
סידורים לאירוע החתונה:  

 קביעת מועד החתונה  

 אולם + תפריט סעודת החתונה  

 צלם/ת תמונות  

 צילום וידאו  

 תזמורת )ובחירת ניגוני ריקודים ורקע(  

 זמר  

 מנחה לחופה  

 רב מסדר קידושין  

 רישום נישואין  

 הזמנות   

 רשימת מוזמנים וכתובות  

 מעטפות ובולים  

 חופה גדולה וגבוהה  

 קופות צדקה לשולחנות  

 שמלת כלה  

 מאפרת   

  מסרקת  

סידורים שונים לפני החתונה:  

 מדריכת כלות  

 פאה  

 מידע ותכנים להכנה פרקטית ורוחנית לחתונה   
אתר עדי עד 

 הזמנת הרבי לחתונה  

 הזמנת קרובים בבית החיים  

 החזר חובות כספיים של החתן והכלה   

 קביעת מקום מגורים  

 שכירת דירה  

  קרן המעשרות   

 טלית לחתן עם משי אמיתי   

 שקית לטלית ותפילין   

 ניקיון הדירה  

כניסה לבית  

 תמונה של הרבי  

 חת"ת   

 ספרי קודש  

 מפתח דלת הבנין   

 מפתח של הבית * 3   

 מפתח תיבת דואר  

 קופת צדקה   

  שטיח לכניסה   

התקנה  

 מזוזות  

 גז   

  דוד שמש  

  החלפת צילינדר כניסה  

  חיבור ארון ספרים לקיר  

   חיבור קופות צדקה לקיר  

  חשמל   

  מנעולים   

  סורגים לחלונות  

   שלט בית חב"ד משפחת...לדלת הכניסה  

  שעון מים  

  שעון שבת  

חשמל  

 כבל מאריך  

 מנורת לילה  

 מפסק אוטומטי כללי  

 תאורה   

  רב תקע )מפצל(  

   תקע מעביר  

בהתרגשות ובשמחה, "לחיים ולברכה" 
ובין הוורט לחתונה, ולבניין "עדי עד" – 

את יוצאת לדרך עמוסת משימות 
בשבילך – סידרנו הכול ברשימות 
שיביאו הקלה, לך - בדרך הכלה

זוהי רשימה מפורטת ומקיפה. תוכלי 
למחוק את מה שלא רלוונטי עבורך, 

להוסיף פרטים נחוצים לך, ולסמן את מה 
שכבר סודר וטופל.

פריטים רבים מתקבלים כמתנות. )ניתן 
להציע למי ששואל מה לקנות...(

בהצלחה רבה ומופלגה! 

הכנות לחתונה

ב"ה
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סלון   

 ארון ספרים  

 גביע + תחתית   

 מגש לחלות+ סכין  

 כיסוי לחלות    

 מפה ליום חול  

 מפה לשבת  

  ספה  

  פמוטים + מגש  

  קופת צדקה  

   שולחן + כיסאות  

חדר שינה  

 ארון קיר  

 ארונית  

 מיטות )רחבות, ללא דופן מחברת(   
+ מזרנים

 וילון   

 מחזיק לפיאה  

 מנורת לילה   

 כריות   

 2 שמיכות פוך  

 2 שמיכות קיץ  

 סט מצעים * ?  

  קולבים  

 מטבח  

 מקרר ומקפיא  

 שולחן + כסאות  

 תנור אפייה + תבניות  

 כיריים  

 מחבת   

 סירים  

 קומקום חשמלי  

 מיחם מים לשבת   

 תרמוס  

 פלטה/ כיסוי לגז  

 מיקסר יד  

 בלנדר  

 כלי אחסון  

 כלי אוכל – צלחות, כוסות, סכו"ם * 2  

 כלי לחלב   

 כלי לסוכר  

 כלי לקפה / תה  

 מלחיה * 2  

 ברכונים   

 ספל לנטילת ידיים  

 מפות אישיות )פלייסמנט( בשרי וחלבי * 2  

 מפת שולחן * 2  

 כלי לסבון כלים * 2   

 מברשת לרחיצת כלים בשבת  

 מגב לשיש * 2  

 מגבות ידיים  

 מגרדת * 2  

 מגש * 2  

 מגש לסכו"ם * 2  

  מייבש כלים   

 מסחטת פירות  

 מסננת אטריות  

 מעמידים לסירים  

 מערוך  

 מצקת   

 קערה   

 מקלף  

 מקצף  

 נפה משי גודל 70  

 מצית לגז  

 סכין לבשר, סכין לדגים  

  סכין למאכלים חריפים  

  סכין פרווה  

 פטיש לשניצל  

 קרש + סכין ללחם  

 קרש חיתוך * 2  

 סלסלה לפירות  

  פותחן בקבוקים  

  פותחן קופסאות   

  מתלים למגבות  

 סינר * 2  

 פח, מטאטא, כף אשפה  

  קופת צדקה מחוברת לקיר   

 שקיות ניילון  

 הגעלת כלים חדשים  

  הטבלת כלים חדשים  

אמבטיה  

 כלי רחצה  

 מברשת שיניים * 2  

 משחת שיניים  

 מי פה  

 מגבות רחצה  

  מגב, סמרטוט ודלי  

  מפתח ומנעול  

 מראה   

  סבוני'ה   

 פומפה   

 פקקים לכיור ולאמבטי'ה   

  קערה + ספל לנט"י   

 תנור לאמבטי'ה  

שירותים  

 מברשת לאסלה   

  מטהר אוויר  

  מפתח ומנעול   

 סבון לאסלה   

   פח קטן  

 ביגוד והנעלה   

 בגדי יום חול   

 בגדי שבת ויו"ט  

 גרביים  

 לבנים  

 נעלי יום חול   

  נעלי שבת   

  נעלי בית   

 מגפיים  

 חלוק לשבת   

  בגדי בית   

  כתונת לילה  

  מטפחות ראש   

 מעיל / ג'קט   

  סוודרים   

   צעיף וכפפות   
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כביסה  

 מכונת כביסה  

 מייבש  

 גיגית כביסה  

 חומר לכביסה במכונה  

 חומר לכביסה ביד  

 מרכך כביסה  

 אטבים  

 חבלי כביסה   

  שבבי סבון  

פריטים נוספים   

 כלי עבודה: פטיש מברג פלייר וכו'  

  כלי תפירה   

 לוח שנה   

  מאוורר   

  מגהץ + קרש גיהוץ   

  מדחום   

  מזוודה   

 מטריה * 2  

 מכשירי כתיבה, דפים  

 קוצץ/ מספריים לצפרניים  

 מתלה לחליפות   

  סולם   

  סיכות ביטחון   

 עזרה ראשונה בסיסית   

  פנס   

  תיבה למכתבים   

   תנור חימום   

מצרכים בסיסיים  

  K300 

 אקונומיקה  

 בשמים  

 גפרורים  

 נר הבדלה  

 נרות  

 חומרי ניקוי  

 חומר לשטיפה רצפות  

 טישו  

 נייר טואלט  

 מפיות  

 מפות חד פעמיות  

 משחת נעליים  

 נייר ארונות  

 נייר כסף  

 סבון לידיים  

 סבון רחצה  

 שמפו, מרכך  

 סמרטוטים  

 ספוג * 2  

 קיסמי אוזניים  

 קיסמי שיניים  

 סקוצ' לניקוי   

 כלים חד פעמיים  

 סוכר  

 מלח  

 קפה, תה  

 יין, מיץ ענבים  

 לחם  

 חלב  

 גבינה  

 ביצים  

 קמח  

 אבקת אפיה  

 שמן   

  תבלינים  

ציוד ליום החתונה  

 גפרורים   

 יין ופותחן בקבוקים  

 כוס זכוכית טבולה  

 נייר כסף לעיטוף הכוס  

 כסף לצדקה וקופה   

  כתובה חב"דית   

  משקה )וודקה( וכוסיות   

  נוסח "שבע ברכות"  

  רשימת מכובדים  

  נוסח ה'תנאים'   

  צלחת )לתנאים(  

 נרות  * 4   

 עששיות לנרות * 4   

 מכתב הרבי לחופה  

 וידאו - יחידות של הרבי   

 שני גביעים לשבע ברכות  

 כף מכסף לחדר ייחוד  

 מפתח חדר ייחוד  

 רכב להסעת הזוג   

  תיקים למתנות חתונה   

ציוד לכלה  

 תהילים של הרבי   

 הינומה  

 זר פרחים  

 טישו  

  גרביים  

 נעליים לבנות  

   תסרוקת   

חתונה – פריטים קטנים   

  תיק לתכשיטים   

  איפור רזרבי   

 חוט לבן + מחט   

  טלפון נייד + מטען   

  כסף )גם לצדקה(  

 מברשת שיער/ פאה   

  מגבונים לחים לניקוי מהיר.   

 סיכות ביטחון   

   סיכות ראש   

שבוע שבע ברכות  

 מקומות הסעודות לכל יום  

 הסעה לסעודות המצווה  

  מוזמנים  

  שבת שבע ברכות  

 מזון לסעודות   

  סידורי לינה   

  קידושא רבא   

  רשימת מוזמנים  
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