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ראשית כמה מילים על קהילת אשל אברהם,
הקהילה שלנו משתייכת לתנועה המסורתית (קונסרבטיבית) ,התנועה דוגלת בשלושה עקרונות ראשיים:
 מחויבות להלכה ,תוך כדי מציאת פתרונות הלכתיים לבעיות זמננו.
 פלורליזם המתבטא בכך שאיש באמונתו יחיה וכל אדם אחראי לאופן בו הוא מקיים את המצוות.
 ציונות כלומר ,עם ישראל חי בארץ ישראל.
שוויוניות  -בקהילתנו ישנו שוויון מלא בין הנשים והגברים ,המשפחה כולה יושבת ביחד ,אין
מחיצות בבית הכנסת והנשים כמו הגברים יכולות לעלות לתורה ולשמש כשליחות ציבור.
שוויון זה מאפשר לאימא ולסבתא לשבת ליד בניה ונכדה וליהנות מתפילתם ומשירתם.
טקס בר/בת המצווה מהווה את השיא של תהליך לימודי חוויתי ואף מאתגר שתעברו ביחד עם ילדכם ועם
יתר משפחות הקורס.
קורס ההכנה שלנו נועד לחשוף אתכם ובעיקר את בר/בת המצווה ,לעולם המסורת היהודי דרך לימוד
תפילות מתוך הסידור ,קריאה בתורה ובהפטרה ,ברכות ,והכרת ערכי היהדות.
התכנים שנעביר יהיו ממגוון רחב של מקורות ונקודות מבט יהודיים וישראליים ,בהתאם לתפיסת עולמנו
המסורתית והפלורליסטית.
אנו סבורים שחשוב שתכירו את מנהגי בית הכנסת ,את אופן קיום טקס בר/בת המצווה בקהילה,
ושתרגישו נוח ו"בבית" בקהילתנו .לכן ,אנו מבקשים שתשתתפו ביחד עם ילדכם בתפילות בבית הכנסת
מספר פעמים ,לפני הטקס עצמו .רק כך ,חוויית בר/בת המצווה תהיה משמעותית ומהנה לילדכם ולכם,
ותוכלו לא רק לעקוב אחר מהלך התפילה אלא תהיה לכם הבנה עמוקה יותר של חשיבות המעמד
והתפילה.
כעת ,אנו רוצים לפרט את כל מרכיבי תכנית החוג על מנת להבהיר לבר/בת המצווה ולמשפחה את תהליך
ההכנה לטקס ,ואת הנדרש מבר/בת המצווה.
בפרויקט בני/בנות מצווה בקהילת אשל אברהם ,אנו שמים דגש על החוויה המשפחתית לאורך כל תקופת
החוג ,הנחלת ערכי שוויון ופלורליזם וכמובן ערכי מסורת.
בני/בנות המצווה נפגשים כ 13 -מפגשים קבוצתיים וכ 10 -מפגשים ללימוד פרטני (מינימום שלושה וחצי
חודשים).
המפגשים הקבוצתיים עוסקים בלימוד ההווי היהודי והמסורתי לקראת שנת בר/בת המצווה ,כגון :מהו
קשר אישי שלי למסורת (כל אחד בדרכו) ,מהי תפילה ,הכרות עם הקהילה וחבריה ,על ייחודיות השבת
ועוד בדרך חווייתית .במפגשים הפרטניים ילמדו לקראת הטקס עצמו :קריאה בתורה והפטרה ,טעמים,
הנחת תפילין והכנת דרשה.
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בסיום הלימוד ייערך טקס הנחת תפילין ,קבלת שבת בערב שבת וטקס עליה לתורה חווייתי ומרגש בו כל
המשפחה לוקחת חלק בשבת בבוקר.
מהלך התכנית
מטרת הפרויקט היא להפגיש את ההורים ובני/ות המצווה עם ערכים יהודיים הקשורים לגיל זה בדרך
חווייתית ,משמעותית ומאתגרת .כמובן ,נערוך היכרות עם בית הכנסת ,הסידור ,נכיר מנהגים מעניינים
ונתרגל התעטפות בטלית והנחת תפילין.
בר/בת המצווה מתבקש/ת ללמוד קבלת שבת ,ערבית ,קריאת התורה ,ההפטרה ולתת דרשה בשבת בבוקר
(כמובן הכל לפי היכולת ורצון הילד/ה).
הפרויקט מתחלק לשני חלקים :חלק פרטני וחלק קבוצתי.
החלק הפרטני
הלימודים בשלב זה ייעשו במתכונת של שיעורים פרטיים שיועברו על ידי הרב מיכאל אבן דוד ,רב
הקהילה .בדרך כלל יידרשו כ  10 -מפגשים פרטניים (מינימום שלושה וחצי חודשים) בכדי שבר/בת
המצווה ילמדו ויכירו את טעמי המקרא ,התפילות והברכות.
החלק הקבוצתי
הלימוד בשלב זה יעשה בקבוצה אחת ,נפגשים אחת לשבוע אחר הצהריים לכ 13 -מפגשים של כשעה.
את הקבוצה תנחה פולה ספק ,חברת קהילה ,רכזת הפדגוגית של גני הקהילה ואשת חינוך  30שנה ביהדות
בגילאי היסודי ומעלה.
כחלק מתוכנית הלימודים נדרש מכם ביקור בבית הכנסת ,לקבלות שבת בערב שבת ולתפילות שחרית
בשבת( .תפילות קבלת שבת מתקיימות בשעה  17:30בחורף ו 18:30-בזמן שעון קיץ ,ותפילות שחרית
בשבת מתקיימות בשבת ב 9:00-בבוקר).
ביקורים אלו נועדו להביא להיכרות באופן מעשי עם נוהגי בית הכנסת ולסייע בתחושת הנינוחות של
בר/בת המצווה ומשפחתו/ה ,לקראת השבת שבה יתקיים הטקס עצמו .חשוב לנו גם כקהילה ,להכיר
אתכם על מנת שנוכל להשתתף בשמחתכם.
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אז מה קורה בחמשוש המצווה?
הנחת תפילין (ימי שני או חמישי)
הנחת תפילין תתקיים בתפילת שחרית בימי שני או חמישי עם הוצאת ספר תורה.
המועד נקבע ומתואם אתכם (בד"כ ב 7:30 -בבוקר) .הנכם מתבקשים לדאוג שלפחות שמונה מבוגרים
(כולל בר/בת המצווה) ישתתפו בתפילה זו על מנת להשלים מניין.
את טקס הנחת התפילין ילוו החונך שליווה את חתן/כלת בר/בת המצווה ,רב הקהילה וחברי קהילה
נוספים .נהוג שהמשפחה תורמת את הכיבוד לאורחים.
קבלת שבת ברעב שבת
קבלת שבת תתקיים בערב שישי בשעה  17:30שעון חורף ו 18:30 -שעון קיץ.
במהלך הלימוד הפרטני ,בר/בת המצווה ילמדו לערוך קבלת שבת וקידוש בערב שבת ושבת בבוקר.
טקס בר/בת המצווה בשבת בבוקר
בשעה טובה ,הגענו לרגע המיוחל  -טקס בר/בת המצווה!!
הטקס מתקיים בשחרית ביום שבת בבית הכנסת של הקהילה.
את הטקס עצמו ילוו החונך שליווה את חתן/כלת בר/בת המצווה ,רב הקהילה וחברי קהילה נוספים
שיגיעו להתפלל בבית הכנסת בשבת בבוקר .בהזדמנות זו ,נשמח כמובן שתזמינו בני משפחה ,חברים
וידידים לטקס.
בבוקר שבת ,תידרשו להגיע לתפילה בשעה  ,9:00את האורחים תוכלו להזמין לקראת  9:45אם רצונכם
בכך (כמובן שגם הם יכולים לבוא בשעה .)9:00
לאחר תפילת העמידה ,ישנו טקס העברת התורה מדור לדור ,בזמן פתיחת ארון הקודש ,אתם ההורים
מעבירים את התורה לבן/בת המצווה ,והוא/היא לוקחים אותה אל התיבה.
לאחר מכן מתקיימת קריאת התורה וההפטרה.
בר/בת המצווה דורש/ת דרשה קצרה של כעמוד אחד ,משהו בהקשרה של הפרשה או ההפטרה לבגרות,
מצוות ,קהילתיות.
את הסוכריות זורקים אחרי שהבר/בת מצווה מסיים את הדרשה שלו/ה .ההורים עולים לברך ולהגיד
כמה מילים ולאחר מכן נציג הקהילה מברך גם הוא.
הכנות לקראת בר/בת המצווה
לקראת הטקס יהיו סידורים והכנות נוספות שהמשפחה תתבקש לתאם עם טל קרוצ'י ,רכזת הקהילה,
כולל קביעת בני משפחה וחברים שהמשפחה מעוניינת לכבד בעליה לתורה.
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מתוך  7עליות לתורה ,משפחת הבר מצווה מקבלת  4עליות אותם יש למסור לרב הקהילה ביום של הנחת
התפילין ,אך יש גם "כיבודים" נוספים שניתן לכבד בהם ידידים ובני משפחה (הגבהה ,גלילה ועוד).
כמו כן ,לאחר הטקס נערך קידוש הכולל כיבוד ,הנתרם על ידי משפחת בר המצווה (מצורפת רשימת כיבוד
המומלצת לתרומה)  -יש לתאם את נושא עריכת הקידוש מראש.
כללי התנהלות בבית הכנסת
אנו בטוחים שאתם והאורחים שלכם תכבדו את המקום והמעמד בלבוש הולם .נא לבקש מן האורחים
לכבות טלפונים סלולאריים לפני כניסתם לבניין הקהילה.
כמו כן ,כל כיבוד אשר יוכנס לקהילה ,עליו להיות חלבי/פרווה ,כשר( .אם תהיו מעוניינים ,נשמח להמליץ
על קייטרינג טעים וכשר).
את הכיבוד להנחת תפילין יש להביא יום לפני ואת הכיבוד לטקס בר/בת מצווה בשבת ,יש להביא ביום
חמישי וכל זה בתיאום עם רכזת הקהילה ,טל קרוצ'י 050-7965821
ליווי משפחות בני/בנות המצווה
את המשפחה ובעיקר את בר/בת המצווה ילוו כמה אנשים מהקהילה:
טל קרוצ'י ,רכזת הקהילה –  050-7965821או במייל tikeshel@gmail.com
החל מפנייתכם לקהילה ועד ליום הטקס עצמו; קביעת פגישה ראשונית עם רב וחבר הקהילה ,קביעת
מועדי תחילת הלימוד ,הסדרת תשלום ,הכנות לקראת הטקס עצמו ,תיאומים מראש ועוד.
הרב מיכאל אבן דוד ,רב הקהילה  054-8061029 -או במייל mmbendavid@gmail.com
הרב ילווה את משפחת בני/בנות המצווה החל מהפגישה הראשונה ועד לטקס עצמו וילמד את החלק
הפרטני של הבר/בת המצווה.
פולה ספק –  053-6120503או במייל pespack@gmail.com
פולה תנחה את החלק הקבוצתי ,הכנת דרשה עם בר/בת המצווה וליווי אישי לפי הצורך.
משרדי הקהילה  -בימים א' -ה' בין השעות 08-6421424 16:00-8:00
או במייל eshel-av@zahav.net.il
עלות החוג ואופן התשלום
יש ליצור קשר עם משרדי הקהילה בימי א'-ה' בין השעות 08-6421424 16:00-8:00
נשמח לעמוד לרשותכם ולענות על כל שאלותיכם,

