
Ktubah Morocco version-1 size: 20”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                           עדנאום                                           עד



Ktubah Morocco version-2 size: 20”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד



Ketubah Arabesque version-1 size: 17”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                                     עד

נאום                                                     עד



Ketubah Arabesque version-2 size: 20”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד



Ketubah Arabesque version-3 size: 20”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד



Ketubah Arabesque version-4 size: 24”x24”

ם י ת ש  ו
 אלפים ושבע מאות ושבעים

 למנין שלשה עשר יום לחודש תמוז שנת חמשת
  לטאראנטא אונטאריו במדינת קאנאדא לבריאת עולם

 לחודש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושתים
 אונטאריו במדינת קאנאדא לבריאת עולם למנין שלשה עשר יום

 יום לחודש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושתים  לטאראנטא
 הסמוכה לטאראנטא אונטאריו במדינת קאנאדא לבריאת עולם למנין שלשה עשר

 וואן הסמוכה עולם עונים כאן קאנקורד וואן הסמוכה עולם עונים כאן קאנקורד וואן
 למנין שלשה עשר יום לחודש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושתים

 עונים כאן קאנקורד וואן הסמוכה לטאראנטא אונטאריו במדינת קאנאדא לבריאת עולם
 עולם למנין שלשה עשר יום לחודש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושתים
 עולם עונים כאן קאנקורד וואן הסמוכה לטאראנטא אונטאריו במדינת קאנאדא לבריאת
 עולם למנין שלשה עשר יום לחודש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושתים
 עונים כאן קאנקורד וואן הסמוכה לטאראנטא אונטאריו במדינת קאנאדא לבריאת

 שלשה עשר יום לחודש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושתים עולם
 וואן הסמוכה לטאראנטא אונטאריו במדינת קאנאדא לבריאת עולם למנין

 שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושתים עולם עונים כאן קאנקורד
 במדינת קאנאדא לבריאת עולם למנין שלשה עשר יום לחודש תמוז

 עולם עונים כאן קאנקורד וואן הסמוכה לטאראנטא אונטאריו
עולם עונים כאן קאנקורד עולם

נאום                                                     עד

נאום                                                     עד



Ketubah Arabesque version-5 size: 24”x24”

             




             

        

    
               
               
     

              
              
                 
         







Ketubah Leafs version-1 size: 20”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עד

נאום                                             עד



Ketubah Leafs version-2 size: 20”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עד

נאום                                             עד



Ketubah Leafs version-3 size: 20”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד



Ketubah Celtic - size: 20”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד



Ketubah Gold Rose - size: 20”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד



Ketubah Floral version -1 - size: 20”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד



Ketubah Shield - size: 20”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עד

נאום                                             עד



באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד

Ketubah Columns - size: 20”x24”



Ktuba Vintage-1 - size: 24”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד



באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד

Ktuba Ribbon-1 - size: 20”x24”



באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד

Ktuba Retro - size: 20”x24”



באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עדנאום                                             עד

Ktuba Ribbon-2 - size: 20”x24”



Ktubah Roses size: 24”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עד

נאום                                             עד



Ktubah Tree of Life-1 size: 24”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עד נאום                                             עד

נאום                                             עד נאום                                             עד



Ktubah Tree of Life-2 size: 24”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
נאום                                             עדומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים. נאום                                             עד

נאום                                             עד נאום                                             עד



באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
נאום                                             עדומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים. נאום                                             עד

נאום                                             עד נאום                                             עד

Ktubah Tree of Life-3 size: 24”x24”



Ktubah Tree of Life-4 size: 24”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עד

נאום                                             עד

נאום                                             עד

נאום                                             עד



Ktubah Tree of Life-5 size: 24”x24”

באחד בשבת יום אחד לחדש תמוז שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים
ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מנין כאן בטאראנטא במדינת קנדה
איך החתן צבי יהודה בן חיים אהרן המכונה ריבאי אמר לה להדא מתרכתא
רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא
אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין
וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי רחל רויטל מתרכתא דא ליה
לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו צבי יהודה
חתן דנן בחמישים זקוקים כסף צרוף וצבי צבי יהודה חתן דנן והוסיף לה מן
דיליה עוד חמישים זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאת זקוקים כסף
צרוף וכך אמר צבי יהודה חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין
וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר
כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי
ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן
ותוספתא קבל עליו צבי יהודה חתן דנן כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות
דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חכמינו ז”ל דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי  מן צבי יהודה בן חיים אהרן המכינה ריבאי חתן דנן
למרת רחל רויטל בת משה המכונה וואנונו מתרכתא על כל מה דכתוב
ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה הכל שריר נכון וקים.

נאום                                             עד

נאום                                             עד

נאום                                             עד

נאום                                             עד


