
Egalitarian 1

On the —— day of the week, the ——-day of the month of —— in the year 57— corresponding to 
the —-th day of —, in the year 20—-, here in ——— we witness that the groom ——-, and the 
bride —— entered into the covenant of marriage.
From friendship to love, our hearts and souls come together as one, bound by love and 
compassion. Thus we embark on this journey through life and the unknown, promising to love and 
cherish one another as well as encourage, inspire and support each other in our dreams and 
endeavors.  We vow to help each other succeed in those chosen paths through courage and 
determination and the vow to be sensitive to each other’s needs. We also vow to celebrate life 
amidst our goals and tenaciously overcome the challenges ahead taking advantages of each 
other’s qualities and strengths. We vow to remain intimate, trust one another, be honest and 
communicate by nurturing each other emotionally, intellectually and spiritually. Through this union, 
we see a new world through each other’s eyes and build a home of love, charity, tolerance and 
peace. All this is valid and binding.

ב___ בשבת, ____ יום לחודש ____ בשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ו____, כאן ב____, אנו 
מעידים שהחתן ___, והכלה ___, נכנסו תחת ברית הנישואין.

מחברות לאהבה, לבבותינו ונשמותינו מתאחדים כאחד, קשורים על-ידי אהבה וחמלה. כך אנו יוצאים 
למסע זה בחיים ובלא ידוע, מבטיחים לאהוב ולהוקיר זה את זו ולעודד, לעורר השראה ולתמוך זה בזו 

בחלומותינו ובמאמצינו. אנו מבטיחים לעזור זה לזו להצליח בדרכים הנבחרות הללו באומץ ונחישות ואנו 
מבטיחים להיות רגישים לצרכים זה של זו. אנו גם מבטיחים לחגוג את החיים הסובבים את המטרות 

שלנו ולהתגבר בעיקשות על האתגרים בדרך תוך ניצול לטובה של התכונות והכוחות זה של זו. אנו 
מבטיחים להישאר אינטימיים, לתת אמון זה בזו, להיות כנים ולתקשר על-ידי טיפוח ריגשי, אינטלקטואלי 
ורוחני זה את זו. דרך האיחוד הזה, אנו רואים עולם חדש דרך העיניים זה של זו ואנו נקים בית של אהבה, 

צדקה, סובלנות ושלום. כל זה תקף ומחייב.

Egalitarian 2

On the —— day of the week, the ——-day of the month of —— in the year 57— corresponding to 
the —-th day of —, in the year 20—-, here in ——— we witness that the groom ——-, and the 
bride —— entered into the covenant of marriage.
Truth and genuine friendship is the source of everlasting love, which shall nourish our lives 
together as they have done for others. We shall be the caretakers of trust, the bearers of mutual 
respect, which always results in a delightful and joyful freedom, which in turn results in laughter, joy 
and song that shall fill our home with memories of melody and color. We promise to be honest, 
kind, gentle, anticipate milestones, to celebrate success and to honor each other’s uniqueness. 
May our love and togetherness forever inspire family, friends, colleagues and others who are also 
in love. We will remember why we fell in love. This covenant is valid and binding.

ב___ בשבת, ____ יום לחודש ____ בשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ו____, כאן ב____, אנו 
מעידים שהחתן ___, והכלה ___, נכנסו תחת ברית הנישואין.

אמת וחברות אמיתית הינם המקור של אהבה נצחית, אשר יטפחו את חיינו יחד כפי שהם עשו אצל 
אחרים. אנו נהיה שרתי אמון, נושאי כבוד הדדי, שתמיד מביא לחופש מלא שמחה ותענוג, שמביא לצחוק, 

שמחה ושירה שימלאו את ביתינו בזיכרונות ניגונים וצבעים. אנו מבטיחים להיות כנים, טובי לב, עדינים 
ולצפות אבני דרך, לחגוג בצלחות ולכבד את היחודיות זה של זו. מי ייתן ואהבתינו ותחושת ה״ביחד״ 

שלנו יעוררו השראה למשפחתינו, חברינו, עמיתינו ואחרים שגם הם מאוהבים. אנו נזכור למה התאהבנו. 
ברית זו תקפה ומחייבת.



Interfaith 1

On the —— day of the week, the ——-day of the month of —— in the year 57— corresponding to 
the —-th day of —, in the year 20—-, here in ——— we witness that the groom ——-, and the 
bride —— entered into the covenant of marriage.
As new life partners, we will strive to build a home full of love, peace, tolerance and charity. We 
vow to overcome life’s challenges with tenacity and enjoy life’s joys with grace. We promise to love, 
cherish, encourage and inspire one another as we embark on this journey through life. May 
success meet us at our desired paths which we will pave with our courage, our determination, and 
support for one another. We shall embrace and respect our individual heritage, qualities and 
strengths. Through our sacred union, we shall strive to be sensitive to each other’s needs and we 
shall learn to nurture each other intellectually, emotionally and spiritually. Through this sacred union 
we shall see through each other’s eyes, see the world in a different light and be better individuals 
and be strong as one. All this is valid and binding.

ב___ בשבת, ____ יום לחודש ____ בשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ו____, כאן ב____, אנו 
מעידים שהחתן ___, והכלה ___, נכנסו תחת ברית הנישואין.

כשותפים חדשים לחיים, אנו נשאף להקים בית מלא אהבה, שלום, סובלנות וצדקה. אנו מבטיחים 
להתגבר על אתגרי החיים בעיקשות ולהנות משמחות החיים בחסד. אנו מבטיחים לאהוב, להוקיר, 

לעודד ולעורר השראה זה לזו בעודינו יוצאים למסע חיים זה. מי ייתן והצלחה תפגוש אותנו בדרכים בו 
נבחר ושנסלול באומץ ליבינו, בנחישותינו ובתמיכה שלנו זה לזו. אנו נקבל ונכבד את המורשות, התכונות 

והכוחות האינדיבידואליות שלנו. דרך האיחוד הקדוש שלנו, אנו נשאף להיות רגישים לצרכים זה של זו 
ונלמד לטפח זה את זו מבחינה אינטלקטואלית, רגשית ורוחנית. דרך האיחוד הקדוש הזה אנו נראה דרך 
העיניים זה של זו, נראה את העולם באור אחר ונהיה אינדיבידואלים יותר טובים ויותר חזקים כאחד. כל 

זה תקף ומחייב.

Interfaith 2

On the —— day of the week, the ——-day of the month of —— in the year 57— corresponding to 
the —-th day of —, in the year 20—-, here in ——— we witness that the groom ——-, and the 
bride —— entered into the covenant of marriage. Every moment is a gift from above, every day is 
a day to be thankful for, when I am at my beloved’s side. Thus on this day, we pledge to honor our 
love, to protect it, to nurture it. We promise to cherish and sustain one another. We shall embrace 
life’s blessings with joy and laughter. We will meet life’s challenges with courage and strength. Our 
lives will be enriched by each other’s traditions, heritage and faith, strengthened by trust and 
tempered with constancy and compromise. We shall grow as individuals through freedom that 
comes with mutual respect and live as one through devotion and love. May our home be blessed 
with good fortune, health and happiness. All this is valid and binding.

ב___ בשבת, ____ יום לחודש ____ בשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ו____, כאן ב____, אנו 
מעידים שהחתן ___, והכלה ___, נכנסו תחת ברית הנישואין.

כל רגע הינו מתנת שמיים, כל יום הינו יום להוקיר תודה, כאשר אני לצד אהובי. כך ביום זה, אנו 
מבטיחים לכבד את האהבה שלנו, להגן עליה, לטפח אותה. אנו מבטיחים להוקיר ולתמוך זה בזו. אנו 
נחבק את ברכות החיים בשמחה וצחוק. אנו נפגוש את אתגרי החיים באומץ לב ועצמה. חיינו יועשרו 

על-ידי המסורות, מורשות ואמונות זה של זו, מחוזקים על-ידי אמון וממותנים על-ידי התמדה והתפשרות. 
אנו נצמח כיחידים דרך החופש המגיע עם כבוד הדדי ונחייה כאחד דרך מסירות ואהבה. מי ייתן וביתינו 

יבורך במזל טוב, בריאות ושמחה. כל זה תקף ומחייב.



Reform 1

On the —— day of the week, the ——-day of the month of —— in the year 57— corresponding to 
the —-th day of —, in the year 20—-, here in ——— we witness that the groom ——-, and the 
bride —— entered into the covenant of marriage. Life is a journey which we shall now together 
embark, with inspiration, courage and love that we vow to give to one another. Our hearts become 
one, with a core of friendship and compassion, enabling us to be sensitive to each other’s needs, 
to be mindful of each other’s respective qualities and strengths, and even our differences. We thus 
vow to support one another, to nurture each other spiritually, intellectually and emotionally. We vow 
to be intimate, and to honestly communicate. We shall strive to create a home that emanates love, 
peace, tolerance and charity and one that values our rich Jewish heritage. We promise to be 
joyous from our blessings and to be courageous amidst strife. We shall be determined to succeed 
and support our respective goals because as one, we see the world differently, we see it for the 
better. All this is valid and binding.

ב___ בשבת, ____ יום לחודש ____ בשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ו____, כאן ב____, אנו 
מעידים שהחתן ___, והכלה ___, נכנסו תחת ברית הנישואין.

החיים הינם מסע שאליו אנו נצא כעת יחדיו, עם השראה, אומץ לב ואהבה שאנו מבטיחים לתת זה לזו. 
לבבותינו מתאחדות, עם ליבה של חברות וחמלה המאפשרות לנו להיות רגישים לצרכים זה של זו, להיות 

קשובים לתכונות ולחוזקות זה של זו, ואף להבדלים שבינינו. אנו לפיכך מבטיחים לתמוך זה בזו ולטפח 
זה את זו מבחינה רוחנית, אינטלקטואלית ורגשית. אנו מבטיחים להיות אינטימיים, ולתקשר בצורה כנה. 

אנו נשאף להקים בית המקרין אהבה, שלום, סובלנות וצדקה, בית המעריך את המורשת היהודית 
העשירה שלנו. אנו מבטיחים לשמוח מברכותינו ולהיות אמיצים בקרב מאבקים. אנו נהיה נחושים 

להצליח ולתמוך ביעדים של כל אחד מאיתנו כיוון שכאחד, אנו רואים את העולם אחרת, אנו רואים אותו 
לטובה. כל זה תקף ומחייב.

Reform 2

On the —— day of the week, the ——-day of the month of —— in the year 57— corresponding to 
the —-th day of —, in the year 20—-, here in ——— we witness that the groom ——-, and the 
bride —— entered into the covenant of marriage.
In this holy day, we vow to honor, nurture and protect our vibrant love. Forever we shall cherish, 
respect and sustain each other, to trust, to compromise, to embrace life’s blessings and be strong 
to face life’s challenges. May our lives be enriched by Jewish faith and tradition. May we be 
ennobled by our devotion to the holy faith of Israel. May our lives be filled with wonder, joy and 
laughter. May our home be blessed with happiness, health, fortune and peace. Through this union 
shall we grow as individuals. Through this union may we stay as one. Every moment is a gift, every 
waking day is a blessing, with my beloved by my side. All this is valid and binding.

ב___ בשבת, ____ יום לחודש ____ בשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ו____, כאן ב____, אנו 
מעידים שהחתן ___, והכלה ___, נכנסו תחת ברית הנישואין.

ביום הקדוש הזה, אנו מבטיחים לכבד, לטפח ולשמור על האהבה הנמרצת שלנו. לעד אנו נוקיר, נכבד 
ונזין זה את זו לכבד, להתפשר, לחבק את ברכות החיים ולהיות חזקים מול אתגרי החיים. מי ייתן וחיינו 

יועשרו על-ידי האמונה והמסורת היהודית. מי ייתן והמסירות שלנו לאמונה הקדושה של ישראל תחזק 
אותנו. מי ייתן וחיינו יהיו מלאים בפליאה, שמחה וצחוק. מי ייתן וביתינו יבורך באושר, בריאות, מזל 

ושלום. דרך איחוד זה אנו נצמח כאינדיבידואלים. דרך איחוד זה מי ייתן ונשמר כאחד. כל רגע הוא מתנה, 
כל יום הוא ברכה, עם אהובי לצידי. כל זה תקף ומחייב.



Same-sex 1

On the —— day of the week, the ——-day of the month of —— in the year 57— corresponding to 
the —-th day of —, in the year 20—-, here in ——— we witness that the groom ——-, and the 
bride —— entered into the covenant of marriage.
Our hearts are now as one and have been even before we met, thanks to a unique bond of 
friendship and compassion. We now embark on a journey, that requires trust, support and 
sensitivity. That requires being mindful of our qualities and strengths. That require us to see the 
world in a different light which we will through each other’s eyes. We vow to inspire, encourage and 
cherish one another. We promise to graciously celebrate life and to tenaciously face its adversities. 
We vow to trust one another and to honestly communicate what’s in our hearts, for as life partners, 
we seek to build a home full of love, tolerance, charity and peace. All this is valid and binding.

ב___ בשבת, ____ יום לחודש ____ בשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ו____, כאן ב____, אנו 
מעידים שהחתן ___, והכלה ___, נכנסו תחת ברית הנישואין.

לבבותינו כעת מאוחדים והיו כך עוד לפני שהכרנו,  בזכות קשר ייחודי של חברות וחמלה. אנו עכשיו 
יוצאים/ות למסע המחייב אמון, תמיכה ורגישות. מסע המחייב קשיבות לתכונותינו וכוחותינו. מסע 

המחייב אותנו לראות את העולם באור אחר, דרך העיניים זה של זה/זו של זו. אנו מבטיחים/ות לעורר 
השראה, לעודד ולהוקיר זה את זה/זו את זו. אנו מבטיחים/ות לחגוג את החיים בהוקרת תודה ולעמוד 

מול צרותיו בעיקשות. אנו מבטיחים/ות לתת אמון זה בזה/זו בזו ולתקשר בצורה כנה את תוכן לבבותינו, 
כי כשותפים/ות לחיים, אנו מבקשים/ות להקים בית מלא אהבה, סובלנות, צדקה ושלום. כל זה תקף 

ומחייב.

Secular humanistic 1

On the —— day of the week, the ——-day of the month of —— in the year 57— corresponding to 
the —-th day of —, in the year 20—-, here in ——— we witness that the groom ——-, and the 
bride —— entered into the covenant of marriage.
We pledge our honesty, loyalty, devotion and openness to one another. We vow to give each other 
mutual trust and respect, to become faithful friends and companions. To become life partners that 
comfort one another through joy or sorrow. To support and encourage each other’s personal 
growth and the fulfillment of our shared dreams.  We vow to cherish and love one another in our 
married life and to respect each other’s individual needs. We are committed in building a Jewish 
home that embraces culture and tradition, one dedicated to peace and harmony for all humanity. 
And one that is full of laughter, wisdom, love, affection. All this is valid and binding.

ב___ בשבת, ____ יום לחודש ____ בשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ו____, כאן ב____, אנו 
מעידים שהחתן ___, והכלה ___, נכנסו תחת ברית הנישואין.

אנו מבטיחים את הכנות, נאמנות, מסירות ופתיחות שלנו זה לזו. אנו מבטיחים לתת זה לזו אמון וכבוד 
הדדי ולהיות חברים ובני לוויה נאמנים. להיות שותפים לחיים אשר מנחמים זה את זו בעיתות שמחה 

וצער. לתמוך ולעודד את הצמיחה האישית זה של זו ואת ההגשמה של חלומותינו המשותפים. אנו 
מבטיחים להוקיר ולאהוב זה את זו בחיי הנישואין שלנו ולכבד את הצרכים האישיים זה של זו. אנו 

מחוייבים להקמת בית יהודי אשר מחבק תרבות ומסורת ואשר מסור לשלום והרמוניה לכל האנושות. 
בית המלא צחוק, תבונה, אהבה וחיבה. כל זה תקף ומחייב.



Secular Humanistic 2

On the —— day of the week, the ——-day of the month of —— in the year 57— corresponding to 
the —-th day of —, in the year 20—-, here in ——— we witness that the groom ——-, and the 
bride —— entered into the covenant of marriage.
On this holy day, our hearts are now as one. Together, we will create a home full of learning, 
laughter and compassion. In this home we will honor each other’s values and cherished family 
traditions. We vow to trust, nurture and respect one another. We shall respect each other’s unique 
qualities and help each other reach our full potentials. Through joy and sorrow, we shall comfort 
and support each other. We promise to be open, honest, loyal, accepting, understanding and 
forgiving to each other throughout or married life. All this is valid and binding. 

 ב___ בשבת, ____ יום לחודש ____ בשנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ו____, כאן ב____, אנו
.מעידים שהחתן ___, והכלה ___, נכנסו תחת ברית הנישואין

 ביום קדוש זה, לבבותינו כעת מאוחדים. יחדיו, אנו נקים בית המלא בלמידה, צחוק וחמלה. בבית זה אנו
 נכבד את הערכים ואת המסורות המשפחתיות המוקרות זה של זו. אנו מבטיחים לתת אמון, לטפח ולכבד

 זה את זו. אנו נכבד את התכונות הייחודיות זה של זו ונעזור זה לזו להגיע למלוא הפוטנציאל שלנו.
 בעיתות שמחה וצער, ואנו ננחם ונתמוך זה בזו. אנו מבטיחים להיות פתוחים, כנים, נאמנים, מקבלים,

.מבינים וסולחים זה לזו לאורך חיי הנישואין שלנו. כל זה תקף ומחייב


