
 

     
COVENANT OF LOVING PARTNERS 

Offered by the Conservative Movement's Rabbinical Assembly, Spring 2012 
 

 ב___ בשבת, ___יום לחודש _________, שנת חמשת אלפים ושבע מאות ו______ למנין שאנו מונים כאן
 ב_________ במדינת _______, אמרו _________ ו_________ בפני עם ועדה בהצהרה קדושה: יהא ידוע

 בזה שנקשרו נפשותינו זו בזו בקשרי אהבה ומסירות הדדית, ובכוונתנו בעזרת יי להיות נאמנים זה לזה באופן
 בלעדי כל ימי חיינו עלי אדמות, כמו ששנו רבותינו, יקנה אדם חבר לעצמו שיאכל עמו וישתה עמו ויקרא עמו וישנה

 עמו ויגלה לו כל סתריו, סתרי תורה וסתרי דרך ארץ. אנחנו נשתתף מן היום הזה והלאה בשיתוף גמור כראוי
 באושר ובלב שלם ונקיים משק בית משותף. נהיה זה לזה רעים אהובים ונוקיר ונכבד ונפרנס ונסעד זה את זה

 ביושר ובאמונה. בעזרת יי במעוננו ישרו אהבה ואחווה שלום ורעות ונזכה לטפח יחד את מורשת היהדות, אהבת
 ישראל וכבוד הבריות. כל מה שכתוב ומפורש לעיל נאמר ונעשה לפנינו, והכל שריר וקים.

 
On ____, the _____ of _____, two thousand _____, here in ______, ______, we, 
______________ and ______________, before the people and the congregation make this holy 
declaration: “Let it be known that our souls are bound one to the other with bonds of love and 
mutual devotion, and that it is our intention, with God’s help, to be exclusively faithful to each 
other all the days of our lives upon this earth. As our Sages taught: A person should find a 
partner with whom to eat, drink, read, study, sleep, and share every secret, secrets of Torah 
and secrets of life. We shall share from this day a complete partnership, joyfully and 
wholeheartedly establishing a household in common with moral and financial responsibilities for 
one another. We shall be loving partners for each other and will cherish, respect, sustain and 
assist one another in righteousness and faithfulness. With God’s help may our dwelling be filled 
with love and harmony, peace and companionship, and may we be privileged to nurture 
together our Jewish heritage, our love for our fellow Jews and the dignity of every creature.” We, 
the witnesses, attest that everything that is written and specified above has been done in our 
presence and is valid and effective. 
 
 


