
 

 

INFORMAL  

On the ____ day of the week, the ____ day of the month of ____ in the year ____ 
corresponding to the ____ day of _____ in the year 2019, Here at _________, ______ 
and _____________affirmed their union of marriage and made these promises to each 
other. As we share daily life, we promise to love, honor, respect and cherish each other; 
to celebrate life's joys together and comfort each other through life's sorrows. We 
promise to help each other discover and follow our true path in life; to try to appreciate 
our differences as a source of richness; and above all to do everything within our power 
to permit each of us to become the person we are yet to be. We promise to appreciate 
our ancestors, families and living beings; to treasure, enjoy and continue the traditions 
we have inherited; to create a home filled with love and peace, balance and freedom, 
generosity and compassion, healing tears and laughter. May our hearts be united in 
love and our lives be intertwined forever in tenderness and devotion and may we find 

a home everywhere on earth where we are together.    

לבריאת  _______שנת חמשת אלפים שבע מאות  ______לחודש  ימים _______, ב____בשבת
 _______, בקרב קרובים וידידים, נכנסו יחד בברית הנישואין ________במנין שאנו מונים כאן  העולם

במהלך חיינו המשותפים אנו  והבטיחו זה לזו: ______למשפחת  _______ ____ולמשפחת 
בעתות  ומבטיחים לאהוב, לכבד ולהוקיר אחד את השנייה. לחגוג יחד בעתות שמחה ולהיעזר זה בז

ות ליבנו. אנו נשתדל להעריך שאצער. אנו מבטיחים לתמוך ולעודד אחד את השנייה ללכת בעקבות מ
ות בהם כמקור של עושר. אנו מתחייבים לעשות כל שביכולתנו כדי לאפשר את ההבדלים בינינו ולרא

האחד לשנייה להגיע לידי מיצוי הפוטנציאל הטמון בנו. אנו מבטיחים להוקיר את הדורות שקדמו לנו, 
לכבד את משפחותינו וכל אדם. לנצור ולהמשיך את המסורת אותה ירשנו. להקים בית מלא באהבה 

יהיו מאוחדים באהבה, חיינו קשורים לעד ובתינו  ו, נדיבות ורחמים. מי ייתן וליבבותינושלום, איזון וחירות
 יהיה בכל מקום בו אנו יחד. 

 

Witness עד________________________ 

witnessעד_________________________ 

 Brideכלה_________________________

 Groomהחתן_________________________

 

  



Informal II  
 

ב____בשבת, _______ ימים לחודש ______ שנת חמשת אלפים שבע מאות _______ לבריאת העולם 
במנין שאנו מונים כאן ________, בקרב קרובים וידידים, נכנסו יחד בברית הנישואין _______ למשפחת 

יחד בשביל החיים.  כאוהבים וכחברים אנו בוחרים ללכת____ו _______ למשפחת ______ והבטיחו זה לזו: 
אנו מבטיחים זה לזו כבוד ואמון הדדי. נציע תמיכה ועידוד להגשמת חלומותינו המשותפים. אנו מבטיחים למעט 

תן ואהבתנו תאפשר לנו את החופש ילכעוס ולמהר לסלוח. נהיה קשובים, הגונים, נאמנים ומסורים זה לזו. מי י
תפות והעצמאיות. אנו מבטיחים לכבד את הורינו להיות עצמנו, והאומץ לממש את שאיפותינו המשו

ומשפחותינו. להמשיך לשמור על המסורת עליה גדלנו, להקים בית מלא אהבה ושלוה, חופש וחמלה. בית מלא 
די. יחד עם קהילת החברים והמשפחה כעדים, אנו קושרים כעת את גורלנו דפתיחות, צחוק, צדקה וכבוד ה

  לאחד. אני לדודי ודודי לי. 

On the ____ day of the week, the ____ day of the month of ____ in the year ____ corresponding 
to the ____ day of _____ in the year 2019, Here in _________, ______ and 
_____________affirmed their union of marriage and made these promises to each other. As 
beloved and friends, we choose to walk life's path together. We pledge to each other our 
mutual trust and respect. We will offer support and encouragement for personal growth and 
fulfillment of our shared dreams. We will be slow to anger and quick to forgive. We will be 
open, honest loyal and devoted to one another. We promise to be faithful friends, companions 
and life partners and to comfort one another through life's joys and sorrows. May our love 
provide us with the freedom to be ourselves and the courage to follow both our mutual and 
our individual directions. We promise to honor our ancestors and families, treasure. Enjoy and 
continue the traditions we have inherited and create a home filled with love and peace freedom 
and compassion. Our home will be a place of openness, laughter, generosity, and respect with 
our community of friends and family as witnesses, we now combine our separate fates into 

one. I am my beloved's and my beloved is mine 

  



 

Reform 
שאנו לבריאת העולם, במנין ב_____ בשבת  _____לחדש______ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ו_____ 

ואני  אמר החתן מר_____ לכלה מרת _____ היי לי לאשתי כדת משה וישראל., מונים כאן ב____________
. ואמרה הכלה לחתן הוה לי לאישי כדת אוקיר ואכבד אותך ואעבוד לפרנסתנו ואחיה איתך כאורח כל ארעא

משה וישראל. ואני אוקיר ואכבד אותך ואעבוד לפרנסתנו ואהיה אתך כאורח כל ארעא. והבטיחו שניהם לבנות 
בית בישראל בן היום הזה ולעולם. ולשמור אמונים לברית נישואין הכתובה היום בינו ובינה. וקנינא מן מר 

והכל שריר דא על כל מה דכתוב ומפורש לעיל במינא דכשר למקנא ביה  _____חתן דנן ומן מרת _____ כלה
 .וקים

On the _____ day of the week, on the ____day of the month of ____ in the year 2019, here in 
______ the groom_____ said to the bride _____, "Be my wife according to the law of Moses 
and Israel. I will cherish and respect you and work for our mutual sustenance, living with you 
as your husband." The bride said to the groom "Be my husband according to the law of Moses 
and Israel. I will cherish and respect you and work for our mutual sustenance, living with you 
as your wife." Bride and groom have promised to establish a Jewish home from this day forth. 
They have committed themselves to the covenant of marriage written and explained by the 
groom and bride, with regard to everything written and explained above, has been performed. 
All herein written is valid and binding. 

 

  

Witness עד________________________ 

witnessעד_________________________ 

 Brideכלה_________________________

 Groomהחתן_________________________

 Rabbiרב___________________________

 

 

 

 

 

  



Formal\ Reform 
 

ב____ בשבת, ____ יום לחדש____ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ו_____ לבריאת העולם, 
למנין שאנו מונים כאן ב______________. _______ ו________ באו בברית נישואין קדושה זו בקרב 

 קרובים וידידים. 

ואפרנס אותך ביושר  אני אוקיר ואכבדלעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט בחסד וברחמים.  לי וארשתיך
אלוהים  יה כאוהבים ורעים לפניימסמלות את מסירותנו האחד לשנ ובנאמנות כדת משה וישראל. טבעות אלו

 .ואהבהבחדווה, תקווה  ולבבותינו יתאחדו ויהיו מלאים . מי יתןוהעדים הנוכחים כאן.

הטמונות בעמקי נפשותינו  יה, להגשים את התקוות והאפשרויותיאנו מתחייבים לתמוך ולעודד אחד את השנ
 .הטמונה בנו יה להגיע לידי ההגשמה העצמיתיידינו כדי לאפשר אחד לשנ שגיויותר מכל לעשות כל מה שבה

האלוהים משמשת נר לרגלינו, בית שבו חילופי העונות  ית בתוך עדת ישראל, כשיראתאנו מתחייבים להקים ב
 .ולימוד, רוחב לב וטוב לב, רחמנות ושלום החיים נחגגים דרך סמלי המסורת היהודית, בית מלא אהבה רועייוא

 .והכל שריר וקים. אנו באים בברית נישואין זו וביראת כבוד בשמחה

 

On the ____day of the week, the _____ day of the month of ______ , in the year 57______ , 
corresponding to the _____  day of in the year 20_____ , here in________, ________  

And_______   came together, surrounded by family and friends, to make this sacred covenant 
as partners in marriage . 

I take you to be mine and I give myself to be yours in love and friendship. I will cherish, 
respect and support you with integrity and faithfulness according to the tradition of Moses 
and Israel. Let these rings symbolize our commitment to each other as beloveds and friends 
before God and these witnesses. May our hearts be united and be full of tenderness, hope, 
and wonder . 

We promise to support and encourage each other as we strive, individually and together, to 
fulfill the hopes and promises of our lives, and above all to do everything within our power to 
permit each of us to become the persons we are yet to be . 

We promise to create a home within the community of Israel, guided by a reverence for the 
Divine, where the flow of the seasons and the passage of life are celebrated through the 
symbols of our Jewish heritage. A home filled with love and learning, generosity and good 
humor, compassion, and peace . 

Joyfully we enter into this covenant of marriage and we solemnly accept its obligation. 

  



Reform\ Egalitarian 
 

שנת חמשת אלפים ושבע מאות ב ________לחודש ______ יום  בשבת, _____באושר רב של יום חג, ב
אמרו את המילים וביצעו את הטקסים אשר  _________ו ושבעים ו_______, כאן ב_________, _______

ביום קודש זה, אנו נודרים לכבד, לטפח ולשמר . איחדו את חייהם, בנוכחות ברכות אלוהים וכדת משה וישראל
את אהבתנו העזה. חיינו יהיו מועשרים במסורת האמונה היהודית, ויבטאו אמון, יציבות ופשרה. אנו נוקיר 

ות, לב, ונאמץ אל ליבנו את ברכות החיים בהשתא-החיים בכוח שליו ובאומץ ונסעד זה את זו, ניענה לאתגרי
בשמחה ובצחוק. נגדל כל אחד בדרכו ונחווה בעונג את החופש הנהדר הצומח מתוך כבוד הדדי. מי ייתן 

אשר אהבתי ו. "כוביתנו ימלא שלום, נבורך במזל טוב, בבריאות ובאושר, ומסירותינו לאמונת ישראל תאצילנ
 בריתנו הקדושה שרירה וקיימת  “., כל שחר חדש מביא אושר, וכל דקה היא שילצדי

 

On this day of great celebration and joy, on the_________ day of the week, the ______ of the 
month of _____ in the year ________ which corresponds to the _______ day of _______, in 
the year________, here in_______, __________ and  __________ spoke the words and 
performed the rites which united their lives in the presence of God's blessings and in 
accordance with the laws of Moses and Israel. On this day of holiness, we pledge to honor our 
vibrant love, to nurture and protect it. Our lives, enriched by the tradition of the Jewish faith, 
will embody trust, constancy, and compromise. We will cherish and sustain each other, 
meeting life's trials with quiet strength and courage, and embracing life's blessings with 
wonder, joy, and laughter. We will grow as individuals and delight in elegant freedom born 
from mutual respect. May there be peace in our home, may we be blessed with good fortune, 
health, and happiness, and may our devotion to the faith of Israel ennoble us. "With my 
beloved by my side, every day is good to awaken to, and every moment is a gift." 

Our sacred covenant is valid and binding. 

 

 

Bride_____________________________הכלה 

Groom______________________________החתן 

Witness__________________________עד 

Witness__________________________עד 

Rabbi _____________________הרב 

. 

  



Reform\ Egalitarian II 
 

ב___ בשבת, _____ יום לחודש ____ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ו____ לבריאת העולם למנין שאנו 
________ בן ______ והכלה _____ בת _____ התכנסו בפני משפחה   מונים כאן ב_____,  החתן

וחברים כדי לבוא בברית נישואין קדושה ונדרו זו לזו באהבה ובחמלה: "אני אוהב אותך היום לחלוטין, כפי 
שאהבתי אתמול וכפי שאוהב מחר. אהיה לצדך כאשר תזדקקי לי ביותר. אחזיקך בלבי כפי שהנני מחזיקך 

סוד, מייעץ, ידיד ומאהב.  -אהיה שותף לחלומותייך, אשמח באושרך ואנחמך בצערך. אהיה לך אישבזרועותיי. 
כאשר לא אראה אותך אל מול עיני, תהיי בתוך ממחשבותיי. את חיי, את חלומותיי, את אושרי, את אהבתי, 

יל, מי ייתן ועדיין נדע את לי הכל. ברגע זה אני מכיר רק אותך ורואה רק אותך. ובעוד נזדקן יחד ואהבתנו תבש
 יה. התחייבותנו זה לזו חותמת מסמך זה. יאת התשוקה והחיבה שאנו חשים היום האחד כלפי השנ

On the____ day of the week, the _____ day of _____, in the year ______, which corresponds 
to the _____ day of _____, in the year _____, in ____, the groom ______, son of _____, and 

the bride, ______ daughter of _________, joined each other before family and friends to 
enter into the holy covenant of marriage, and with love and compassion each vowed to the 
other: "Today I love tou completely, as I did yesterday and as I will tomorrow. I will be there 

for you when you need me the most. I will hold you in my heart just as I hold you in my arms. 
I will share in your dreams, delight in your joys, and comfort you in your sorrows. I will be 

your confidant, your counsel, your friend, and your lover. Wen you are not within my sight, 
you will be within my thoughts. You are my life; you are my dreams; you are my joy; you are 
my love; you are my everything. At this moment you are all that I know and all that I see. As 

we grow old together and our love matures, may we hold on the passion and affection for 
each other feel today. Our commitment to each other seals this document." 

Bride_____________________________הכלה 

Groom______________________________החתן 

Witness__________________________עד 

Witness__________________________עד 

Rabbi _____________________הרב 

 


