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 רשימת הכנות לחתונה
 

 , שתסייע לכם לוודא שערכתם את ההכנות הדרושות בכל שלב. WedManמבית  רשימה מסודרת

אז מה תמצאו כאן? רשימה של הכנות לחתונה, שתסייע לכם בהתארגנות ובמעקב אחר שלל 

 המשימות שלפניכם. על גבי הרשימה תוכלו לסמן, להוסיף ולהסיר את מה שאינכם צריכים. 

 

 עד שלושה חודשים מראש: –שלבים ראשוניים 
לערוך רשימת מוזמנים כולל פרטי התקשרות וכתובות, ולהעריך את מספר המוזמנים  □

	המשוער. 

	לבחור מועד מועדף לחתונה.  □

	לבחור מפיק ומנהל לאירוע.  □

לחתום על חוזה לקיום האירוע במקום, כדי  –לבדוק ולבחור מקום לאירוע. במקרה הצורך  □

	את המקום ולסכם את הפרטים החשובים.  לשריין

	. 	לחפש קייטרינג לאירוע ולקבוע מועדים ל"טעימות" □

לבחור אנשי מקצוע ונותני שירותים שבהם אתם מעוניינים ולבדוק האם הם פנויים בתאריך  □

	שבחרתם: 

o  לבחור רב (במקרה של חתונה דתית) או מחתן כלבבכם (במקרה של חתונה

	חילונית). 

o סטילס ווידאו. – לבחור צלמים	

o  לבחורDJ .הגברה או נגנים ,	

o .לבחור שירותי בר אלכוהול ושתייה	

o  .לבחור מעצב לחתונה	

לבחור סלון כלות או שמלת כלה, נעלי כלה, תכשיטים, מקום לאיפור ועיצוב שיער  –לכלה  □

	ביום האירוע. 

	לבחור בגדים, נעליים וספר ליום האירוע. –לחתן  □

□ ___________________	

	

	שלושה חודשים לפני החתונה:-חודשיים
לגשת ללשכת הנישואין במשרד הדתות באזור המגורים (הרשום  –למתחתנים ברבנות  □

בתעודת הזהות שלכם) ולהוציא תעודת רווקות. במקרה שאחד מבני הזוג או שניכם עולים 

חדשים, כדאי לגשת לרבנות כמה שיותר מוקדם, למקרה שיהיו עיכובים בתהליך מצד 

	בנות.הר

	לפתוח תיק נישואים בלשכת הנישואין במקום המגורים של אחד מבני הזוג.  □

	למצוא עדים (שאינם בני משפחה שלכם או קרובים האחד של השני) להעיד על רווקותכם.  □

	לגשת להדרכת כלות ברבנות.  –עבור הכלה  □

	לבחור משרד גרפיקה, לעצב ולהדפיס הזמנות לחתונה.  □

	לקנות טבעות נישואין.  □
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	במקרה ורוצים , להזמין מקום לינה לליל הנישואין במלון או בצימר.  □

	לתכנן ירח דבש ולרכוש כרטיסי טיסה או להזמין מקום לינה.  □

□ ___________________	

	

	חודש לפני החתונה: 
	לקבוע טעימות אחרונות עם הקייטרינג, לבחירת התפריט באירוע.  □

	.לתאם פגישת מוסיקה □

	ם אחרונים עם המעצבתלתאם פגישת סגירת פרטי □

	לחשוב על תכנית אמנותית וטקס אישי.  □

	לשלוח הזמנות לאורחים.  □

	למצוא מקום לקישוט רכב החתונה ולהזמין זר כלה.  □

	נהג ומלווים לחתן ולכלה.  –לבחור מלווים ביום האירוע  □

	לבחור שושבינים ולרכוש עבורם אביזרים (סלסלות לפרחים, זיקוקים וכדומה).  □

לערוך רשימת שירים אהובים לחתונה, ובהם שיר כניסה לחופה, שיר לשבירת הכוס, שיר  □

	לפתיחת הריקודים ועוד. 

על מנת להעביר לו רשימת שירים, העדפות וקובצי שירים שאין  DJ-לקבוע ולהיפגש עם ה □

	ברשותו (שירים מיוחדים, שקשורים להיסטוריה המשותפת שלכם, למשל). 

כובעים, שרשראות פרחים, בלונים, קונפטי  –חים לרחבת הריקודים לרכוש אביזרים משמ □

	וכדומה. 

	לקבוע תסרוקת ואיפור נסיון.  –לכלה  □

	לנעול מדי פעם את נעלי הכלה כדי להרגיל את הרגליים אליהן.  □

	.לשלם אקו"ם □

□ ___________________	

	

 

	שבועיים לפני החתונה:
	לבדוק אישורי הגעה עם אורחיכם.  □

	שרו הגעתם. ירשימת מוזמנים שאלהעביר  □

	לערוך סידור ישיבה בשולחנות.  □

לסגור פרטים ותפקידים עם צוות ההפקה של וודמן: מי מלווה את בני המשפחה הקשישים,  □

מי אחראי על שושבינים קטנטנים, מי מסייע בהושבת המוזמנים, אילו נותני שירותים צפויים 

	לעבוד באירוע וכו'. 

סיכום קצר של חוזה העבודה עם נותני השירותים השונים (כמה העבירו לצוות וודמן  □

	שולחנות וכסאות הוזמנו, עד איזו שעה תושמע מוזיקה וכו'). 

	הכינו שלטי הכוונה לאירוע.  □

	קנו כוס לשבירה, כוס לקידוש ויין לקידוש (או בדקו אם מסופקים במקום האירוע).  □
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	לקנות טלית □

□ ___________________	

 החתונה:שבוע לפני 
	לקבוע סופית סידור ישיבה למוזמנים.  □

	להכין פתקי הושבה.  □

	להכין רשימת אורחים וסידורי הושבה על גבי דף מסודר.  □

	להוציא מהרבנות את הכתובה ולהעבירה לרב.  □

	להכין דף טלפונים ופרטי התקשרות עם כל הספקים ונותני השירות באירוע.  □

	י העזרה והאחריות שלהם. להכין דף עם רשימת בעלי תפקידים ותחומ □

לדבר עם בעלי התפקידים ולהזכיר להם מה תחום האחריות שלהם. לתת בידיהם סידורי  □

	ישיבה, לוח זמנים להתנהלות האירוע וכדומה. 

	לקבוע עם הבלנית טבילה במקווה.  –לכלה  □

	למדוד מדידה אחרונה של שמלת כלה.  –לכלה  □

□ ___________________	

	

 לפני האירוע: שלושה ימים עד יום
	ללכת למקווה ולהוציא אישור טבילה.  –לכלה  □

	להכין תיק לליל הנישואין, במקרה שהחלטתם ללון לאחר האירוע במלון.  □

	לתלות את השלטים המובילים למקום האירוע.  □

להעביר למקום האירוע את פתקי ההושבה, האביזרים לריקודים, משקאות מיוחדים לבר,  □

	כוס לחופה וכדומה. 

	ין מעטפות עם תשלום ו/או טיפים לנותני השירותים. להכ □

להכין תיק ליום האירוע ובו: משקפי שמש, טלפונים ומטען, מצלמה, נרתיק לצ'קים, מפתחות  □

לבית ולאוטו, ארנק, אוכל או נשנושים ליום החתונה, כלי כתיבה, כלי רחצה, משחה ומברשת 

	שיניים. 

	לקחת גם הינומה, טלית, כיפה, טבעות, מגבונים לחים, טישו.  □

לקחת רשימות ודפים: דף ברכות זה לזה תחת החופה, דף פרטי התקשרות של נותני  □

	השירותים, דף בעלי תפקידים ותחומי אחריות, דף רשימת אורחים וסדרי הושבה, כתובה. 

□ ___________________	

	

 נישואים:ביום ה
	וקר. לאכול ולשתות בב □

	לאסוף את זר הכלה ולקשט את הרכב.  □

	להתלבש, להתאפר, להסתרק.  □

	להצטלם.  □
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	לאכול לפני החתונה.  □

	להגיע למקום האירוע ו...להתחיל ליהנות....  □

□ ___________________	

	

 עם סיום האירוע ולאחריו:
	להעביר תשלום לספקים.  □

	לפתוח את המתנות והצ'קים.  □

	ן. להפקיד את הצ'קים והכסף המזומ □

	להחזיר את שמלת הכלה.  □

	להודות לכל מי שלקח חלק בהפקת החתונה ולאורחים.  □

	לקבל את התמונות והסרטים מהצלמים.  □

	לחיות באושר...  □

□ ___________________	

 

חתונה היא אירוע מורכב שבצדו הכנה ועבודה מרובה, שמערבת לא פעם את כל בני המשפחה. 

לא את הפרטים הגדולים ולא את הקטנים, כדי שיתקבל אירוע  -חשוב לעבוד מסודר ולא לשכוח דבר 

מושלם, כפי שתכננתם. הכנו עבורכם את הרשימה הזאת על מנת להקל עליכם. אם תרצו לחסוך זמן 

י הראש מעל עצמכם. חה והתרוצצויות רבות, מוזמנים לפנות אלינו, ולהוריד את כל כאביקר, טר

 לכם נשאר רק ליהנות ולשמוח.  –ל אנחנו נדאג לכ

 פנו אלינו!

WedMan - תכנון, ארגון וניהול חתונות. 


