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  מצווה בבית הכנסת צרור עצות לחוגגים שמחת
  

  .)בר המצווה, נישואין , ברית או כל שמחת אחרת( כםמזל טוב לרגל שמחת ,משפחה יקרה
שתיהנו מחתכם ויעשה כל מאמץ ת הכנסת ישמח  לחלוק איתכם  את שציבור המתפללים של בי

  .מאירוע משפחתי זה
אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת שהתפילה והטכס, החשובים לכם, למשפחותיכם ולאורחיכם, יערכו 

  בצורה מכובדת ונעימה, כמסורת ישראל ובית הכנסת. 
אנו מבקשים מכם ומאורחיכם שיתוף פעולה והיענות להנחיות הגבאים ולנוהלי בית הכנסת. אנא זכרו, 

ואת המתפללים הקבועים בכך שתקבלו עליכם לנהוג כי אנו מבקשים שתכבדו את בית הכנסת 
במהלך התפילה בהתאם למסורת ישראל ולמנהג הנהוג בבית הכנסת בו בחרתם לערוך את הטכס 

אנו מבקשים כי תמסרו גם לאורחיכם את המידע שלהלן, כדי שכל הקהל שיהיה   החשוב שלכם.
   בשבת בבית הכנסת ישתתף באירוע באופן מכובד וראוי.

וזמנים לבקר, עם בעלי השמחה, בימי שישי ושבת בבית הכנסת כדי להכיר ולהתוודע למהלך אתם מ
  אנו מצפים לראותכם בתפילת קבלת השבת ביום ששי בערב.  התפילה וטכסים.

  
  הכנות לשמחה

לא ביקרו רבות בבית הכנסת לפני  שמחהמתוך ניסיון של שנים רבות, אנו יודעים שלא מעט מבני  ה
, אביו ואימו יבואו השמחהלהפוך את החוויה לנעימה ומוצלחת יותר, אנו מבקשים שחתן  האירוע.  כדי

כדי שיוכלו להתרשם מסידורי התפילה, הסגנון  השמחה לבית הכנסת במהלך השבת שלפני שבת 
  וכדי  להוריד את רמת אי הוודאות והחרדה של  רוב העולים לתורה בפעם הראשונה בחייהם.

בר המצווה אביו ואמו ישתתפו בשבת בר מצווה של אחד מהחוגגים לפניו  חתן כיכמו כן אנו מבקשים 
  וזאת כדי  שתכירו ואת נהלי התפילה ותוכלו להפיק לקחים ולהתכונן לקראת האירוע  שלכם.

נהוג שחתן בר המצווה ומשפחתו באים גם לתפילת ערב שבת ביום שישי בערב שלפני העלייה  
  לתורה.

  
  לבושהנחיות להתנהגות ו

 היאה לבית כנסת.לבוא לבית הכנסת בלבוש מכובד  הנכם מתבקשים  
 .גברים, מבוגרים וילדים מעל גיל שלוש , יחבשו כיפה לראשם בבית הכנסת  
  טלית. (בית הכנסת ערוך להשאיל פריטים אלה למי שזקוק לכך)מוזמנים לעטות גברים  
 מצלמות, בבית הכנסת להפעיל בשבת  ולאלהביא לבית הכנסת  הנכם מתבקשים לא

  מצלמות וידאו ומכשירי טלפון סלולרי!
 ההמצוואת חתן בר או \כולנו, מתפללים ואורחים, רוצים לשמוע היטב את בעלי התפילה ו .

מתבקשים כולם לשמור על השקט במהלך התפילה, קריאת התורה וההפטרה. אנא, עזרו   לכן
במנוחה ולהימנע משיחות יכולים בכך. ילדים, ואף מבוגרים, המתקשים לשבת   לנו

  .ובפרגולה בכניסהבית הכנסת ל בספסלים בכניסה   להסתייע
  (בסידור) בבית הכנסת יש סידורי תפילה וחומשים. כדאי שתעזרו בהם ותעקבו אחר התפילות

ואחר הקריאה בתורה וקריאת ההפטרה (בחומש). אחד מהגבאים יכריז מדי פעם על הספר בו 
  חומש) ועל העמוד בו יש לקרוא. משתמשים (סידור או
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  בר מצווה
  
  בת  בר מצווה האירוע המרכזי הינו  העלייה לתורה של חתן בר המצווה.שב

אצלנו נוהגים כי החתן מוציא את ספר התורה ומובילו לבמת הקריאה. בזמן זה מתחילים בזריקת 
  חתן השמחה.הסוכריות על 

פסוקים  תפילת שחרית (בבקר) למפטיר (מספר לרוב נהוג שבר  המצווה עולה לתורה במהלך
  וקורא אותם בניגון המסורתי ישר מספר התורה. )ת השבועשאחרונים בסוף פר

  נא למסור זאת כמה שיותר מוקדם לגבאים) -(אם חתן בר המצווה קורא קטע אחר מהפרשה
    

מודפס עם  הפעם מתוך ספר תנ"ך –מייד אח"כ הוא ממשיך בברכות ההפטרה וקורא את ההפטרה 
  ניקוד ועם טעמים.

  מטר של סוכריות.עוד בסוף ההפטרה מברך את ברכות ההפטרה ורק אז חוטף 
  בהחזרת ספר התורה לארון מקבל חתן השמחה בפעם האחרונה את מטר הסוכריות.

  
  
  
  

  .הרצפהלאחר כל זריקת סוכריות על חתן השמחה אוספים כל הילדים הקטנים את הסוכריות שעל 
לקשר את הקריאה בתורה עם טעם של  ואה המטרת סוכריות על בר המצווהמקור המנהג של 

  מתיקות ולייצר לבר המצווה חוויה נעימה.
בעברית  שיעור הקריאה הראשון שלהם לתת לילדים בעת ידוע שבקרב עדות שונות היה נהוג

  מעליהם.וט לטבול אותיות עץ בדבש ולתת לילדים ללקק את הדבש שפממתקים בצורת אותיות או 
כמובן שמטווח של סוכריות קשות המכוונות לראשו של בר המצווה לא משרתות את רוחו של המנהג 

  היפה הזה.
   .עדינותלהשליכן ב ובעיקראנו ממליצים להכין סוכריות מסוג טופי עטופות ורכות 

  
  שבת חתן

מתחילים בזריקת אצלנו נוהגים כי החתן מוציא את ספר התורה ומובילו לבמת הקריאה. בזמן זה 
לתורה ובתום ברכות התורה אחרי העליה השמחה נהוג להעלות את חתן  הסוכריות על חתן השמחה.

בהחזרת ספר התורה לארון מקבל חתן השמחה בפעם האחרונה את מטר  שלו זורקים עליו סוכריות.
כריות שעל לאחר כל זריקת סוכריות על חתן השמחה אוספים כל הילדים הקטנים את הסו הסוכריות.

  .הרצפה
  

  סגנון התפילה
במושב קיבל על עצמו לקבל כל הנוסחים וסגנונות התפילה של העדות השונות בישראל  בית הכנסת

אם יש בקרב  ,יתרה מכך אתם מוזמנים לבקש את הסגנון והנוסח המועדף עליכם ועל משפחתכם..
נוכל ש כדי המשפחה או  המוזמנים בעלי קריאה או חזנים/ פייטנים אנא ידעו את גבאי  בית הכנסת

  .וליכולתם תפילה שמתאימה לטעמםהלתת להם את ההזדמנות להוביל את 
ף אתכם בקביעת מרכיבי נשמח לשתף ולהשתת ,אתם מרכז התפילה השמחה לסיכום בשבת 
  ים.התפילה השונ
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  אורחים לתורה העלאת
  אם יש כוהנים או לויים במשפחה נא יידעו את הגבאי.

 שמחהה מחתן) לעלות לתורה (חוץ 13גברים בוגרים (מעל גיל  5או  4כל משפחה זכאית לבחור 
נהוג שאחד מן העולים הוא אביו של בר המצווה אשר מברך את ברכת "ברוך בבר מצווה  עצמו).

  זו.שפטרנו" ברכה מיוחדת  להזדמנות 
העולה ושמו הפרטי של אביו.  את  לים לתורה הכוללת את שמו הפרטי שליש להכין מראש רשימת עו

שימו לב שלא נהוג להעלות  ימה יש למסור לגבאי במהלך יום שישי שלפני שבת הבר מצווה.שהר
נציג בית הכנסת  לאחר הקריאה .בן לפני אבלא מעלים  וכן אחים זה אחר זה אלא להפריד ביניהם

  בית הכנסת גם על המשפחה.  נציגבברכתו ידבר  .מבית הכנסתויעניק לו שי  חתן השמחהיברך את 
  

  לוחות זמנים
  .)לפני כניסת השבת( ' את הכיבוד לקידוש יש להביא לבית הכנסת במהלך יום ו

  תפילת ערב שבת מתחילה רבע שעה אחרי כניסת השבת.
  . 08:00בשעה תפילת שחרית בשבת מתחילה 

  09:30קריאת התורה בסביבות 
  10:45סיום התפילה הוא לרוב בשעה 

עם תום התפילה נערך קידוש חגיגי שבו מארחת המשפחה את אורחיה ואת מתפללי בית הכנסת 
  הקבועים.

  
  הקידוש

נהוג שהמשפחה החוגגת מארחת את אורחיה ואת המתפללים האחרים לקידוש הכולל שתייה וכיבוד. 
ניתן  ובניית התפריט הינה לגמרי בתחום ההחלטות שלכם. שלכם םילאורח בעיקר מיועד הקידוש

במידה ותירצו . לאירוע₪  300מגבאי בית הכנסת בעלות של מכובד קידוש הכנת להזמין את 
רשימה מוצעת של כלים ומצרכים כשרים, שאנו מבקשים לקנותם רק  לערוך זאת לבד מצורפת 

  כשרות  נא לדאוג להביא את הכיבוד לבית הכנסת לפני כניסת שבתבחנויות בעלות תעודת 
  : תפריט לדוגמא

  בקבוק יין לקידוש
  
  
  
  ליקר/ עראק/וודקה וכו' –בקבוקי שתייה חריפה  2
  בקבוקי שתייה קרה 6

  עוגות ועוגיות
  קרקרים מלוחים + גבינה/דג מלוח/חומוס וכו

  בוטנים /  שקדים.–פיצוחים 
  בורקס/ עלי גפו/ פירות.

  כלים חד פעמיים (צלחות, כוסות, כוסיות, מזלגות, כפיות)
  מפיות נייר וקיסמים

     פעמיות-מפות נייר חד 4
  לקחת איתכם הביתה.ואף מתבקשים  את כל השאריות הנכם רשאים 

  כמה זה עולה לנו?
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  בית הכנסת  מוחזק מתקציב המושב ומתרומות של המתפללים.
בהתנדבות וללא כל שכר, לכן אין חיוב עבור עריכת שמחות בבית כל נושאי התפקידים עושים זאת 

הכנסת. עם זאת בית כנסת פעיל חייב להשקיע השקעות בשיפוץ ורכש כדי להיות מקום תפילה ייצוגי 
  ונוח .

או שכל אורח תורם  נהוג שאב המשפחה המארח תורם במהלך העלייה שלו לצורכי בית הכנסת
  .בעליה שלו.

  תרומה אין לגביה חובה ואין לה סכום קבוע.התרומה היא אכן 
  

  מה אחר כך?
  

אנחנו בבית הכנסת  נשמח לארח את בר המצווה ומשפחתו גם בשנים הבאות ומבטיחים  לשריין 
לאחר שנת הבר מצווה שלו גם  קריאתשלו כך שיוכל לקרא שוב את  הקריאהבמידת  הניתן גם את 

  .בר המצווה
  

  מכם בכל תפילה. בכלל נשמח לראות כל אחד ואחד
קות לשמחתנו) מתקשה  בגיוס מניין. הופעה אפילו ובית כנסת אינו משופע במתפללים ולעיתים (רח

שיהיה תמיד זמין למתפללים קבועים לחוגגים  סייע לכולנו לחזק את בית הכנסת כךלא קבועה ת
  מזדמנים.

  
  מקווים לראותכם רק בשמחות.

  
  

  
  


