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 מודיעין" עד -אלבקהילת " מצוהלאירוע בר  הערכות 

 

 יקרים, חברים ואורחים

זה צרפנו את המדריך הבא הכולל הנחיות אירוע אנו מאחלים לכם מזל טוב לרגל שמחתכם. כדי להקל עליכם לעבור 
 שיש להביאן בחשבון כאשר מתכננים אירוע בקהילה.

 

 מייל:  /בטלפון  מוטי מנדלסון/אמיר שלומאי/מיכאל גרינצוויגהילה הק יבמידה ויש לכם שאלות ניתן להתקשר לנציג

 micagr3@gmail.com 6900292-08 –מיכאל גרינצוויג 

 motim74@gmail.com 6233414-050 –מוטי מנדלסון 

 050-7930305 –אמיר שלומאי 

 כללי .1

אנו מבקשים שחתן הבר מצוה יגיע לפחות לאחת מתפילות השחרית בשבת, באחת השבתות הקודמות לשבת 
 .מצוההבר 

 )במידה ונער בר המצווה קורא בתורה( האזנה לחתן הבר מצוה .2

שלושה לפני מועד  –לתאם עם אחד מגבאי בית הכנסת לשמוע את בנכם קורא את הפרשה לפחות שבועיים  ניתן
מורה של ללאחר תפילת שחרית של שבת או בכל מועד אחר שיהיה נוח למשפחה ולגבאי )ואפשר בר מצוה. ה

 רצה להצטרף(.במידה ויהילד 

 כיבודים במהלך התפילה .3

שבת  –לחברי הקהילה למקרה הצורך הן  הנותרות)העליות עליות  3ורה אתם יכולים לבחור תבקריאת ה .א
 חתן, הולדת בן/נכד וכו'(

 :נוספיםכיבודים  .ב

 פתיחת הארון והוצאת ספר תורה

 שירת אנעים זמירות

 תפילה .4

 יש להעביר בקשות לבעלי תפילה לגבאים לפני השבת. 

 קריאת התורה .5

 זריקת סוכריות לאחר עליית חתן הבר מצוה לתורה: .א

 ,לשם כך רצוי לקנותן בחבילות ולא בתפזורת.  הסוכריות צריכות להיות עם כשרות מוכרת 

 עשויות מחומר רך כדי לא לפגוע במתפללים.ו עטופות  תהיינהת הסוכריורצוי ש 

 .אין לזרוק בוטנים, שקדים וכיוצא באלו, כדי שלא ללכלך את בית הכנסת 

 קידושהערכות ל .6

מודיעין לא נוהגת חובת קידוש. להלן מספר הנחיות במידה ותרצו לערוך קידוש לאחר  עד-אלבקהילת  .א
יש לציין כי השימוש באולם הקידושין לצורך קידוש כרוך בעלות  ה.לחברי הקהיל/או התפילה לאורחיכם ו

 כספית.
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ת של הרבנות הראשית וכל מזון המובא לבית הכנסת חייב להיות כשר ולהירכש במקום כשר. כשר –אוכל  .ב
 מספקת. אין להביא מזון ביתי.

ינחה אתכם לגבי אופן  כדי לערוך את הקידוש אחד הגבאיםדקות לפני סיום תפילת שחרית  15 -יש להגיע כ .ג
 סידור הדברים.

 ג יש להביא את כל האוכל לפני שבת.נטריייבין אם הנכם מביאים את האוכל לבד או נעזרים בשירותי ק .ד

 בית הכנסת מספק את הפריטים הבאים:  -ציוד  .ה

 מרובעים או מלבניים. שולחנות

 טת שבת + פל מקרר 

 .החסרו להשלים את כדי שתוכל הקייםכים ואת הציוד יבדקו לפני שבת את צר 

 התנהגות בבית הכנסת 

ודאו בבקשה כי אתם ואורחיכם מודעים לקוד ההתנהגות בבית הכנסת. יש לשמור על שקט )מבוגרים  .ו
וקריאת התורה בתוך בית הכנסת במבואה ומחוצה לו. בנכם התכונן רבות וחבל יהיה  וילדים( בזמן התפילה

 הקהל לא יוכל לשמוע אותו בשל רעש. םא

 בקשו מאורחיכם להגיע בלבוש צנוע לבית הכנסת. – לבוש .ז

ם ומצלמות לבית הכנסת בשבת. הסבירו כי הכנסת ימנע מהכנסת טלפונים סלולרייכם להיבקשו מאורח .ח
 אינה ראויה.  מכשירים אלקטרוניים מכל סוג בשבת לבית הכנסת

 וקריאת התורה. יש להקפיד על קיום ההפרדה בין גברים לנשים באמצעות המחיצה במהלך התפילה .ט

 מתנה לחתן הבר מצוה .7

נהוג בקהילה לתת לחתן הבר מצוה שי. הדבר נעשה לפני תפילת מוסף. באפשרותכם לבחור בתאום עם הגבאים 
הגבאים יבחרו נציג  ,את השי בשם הקהילה. במידה ולא תבחרו י הקהילה שיברך את בנכם ויעניק לומכר מחבר

 לברך את בנכם.

 דבר תורה .8

דבר תורה יש לתאם זאת עם הגבאים. הדרשה תאמר בשחרית לאחר קריאת  אמררצונכם שבנכם יבבמידה ו
 . ההפטרה. הנחו את בנכם לדבר בקול רם וברור כדי שכל הנוכחים יוכלו לשמוע אותו

 ניתן לשאת את הדרשה בערב שבת לאחר קבלת שבת. חורףשעון ה תבתקופ

 תשלום .9

קהילת תושבי מודיעין ומכאן שהיא מקבלת בברכה את כל מלק מודיעין" רואה עצמה כח עד-אלקהילת " 
 ₪ 250כחלק מתפיסה זו איננו מבקשים תשלום עבור אירוח האירוע להוציא תשלום בסך הבאים בשעריה. 

 המיועד לכיסוי הוצאות הניקוי לאחר האירוע.

 כל תרומה נוספת תתקבל בברכה.

 

 בברכה,

 

 בית הכנסת גבאי 

 משכן רחמים אסתר 

 עד מודיעין-לת אלקהי
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 :_______________________פרשת  –ה טופס בר מצו

 פרטים כללים: .1

 שם חתן הבר מצוה: ____________               שם משפחה:__________________

 שם האם:____________________  שם האב:____________________

 לפון: ______________________כתובת: _____________________                    ט

 תאריך לועזי___________________              תאריך עברי __________________

 

לטקס בבית הכנסת אנו מבקשים לדעת את הדברים  מצוהכדי שנוכל להיערך באמצע השבוע ובשבת הבר ה .2
 הבאים:

 א. תפילת שחרית ביום חול

  ה'(?או  שבוע לתפילת שחרית להנחת תפילין ועליה לתורה )ימי' ב' יגיע  באחד מימי ה מצוההאם חתן הבר 

  .אם כן, לאיזה מנין הנכם מעוניינים להצטרף 

 

 מנין שני מנין ראשון יום בשבוע

 08:15-08:50 07:00-06:30 ראשון, שלישי, רביעי

 08:15-09:00 07:00-06:30 חמישי )עליה לתורה(, ראש חודשאו שני 

 08:15-08:50 06:30-07:00 שישי

 

 5כיוון שבשעות הבוקר המתפללים יוצאים בתום התפילה לעבודה התפילה מתחילה בזמן. רצוי להגיע  :הערה
 דקות לפי המועד הרשמי.

  מעוניינים בקידוש אחרי התפילה באמצע השבוע?אתם האם  

 

 ב. תפילת שחרית בשבת.

 ?)כמה גברים צפויים להצטרף לתפילה )הערכה ______________    

 ?)כמה נשים צפויות להצטרף לתפילה )הערכה _______________ 

  .ציינו זאת בטבלה הבאה:תרצו לכבד אחד מקרוביכם במידה התפילה מנוהלת ע"י חברי הקהילה 

 

 שם כיבוד/ מטלה

  קבלת שבתחזן  ערב שבת

  ערביתחזן 

  פסוקי דזימרהחזן  שבת בבוקר
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  שחריתחזן 

  אנעים זמירות

  בר תורהד

  פתיחת הארון

  הבר מצווה חתןאת  ברךל

  מוסף

 

 קריאה בתורה ועליות 

 , אחד מאורחי המשפחה או בעל קורא מהקהילה.מצוהבעמודה קורא יש לציין מי קורא. חתן הבר 

 בעמודה שם העולה יש למלא את שם העולה ושם אביו )לדוגמא: יעקב בן יצחק(.

 לפני שבת. יש להעביר את הרשימה לגבאים

 לתת עליות צמודות לאב ובן או לאחים. לא נהוג , לתשומת לבכם

 

קירבה לחתן בר 
 המצווה

 עליה קורא  שם מלא של העולה שם האב של העולה

 כהן    

 לוי    

 שלישי    

 רביעי    

 חמישי    

 שישי    

 שביעי    

 מפטיר    

 

  אמצע השבוע?מעוניינים בקידוש אחרי התפילה באתם האם  

 

 

  רשומים מעלה.דוא"ל  ההת וכתובאחת מלאחר מילוי התשובות יש לשלוח את הטופס ל ל


