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ב בשבת ב לחודש  שנת חמשת אלפים 
ושבע מאות  למנין כאן ב

 בנוכחות משפחה וחברים, נכנסו 
ו 

הנאהבים תחת ברית הנישואין.

 עם צאתנו לדרכינו המשותפת, אנו מבטיחים לאהוב, להוקיר, לכבד ולהעשיר זה את זו. 
לבבותינו חוברים יחדיו לברית עולם ייחודית שביסודה חברות, הבנה והזדהות. באיחודנו זה, 
זו ברגש,  זה את  נטפח  ולגלות רגישות לצרכיו.  ולתמוך איש ברעהו  אנו מתחייבים להעריך 
רוחניות ותבונה, תוך אימוץ תכונותינו, מעלותינו ומסורותינו השונות. מי ייתן ונצמח יחדיו תוך 
שמירה וטיפוח האומץ הדרוש לכך ותוך נחישות לשקוד ולהתמיד בשאיפותינו. אנו מבטיחים 
לחגוג את השמחות בחיינו בחן ולהתגבר על הקושי בנחישות והחלטיות. מי ייתן ונשכיל לשמר 
את החיבה והחום המעודדים אמון, יושר ותקשורת הדדיים. כשותפים לחיים, נחתור לבניית 
בית המקרין אהבה, שלום, סובלנות וצדקה. בהביטנו זה בעיניה של זו, נגלה עולם חדש ויתקיים 

בנו האמור: “טובים השניים מן האחד.”והכל שריר וקיים.

On the  day of the week, the  day of the month of 
  in the year 57    corresponding to the  day of   
in the year 20  here in   

in the presence of family and friends, the beloveds
 
and   

entered into the covenant of marriage. 

As we embark on life’s journey, we promise to love, cherish, encourage and 
inspire one another. Our hearts fuse together, creating a unique bond with 
friendship and compassion at its core. Through this union, we vow to value and 
support each other, always striving to show sensitivity to each other’s needs. 
We shall nurture one another emotionally, spiritually and intellectually, 
embracing our respective qualities, strengths and heritages. May we continue 
to grow together, maintaining the courage and determination to pursue our 
desired paths. We promise to celebrate life’s joys with grace and overcome 
life’s adversities with tenacity. May we maintain the intimacy that fosters trust, 
honesty and communication. As life partners, we shall strive to build a home 
emanating love, peace, charity and tolerance. Through each other’s eyes, we see 

the world anew: may we be better together. All this is valid and binding.

Bride ______________________________________________________________________________________________________________ כלה

Groom ___________________________________________________________________________________________________________ חתן

Witness ____________________________________________________________________________________________________________ עד

Witness ____________________________________________________________________________________________________________ עד

Officiant ________________________________________________________________________________________________ עורך הטקס
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