Reform 2 text
בשנת חמשת אלפים

לחודש

,בשבת
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 ב,אושר רב של יום חג
שבע מאות
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 בנוכחות ברכות אלוהים,אמרו את המילים וביצעו את הטקסים אשר איחדו את חייהם
.וכדת משה וישראל
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ba

 חיינו יהיו מועשרים. לטפח ולשמר את אהבתנו העזה, אנו נודרים לכבד,ביום קודש זה
 ניענה, אנו נוקיר ונסעד זה את זו. יציבות ופשרה, ויבטאו אמון,במסורת האמונה היהודית
, ונאמץ אל ליבנו את ברכות החיים בהשתאות,לב-לאתגרי החיים בכוח שליו ובאומץ
 נגדל כל אחד בדרכו ונחווה בעונג את החופש הנהדר הצומח מתוך.בשמחה ובצחוק
 ומסירותינו, בבריאות ובאושר, נבורך במזל טוב, מי ייתן וביתנו ימלא שלום.כבוד הדדי
.לאמונת ישראל תאצילנו

m

”. וכל דקה היא שי, כל שחר חדש מביא אושר,“כאשר אהבתי לצדי

co

.בריתנו הקדושה שרירה וקיימת

h.

On this day of great celebration and joy, on the
day of

day of the week,
in the year
, in the year

tu

ba

the
day of the month of
which corresponds to the
, in

co

m

ke

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.
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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 an 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
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