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 בדבוק לבבותינו. לתמוך ולהעניק השראה זה לזו, להוקיר,הבטחנו לאהוב
 במשך השנים הערכנו ותמכנו.יצרנו קשר ייחודי אשר רעות והבנה ביסודו
 נמשיך לטפח זו את.זה בזו וחתרנו תמיד לגלות רגישות לצרכיו של האחר
 מי. מודעים תמיד למעלותינו ותכונותינו השונות, רוחניות ותבונה,זה ברגש
. יושר ותקשורת הדדיים,ייתן ונשכיל לשמר את החיבה והחום המעודדים אמון
 סובלנות, שלום, אנו זוכרים איך הקמנו בית המקרין אהבה,כשותפים לחיים
 לחגוג את השמחות בחן ולהתגבר על, מי ייתן ונמשיך לצמוח יחדיו.וצדקה
 חוויותינו והישגינו בעבר יזכירו לנו תמיד את.הקשיים בנחישות והחלטיות
.עתידנו המשותף
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in the year 20
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entered into the covenant of marriage. Today, on our
anniversary, we commemorate that commitment:
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We promised to love, cherish, encourage and inspire one another.
With our hearts intertwined, we have created a unique bond with
friendship and compassion at its core. Over the years, we have valued
and supported each other, always striving to show sensitivity to each
other’s needs. We shall continue to nurture one another emotionally,
spiritually and intellectually, always mindful of our respective qualities
and strengths. May we maintain the intimacy that fosters trust, honesty
and communication. As life partners, we remember how we built a
home emanating love, peace, tolerance and charity. May we continue
to grow together, celebrating life’s joys with grace and overcoming life’s
adversities with tenacity. Our memories shall serve as reminders of our
past achievements and our future destinations.
Bride________________________________________________________הכלה
Groom________________________________________________________החתן
Witness________________________________________________________עד
Witness________________________________________________________ עד
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