
 םלוע תאירבל             ו םיעבשו תואמ עבשו םיפלא תשמח תנש            שדחל                 ב תבשב            ב

  :ןתחל תרמוא                       תב          הלכה תינופצה הקירמא תנידמב                   ב ןאכ ןינומ ונאש ןינמל

 תוידוהי םישנ טפשמכ דובכב ךדעסאו ךנוזא ךחלפא ךל הנמאנ היהא ינאו לארשיו השמ תדכ וז תעבטב יל שדוקמ התא ירה

 יל תשדוקמ תא ירה  :הלכל רמוא                                     ןב             ןתחה  .אטשוקב ןהילעב תא תובהואה

 םהיתושנ תא םיבהואה םיידוהי םירבג טפשמכ דובכב ךדעסאו ךנוזא ךחלפא ךל ןמאנ היהא ינאו לארשיו השמ תדכ וז תעבטב

 ותוער תא שיא ךומסל ונתאמ דחא לכ לש ותוישיאב דחוימה תא רענל וז םע הז םייולגו םינכ תויהל םיחיטבמ ונחנא  .אטשוקב

 ונדואמ לכב לדתשהל לכמ רתויו םהב ונחנש הנובתבו המכחב םיפתוש תויהל החמש תועשבו רעצ תועשב םייחה ירגתאב

 םידעומהו םינמזה וב תיב ,הרוש הניכשה וב תיב םיקהל ונילע םילבקמ ונחנא  .ודועיי תא גישהל ונתאמ דחא לכל רשפאל

 תורנ וב ,םיקיתע םינוגינ םידהדהמ וב תיב ,םידסח תולימגלו הקדצל הרות-דומלתל שדקומ תיב ,ידוהיה תשרומה יפ לע םיגוחנ

 תונוטלשה ידי לע ורשוא הלא םיאושינ  .לארשי םעלו לארשי ללכב הילוח הוהמה תיב ,ןחלושה תא םירטעמ שודיקל ןייו

.םייקו רירש לכהו              ב םייחרזאה

We witness that 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                             , says to 
the groom:  With this ring you are consecrated unto me as my husband, according to the tradition of Moses 
and the Jewish people.  I shall treasure you, nourish you, support you and respect you as Jewish women have 
devoted themselves to their husbands, with integrity.  The groom,                     , son of                     
and                                , says to the bride:  With this ring you are consecrated unto me as my wife, according 
to the tradition of Moses and the Jewish people.  I shall treasure you, nourish you, support you and respect 
you as Jewish men have devoted themselves to their wives, with integrity.  We promise to try to be ever open 
to one another while cherishing each other’s uniqueness; to comfort and challenge each other through life’s 
sorrow and joy; to share our intuition and insight with one another; and above all, to do everything within 
our power to permit each of us to become the persons we are yet to be.  We also pledge to establish a home 
open to the spiritual potential in all life; a home wherein the flow of the seasons and the passages of life are 
celebrated through the symbols of Jewish heritage; a home filled with reverence for learning, loving, and 
generosity; a home wherein ancient melody, candles, and wine sanctify the table; a home joined ever more 
closely to the community of Israel. This marriage has been authorized also by the civil authorities 
of                            .  It is valid and binding.

דע                                                             םואנ                                            

דע                                                             םואנ

 Groom                                                       ןתחה
Bride                                                        הלכה

Rabbi                                                         ברה 


