהחיים הם הרפתקה ,ושביחד אנו חזקים יותר מאשר
כל אחד לחוד .אנו מבטיחים לבנות בנין עדי-עד ,בית חם ואוהב ומלא אמון ,נדיבות
ויראת כבוד .בית שיהיה בו מקום לרגש ורגישות ,בית מכובד ומועשר במנהגי המסורת
היהודית ומבורך בשלום כתובה זו ניתנה מרצון ומאושרת בהתאם למסורת היהודית
וחתומה באהבתנו הפלאית .אני לדודי ודודי לי

On the

day of the week, the

day of the month

the groom,
and the bride,

daughter of

son of

in
,

,

a!rmed their love for each other saying: With these rings we make our love sacred.
Let our hearts be interwoven in a flowing tapestry of hope and trust. Let our lives be
united, bound by faith, hope and mutual respect and guided by the teachings of the
Torah. May we always act with humility and kindness towards each other as equals
and best friends. May we also continue to learn and grow as individuals. let love
comfort our quiet times and also enrich our times of joy. Let us always remember
that life is an adventure and we are stronger together than we are apart. We promise
to create a warm and loving home filled with trust, generosity and a reverence for all
life; a place for passion and compassion; sweetened and honoured by the traditions
of our Jewish heritage and blessed with Shalom. I am my beloved's and my beloved
is mine. This ketubah has been freely given and is accepted in accordance with
Jewish tradition and sealed with the miracle of our Love.

Witness
O!ciant

Witness

