
 

  
  

  מצגת לאירוע הכנתלקראת הוראות 
  

  ,לקוח יקר
  

אני מבטיח לך כי .  אני מודה לך שבחרת בי להכין את התוכנית האומנותית והתרבותית לאירוע
חתן השמחה ושל הקהל /של כלת, כדי להבטיח הנאה מלאה שלךאשקיע מכישורי ומניסיוני הרב 

הן פרי ש ,שך למלא אחר ההוראות הבאותאבק ,כדי להכין את האירוע בצורה יעילה ומיטבית. כולו
  .ניסיון של עשרות אירועים שכבר ערכתי

  
ישיבת האורחים צריכה להיות . יש לוודא כי במקום האירוע יש מקור חשמל :מקום האירוע .1

יש לוודא שיש (מקום בו יוצב מסך ,  "במה"מאורגנת כך שתיווצר באחד מצידי המקום מעין 
שיראה על ידי כל האורחים ) לפחות' מ 1.40וגובה ' מ 1.80חב רו(בגודל מתאים ) מסך במקום
ובמידת הצורך יש להזמינו כדי שאוכל לשכור , מסך אינו כוללמחיר ההופעה . ממקומותיהם

  .עבורכם מסך מתאים
מטרים ספורים . ת עם ציוד ההגברהומטר להתמקמ 2X2 -כ מימין למסך יש להכין משבצת של
  .  וי להצבת המקרן והחיווט המוביל אליולפני המסך יש לשמור על שטח פנ
יש לוודא שניתן להחשיך מעט את האולם כדי שניתן יהיה , באירועים המתקיימים בשעות היום

  .לראות את המצגת
  

לצורך הכנת המצגת יש בדרך כלל צורך בפגישה אחת בת שעה  :הכנת המצגת ומפגש מכין .2
  . מועד את החומר להכנת המצגת כדי שהפגישה תהיה יעילה עליך להכין מבעוד. לערך

, פתקים, תעודות, יה מתמונותות השמחה בנ/ברוב האירועים המצגת המתארת את בעל
פרקים  5-7יש לאסוף את החומרים לפני הפגישה ולמיין אותם ל . מכתבים וקטעי וידאו קצרים

  ).תמונות לכל פרק 10 - בממוצע כ – כדאי לאסוף חומר לכל פרק במעטפה נפרדת(
ברכה > תמונות > שירה בציבור > ברכה > הצגת תמונות :  נה של המסכת כולה הוא כזההמב

דקות  45 -תימשך כ) הברכות והשירה, כולל המצגת(כל המסכת . שירה בציבור וכן הלאה> 
  .בין המנה העיקרית והקינוח

צילום , כתב יד, מכתבים, כולל פתקיםזה . ניתן להציג כל דבר שניתן לצילום או סריקה :תמונות
  .תעודות הצטיינות וכדומה, קטעי עיתונים, של עבודות אומנות

זהו שלב בו ניתן לבקש מאדם הקשור לפרק שהוצג לשאת את דברו בברכה או סיפור : ברכה
ניתן גם לשלב ברכות מוקלטות בוידאו !!!  יש להגביל את האנשים ללא יותר משלוש דקות. קצר

  .וכדומה!!!) דקות 3(נגינה וריקוד , שלא הגיעו לאירוע או הופעות של ילדים בשירה מאנשים
נבחר ביחד שיר או שניים אותו ישירו כולם כשהמילים של " ברכה"לאחר כל  :שירה בציבור

שירים מהתקופה בה , את השירים ניתן לבחור על פי נושא הפרק. השיר יופיעו על המסך
ת השמחה או כל שיר אחר שיש לו /אחרון בחר להקדיש לבעלשיר שהמברך ה, התרחש הפרק

אני אסייע במיטב יכולתי ואעמיד את היכרותי המעמיקה עם הזמר .  קשר למה שקורה במצגת
  .העברי לטובת בחירה מוצלחת של שירים

 
כשאבנה את המצגת אדאג להעביר את הגרסות הראשונות לבדיקה דרך דואר  :בניית המצגת .3

המזמין יוכל לבקש שינויים והתאמות עד לקבלת גרסה שתמצא חן . ינטרנטאלקטרוני או הא
 .את הנחיית האירוע יעשה מישהו מהמשפחה בעזרתי. בעיניו

  
  .אני בטוח שנוכל להכין אירוע מרגש ומהנה בעבודה משותפת

  
  בברכת בילוי נעים

  
 איתי פלאות


