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בשנת חמשת אלפים

לחודש

,בשבת

ב,

ב

 ב,אושר רב של יום חג
שבע מאות

m

ו
,אמרו את המילים וביצעו את הטקסים אשר איחדו את חייהם והצהירו על אהבתם
.בנוכחות ברכות אלוהים וכדת משה וישראל

h.
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 אנו מבטיחים.חיינו יחד ניזונים מהידיעה שמידידות אמת נובעת אהבה עזה ותמידית
 לכבד את ייחודינו, לחגוג את הצלחותינו,דרך משותפות- לציין אבני,להיות כנים ועדינים
.לב-ולשאוף לצבוע את העתיד בצבעים בוטחים של טוב
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, חברינו ורעינו המאוהבים,אהבתנו תהווה לעולם מקור השראה עבור משפחותינו
 ונחווה בעונג את החופש הנהדר הצומח מתוך, האמון הוא נר לרגלינו.כעת או בעתיד
.כבוד הדדי

m

.ונזכור מדוע התאהבנו

ke

. והמנגינה תמלא את ביתנו ותצבע את זכרונותינו.נשיר כזמר את צחוקינו הנוצץ
.בריתנו הקדושה שרירה וקיימת
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in the year
, which
in the year
,
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On this day of great celebration and joy, on the

ke

tu

and
spoke the words and performed the rites which united their lives and affirmed
their love in the presence of God’s blessings and in accordance with the laws
of Moses and Israel.
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Our lives, together, are nourished by the truth that genuine friendship
is the source of vibrant and everlasting love. We promise to be honest and
gentle, anticipating our milestones, celebrating our successes, honoring our
uniqueness and striving to paint the future with confident strokes of kindness.
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Our love, forever, will be an inspiration to family, friends and others who are,
or will be in love. We are Trust’s honored caretakers and we will delight in an
elegant freedom born from mutual respect.
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Our laughter, sparkling, is our song. Its melody will fill our home and color
our memories.
We will remember why we fell in love.
Our sacred covenant is valid and binding.

Bride __________________________________________________ הכלה
Groom _________________________________________________ החתן
Witness __________________________________________________ עד
Witness __________________________________________________ עד
Rabbi __________________________________________________ הרב
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