
                                            -    -                          1

  ליברלי/ מסורתי– סדר אירוסין ונישואין
  

 חתימה על הכתובה: לפני הטקס
  

אבות של החתן ,  חתן–נוכחים : בשלב שלפני הטקס יש חתימה על הכתובה: כתובה מסורתית •
בשלב הראשון עושים העברה סמבולית .  חתן וצלמים, שני עדים גברים לא מהמשפחה , והכלה

מקסימום שאותו רושמים  ₪ 180,000תן לקבוע סכום עד של הקנין ולאחר מכן הרב  מבקש מהח
  .לאחר מכן חותמים העדים והחתן ובזאת מסתיימת החתימה על הכתובה. למקרה של גרושין

הרב . צלמים, רב, שני עדים בכל הרכב מיני שלא מהמשפחה, כלה, חתן: נוכחים: כתובה ליברלית •
מצטלמים ובזאת נגמר . עדים והרבה, החתן, הכלה: מקריא את הכתובה ולאחר מכן חותמים

  . שלב החתימה על הכתובה
  

  :) אפשרויות3 (כניסה לחופה
  

  'אפשרות א
  

   והם צועדים לחופהקוראים להורי החתן  .1
 קוראים להורי הכלה והם צועדים לחופה .2
כאשר מגיעים לסף השטיח .  קוראים לזוג והם צועדים יחדיו עם השיר או הנעימה שנבחרו מראש .3

פה החתן והכל ה עומדים האחד מול השניה והחתן מכסה את ההינומה מעל ראש המוביל לחו
 .הכלה

  
  'אפשרות ב

  
  

   והם צועדים יחד לחופההורי החתן לחתן בלווית קוראים  .1
ושם הכלה נעמדת והוריה . קוראים לכלה בלווית הורי הכלה והם צועדים יחד עד סף השטיח .2

 .עולים לחופה
תן יורד לקראת הכלה וכשהוא מגיע הוא נעמד מול הכלה מכסה כשהורי הכלה מגיעים לחופה הח .3

 .את ההינומה מעל לראשה וצועד עימה יחד לחופה
  

  'אפשרות ג
  
  

   והם צועדים יחד לחופה לחתן בלווית האבות קוראים  .1
ושם הכלה נעמדת והאמהות . קוראים לכלה בלווית האמהות והם צועדים יחד עד סף השטיח .2

 .עולות לחופה
ת מגיעות לחופה החתן יורד לקראת הכלה וכשהוא מגיע הוא נעמד מול הכלה מכסה כשהאימהו .3

 .את ההינומה מעל לראשה וצועד עימה יחד לחופה
 
  

  ) מסמלת את הבית המשותף של בני הזוג  ( הכניסה לחופה .1
 

  . עם האורחיםאו שיר אחר   - " שבחי ירושלים" או   –" בואי בשלום" : הרב שר: פתיחה שיר

  )הרב בשירה (ן  האירוסיברכות
  
  

  . בורא פרי הגפן, אלוהינו מלך העולם' ברוך את ה
  

, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות, אלוהינו מלך העולם' ברוך אתה ה
  . ידי חופה וקידושין-והתיר לנו את הנשואות לנו על

  
  .יןמקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידוש' ברוך אתה ה

  
  .  נותן לכלה לשתותואחר כך,  מעטקודם החתן שותה

 
  

  נתינת הטבעות .2
החתן עונה בחיוב על  –הרב שואל את החתן אם קנה את הטבעת בכספו ואם הטבעת שוות פרוטה 

  .שתי השאלות
  

 :באמירה המסורתית תומקדש אהחתן עונד את הטבעת ביד ימין של הכלה 
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  ! מקודשת - הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל 

  
  :בטקס ליברלי בנוסף

  
הכלה עונדת את הטבעת באצבע יד ימין של החתן וכעת תקדש הכלה את 

 :החתן באמירה
  

  ! מקודש–הרי אתה מקודש לי בטבעת זו כדת משה וישראל 
  

  :או משפטים אחרים לחילופין
  

  ! מקודש–אני לדודי ודודי לי 
  
  ! מקודש–בעת זו אות היא לברית הנישואין הכרותה בינינו ט
  

  ! מקודש–שמני כחותם על ליבך 
  
  
  קריאת הכתובה. 6
  

 בכתובה המסורתית או את כל שטר הכתובהחלק מ הרב מקריאכעת 
   . הכתובה בטקס ליברלי

 
 את הכתובה לחתן שימסור אותה לכלה והיא תעביר לאמה מוסרים

 .למשמרת
 

  )הרב בשירה (כותאמירת שבע בר .3
  

 :. עוברים לאמירת שבע הברכות כעת 
  

  .בורא פרי הגפן, אלוהינו מלך העולם' ברוך את ה
  

  .שהכל ברא לכבודו, אלוהינו מלך העולם' ברוך את ה
  

  .יוצר האדם, אלוהינו מלך העולם' ברוך את ה
  

והתקין לו ממנו בנין , אשר יצר  את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו, אלוהינו מלך העולם' ברוך את ה
  .יוצר האדם' ברוך אתה ה. עדי עד

  
  .משמח ציון בבניה' , ברוך אתה ה. שוש תשיש ותגל העקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה

  
  . משמח חתן וכלה' ברוך אתה ה. כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, שמח תשמח רעים האהובים

  
גילה רינה דיצה וחדווה ואחווה , חתן וכלה, האשר ברא ששון ושמח, אלוהינו מלך העולם' ברוך את ה

קול ששון וקול שמחה קול חתן : אלוהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים' מהרה ה. ושלום ורעות
  .משמח חתן עם הכלה', ברוך אתה ה. קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם. וקול כלה

  
  .כ הורים ומשפחה"ה אחחתן שותה מעט מהיין ומוסר לכלה והיא שות

  
  בשלב זה הרב אומר מספר מילים לחתן ולכלה- 
 
  :  הרב מברך את הזוג בשירת ברכת הכהנים-
  

  פניו אליך ויחונך' יאר ה, וישמרך' יברכך ה
  .פניו אליך וישם לך שלום' ישא ה

  . הרב שר עם הקהל עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים-
  
  שבירת הכוס. 9

 :החתן יאמר
אם לא אעלה את ירושלים על  . תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי, תשכח ימיני, אם אשכחך ירושלים"

    ".ראש שמחתי
  !מזל טוב.  שבירת הכוס– 


