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 רשימת הדברים שצריך לזכור לקחת ביום שלפני החתונה וביום החתונה

 
 בריאות:

 יוד )ללא צבע( או מחטא פצעים 

 תרופה לצינון ו/או אלרגיה 

 תרופות, גלולות או ויטמינים שלוקחים על בסיס קבוע 

 'כדור/סירופ לשיכוך כאבים כדוגמת אקמול, נורופן, אדויל וכיוב 

 כלה(-פלסטרים )אפשר להזמין פלסטרים של חתן 

 סוכריות" לשיעול" 

  כדור לכאבי בטן/בחילות/הקאות –לבעלי בטן רגישה 

 טמפונים/תחבושות/תחתוניות 

 קרם הגנה, במידת הצורך 

 טיפות עיניים ליובש ו/או לאדמומיות 

 משאף לאסטמה 

 

 טיפוח:

  פודרה, סומק, ליפגלוס, מסקרה, אודם וכיוב' –משלימי איפור 

 ספריי לשיער, ג'ל לשיער, מברשת שיער, סיכות וגומיות לשיער 

 מגבונים לחים 

 קרם ידיים 

 מסיר איפור וצמר גפן או מטליות 
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 טישו 

 בושם 

 דיאודורנט 

 מסיר לק ולק זהה לזה שמרחת לחתונה 

 מגבת קטנה 

 סבון פנים 

 ת שינייםמברשת ומשח 

 מי פה 

 חוט דנטלי 

 )מראה קטנה )עדיף כזאת שנסגרת 

 קסמי אוזניים 

 קוצץ/מספריים לציפורניים 

 פינצטה 

 תחתוניות 

 )תחבושות/טמפונים )במידת הצורך 

 

 לבוש, תכשיטים ואביזרים:

 נעליים להחלפה 

 מטליות לניקוי נעליים 

 )גרביונים נוספים להחלפה )במידה ומשתמשים 

mailto:weddingblogazine@gmail.com


 

Mobile: (408) 242-2155, Office: (818) 914-4020, weddingblogazine@gmail.com  
24129 Park Granada, Calabasas, CA, 91302 

 הינומה 

 לחתן חולצה להחלפה 

 זר כלה 

 תכשיטים לכלה/חפתים לחתן 

 )עלויונית או של )במידה ויש 

 מחטב גוף 

 )טבעות נישואין )+כרית לטבעות אם יש 

 )שמלת כלה )אם היא אצלך 

 חליפת חתן + עניבה + חולצה מגוהצת + גרביים + נעליים 

 )שמלת כלה להחלפה )במידה ויש 

 )תחתונים להחלפה )לשניכם 

 )בירית )אם משתמשים 

  כפתורים מתאימים, חוטים בצבע השמלה ו/או בגדי החתן, מחט,  –עזרה שנייה

 סיכות ביטחון

 ( מסקנטייפ או סקוצ'יםVelcro )– למקרה שנקרע או נפרם בגד/מכפלת 

  בגד ים ומגבות –אם החתונה בבריכה 

 פרחים, קשתות ואביזרים לשיער 
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 טקסים, דת ורבנות:

 ב אמור לחתום עליהםכתובה )אזרחית או דתית( ונספחים שהר 

 אישור טבילה במקווה 

 )דף נדרים )אם מחליפים נדרים 

 )כיפה לחתן )בנוסף, עדיף לשים כיפות רזרבה 

 )טלית לחתן )במידה וצריך 

 כוס דקיקה או מנורה עטופים בניילון נצמד ונייר כסף 

 אם הרב צריך להזכיר במעמד החופה מישהו שנפטר, להביא את זה כתוב 

  העדים מגיעים בזמן למעמד החתימה על הכתובהלוודא ששני 

 
 שונות:

 משקפי שמש 

 )משקפי ראייה/עדשות מגע )קופסא וחומרי השרייה וניקוי 

  מגבוני/טוש קלייה להורדת כתמים. כמו כן, רצוי לשים גיר לבן למקרה שנגרם כתם

 שומני על השמלה

 )קשים לשתיה )לכלה, בזמן ההתארגנות והצילומים המקדימים 

 מים מינרליים קטן או בקבוק מים עם קש בקבוק 

 בקבוק שתייה מתוקה מכל סוג שאוהבים 

 סוכריות חמוצות/מנטה 

 מסטיקים 

 מגהץ פשוט ו/או כזה שמגהצים איתו על הגוף 
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 מספר קופאים של מפת ההגעה לאולם 

 אישור תשלום לאקו"ם 

 פנס קטן 

 )סכין לחיתוך העוגה )במידה ומקיימים את טקס חיתוך העוגה 

 ים ניידים ומטעניםטלפונ 

 מספריים קטנים/אולר קטן 

  חטיפי אנרגיה, פירות, כריך –נשנושים 

  כדורקווץ', רסקיו, דיסק עם מוסיקה שאתם אוהבים  –אביזרים שמרגיעים אתכם

 וכדומה.

  מעטפות מוכנות וסגורות לספקים המכילות עותק מהחוזה וסכום הכסף הנותר

 על המעטפה.לתשלום. יש לכתוב את שם הספק ותפקידו 

  אם מחליטים לתת טיפים, יש להכין מעטפות סגורות עם מזומן לחלוקה. יש לבדוק

לפני האירוע מהו מספר נותני השירות שאתם רוצים לצ'פר ולהכין עוד מעטפה אחת 

 או שתיים אקסטרה.

 מטרייה/שמשייה 

  אביזרים לצילומים מקדימים + שמיכה קטנה )אם רוצים לשבת על הרצפה ולא

 לך(להתלכ

  מצלמה )עם בטרייה מלאה( סטילס או וידאו לשלב ההתארגנות ו/או לפני שהצלם

 מגיע

  לפרוס על המושב האחורי והרצפה של האוטו -סדין גדול ונקי 

 מאוורר קטן עם בטריות 
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 פנקס קטן + כלי כתיבה 

 סלסילה של השושבינות וכרית לטבעות 

 ומה במהלך היום(קצת כסף מזומן )תשלומים על חניות, שתייה, אוכל וכד 

 תיק קטן לשקים ושקית גדולה למתנות שמקבלים מהאורחים 

 
 מקווה:

 דמי תשלום למקווה 

  לפעמים מחייבים את הכלות לתרום -כסף קטן לתרומה 

 אישור ממדריכת הכלות 

 מגבת לא חדשה )שלא תשיר סיבים(/ חלוק רחצה 

 מסרק/מברשת 

 שמפו וסבון 

 קוצץ ציפורניים 

 קסמי אוזניים 

  גומיכפכפי 

 )מסיר לק וצמר גפן )במידה ואת נדרשת להוריד  

 לבנים להחלפה 

 תחתונית להחלפה 
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 רשימת הדברים שכדאי להעביר לאולם יום לפני האירוע:

 מתנות לאורחים 

  פתוחים ומנופחים –קשקושים לרחבה 

 אביזרי עיצוב ו- DIY 

  כמה  אם אתם מביאים בקבוקים נוספים לשדרוג הבר, כדאי לדעת –אלכוהול לבר

 בדיוק מביאים ולסמן אותם בדרך כלשהי )למשל סימון בלק של ציפורניים(.

  קשים, כוסות, שתייה חריפה מסומנת ותוספות נוספות שאתם מביאים –תוספות לבר 

  )סוכריות גומי,  –מתוקים וממלחים סגורים בשקיות עם הכשר )אם יש צורך בכשרות

 וב'מסטיקים עגולים, נשנושים ופיצוחים לבר וכי

  פתקיות הושבה וסידורי ישיבה )חובה לשמור עותק אצלכם ורצוי גם אצל קרוב

 אחראי(

  דף קשר עם שמות כל הספקים, דרכי ההתקשרות איתם וסיכומים מיוחדים )להשאיר

 עותק אחד במשרד, עותק אצלכם בתיק ועותק אצל קרוב אחראי(

  כבלים, מתאמים, דיסק,  –אם הכנתם מצגת רצוי להעביר את כל החומרים לפני

 מחשב וכדומה

 דיסק גיבוי עם שיר כניסה, שיר סלואו ושיר שבירת הכוס  

  יש לתלות יום לפני –שלטי הכוונה 

 )סלסלות לשירותים )אם מכינים 

  להדגיש זאת שוב –אם רוצים יין לבן בחופה 

  עם לציין ע"ג סידורי השולחנות ולוודא  –אם יש מנות ילדים / צמחוני / טבעוני / גלאט

 האולם שהם מאורגנים מהבחינה הזאת
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 ביום האירוע )הדגשים בנוסף לדברים הידועים(:

 )לקשט את האוטו )לשטוף אותו יום לפני 

 להביא זר כלה 

 לבקש ממישהי קרובה שתוריד לך את ההינומה אחרי החופה 

 !!!!לאכול 

 לעדכן את ההורים ואת האחים איך הולכים אל החופה והאם האחים עומדים מתחת 

 לחופה

 .לוודא שנציג מהאולם לא פותח לבד את הכספת. למנות מישהו שאחראי לזה 

 

 אם ישנים במלון )לפני ואחרי החתונה(

 פיג'מה סקסית לו ולה 

 )כלי רחצה )גילוח וצחצוח 

 בגדים להחלפה 

 בגד ים 

 נעליים/גרביים/סנדלים 

 הלבשה תחתונה 

 נעלי חתן וכלה 

 גרביים לחתן 

 גרביונים לכלה 

  מכופתרת או סטרפלס להכנות )איפור ושיער(חולצה 

 שמפו ומרכך שיער שאת אוהבת 
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 מי פנים/סבון פנים 

 קרם לשיער 

 

לנוח ולהינות מהימים  -יומיים אחרי, בנוסף למשימה החשובה ביותר -סידורים של יום
 הראשונים כנשואים

 )להחזיר את השמלה, כולל אביזרים )במידה והשמלה שכורה 

 לקרוא את הברכות 

 לספור את השקים ולהפקיד אותם בבנק 

 להוריד שלטי הכוונה 

 להוריד את הקישוטים מהאוטו 

  סגירת תשלומים מול הספקים )כדאי לקחת את החוזים ואישורים על תשלומים

 קודמים יחד אתכם(

 

 

 

 
 

 

mailto:weddingblogazine@gmail.com

