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מאות שבע  אלפים  חמשת  בשנת  לחודש   בשבת,   ב  חג,  יום  של  רב   באושר 
        ב 

 

ו 
אמרו את המילים וביצעו את הטקסים אשר איחדו את חייהם והצהירו על אהבתם, בנוכחות ברכות אלוהים 

וכדת משה וישראל.

החברות שבינינו חזקה מכל, אנו התקוות והעתיד זה של זו, אנו ידידים בנפש, ונותנים זה לזו כוחות. בעומדי 
לידך בגאווה, בעיניך אני רואה אהבה, ובלבך אני רואה את חלומותיי, ובהבטחתנו אני רואה איחוד אמיתי 
ואיתן, מוקדש כולו לחמלה, לחסד ולכנות. לא היתה בשום מקום ובשום זמן אהבה כמו שלנו, וסיפורנו יסופר 

ביופי, בחן ועם משמעות. 

אנו מתחייבים לנצור ולסעוד זה את זו, להיענות לאתגרי החיים בכוח שליו ובאומץ-לב, ולאמץ את ברכות 
החיים בהשתאות, שמחה וצחוק. נגדל כל אחד בדרכו ונתענג על החופש הנהדר הצומח מתוך כבוד הדדי. 

בשום מקום ובשום זמן לא יהיה עוד סיפור כמו שלנו.

בריתנו הקדושה שרירה וקיימת.

On this day of great celebration and joy, on the  day of the week, the 
 day of the month of  in the year  which corresponds 

to the  day of  in the year   in  

and 
spoke the words and performed the rites which united their lives and affirmed 
their love in the presence of God’s blessings and in accordance with the laws of 

Moses and Israel.

You are my best friend, my hopes and future, my strength, my soulmate. Standing 
proudly beside you, in your eyes I see my love, and in your heart I see my dreams, 
and in our promise I see a union, true and steadfast, uniquely devoted to compassion, 
kindness and sincerity. Through all time and space, there has been no love like ours, 

and our story will unfold with beauty, grace and meaning. 

We pledge to cherish and sustain each other, meeting life’s trials with quiet strength 
and courage, and meeting life’s blessings with wonder, joy and laughter. We will 
grow as individuals and delight in an elegant freedom born from mutual respect.

Through all time and space, there will be no story like ours.

Our sacred covenant is valid and binding.

Bride _____________________________________________________________________________________________________________ הכלה

Groom __________________________________________________________________________________________________________ החתן

Witness _____________________________________________________________________________________________________________ עד

Witness _____________________________________________________________________________________________________________ עד

Rabbi ______________________________________________________________________________________________________________ הרב
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