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שנת חמשת אלפים ושבע מאות

יום לחודש
בשבת
ב
לבריאת עולם למנין שאנו מונים כאן ב

 החתן,
מקדשים
 והכלה,
 נכבד ונוקיר איש את, בעודנו טווים את חיינו יחדיו בחוט האהבה הנצחי.עצמם בברית הנישואין
 אנו מבטיחים להיות.רעותו ונשתדל למלא את הצרכים הנפשיים והרוחניים של כל אחד מאיתנו
 המחשבות, ולהשתתף בכל החלומות, ליהנות האחד מייחודה של השניה,כנים וגלויים זה עם זו
. אנו מבטיחים להיות רגישים ולהבין זה את זו בשעות השמחות כברגעי העצבות.והרגשות שלנו
 שמחה וגמילות, בית מלא צחוק ואהבה.יחדיו נשאף להקים בית משותף למסורת ולערכים שלנו
. והכל שריר וקים. מי ייתן ותביא לקירוב לבבות. מי ייתן ותגדל אהבתינו ותתחזק.חסדים
עד
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נאום

On the
day of the week, the
day of the month of
in the year
which corresponds to the
day of the month of
in the year
, here in
, the groom,
son of
,
and the bride,
, daughter of
,
consecrate themselves to each other in this covenant of marriage. As we join our lives together
in a bond of eternal love we promise to be as sensitive and understanding towards one another
in our hours of happiness, as we are in our moments of sadness. We promise to respect and
honor each other and to delight in each other's uniqueness. We pledge to fulfill our spiritual
and emotional needs as one. We promise to be honest and open with one another and to
share all of our dreams, thoughts and feelings. We will strive to build a home committed to
our shared heritages, a home filled with love, empathy, laughter and acts of kindness. As our
love grows deeper and stronger may our souls be intertwined in our hearts’ deepest intimacy.
All this is valid and binding.
Witness 					 Witness 					
Groom 					 Bride 						
Officiant 							

