
  

  

  

  

  

  

  

  

  !משפחה יקרה

  בשיתוף עמותת מרחבי"ה גבורת מרדכי בית הכנסת

  ומאחלים לכם מזל טוב כםשמחים בשמחת

  עם הגעתו של בנכם לגיל המצוות
  

 :הצעה לחגיגת בר מצוה באמצע השבועלהלן 

 כללי: �

o  כולל: מלמד ללימוד הנחת התפילין והקריאה בתורה  בר המצוהאירוע

 ומנחה הטקס, אולם בית כנסת, נגני כלייזמר ואופציה לצלם.

o אחר הצהריים כשעה וחצי לפני  'או ה 'חגיגות בר מצוה יחוגו בימי ב

בנוסף, ישנה  .יש לתאם עם האחראי  שעה מדויקת - תפילת מנחה

 משך האירוע כשעה וחצי. אפשרות לערוך אירועי בוקר.

 :(סה"כ כשעה וחצי) מהלך הטקס �

o התכנסות + נעימות כלייזמר מחוץ לבית הכנסת. 

o כניסה, חלוקת כיפות וכניסה לבית הכנסתהסבר לקראת ה. 

o דברי פתיחה. 

o הנחת תפילין ואמירת קריאת שמע עם כל הקהל. 

o פתיחת ההיכל והוצאת ספר תורה. 

o קריאה בתורה ועליית חתן בר המצוה. 

o דברי ברכה. 

o הכנסת ספר תורה וריקוד סיום בתוך בית הכנסת.  

 



 כללי התנהגות במקום: �

o הטקס.לאורך כל ום קדוש יש לכבד את המקום ית הכנסת הוא מקב 

o האירועהולם את רחים והאורחות להגיע בלבוש צנוע היש לבקש מהאו. 

o  בקומת הכניסה גברים בעזרת הגברים  –הישיבה נפרדת במהלך הטקס

 .הראשונהונשים בעזרת הנשים בקומה 

 תוספות והמלצות: �

o  מומלץ לבקש מהמשפחה ומהחברים שכבר חגגו בר מצוה להביא איתם

 את התפילין.

o  כדי לשמור על אוירה מתאימה ועל ריקוד הסיום רק בסוכריות ייזרקו

 .נקיון בית הכנסת

o .מומלץ להזמין צלם כדי שיוכל לצלם את הטקס מתוך עזרת הגברים 

 עלויות: �

o  1,500 –מלמד ומנחה לטקס ₪ .  

  050-7560427יש לתאם עם איציק גילברג 

 054-6622507או עם משה גרלנטר 

  .₪ 450 – לאירוע במידה והוזמן מלמד אחר, יש להזמין מנחה •

 ק גילברג או משה גרלנטר.לתאם עם איצי

o 600 –ולם בית הכנסת + נקיון א ₪ . 

o  1,300 –נגני כלייזמר שני ₪ .  

 .050-2226090יש לתאם מראש עם פריאל יפרח 

o 900 – (אופציה) צלם ₪ .  

 054-9792771 יש לתאם מראש עם דוד שטיין

  לשאלות ופרטים נוספים: 

  052-7710558ציפי 

  

 


