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 ב __________ בשבת __________ לחדש __________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים

 ללוח השנה העברי, ביום __________ לחדש __________ לשנת אלפיים __________
__________ 

 __________ באמריקה הצפונית, אנו עדיםעשרה ללוח השנה הלועזי, כאן ב __________ שב 
 שהחתן __________ בן ____________________ ושהכלה __________ בת

 ,נכנסים בברית נישואין מקודשת. מתחת לחופה, מלפני משפחותיהם ____________________
 :יקיריהם, חבריהם וקהילתם, החתן והכלה נדרו נדר זה

 ערך, חברים אוהבים ושותפים תומכים למסע חיינו המשותף. אנו אנו נשבעים להיות בני זוג שווי
 מבטיחים להיות גלויי לב תמיד, להוקיר את היחודיות שבכל אחד מאיתנו, ליהנות מהחופש להיות
 ,עצמינו, ולהגשים את החיים שדמיינו יחדיו. מי יתן ואהבתנו תאפשר לנו לחלוק את הנאות החיים

 ם לאתגר האחד את השניה להגיע להגשמה בגוף ובנפש, בחפשנו אחרותנחמנו בשעת צער. אנו נשבעי
 ,שלווה רוחנית ורגשית. נקים בית בו נקיים את מורשתו של עם ישראל וחגיו, בית מלא בשמחה, שחוק
 משפחה, שותפות גורל ואהבה. בעודנו באים בברית הנישואין ומקבלים בכובד ראש את המחויבויות

 .צוהלים על ברכת האמון והחברות שביסוד נישואינוהגלומות בה, אנו 
 .והכל שריר וקיים

We witness on the __________ day of the week, the __________ day of the month of 

__________ in the year __________ corresponding to the __________ day of the month 

of __________ in the year __________ here in ____________________, the Groom, 

__________, son of ____________________, and the Bride, __________, daughter of 

____________________, entered into this sacred marriage covenant. Standing under 

the chuppah before family, friends, and community, the bride and groom vowed to one 

another: 

We pledge to be equal partners, loving friends, and supportive companions as we choose 

to walk life’s path together. We promise to be ever open while cherishing each other’s 

uniqueness, to enjoy the freedom to be ourselves, and to build the life we imagine together. 

May our love allow us to share life’s joys and comfort each other through life’s sorrows. We 

vow to challenge each other to achieve intellectual and physical fulfillment as we search 

for spiritual and emotional peace. We will build a home in which holidays and heritage 

are celebrated in accordance with our Jewish culture and tradition, a home filled with joy, 

laughter, family, companionship, and love. As we enter into this covenant and solemnly 

accept the obligations herein, we celebrate the blessings of trust and friendship that are 

the foundation of our marriage. 

It is valid and binding. 

 

Officiant     _________________________________________________________________     עורך הטקס

Witness  עד          _________________________________________________________________      

Witness       _________________________________________________________________     עד       

Groom         ________________________________________________________________          חתן

Bride         _______________________________________________________________              כלה 
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