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 רשימת הכנות לחתונה
 
 

 -הכי מדויקת, הכי מסודרת, הכי מקיפה
 הכי בשבילכם

 
 

 1,,,1נראה שיש , היום הגדול מתקרב ובא  
, למצוא, לשלוח, ללמוד, לסדר, דברים לארגן

  -לקנות ולהתרגש
כדי לעזור לכם למצוא את הידיים ואת הרגליים 

עברו על , הכנו עברוכם רשימת הכנות מפורטת
 םמחקו סעיפים שאינם רלוונטיי, ההרשימ

שאפו , סמנו וי בכל סעיף שכבר טופל, עבורכם
  זכרו  אלה הם  -העלו חיוך על השפתיים, אוויר

 
 "...הם לא ישובו לא לאלא   ,שלא ישובו עודהימים .."
 

 
 :הכי דחוף, קודם כל

 תאריך  
  לוודא שהוא יכול בתאריך  –רב מחתן 

 יומיים-לפעמים שווה להזיז ביום... בשביל זה רצוי גם תאריך, אה)         
 (לשיקולכם –במקום לוותר על תזמורת שממש רוצים            

 אולם 
 תזמורת 
 צלם 
  מתואם עםכדאי לקבוע תור לרופאת נשים כדי לעזור לגוף הנשי להיות 

מכון בניין שלם מציע ליווי  -'חופת נידה'התאריך שקבעתם ולמנוע מצב של 
-לפרטים התקשרי ל, ח"ש 052בעלות של  מחית בנושאשל רופאת נשים מו

מהחרמון ועד  -השירות ניתן לכל כלה] בקשי את גילה או אסתי 20-5051505
  .[אילת
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 :ועכשיו תמשיכו, תנשמו קצת
  (תעודת נישואין+תעודת רווקות)רישום ברבנות 
  (כ"כך מחשבים בד, לא מגיעים 15-02% -כ)רשימת מוזמנים 
 שמלת כלה 
 אישי וחם , ועימכון בניין שלם מציע ליווי מקצ -מדריך חתנים, מדריכת כלות

ה לכם /ריך ומדרוכה שמתאימלפרטים צרו קשר עם המכון ונתאם לכם מד
 בדיוק 

  ( הסעות,שעת החופה וקבלת הפנים, קטע/פסוק, דפוס-בית, גרפיקה)הזמנות
או , אפשר לחלק משימות לנציג מכל קבוצת מוזמנים)וכתובות של כולם 

ייתכן שהוא שמר את רשימת , דוד שהתחתן לא מזמן-לשאול את הבן
 (הכתובות

  איך ?איפה? מה, רוצים אם –או כל מזכרת אחרת  –ברכונים? 
  בעסה ]רופא שיניים , שיננית! )זה הזמן –כל מה שצריך טיפול  –בריאות

 ...'וכו, גלולות, קוסמטיקאית, וררופא ע ...[להגיע לחתונה עם שן כואבת
 

 :אבל לא להילחץ מהם, דברים שלא כדאי לדחות
  לקפוץ, לרוץ, ללכת איתן בבית)נעליים לחתן ולכלה + בגדים לחתן ,

 (שלא ילחץ בחתונה...לרקוד
 טבעת 
  (אם רוצים משהו מיוחד ולא להסתפק בזו של הרבנות)כתובה 
  (פיים בכל מקרהולהכין חלו, מראש שיכולים בתאריך לוודא)עדים 
 קריין לחופה 
 סעות מאורגנות למוזמניםה -אם צריך 
 ברכת כלה 
  (בחשו –לקבוע גם תור לתספורת נסיון )לבדוק ולקבוע מאפרת וספרית! 
  (כסא כלה, שולחנות, זר לכלה)סידורי פרחים... 
 רחה לקראת על הט!! בא ואימא על הכולזאת השעה לומר תודה גדולה לא

להוסיף , מומלץ לקנות להורים מתנה יפה -החתונה ועל שהביאוך עד הלום
. מכתב מכל הלב ולדאוג שהמתנה תהיה מוכנה עוד לפני היציאה לאולם

יצירות יודאיקה , "אם אשכך ירושלים"כיתוב  תמונה יפה עם: רעיונות]
 [. למיניהן תמונה של שלושתכם ועיקר מכתבה תודה ענקי

 
 "לפני"
  מה עושים באותו יום ?באיזה רכב? מי יהיה איתי כל היום –ביום החתונה? 

עדיפות לאדם אחראי שלא יקח אותך למסעות מפרכים וצלילות עומק וידע )
 (להסתדר גם במצבים לא צפויים

  מקושט, במצב תקין, ממוזג, מתודלק, שיהיה נקי)רכב הגעה לחתן ולכלה ,
 .אולי לא כדאי להיות תלויים בכל בני המשפחה כדי להגיע( נהג אחראי

  בטרם עת בין החתן לכלה' היתקלויות'לתאם ההגעה לאולם שלא יהיו... 
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 מה לקחת? 

o זה מוריד נהדר אודם )מגבונים לחים , חוט לבן ומחט -לכלה
, טישו, אקמול, פלסטרים, ות ראשכסי, ות ביטחוןכסי, (השמלהמ

ואת התיק לאחרי , זוג נעליים נוחות נוספות, גרביונים חלופיים
 .מומלץ להכין לאישך הטרי פתק אוהב לצד מתנה קטנה. החתונה

o מכנסיים ,...(קצת קשה להתחתן בלעדיהם)טבעת וכתובה  -לחתן
מחט וחוט בצבע , [םאתה תזיע בריקודי] חלופיים וחולצות

מתנה  -אפשרי ...(גם לחתן מותר)טישו , זוג נעליים נוסף, המכנסיים
 .קטנה עם פתק אוהב לרעייתך

 לא בטוח שחולצה ]בגד ללילה , דיסק עם מוזיקה נעימה /צימר/לבית מלון
 .כסף, כיסוי ראש, בגדים ליום המחרת...[ עקיבא  תתאים -של השבט בבני

   לום עבור הספרית והמאפרת של הכלהמתנה פחות יקרה מהתש  ... 
 

 :קבלת פנים
 

 דקות לפני 02-החופה יהיה במקום כשמסדר , לעריכת החופה זמן מדויק ,
השתדלו לדייק לפעמים דחייה מסבכת לאנשים בכלל ולרבנים בפרט את 

 ז"הלו
  ות ּבשתי כתּושיגיעו לאולם לדאוג 
  ם הרב ולוודא את כדאי לבדוק אותה מראש ע)לזכור להביא את הטבעת

 (בעלות החתן עליה
   לדאוג לשני גביעים לברכה ויין 
 עט וממחטה לקניין 
 בוע מראש זמן ומקום לתפילת ערביתלק 
 אם נוהגים, נרות להורים 
 רשימת חולים ובקשות, ברכת כלה 
 

 :חופה
  ( רצוי לבקש או להביא יין לבן כדי שאם ישפך זה יהיה פחות בולט)יין 
 טלית 
   עטופה מראש ירהקלה לשבכוס 
  בעתט 
  כתובה 
 מישהו שיוודא שמערכת ההגברה בחופה פועלת. 
 נשים , מקומות ישיבה ליד החופה בשביל מבוגרים' כדאי לוודא שיהיו מס

 ...'בהריון וכו
  ברכות כולל חלופיים 5-של מברכי ה( קרבה, תואר, שם)רשימה מדוייקת ,

שמוודא לפני תחילת למנות חבר  .לוודא שכולם יודעים מראש את תפקידם
להודיע  -במידה ואחת מהמברכים נתקע בדרך -החופה שכל המברכים הגיעו

 . למברך החלופי שיתכונן לעלות ולברך
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 ולהחליט מראש מתי שוברים את ' אם אשכחך'לתאם עם התזמורת מנגינה ל

 (באמצע, אחרי, לפני)הכוס 
  ממוספרים, ברכות בכתב גדול וברור 5כרטיסי. 
 מא של הכלהינשארת אצל הא)תובה אחרי החופה כרה עם הלוודא מה קו ,

אם היא נשארת אצל הזוג שמישהו יהיה אחראי לשים אותה עם החפצים 
 (שלהם

  ברכה [ נמצאות באתר מכון בניין שלם]אפשר להכין עבור ההורים ברכות
 .לאימא ולאבא תחת החופה של ילדיהם

 
 :הסעודה

  ותמיספור השולחנ+ כרטיסי סידור מקומות. 
 ומתי סבבי הריקודים, אחרונה, עיקרית, לקבוע מראש מתי מנה ראשונה ,

ושהמנה העיקרית לא תצא , ז"שהמלצרים לא יכתיבו את הלו...'וכו, ברכות
 .00:25מהמטבח בשעה 

 אם תרצו אפשר לשדרג את , לוודא שהוא בעניינים -לדבר עם המשגיח
 . ועמשגיח צמוד אליכם לאיר -'כושרות'רוע בהזמנת יהא

 ומי אחראי על חלוקת המברכים( בסוף/באמצע)לקבוע מתי , ברכות-שבע. 
  אבלים שצריכים לעזור למלצרים כפתרון , צמחוניםמנות ללברר לגבי

 .'וכדו, להשתתפותם בחתונה

  [ "טייק אווי"]לוודא שהאולם מסדרTake away  (אוכל מהחתונה )ורי לה
 ואוכל לחדר יחוד, החתן והכלה

 ארגונים רבים אוספים את השאריות ... והרבה.. בסוף החתונה יישאר אוכל
כל שנדרש הוא , שמחו גם אחרים? שמחתם -ודואגים לחלק אותם לנזקקים

 .טלפון אחד מכם לאחד מהארגונים והוראה למנהל האולם
 

 :צלם
 מספר / סרט ערוך/ אלבום מעוצב)לוודא מה נכלל בחוזה : כשיושבים איתו

/ נגטיבים/ מספר תמונות/ אלבומי הורים/ תמונות מוגדלות/ CD/ עותקים
 ...('וכו

  שיגיע מוקדם שתספיקו להצטלם לפני שכל האורחים )זמן הגעה לחתונה
 .להחליט אם רוצים להצטלם במקום מיוחד לפני זה, (מגיעים

  (אחרת זה מתפספס וחבל, כדאי)לקבוע זמן לצילומי משפחה 
 או שיצלם אותם , ן השולחנות ולהצטלםלסכם מראש אם רוצים לעבור בי

 .בלעדיכם בזמן החדר יחוד
  סכנה –לוודא מראש מספר תמונות ושלא יפסיק לצלם כשיגיע למכסה!!! 
 אם אחרי אז לקבוע שעה או  -אחרי/ להחליט מתי מצטלמים בחדר יחוד לפני

 .להתקשר אליו כדי שלא ידפוק לכם בדלת כל חצי דקה
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 :התזמורת
  לזכור ( כלה-לאו דווקא החתן)אחרות ולהתייעץ עם חברים לשמוע בחתונות

 .שגם הקהל משפיע על התזמורת
 מקפצים", אלטרנטיבי, קלאסי: להגדיר מראש סגנון אותו אתם רוצים" ,

 .ולפי זה להתכוונן על סוג תזמורת... מזרחי, ברסלב, קרליבך
  (רק תבחרו $1222-12,222נע בין )להגדיר לעצמכם מראש טווח מחירים 
  להכת כאיזה שיר לבר, לאלהחליט עם התזמורת איזה שירים כן ואיזה ,

 ...'וכו לשבע ברכות , לליווי הכלה לחופה, לליווי החתן לחופה
 עלות כל שעה נוספת, מספר שעות עבודה. 
  הגברה , מערכת הגברה מי מביא,גודל במה)תיאום בין התזמורת לאולם

 ...(בחופה
  מישהו שאתם סומכים עליו, קהל לתזמורתבין ה אחד ויחידמינוי מתווך ,

 .והצגתו לתזמורת, בעל שמיעה טובה וטאקט
 אם מישהו , משפחה אם יש צורך בליווי התזמורת/לתאם הופעות של חברים

 ...רוצה לעלות לנגן
 

  :סיום
 כ באחריות ההורים"בד( אולם, תזמורת, צלם)קים ועט 'פנקס צ. 
  מאחוראחראי לבדיקת האולם שלא נשארו חפצים. 
  (כדאי לקחת איתכם)קים 'וצ, הבאתם לבית+ איסוף מתנות 
 למה, כמה, איך, מי, הסעת הזוג למקום השינה. 
 

 :אחרי החתונה
 איפה נמצאים בלילה ? 
כי ביום הראשון לא  ,שני הלילות הראשוניםהזמין חדר לממש מומלץ ל :מלון

נסיעות ללצאת לפנות את החדר ו קום מוקדםח לכלום ובטח שלא לויהיה לכם כ
כשאתם באים כדי שתוכלו  רכדאי לבקש מראש שיהיה אוכל בחד, ארוכות

פעם בחיים מותר להזמין , כן, כן)לאכול בבוקר בלי לצאת ובלי שיפריעו לכם 
לא לשכוח לתלות על , לוודא שיש בחדר מיטה שניתן להפריד, (שרות חדרים

חנית תעיר אתכם אחרת חדרנית טר" נא לא להפריע"הדלת מבחוץ את השלט 
 ... בעשר לפנות בוקר ולא כדאי

שיש סט , לוודא שיש לכם מה לאכול שם למחרת!! כן הבית שלכם, כן :בית
 ...(עם ריח של כביסה)מצעים ומגבות מכובסים 

  
 :מה לקנות לבית

 
במקביל , ולכן... זכרו שהחיים מתחילים אחרי החתונה ולא נגמרים איתה

ן דברים שצריך להכין -ו-מ-יש ה, עד הפרח האחרוןלהכנות הקדחתניות לחתונה 
 .לחיים שאחרי

 אבל לא חייבים שהכול יהיה מוכן ביום הראשון מקבלים המון דברים בחתונה
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, לסגור מראש תשלומים, כמה ולמה, איך, ברגע שיודעים היכן עומדים לגור
דאי לוודא אפשרות לקבל את הבית בערך חודש לפני החתונה כדי להספיק כ
 (.שווה בשביל זה גם לשלם עוד חודש שכר דירה)ארגן אותו ל
 

- חשוב לזכור
, טופ ולקנות הכל עד אחרון הברגים-לא חייבים להספיק לסדר את הבית טיפ

בטוח , וחוצמזה, כןשיו אז מי יודע מתי כמצד שני יש דברים שאם לא תיקנו ע
או שכבר  שיש פה מליון דברים ברשימה שכבר יש לכם או שאתם לא צריכים

ותחליטו , תעברו על הרשימה, שבו, אז, תכננתם לבקש ממישהו שיקנה לכם
לנסות להשיג אוטו ליום שלם  -והכי מומלץ, איזה דברים אתם כן צריכים לקנות

כ "פקעס ולשים בבית ואח'ולקנות את כל הפיצ( וזה לוקח לפחות יום אחד)
 ...'לצבוע וכו, לסדר, בניחותא לתלות

 
 ?אז מה צריך

 
 :סלון

 ...(פופים/מזרונים/ספות)מערכת ישיבה  .1
 .מדפים/ספריה .0

 .שולחן וכסאות לפינת אוכל .3

 ?תנור חימום?מזגן .2

 ?שטיח .5
 

 :חדר שינה
 .מזרונים+מיטה .1
 .ארון .0

 ?שידות/שידה .3

 .מראה .2

 .ריותכ, שמיכות .5

עדיף שיהיה , גם אם אתם בונים על מתנות) קטנות וגדולות מגבות, מצעים .5
 ..(.זוג או שניים על כל צרה

 ?מנורת לילה .5

 ?כיסוי מיטה .8

 ?שטיח .9
 
 

 :שרותים
 .מתקן לשלישיית גלילים, מתקן לנייר טואלט .1
 .מברשת לניקוי האסלה .0

 .פח .3
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 .סלסלה לחומרי ניקוי/מדף .2

 .נייר טואלט .5

 .מטהר אויר .5

 .סבוניה לאסלה .5

 (אם יש כיור)מתלה למגבת  .8
 

 :מקלחת
 .וילון למקלחת .1
 .מראה .0

 (מדפים/ארון/מגירות)מקום אחסון  .3

 .ים למגבותמתל .2

 .שטיח .5

 .מתקן לסבון, מתקן למברשות שיניים .5

 (שבת/יום חול)משחה +מברשות שיניים .5

 (נוזלי/מוצק)סבון , מרכך, שמפו .8

 .קיסמי אוזניים .9

 .מברשות שיער .12

 .עזרה ראשונה .11

 .מוצרי הגיינה .10

 .מספריים/גוזז ציפורניים .13
 

 ...מסדרון/ חדר נקיון/ חדר כביסה
 ?מייבש, מכונת כביסה .1
 .יהוץג-קרש, מגהץ .0

 .מתלה לייבוש כביסה .3

 .גיגית, סל כביסה .2

 .ארון לאחסון כלי ומוצרי ניקוי/מדפים .5

 .מרכך, אבקת כביסה .5

 .מסיר כתמים .5

 .אטבי כביסה .8

 .דלי, יעה, מטאטא, מגב .9

 ...(לכלים, לתנור,לשירותים, לרצפה)חומרי ניקוי  .12

 .מטליות לאבק, סמרטוטי רצפה, ים'סקוצ .11
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 :מטבח
 .מקרר .1
 .כיריים, תנור .0

 .וגלמיקר .3

 ?אובן-טוסטר .2

 .קומקום חשמלי .5

 .מיקסר .5

 ?מזון-מעבד .5

 .מיחם .8

 .פלטה .9

 .שעון שבת לשקע .12

 .חלבי/מחבתות בשרי, סירים .11

 .חלבי/ם בשרי"סכו .10

 .חלבי/ספלים בשרי, כוסות, צלוחיות, קערות, צלחות .13

 .כפות הגשה, כלי הגשה .12

 .מלחיה ופלפליה .15

 .קולפן .15

 .כפות עץ ,כף לפסטה, פומפיה, מצקת, תרווד, מרית –כלי עבודה  .15

 .פותחן בקבוקים, פותחן קופסאות .18

 .מסננת לפסטה .19

 .נפה .02

 .קנקנים .01

 (בשר, לחם)סכינים טובים  .00

 .קרשי חיתוך .03

 .מבודדי סירים .02

 .מסננות לכיורים .05

 .תמיד טוב שיש בבית –פעמיים -כלים חד .05

 .צמר פלדה, רגילים, ים לשבת'סקוצ .05

 .מגב קטן לשיש .08

 .ם"סכו+ מתקן ליבוש כלים  .09

 .נטלה .32

 .אשפה-פח .31

 .מתלה למגבות+ בות מטבח מג .30

 .ים'שקיות לסנדוויצ, שקיות אשפה .33

 .מפית לחלות, מפיות, מפות .32

 .ניילון נצמד, נייר כסף, נייר אפיה .35

 .ספרי בישול .35
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 .ברכונים .35

 .סוכר, תה, כלים לקפה .38

 .כלי אחסון מפלסטיק .39

 .קנקן לחלב .22

 .מגשים .21

 .כלים לתבלינים .20

 (ירקות/ פירות/ למוצרי גבינה)סלסלה למקרר  .23

 .ם"סכותאים ל .22

 ...(שמן, רסק עגבניות, אורז, פסטה, תבלינים, שימורים)אוכל בסיסי  .25
 

 :כללי
 ?שואב אבק .1
 .טלפון .0

 שלט לדלת  .3

 .נרות לשבת+פמוטים .2

 .גביע לקידוש .5

 (בשמים, נר)סט הבדלה  .5

 .גפרורים .5

 .מזוזות .8

 .עבודה-כלי .9

 .פלורסנטים/נורות .12

 .וילונות .11

 .תמונות .10

 
 

 ,עמוד בהכול בשמחהנראה המון אבל לא תצליחו ל, אז זהו זה
 ,אז הרבה הצלחה אנחנו פה לעזרתכם בכל דרך שנוכל

הקשיבו לשיעורים ותתחילו אט אט לבנות בעמל , לימדו, קראו, כנסו לאתר המכון
 .את ביתכם

 החתונה היא רק הצעד הראשון בבניין האהבה -זכרו
 טוב-מזל                                      

                   "ין שלםבנ"מכון                      

 
 


