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עומדים להתחתן במזל טוב? אתם כמובן מתרגשים מאד ,ויש המון הכנות שצריך לעשות .לצד הבחירה
באולם האירועים ,הבחירה בקייטרינג ,רשימת מזומנים ועוד כל מיני סידורים ,יש עוד משהו קטן ,שדווקא יהיה
לכם מהנה מאד לעשות  -לבחור ביחד תכשיטים בעיצוב אישי .זה תהליך שהוא מהנה ומרגש מאד  -אבל
כמובן שגם צריך להקפיד שהתהליך הזה יושלם כמו שצריך .הנה כמה טיפים שיעזרו לכם לבחור את
הטבעות המתאימות  -עם כמה עובדות שאולי לא ידעתם.
אז מהם הדגשים החשובים?

● טבעת כשרה  -גם לטבעות יש "כשרות" משלהן ,וליהדות יש הוראות באשר לשאלה מהי טבעת נישואין
כשרה ומהי לא .שימו לב  -אם אתם מתחתנים דרך הרבנות עם רב אורתודוכסי יש כמובן להקפיד על
הנושא הזה .אם אתם עורכים טקס נישואין אחר הדבר כמובן פחות קריטי ,ואז אפשר למשל גם לבחור
בטבעות נישואין שיש עליהן חריטה.

● רוחב  -תמיד כשבוחרים טבעת נישואין יש כמובן לבחור אותן ברוחב המתאים .מעבר להוראות הברורות
)הרוחב של האצבע של הגבר גדול יותר מזה של האישה וכיו"ב( ,כדאי גם לשים לב שבקיץ האצבעות
שלנו נוטות להתרחב ואילו בחורף להתכווץ .לכן ,אם בוחרים בטבעת בחורף  -בחרו בטבעת שתהיה מספיק
גדולה גם עבור הקיץ ,ומרווח קטן הוא רעיון טוב.

● עיצוב  -זה כמובן עניין של טעם .באופן כללי ,אפשר בהחלט לפנות למקום שמספק תכשיטים בעיצוב
 ,כולל גם
אישי
טבעות נישואין  -ולבחור בטבעת שהעיצוב שלה יהיה יפה בעיניכם .שימו לב שלעתים יש כאמור את
המגבלות של טבעת כשרה ביהדות וכדאי להתייעץ על זה עם התכשיטנים )הם מכירים היטב את הנושא(.
רצוי לא לבחור בטבעת מקושטת מידי כי המרקם שלה לא יהיה נוח מידי עבורכם.
ומה עם הקראט?

כשבורחים בטבעת נישואין ,עולה גם שאלת הקראט .שימו לב שאחוז קראט נמוך כמו  9קראט יהיה כמובן
זול מאד מבחינת התשלום ,אבל גם פחות איכותי .מהצד השני ,דווקא מספר קראט גבוה על אף היוקרה,
יוצר טבעת שהיא רכה יותר ,ולעתים זה לא מתאים לאנשים שעובדים עם הידיים  -ולכן יש להתחשב בכך
וגם כאן  -להתייעץ עם המוכר.
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