צרור עצות לחוגגים שמחת מצווה בבית הכנסת –
מושב מזור
אחד השימושים הנפוצים של בית הכנסת הקהילתי במושב מזור הוא
ציון אירועים משפחתיים של תושבי המושב.
בין אם מודבר בשמחה כגון :בר מצווה ,נישואין  ,ברית או כל שמחת
אחרת .ובין אם מדובר באזכרה וכו'
ציבור המתפללים של בית הכנסת ישמח לחלוק איתכם את
האירוע ויעשה כל מאמץ לאפשר לכם להטביע את חותמכם האישי
על התפילה וקריאת התורה.
בר מצווה
הנחת תפילין
בר המצווה מתחיל להניח תפילין מיום הולדתו ה  ,13לשמחתנו יש
במזור מניין גם בבקרים של ימי בחול .תפילין אין מניחים בשבתות
וחגים
במושב שלנו נהוג שחתן בר המצווה מגיע לבית הכנסת בליווי בוריו
להנחת תפילין ראשונה .
אף על פי שמניחים תפילין בכל אחד מימות השבוע (חוץ משבת)
נהוג שהנחת התפילין נעשית ביום שני או ביום חמישי מכיוון שבימים
אלו גם קוראים בתורה.
תפילת שחרית של חול מתחילה בשעה  0600בבור ונמשכת כ 40
דקות.
עליה לתורה
בשבת בר מצווה האירוע המרכזי הינו העלייה לתורה של חתן בר
המצווה.
לרוב נהוג שבר המצווה עולה לתורה במהלך תפילת שחרית
(בבקר) למפטיר (מספר פסוקים אחרונים בסוף פרשת השבוע)
וקורא אותם בניגון המסורתי ישר מספר התורה.
מייד אח"כ הוא ממשיך בברכות ההפטרה וקורא את ההפטרה –
הפעם מתוך ספר תנ"ך מודפס עם ניקוד ועם טעמים.
בסוף ההפטרה מברך את ברכות ההפטרה ורק אז חוטף מטר של
סוכריות.

מקור המנהג של המטרת סוכריות על בר המצווה הוא לקשר את
הקריאה בתורה עם טעם של מתיקות ולייצר לבר המצווה חוויה
נעימה.
ידוע שבקרב עדות שונות היה נהוג לתת לילדים בעת שיעור
הקריאה הראשון שלהם בעברית ממתקים בצורת אותיות או פשוט
לטבול אותיות עץ בדבש ולתת לילדים ללקק את הדבש מעליהם.
כמובן שמטווח של סוכריות קשות המכוונות לראשו של בר המצווה
לא משרתות את רוחו של המנהג היפה הזה.
אנו ממליצים להכין סוכריות מסוג טופי עטופות ורכות ובעיקר
להשליכן בעדינות.
סגנון התפילה
בית הכנסת במזור הוקם על ידי עולים חדשים מהונגריה אשר שמרו
בו על מסורת התפילה שהכירו מארץ מוצאם יחד עם התאמות רבות
לסגנון התפילה בישראל.
היום המתפללים הקבועים הינם בני עדות שונות וחלקם גדלו בבתי
כנסת מגוונים ,הנוסח הרגיל של בית הכנסת הוא נוסח אשכנז
והסידור לפיו מתנהלת התפילה ,ברוב המקרים ,הוא סידור רינת
ישראל.
למרות את אנו נשמח להיחשף לניגונים וסגנונות תפילה שונים
במידה והנכם מעדיפים לקרא לפי נוסח ספרד או אחר הרגישו
חופשיים לעשות כן.
יתרה מכך ,אם יש בקרב המשפחה או המוזמנים בעלי קריאה או
חזנים /פייטנים אנא ידעו את גבאי בית הכנסת (שמוליק לוין) כדי
שנוכל לתת להם את ההזדמנות להוביל את התפילה שמתאימה
לטעמם וליכולתם.
לסיכום בשבת בר המצווה אתם מרכז התפילה ,נשמח לשתף
ולהשתתף אתכם בקביעת מרכיבי התפילה השונים.
העלאת אורחים לתורה
כל משפחה זכאית לבחור  4גברים בוגרים (מעל גיל  )13לעלות
לתורה (חוץ מבר המצווה עצמו).
נהוג שאחד מן העולים הוא אביו של בר המצווה אשר מברך את
ברכת "ברוך שפטרנו" ברכה מיוחדת להזדמנות זו.
יש להכין מראש רשימת עולים לתורה הכוללת את שמו הפרטי של
העולה ושמו הפרטי של אביו .את הרשימה יש למסור לגבאי
במהלך יום שישי שלפני שבת הבר מצווה.
שימו לב שלא נהוג להעלות אחים זה אחר זה אלא להפריד ביניהם.

הכנות לשמחה
מתוך ניסיון של שנים רבות ,אנו יודעים שלא מעט מבני המצווה לא
ביקרו רבות בבית הכנסת לפני האירוע .כדי להפוך את החוויה
לנעימה ומוצלחת יותר ,אנו מבקשים שחתן בר המצווה ,אביו ואימו
יבואו לבית הכנסת במהלך השבת שלפני שבת בר המצווה כדי
שיוכלו להתרשם מסידורי התפילה ,הסגנון וכדי להוריד את רמת אי
הוודאות והחרדה של רוב העולים לתורה בפעם הראשונה בחייהם.
כמו כן אנו מבקשים כי בר המצווה אביו ואמו ישתתפו בשבת בר
מצווה של אחד מהחוגגים לפניו 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.
לוחות זמנים
את הכיבוד לקידוש יש להביא לבית הכנסת במהלך יום ו' (לפני
כניסת השבת).
תפילת ערב שבת מתחילה רבע שעה אחרי כניסת השבת.
תפילת שחרית בשבת מתחילה בשעה . 0800
במזור לרוב מתנהלת התפילה במהירות ואם ישנם מוזמנים
המתכננים לאחר יש להניח שאם יגיעו אחרי השעה  0900יפספסו
את העלייה לתורה של חתן הבר מצווה.
סיום התפילה הוא לרוב בשעה 0945
במידה ויש אורחים הבוחרים להגיע ברכב לאירוע ,הם מתבקשים
לשמור על אווירת השבת באזור בית הכנסת ולהחנות את הרכבים
באיזור בית העם.
עם תום התפילה נערך קידוש חגיגי שבו מארחת המשפחה את
אורחיה ואת מתפללי בית הכנסת הקבועים.
כמה זה עולה לנו?
בית הכנסת במזור מוחזק מתקציב המושב ומתרומות של
המתפללים.

כל נושאי התפקידים עושים זאת בהתנדבות וללא כל שכר ,לכן אין
חיוב עבור עריכת שמחות בבית הכנסת .עם זאת בית כנסת פעיל
חייב להשקיע השקעות בשיפוץ ורכש כדי להיות מקום תפילה ייצוגי
ונוח  .בימים אלו הושלמה בנייתו של בית כנסת חדש מודרני ונעים.
בניית בית הכנסת מומיה ועדיין ממומנת מכספי תרומות של תושבי
המושב .נהוג שאב המשפחה המארח תורם סכום מסויים במהלך
העלייה שלו לצורכי בית הכנסת.
התרומה היא אכן תרומה אין לגביה חובה ואין לה סכום קבוע.
הקידוש
נהוג שהמשפחה החוגגת מארחת את אורחיה ואת המתפללים
האחרים לקידוש הכולל שתייה וכיבוד .הקידוש מיועד בעיקר
לאורחים שלכם ובניית התפריט הינה לגמרי בתחום ההחלטות
שלכם.
תפריט לדוגמא :
בקבוק יין לקידוש
 2בקבוקי שתייה חריפה – ליקר /עראק/וודקה וכו'
 6בקבוקי שתייה קרה
עוגות ועוגיות
קרקרים מלוחים  +גבינה/דג מלוח/חומוס וכו
פיצוחים –בוטנים  /שקדים.
בורקס /עלי גפו /פירות.
את כל השאריות הנכם רשאים לקחת איתכם הביתה (לאחר יציאת
השבת).
מה אחר כך?
אנחנו בבית הכנסת נשמח לארח את בר המצווה ומשפחתו גם
בשנים הבאות ומבטיחים לשריין במידת הניתן גם את ההפטרה
שלו כך שיוכל לקרא שוב את הפטרת הבר מצווה שלו גם לאחר
שנת בר המצווה.
במידה ואתם מתכננים בר מצווה שבת חתן ,ברית וכו' אנא תאמו
עימי מראש בהקדם האפשרי.
שאיפתנו היא לחזק את הקשר של תושבי מזור עם בית הכנסת
שבמושב ולאפשר לכמה שיותר תושבים ליהנות משירותי בית
הכנסת – מטרה זו תושג רק במידה ויערך תיאום מראש.

ואיננו מכוונים לגברים בלבד ,במזור קיים מנהג יפה של קריאת שם
לתינוקת.
במידה ונולדה לכם בת חדשה במשפחה נהוג אצלנו כי האב,
האם והבת מגיעים לתפילת שבת בבוקר ,ובמהלך קריאת
התורה נערך טקס קריאת השם של התינוקת.
בכלל נשמח לראות כל אחד ואחד מכם בכל תפילה.
בית כנסת אינו משופע במתפללים ולעיתים (רחוקות לשמחתנו)
מתקשה בגיוס מניין .הופעה אפילו לא קבועה תסייע לכולנו לחזק
את בית הכנסת כך שיהיה תמיד זמין למתפללים קבועים לחוגגים
מזדמנים.
מקווים לראותכם רק בשמחות.
לשאלות ותיאומים סופיים:
עמוס סרי-לוי
054-4792279

