כל מה שרציתם לדעת על עריכת בר-המצווה של בנכם בבית-הכנסת שבטי ישראל
אם אתם מעוניינים לערוך את בר-המצווה של בנכם בבית-הכנסת שבטי ישראל ,המידע החשוב המובא לפניכם להלן יעזור לכם
להגיע להחלטה.
אנא ,הקדישו מזמנכם לעיון במסמך זה לפני ההתקשרות למשרדנו – תמצאו בו תשובות לרבות משאלותיכם.
האם תרצו לערוך את בר-המצווה בשבת בבוקר ,בשבת אחה"צ או ביום חול?
הידעתם שאפשר לחגוג את בר-המצווה של בנכם בשבת אחה"צ במקום בבוקר?
התפילה של שבת אחה"צ )מנחה( קצרה בהרבה מתפילת הבוקר ונמשכת כ 35-דקות בלבד .אחה"צ יש גם פחות צפיפות בבית-
הכנסת .שעת תפילת המנחה תלויה בעונה ,והיא נעה בין השעה  16:00בימי החורף הקצרים לבין השעה  19:30בקיץ .בנכם
יוכל לקרוא קטע מן התורה ולעלות בעצמו לתורה .ניתן גם לתת לבני משפחתכם כיבודים ,כגון הגבהת התורה וגלילתה ופתיחת
ארון הקודש .כל זאת יתואם במהלך השבוע לפני האירוע ,כאשר גבאי בית-הכנסת יתקשר אליכם.
הידעתם שאפשר לחגוג את בר-המצווה של בנכם ביום שני או ביום חמישי בבוקר?
משך התפילה בבוקר של יום חול הוא כשעה .יש לנו שני מניינים בכל בוקר ,ואפשר לקיים את בר-המצוה בזה העדיף בעיניכם,
בשעה  6:15או בשעה  .7:30בנכם יוכל לקרוא קטע מן התורה ולעלות בעצמו לתורה .ניתן גם לתת לבני משפחתכם כיבודים,
כגון הגבהת התורה וגלילתה ופתיחת ארון הקודש .כל זאת יתואם במהלך השבוע לפני האירוע ,כאשר גבאי בית-הכנסת יתקשר
אליכם.
בר-מצווה בשבת בבוקר
התפילה מתחילה בשעה  8:00בחורף וב 8:30-בקיץ ,והיא נמשכת כשעתיים וחצי .עליכם להגיע לבית-הכנסת לא יאוחר מ30-
דקות אחרי התחלת התפילה .בנכם יוכל לעלות לתורה כמפטיר ולקרוא את פסוקי המפטיר מספר התורה ,וכן לקרוא את
ההפטרה .אנו יכולים לכבד בני משפחה שלכם בשלוש עליות נוספות ,וכן בכיבודים נוספים ,כגון הגבהת התורה וגלילתה ופתיחת
ארון הקודש .כל זאת יתואם במהלך השבוע לפני האירוע ,כאשר גבאי בית-הכנסת יתקשר אליכם.
איך אנו מזמינים את התאריך?
עליכם לשלוח בקשה למשרד הקהילה בדואר אלקטרוני .בבקשה יש לציין את תאריך הלידה העברי של בנכם כפי שמופיע
בתעודת הזהות .על-סמך התאריך יוכל המשרד לתאם אתכם את האפשרויות הקיימות.
מה יבצע בנכם בבית-הכנסת?
אתם ובנכם תחליטו בהתייעצות עם המורה ,שיעזור לו להתכונן לאירוע ,מה הוא יבצע בבית-הכנסת ביום האירוע .ישנם נערים
המסתפקים בעליה לתורה ואמירת הברכות על התורה .בקצה השני יש כאלה המבקשים לקרוא את כל הפרשה או חלק ממנה
מספר התורה וכן את ההפטרה )בשבת בבוקר( .המורה יכין את בנכם בהתאם למה שיוחלט ביניכם .בדרך כלל יעמוד המורה ליד
הנער ביום בר-המצווה על-מנת לתמוך בו ולסייע לו במידת הצורך .חשוב ביותר ליידע את המורה בצורה מדויקת לגבי התאריך
שנקבע לחגיגת בא-המצווה ,כדי שהוא יוכל להכין את בנכם לפרשה הנכונה ולהפטרה הנכונה .נא לוודא שהמורה קיבל את
אישורו של הרב דניאל בלר לגבי כל הפרטים הנ"ל לפני שיתחיל ללמד את בנכם.
ארבעה שבועות לפני האירוע יש להודיע למשרד הקהילה מה יהיה ההיקף הסופי של ביצועי בנכם.
מי יכול ללמד את בני?
משרד הקהילה יספק לכם רשימה של מורים מומלצים.

האם קיים קורס הכנה לבר-מצווה?
אכן יש ,וחובה על בנכם להשתתף בקורס ההכנה הניתן ע"י הרב דניאל בלר .ייתכן שבנכם כבר מכיר אותו מבית-הספר שלו.
בקורס מתקיימים חמישה מפגשי לימוד בני שעה אחת כל-אחד .ארבעה מפגשים הם מפגשים קבוצתיים יחד עם נערים נוספים
המתכוננים לבר-המצווה שלהם .במפגש החמישי מתקיים הלימוד גם בשיתוף הורי הנערים.
הקורס כולל גם סעודת ליל שבת בשיתוף כל משפחות הנערים המשתתפים בקורס .הסעודה מסופקת ע"י קייטרינג ומתקיימת
באולם הכנסים שלנו שמתחת לקומת בית-הכנסת ,והיא מתקיימת מיד אחרי תפילת ליל השבת בבית-הכנסת .הנערים ,הוריהם
ואחיהם/אחיותיהם מוזמנים להשתתף בה .הסעודה היא ללא תשלום נוסף .נקבל ברצון גם סבים וסבתות ובני משפחה נוספים,
המעוניינים להצטרף לסעודה ,תמורת  ₪ 70לנפש.
בנכם נדרש להגיע יחד עם אביו – ורצוי גם עם אמו  -לתפילת הבוקר של יום שבת בלא פחות משש שבתות לפני בר-המצווה .כך
תוכלו ללמוד ולהכיר את הקהילה ואת מהלך התפילות הנאמרות והמושרות ,וכך יכירו חברי הקהילה אתכם וישמחו להשתתף
בשמחתכם בבוא היום.
מאחר וההשתתפות בקורס ההכנה היא חובה ,ייתכן שבמהלכו יהיה על בנכם לוותר על מחויבויות אחרות כדי להשתתף בו.
האם ישאו דברים לכבוד בר-המצוה?
הרב דניאל בלר יפנה לחתן בר-המצווה ולמשפחתו במהלך דרשתו .בשבת בבוקר ידרוש הרב בלר את דרשתו מיד בתום קריאת
ההפטרה .אחרי הצהריים הוא עושה זאת בתום תפילת המנחה ,או – אם המשפחה החליטה לתרום את "הסעודה השלישית"
המתקיימת אחר תפילת המנחה – תוך כדי הסעודה הזאת .אם הרב בלר נאלץ להיעדר באותה שבת ,ישא מישהו אחר מתוך
הקהילה ,שנתבקש לכך ע"י הרב ,דברים ,אחרי שייפגש קודם לכן עם הנער.
האם אתם מתירים זריקת ממתקים?
בית-הכנסת יספק לכם קילו סוכריות טופי של עלית בתוך סלים לשם חלוקה לילדים הקטנים .בשום אופן אין להביא ממתקים
נוספים אל תוך בית-הכנסת.
אם תחליטו שהממתקים ייזרקו מעזרת הנשים ,אנו מבקשים שהם ייזרקו כלפי מעלה כך שיפלו על חתן הבר-מצווה שלא בצורה
של התקפה ישירה עליו ועל הסובבים אותו.
זורקים או מחלקים את הממתקים בסיום עלייתו של בנכם )אחרי ברכת התורה השניה שלו( .אנו ניתן לכם סימן.
כמה עולה עריכת בר-מצווה בשבטי?
.₪ 2,000
האם נוכל לתרום קידוש בתום התפילה?
קיימת בהחלט אפשרות – לא חובה  -לתרום קידוש ,שייערך בתום התפילה בשבת בבוקר .קיים תפריט קבוע עם אפשרויות
לתוספות ,כאשר העלות ההתחלתית היא  .₪ 1,750אפשר לסכם את התפריט הסופי עם המשרד במקביל לסיכום שאר
הנושאים .אם השמחה מתקיימת בשבת אחרי הצהריים אפשר לתרום "סעודה שלישית".
פרטי התקשרות לשבטי:
להתקשר אל
משרד בית-הכנסת – גלנדה
הרב דניאל בלר

טלפון
09-7741842
052-5366225
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