
KETUBA 
A NUPTIAL COVENANT 

  

 

On the _____________ day of the week, the _____________ day of 

______________, _______________, in _______________, _______________.                                     

We, ___________, daughter of ___________ and ___________, and __________ 

son of ______________ and ______________, in the presence of family and friends, 

join  

together in marriage.  

 

We promise to cherish each other's uniqueness and ever to be open to one another. 

As together we participate in our joys, so will we comfort and encourage one another 

in life's sorrows. Our creativity and insight will grow in the sharing; and we dedicate 

ourselves to mutual realization of who we are and who we are yet to be.  

 

We pledge to establish a home open to the divine potential all life bears; a home in 

which the flow of seasons and passages of life are celebrated through the symbols 

born of our Jewish heritage; a home filled with reverence for learning, loving, and 

generosity; a home in which sacred melodies, candles, and wine sanctify the table; a 

home in living relation to the community of Israel.  

 

Bride: ______________________   Groom: _____________________  

Witness: ____________________   Witness: ____________________  

Rabbi: ______________________  



 

אוהיו, שבמדינת  אייר תשנ"ב, כאן בסינסינטי  באחד בשבת, בכ"ט בחודש   

 

ומשה הלוי,אנחנו, דבורה בת הרב יוסף ז"ל ורייזל, וחיים ישראל בן ברוכה   

משפחתנו ויקירינו: עומדים תחת החופה לפני   

 

של האחר(ת) הננו מבטיחים להכיר בחיבה את היחידות   

שנשתתף ביחד תמיד גלויי לב זה לזו וזו לזה: כמו  ולהיות   

את זו במצוקות החיים: את זה וזה  בשמחותינו, כך ננחם ונעודד זו   

שלנו יפרחו כשאנו נו שלנו וטביעת עין  היוצר  טלים חלק בהםכוח   

ביחד: ונקדיש את עצמנו להתגשמות הדדית, אי מזה באנו ואנה נלך:-  

 

שמורים היקום, בית בו  אשר בכל  האלוהי  פתוח לכח  אשר  מבטיחים לקיים בית  אנו   

ממורשתנו היהודית: שנולדו  זרם העונות והליכות החיים על ידי הסמלים   

בו זמירות ונרות, בית מלא הערצה ללימוד, לאהבה, ולגמילות חסדים: בית  

שיעמוד ביחס חי לקהילת ישראל: שולחננו, בית  את  מקדישים  יין וחלה   
 

	   
 

	  


