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 ברוכים הבאים!
 

 בקהילה המסורתית נווה צדקהרשמה לבר/בת מצווה  טופס
 
 

 )נא להקיף בעיגול( שחרית / מנחה ____________________ רוע:יתאריך הא
 
 ________________________. ם משפחהש
 

 . ________________/השם הילד    ________________________. שם ההורים
 

 ווה באנגלית ________________________________.שם מלא של הבר/בת מצ
 

 __________________________________________. כתובת
 

 כתובת דואר אלקטרוני _______________________________.
 

 ______________  נייד אם _______________ נייד אב ______________.פון בית טל
 
 

 לימודים

 בתאריך ___________ובתפילת שבוע שלפני הבר מצווה  \קבלת שבת ביום על התלמידים להשתתף ב
 לשבת בקהילה לפני מועד הבר מצווה בתאריך__________ שחרית

 בחודש לפני הבר מצווה.  (054-5427002) על התלמידים לקבוע שתי פגישות אישיות עם הרב רוברטו ארביב

 בדוא"לarbibr@zahav.net.il.נא לתאם ישירות 

 לתורה: ההעליישאתו בנך לומד את  נא לציין פרטי המורה 
 שם______________ כתובת דוא"ל ___________________ טלפון ____________________ 

 
 עליה לתורה

 הבר מצווה. הרב רוברטו ארביב או חזן הקהילה יובילו את התפילה ביום 

 נו מבקשים להימנע מלזרוק סוכריות בבית הכנסת ובחצר.אנח 

  

 אירוע באולם או בחצר נווה שכטר

a. נא לפנות אם תרצו לשכור את האולם ו/או החצר לאירוע/מסיבה לפני/אחרי העליה לתורה ,
לבדוק פניות (  6709-536-540טל:   zohara@schechter.org.il זוהרה הימן), לנציגת מכון שכטר

 ולהעביר ,חוזהעל  אתם מתבקשים לסגור ולחתוםולם. שבה ולקבל הצעת מחיר על השכרת הא
 מקדמה אל מכון שכטר. 

b. עליכם לפנות לנציגת בית הקפה ולקבל פרטים והצעה  לאחר שריון המועד מול מכון שכטר
 לקייטרינג לאירוע. יש לחתום חוזה ולהסדיר תשלום לאוכל ולהפקה מול בית הקפה.

 
 סכום לתשלום

 

 3900ש"ח 
. ביטול עם החזר כספי מתקבל עד שלושה חודשים ₪1900 כדי לשריין את התאריך לבר/ת מצווה יש לשלם 

 יקוזזו מההחזר.₪  100. דמי טיפול של לפני תאריך הבר מצווה

 הבר מצווה תאריך חודש לפני,עליכם לשלם עד  ₪( 2000) את שאר התשלום. 
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  דרכי תשלום

  נא 142483, חשבון 611הפועלים, סניף  -12הקהילה: בנק העברה בנקאית או הפקדת צ'ק לחשבון הבנק של .

 לה.לאחר ביצוע הפעו  nevetzedek.masorti@gmail.com ל לאשר במייל

  במעטפה עם שם משפחה לשיעור להביא אותו ו "מסורתית נווה צדקה הקהילה"לפקודת  צ'קלרשום גם ניתן

 . הקבלה תישלח לכתובת שרשמתם לעיל.16-ל 9למשרד מרכז נווה שכטר בין השעה הראשון או 

 ויכולתו. הקהילה תשמח לקבל כל תרומה נוספת, איש איש לפי צו ליבו 
 

 התנהגות במתחם בית הכנסת
האירועים במתרחשים בשבת, אנחנו מבקשים לכבד את אמונתנו בשמירת שבת בכל מתחם בית  .1

הכנסת. בגלל זה, אין לצלם, לדבר בטלפון או לעשן בחצר בית הכנסת. במידה שמישהו לא יכול 
 להימנע, אנחנו מבקשים לצאת מחוץ למתחם.

 מקום. לבוא בלבוש שמכבד את ה מבקשיםאנחנו  .2
לא ניתן לזרוק סוכריות. ביטלנו את המנהג כבר מזמן כי הפך להיות רגע של אלימות ושל חוסר  .3

כבוד למעמד של הטקס ולבר/ת מצווה. ואף היו מקרים שילדים נפגעו. אז, אסור לזרוק סוכריות 
 הן בבית הכנסת, הן בחצר.

 
 אחרי תפילת שחרית של שבת בבוקר קידוש קהילתי

 
כדי לברר תנאים  054-4737776 - נילי כהן מינץאצל  -בית הקפה הצמוד במתחם )נא לפנות לפציות שתי או

 ולקבל הצעת מחיר(:
 

. קידוש מתבצע  בעמידה ללא על כל משפחה להכין קידוש למתפללים ולאורחים לאחר התפילה .1
למשפחות ישיבה ליד שולחנות וכולל כיבוד קל בלבד. בית הקפה מציע חבילת קידוש מוזלת 

הקהילה. אורכו של הקידוש הוא עד שעה לכל היותר. בתום הקידוש, אנו מבקשים לפנות את 
האשפה ולהחזיר את המקום לקדמותו.  מובהר כי לא ניתן להביא מזון מבחוץ אלא רק באמצעות 

 בית הקפה שבמתחם.
לטובת  לקיים אירוע או ארוחה מתבקשים לפנות למשרדי נווה שכטר תמשפחות המעוניינו  .2

לא ניתן להשתמש השכרת החצר או האולם. שירותי קייטרינג ניתן להזמין מבית הקפה בלבד. 
 בשירותי קייטרינג חיצוניים. 

 
 

 אנו מאשרים בזאת קבלת מיילים מהקהילה המסורתית נווה צדק.
 
 

 .חתימת ההורים_______________.  תאריך מילוי הטופס _______________
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