On the

we 	

 	


	


	


	


day of

!
!

our

and

!
	


wedding anniversary, 	


	


	


reﬂect on our

lives together as we renew our wedding vows: We aﬃrm our	


commitment to love, comfort and cherish one another, to support each other through	

the challenges and joys of life. We have learned to respect our diﬀerences as we	

gain from our strengths. We promise to continue to learn from one another.	


Today we renew our pledge to maintain a home,imbued with Jewish culture and	

tradition, that embraces the beauty of our heritage. Our home will continue to	


mark the cycles of the seasons and the milestones of life with the rich symbols of	


Judaism - with candles, wine and song. We will nurture a home where our family	

and friends ﬁnd laughter and warmth. With the passage of time, we have a	


deeper appreciation of the verse from the Song of Songs: “I am my beloved’s and	


my beloved is mine.” May this anniversary covenant remind us of the promises	


we made on our wedding day. May we be blessed with many more years together	


in health and happiness.	
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בשנת

!

בשבוע לחודש
ביום
אנו
הוא יום נישואינו ה
: ומבקשים להצהיר. קרובים וידידים יקרים.ניצבים אנו לפניכם
 ברצוננו ובנכונותנו לקבל איש את רעותו,מאוחדים באהבתנו
. ולהוקיר זה את זה, לכבד, לחזק, לשמור,למדנו לאהוב
.מחזקים ומאשרים אנו בזה את מחויבותנו לתמיכה הדדית
 בוגרים ומוכנים צעדנו.בעומדנו יחדיו מול אתגרי החיים
. עידוד וחיזוק יכולתנו המשותפים,אל העתיד תוך כבוד הדדי
.הבטחנו ונמשיך לקיים בית חם רווי בתרבות ומסורת עם ישראל
. ומורשת יהודית, רוח, שמחה, אהבה,בית בו ארוגים לתפארה
 בית בו חוגגים באורה ושירה את,בית בו פועמים בעוז עונות החיים
. ביתנו בית ועד הוא למשפחה וחברים.מועדי ישראל וסמליו
 יהא חג זה לנו.’אני לאהובי ואהובי לי’ הנו החותם שעל לבנו
.לאות ולמשמרתו ולהזכירנו את שהבטחנו זה לזה ביום נישואינו
. באהבה ובריאות,מי יתן ונזכה לשנים רבות של חיים טובים ביחד

