ברוכים הבאים!
טופס הרשמה לבר/בת מצווה בקהילה המסורתית נווה צדק
תאריך האירוע ____________________ :שחרית  /מנחה (נא להקיף בעיגול)
שם משפחה ________________________.
שם ההורים ________________________ .שם הילד/ה________________ .
שם מלא של הבר/בת מצווה באנגלית ________________________________.
כתובת __________________________________________.
כתובת דואר אלקטרוני _______________________________.
ת.ז של אחד ההורים______________ .
טלפון בית ______________ נייד אם _______________ נייד אב ______________.
לימודים
 קורס ההכנה לבני מצווה כולל עשרה מפגשים בבית הכנסת (רחוב שלוש  ,42ת"א) .המפגשים
מתקיימים בימי ראשון ,לשעתיים :בשעה  17:00שיעור תלמוד תורה עם הרב רוברטו ובשעה 18:00
שיעור טעמי המקרא .נא לבדוק מהו תאריך תחילת הקורס המתאים לתקופה.
 על התלמידים להשתתף לפחות בשתי קבלות שבת ובשתי תפילות שחרית לשבת בקהילה.
 על התלמידים לקבוע שתי פגישה אישית עם הרב רוברטו ארביב ( )054-5427002בחודש לפני הבר
מצווה.
 על התלמידים להצטייד בכיפה ,טלית ותפילין (חוץ משבת וחגים).
עליה לתורה
 הרב רוברטו ארביב או חזן הקהילה יובילו את התפילה ביום הבר מצווה.
 אנחנו מבקשים להימנע מלזרוק סוכריות בבית הכנסת ובחצר.
אירוע באולם או בחצר נווה שכטר
 .aאם תרצו לשכור את האולם ו/או החצר לאירוע/מסיבה לפני/אחרי העליה לתורה ,נא לפנות
לנציגת מכון שכטר( ,זוהרה הימן  zohara@schechter.org.ilטל ) 054-536-6709 :לבדוק פניות
ולקבל הצעת מחיר על השכרת האולם .שבה אתם מתבקשים לסגור ולחתום על חוזה ,ולהעביר
מקדמה אל מכון שכטר.
 .bלאחר שריון המועד מול מכון שכטר עליכם לפנות לנציגת בית הקפה ולקבל פרטים והצעה
לקייטרינג לאירוע .יש לחתום חוזה ולהסדיר תשלום לאוכל ולהפקה מול בית הקפה.
סכום לתשלום
 כדי לשריין את התאריך לבר/ת מצווה יש לשלם  1900₪כמקדמה מתוך  ₪ 3900שהם הסכום הכולל
של הטקס בתוך בית הכנסת .ביטול עם החזר כספי מתקבל עד שלושה חודשים לפני תאריך הבר
מצווה .דמי טיפול של  ₪200יקוזזו מההחזר.




לבר/ת מצווה (לימודים וטקס) יש עלות כוללת של  ₪3900וניתן לחלק את היתרה של  ₪2000לשני
תשלומים .אנחנו מבקשים להביא את הצ'קים (אפשר לרשום אותם על תאריך הבר מצווה) לשיעור
הלימודים.
תחילת
יום
עד
הבנקאית
העברה
את
לבצע
או
הראשון
על כל הרשמה לבר/בת מצווה ולימודים מוקדשים  ₪ 100לחברות בקהילה התומכים בהשתתפות
באירועי הקהילה (תפילות ,חגים ,שיעורים) .המרכיב הזה כלול בעלות של .₪ 3900

דרכי תשלום
 העברה בנקאית או הפקדת צ'ק לחשבון הבנק של הקהילה :בנק  -12הפועלים ,סניף  ,611חשבון
 .142483נא לאשר במייל ל  nevetzedek.masorti@gmail.comלאחר ביצוע הפעולה.
 גם ניתן לרשום צ'ק לפקודת "הקהילה המסורתית נווה צדק" ולהביא אותו במעטפה עם שם משפחה
לשיעור הראשון או למשרד מרכז נווה שכטר בין השעה  9ל .16-הקבלה תישלח לכתובת שרשמתם
לעיל.
 הקהילה תשמח לקבל כל תרומה נוספת ,איש איש לפי צו ליבו ויכולתו.
התנהגות במתחם בית הכנסת
 .1האירועים במתרחשים בשבת ,אנחנו מבקשים לכבד את אמונתנו בשמירת שבת בכל מתחם בית
הכנסת .בגלל זה ,אין לצלם ,לדבר בטלפון או לעשן בחצר בית הכנסת .במידה שמישהו לא יכול
להימנע ,אנחנו מבקשים לצאת מחוץ למתחם.
 .2אנחנו מבקשים לבוא בלבוש שמכבד את המקום.
 .3לא ניתן לזרוק סוכריות .ביטלנו את המנהג כבר מזמן כי הפך להיות רגע של אלימות ושל חוסר
כבוד למעמד של הטקס ולבר/ת מצווה .ואף היו מקרים שילדים נפגעו .אז ,אסור לזרוק סוכריות
הן בבית הכנסת ,הן בחצר.
קידוש קהילתי אחרי תפילת שחרית של שבת בבוקר
עבור אירועי בר מצווה של שבת בוקר יש לדאוג לקידוש עם כיבוד קל.
שתי אופציות (נא לפנות לבית הקפה הצמוד במתחם  -אצל נילי כהן מינץ  054-4737776 -כדי לברר תנאים
ולקבל הצעת מחיר):
 .1על כל משפחה להכין קידוש למתפללים ולאורחים לאחר התפילה ,בעמידה ,על ידי הזמנה בבית
קפה של המרכז .לאחר כשעה ,על המשפחה לסדר את המקום.
 .2למי שרוצה להזמין שירות קייטרינג בחצר או באולם מעל בית הכנסת (חובה להשכיר את המקום
דרך המרכז) אין להשתמש בשירותי קייטרינג חיצוניים אלא לפנות לבית קפה של המקום אין
להביא מגשים מוכנים מקייטרינג ממקום אחר.

אנו מאשרים בזאת קבלת מיילים מהקהילה המסורתית נווה צדק.
חתימת ההורים_______________ .תאריך מילוי הטופס _______________.

