
 

 

 
 לכבוד _____________

 
 

 שלנו בבית הכנסת שבת בר מצווהנוהל 
 תקציר

 

שמח  לחלוק אתכם  את נ ,ה"כשל ביהקבוע ציבור המתפללים , אנו לרגל שמחתכם מזל טובמשפחה יקרה, 

 שתיהנו מאירוע משפחתי זה.ע"מ עשה כל מאמץ נו, שמחתכם
 

ונשמח אם  ,בעמודת בית הכנסת ,המופיע באתר המושבשמחות ואירועים בביה"כ תקציר זה מהווה תמצית של נוהל 

 תעיינו בו ותיישמו אותו ע"מ שהשמחה תהיה שלמה.
 

 ישראל למסורת בהתאם התפילה במהלך נהגושת בכך ,הקבוע המתפללים ציבור ואת ה"כבי את שתכבדו מבקשים אנו

 שבהמשך. ובהנחיות מידעב אורחיכם את שתעדכנו מבקשיםו ,ינוולמנהג

 

 ולבוש להתנהגות הנחיות

 כנסת. לבית יאהכ מכובדו צנוע לבושב הכנסת לבית לבוא מתבקשים הנכם 

 הכנסת. בבית לראשם כיפה יחבשו ,שלוש גיל מעל וילדים  גברים 

 לכך( שזקוק למי אלה פריטים להשאיל ערוך ה"כ)בי ,טלית לעטות מוזמנים גברים. 

 כלשהו. מסוג ומצלמות סלולרי בטלפון ושימוש הכנסה על מוחלט איסור חל 

 וההפטרה. התורה קריאת התפילה, במהלך השקט על לשמור כולם מתבקשים הנכם 

 ההפטרה. וקריאת בתורה הקריאה ,התפילות אחר לעקוב כדאי ,וחומשים תפילה סידורי יש הכנסת בבית  

 עם נשיאת ספר בשלושה עיתויים והם: תעשה בהתאם לסימן שיינתן ע"י הגבאי )רכות, ורצוי טופי(  זריקת סוכריות

 מהבמה לארון.הספר ועם החזרת  התורה ע"י חתן הבר מצווה מהארון לבמה, בתום קריאת ההפטרה

 הרצפה לקראת הזריקה הבאה.לדים את הסוכריות שעל לאחר כל זריקת סוכריות על חתן השמחה אוספים הי 

  או להכאיב לחתן בר המצווה או \זריקת הסוכריות נועד להמתיק את האירוע לילדים ולא לפגוע וזכרו, מנהג

   לסובבים אותו.

 בר המצווה  מחתן( לעלות לתורה )חוץ 31גברים בוגרים )מעל גיל  4עד כל משפחה זכאית לבחור , עליה לתורה

 , רשימת העולים תימסר לגבאי ביום שישי.(ואביו
 

 כיבוד

  לפני כניסת השבת(.ו) ש להביא לבית הכנסת במהלך יום ו'י)כשר בלבד( ולאירוח  לקידושהכיבוד את 

 044 של בעלות ביה"כ מגבאי ולאירוח לקידוש הכיבוד את להזמין ניתן האירוע בארגון עליכם להקל ע"מ .₪ 
  

 תרומות   

 אב אם נשמח ע"כ ,בהתנדבות זאת עושים התפקידים נושאי כל המתפללים, ותרומות המושב מתקציב מתוחזק ביה"כ 

 שלו. בעליה םורתי אורח שכל או לתורה העולים רחיואו כל עבור לתורה תובעליי םותרי תהמארח המשפחה

 קבוע סכום לה ואין חובה לגביה אין תרומה, אכן היא התרומה ! 
 

 ביה"כ ניקיון  

 ע"מ ₪ 044 לשלם ,הגבאי עם ובתיאום לחילופין או ,ביה"כ את לנקות מתבקשים הנכם שמחתכם שאחרי ראשון ביום 

 כנדרש. בניקיונו נטפל שאנו

 

 ! מקווים לראותכם רק בשמחות


