Non-Binary / Gender neutral (Hebrew)

_____ בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ו,_____  ב____ ימים לחודש,ביום _____ בשבוע
 במדי־,______  בעיר,_____ בשנת אלפיים ו,_____  אשר מתאים ל______ יום לחודש,בלוח העברי
 ו ______ מנצר ________ ו ______ נכנסו,_______ הנאהבותים _______ מנצר _______ ו,_____ נת
 וארשתיך: מוקפותים משפחה וחבריםות הבטיחו בהדדיות.בברית הנישואין הקדושה כזוג אוהב
, להקשיב בחמלה, בכל יום נשאף להעמיק את התחייבותנו. חיינו יהיו לנצח שלובים.לי לעולם
 נכבד את ההב־. נתאחד בערכינו המשותפים והללו יחזקונו.ת.לקבל ולהבין האחת את האחר
 בזמנים של. הפתעות ואתגרי החיים, יחד נאמץ את כל שמחות.דלים בנינו שהרי הם יעשירנו
 נדיבות, נבנה בית מלא בחם, לכל אורך חיינו.שמחה נוקיר זה את זה ובסערות חיינו נגן זו על זו
 ״. אלו הן הבטחותינו ההדדיות, בלבבות פתוחים, היום. אהבה,ויותר מכל

Non-Binary / Gender neutral (English)

On the ______ day of the week, the ___ day of the month of ___ in the year ___, which corresponds
to the ____ day of _____ in the year __________, in ___, ______, the beloveds ______, child of
______ and ______, and ______, child of ______ and ______, entered into this mutual covenant of
marriage as loving companions. Surrounded by family and friends, they vowed to each other: "I betroth
you to me from this day forward. Our lives shall be forever intertwined. Each day we will strive to deepen our
commitment, to listen compassionately, and to accept and understand one another. We will unite in our
shared values, for they will strengthen us. We will honor our differences, for they will enrich us. Together, we
will embrace all of the joys, surprises and challenges of life. In times of happiness, we will cherish each other,
and through life’s storms we will shelter each other. Throughout our lives, we will build a home filled with
warmth, generosity, and most of all love. Today, with open hearts, we make these promises to one another."
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