
 ונאש ןינמל םלוע תאירבל                     ו םיעבשו תואמ עבשו םיפלא תשמח תנש                שדחל                           ב תבשב              ב
   תב                  ונא תינופצה הקירמא תנידמב                  ב ןאכ ןינומ
 ונתנווכ לע םיזירכמו ,םיבהואה תירב תא ,םידע לש םתוחכונב ,הזב םירשאמ                                ןב                    ו                           
  .לארשיב תיב םיקהל תופתושב רשקתהל
 .חצנל תודמוע ןהו םולשבו הנומאב ותרכנש ונמע לש תומודקה תותירבכ איה השודק תירב               ו            וב ואוביש הז םכסה
 היח שפנ לכ ןיבו םיהולא ןיב םלוע תירב רכזל היתיארו ןנעב תשקה התיהו :רמאנש ,ויאצאצו חונ לא עבשנש תירבכ ,איה הווקתו תוסח תירב
.ץראה לע רשא רשב לכ ןיבו יניב יתומיקה רשא תירבה תוא תאז  :חונ לא םיהולא רמאיו .ץראה לכב
 .םיהולאל םכל היהא יכונאו םעל יל םת“הו :רמאנש ,לארשי םע םע השעש תירבכ איה הלוגס תירב
 ותבהאב תירב דוד םע ןתנוהי תורכיו  .דוד שפנב הרשקנ ןתנוהי שפנו :רמאנש ,ןתנוהיו דוד ותרכש תירבכ תובבל תרשקמה איה תוריסמ תירב
 .ושפנכ ותוא
 דסחבו טפשמבו קדצב יל ךיתשראו .םלועל יל ךיתשראו :רמאנש ,ןויצו לש םהיאושנ תירבכ ,תאזה תירבה איה תידדה הלמחו דסח לש תירב
 .תא תעדיו הנומאב יל ךיתשראו  .םימחרבו
  :וניתובר ונשש ומכ םידידיו םירבחכ הז תא הז ורחבש םיזירכמ                  ו              .               ו             ואובי הבש םיבוהאה תירב יאנת ןלהל
 הרות ירתס ,וירתס לכ ול הלגיו ומע ןשייו ,ומע הנשיו ומע ארקיו ,ומע התשיו ומע לכאיש ומצעל רבח םדא הנקיש דמלמ הז יכ .רבח ךל הנק
  .םלועה ךרד ירתסו
 ינבל תוכיישה תויוכזהו תובוחה לכ תא םהילע םילבקמ                 ו            .רחא בהוא וחקי אלו הזל הז םמצע תא םישדקמ                ו            
  ,הינשה תא דחאה סנרפלו גואדל ,לפטל :החפשמ
,וכרבתי םהב םהידלי לכב הבהאו תוריסמב חפטלו לדגלו   1.
     .                  לש םהידלי/םדלי                    בו  2.
                ו             .םלועה ןוקית לש תירוביצה המישמה יולימב וידחי דובעלו ,החפשמכ קדצו דסח לש םייח תויחל םמצע לע םילבקמ                ו            
 ןובלע ,דובכ-יא ינפמ וז לע הז הנגהבו ,תומל הטונה םהמ ימ לש תונורחאה תוינויגהה (ה)ויתושקב יולימב ,םתעש עיגהב וזל הז ורזעיש םיבייחתמ
 :בותכה תא םמייקב ,ףוסה דע תידדה םינומא תרימשבו ךורב םשפנ (ת)בוהא םע וראשישו ,החנזהו
 .הבהא תוומכ הזע יכ ,ךעורז לע םתוחכ ,ךבבל לע םתוחכ ינמיש

On the           day of the week, the         day of the month of           , in the year        , corresponding to the           day of        ,         , here 
in          ,               ,                    , the Bride,                    , daughter of          and             , and the Groom,                     ,  son of            
and            , confirm in the presence of witnesses a lovers’ covenant between them and declare a partnership to establish a household 
among the people of Israel.
This agreement into which           and            are entering is a holy covenant like the ancient covenants of our people, made in 
faithfulness and peace to stand forever.  It is a covenant of protection and hope like the covenant God swore to Noah and his 
descendants, saying,

When the bow is in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures, all flesh 
that is on earth.  “That,” God said to Noah, “shall be the sign of the covenant that I have established between me and all flesh.”

It is a covenant of distinction, like the covenant God made with Israel, saying
You shall be my people, and I shall be your God.

It is a covenant of devotion, joining hearts like the covenant David and Jonathan made, as it is said:  
And Jonathan’s soul was bound up with the soul of David.  Jonathan made a covenant with David because he loved him as 
himself.

It is a covenant of mutual lovingkindness like the wedding covenant between God and Zion, as it is said,
I will espouse you forever.  I will espouse you with righteousness and justice and lovingkindness and compassion.  I will espouse 
you in faithfulness and you shall know God.

The following are the provisions of the lovers’ covenant into which the bride and the groom now enter:
The bride and the groom declare that they have chosen each other as companions, as our rabbis teach:  

Get yourself a companion. This teaches that a person should get a companion, to eat with, drink with, to study with, to sleep with, 
to confide all one’s secrets, secrets of Torah and secrets of worldly things.

The bride and the groom declare that they are setting themselves apart for each other and will take no other lover.  The bride and the 
groom  hereby assume all the rights and obligations that apply to family members:  to attend, care, and provide for one another
1.  and for any children with which they may be blessed. (optional)
2. and for           , child/children of          . (optional)
The bride and the groom commit themselves to a life of kindness and righteousness as a Jewish family and to work together toward the 
communal task of mending the world.  The bride and the groom pledge that one will help the other at the time of dying, by carrying 
out the last rational requests of the dying partner, protecting each other from indignity or abandonment and by tender, faithful 
presence with the beloved until the end, fulfilling what has been written:  

“Set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm, for love is stronger than death.”
To this covenant we affix our signatures:

                                    : ונתמיתח תא ףרצנ תאזה תירבל  

The partners:                                 
                                                              : םיפתושה

                                                                                           
                                                                                           

The witnesses:                                         
                                                                  : םידעה
 


