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המרכז ליהדות מתקדמת במודיעין

ברוכים הבאים למרכז הקהילתי ובית הכנסת יזמ"ה.

תשפ"ב
2021-2022

אנו שמחים שבחרתם ביזמ"ה כדי לציין את הגיע בנכם/בתכם לגיל המצוות.
גיל המצוות הוא שלב מעבר משמעותי בחייו של ילדכם/ילדתכם ובחיי המשפחה .עד אתמול הייתה בתכם/היה
בנכם ילד/ה ועתה היא/הוא עומד/ת לפני לקיחת אחריות ופריצה לתוך עולם מרגש של עצמאות ובגרות.
יאים,
לִנְב ִ
ּומסָ ָרּה לִ יהֹושֻׁ עַ  ,וִ יהֹושֻׁ עַ לִ זְ ֵּקנִיםּ ,וזְ ֵּקנִים ִ
ּתֹורה ִמ ִסינַיְ ,
בפרקי אבות ,בפרק הראשון נכתב" :משֶׁ ה ִקבֵּ ל ָ
ידים ַּה ְרבֵּ ה ,וַּ עֲׂשּו
יאים ְמסָ רּוהָ ְל ַאנְשֵּ י כְ נֶׁסֶׁ ת הַ גְ דֹולָ ה .הֵּ ם ָא ְמרּו ְשלשָ ה ְדבָ ִרים ,הֱ וּו ְמתּונִים בַּ ִדין ,וְ ַּהע ֲִמידּו ַּתל ְִמ ִ
ּונְבִ ִ
לַּּתֹורה"
ָ
ְסיָג
התורה שניתנה למשה היא תורת חיים ומוסר ,העוברת מדור לדור בעם היהודי .בנכם/בתכם עומד/ת להמשיך את
המסורת שגם אתם/ן הייתם/ן בה חוליה בלתי נפרדת .ילדכם/ילדתכם ימשיך/תמשיך ְבמסע העַ ם-היהודי בנושאו
את הלפיד עד שיעבירו/תעבירו לדור הבא ,גם כן.
חוויית בר/בת המצווה ביזמ"ה ,מורכבת משלושה חלקים עיקריים .שניים מהם הם חלקים אותם יש לקחת
כ"חבילה" ,החלק השלישי הוא רשות (אם כי מומלץ מאד).
החלק הראשון הינו חוג בני/בנות מצווה או חוג "אמהות ובנות" (שההשתתפות בו היא חובה כדי להבין את
ההקשר של העלייה לתורה לחיי הנער/ה)  .מפגש ראשון של החוג מתקיים ביום שישי בערב בצמוד לתפילת קבלת
שבת ועוד  10מפגשים מתקיימים בימי שלישי ,בין  .19:00 – 20:00בסיום כל מחזור נערך טקס הנחת תפילין.
החוג בהנחיית הרבנים ,מאפשר לבני ובנות המצווה לחשוב על ההקשרים והשאלות ששנת המצוות מציבה
בפניהם ,הן בעולם היהודי והן בחיים בכלל (לפירוט הנושאים ,מצורפת טבלה).
החוג הינו חוג מחזורי ,בן  11מפגשים ,במהלך השנה ,יתקיימו  4מחזורים לפי הפירוט בדף המצורף בהמשך.
החלק השני בהכנה ,הינו טקס בר/בת המצווה המבוסס על מורשת העם ומסורות ארוכות ,לצד חידוש ורענון
הנהוגים בזרמים המתקדמים .אנו רואים בכם שותפים לבניית הטקס ולהתנהלותו .הלימוד הפרטני שנדרש
מבנכם/בתכם ייגזר ממועד הטקס ועל כך נדבר בשיחה פנים אל פנים.
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המרכז ליהדות מתקדמת במודיעין
הורי בני/בנות המצווה מוזמנים ליטול חלק מלא בכל אחד מחלקי ההכנה והלימוד (ללא תשלום נוסף) .אנו
מקיימים מפגש או שניים פרטניים עם כל משפחה כדי להכיר את התהליך ולהכין את הטקס יחדיו.
מפגש זה ,ייקבע ישירות מול הרב/ה מנחה/מנחת הטקס כחודש לפני מועד העלייה לתורה.
החלק השלישי הינו הלימוד הפרטני שיתואם ביניכם/ן לבין הרב/ה המלמד/ת מקרב הצוות החינוכי של הקהילה
אשר יקנה לבנכם/בתכם את המיומנות הנדרשת לו/לה כדי לעלות לתורה במועדו/ה .תוכלו לבחור מלמד/ת מתוך
רשימה המצורפת בסוף המכתב ולהתקשר עמו/עמה ישירות.
בתקופה שבנכם/בתכם לומד/ת אתנו הנכם מוזמנים ואף מצופים להשתתף בתפילות קבלת שבת ,בערבי שבת,
בקהילה .כך תכירו את אופי התפילות הנהוג בקהילתנו ותוכלו להרגיש יותר ב"בית" בעת הטקס עצמו.
התפילות נערכות ,בכל יום שישי בשעה .18:00
כדי להסדיר את התהליכים הקשורים בַ לימוד ובטקס בר/בת המצווהּ ,ולהרשמה ,אנא פנו אפרת מלמד ,רכזת
הטקסים והחברות של יזמ"ה ,בטלפון ,08-975-3461 :בימים א'-ה' בין 08:30-16:00
בתחילת השבוע שבו נערך טקס העלייה לתורה ,הנכם מוזמנים לקבוע פגישה עם מנהל הלוגיסטיקה,
דני מוריאן-שביט תיאום נושאים לוגיסטיים .מס' הטלפון של דני054-7791014 :

בכל שאלה בענייני תוכן ומהות ,הנכם מוזמנים לפנות אלינו.
בשעה טובה ובברכה,
הרב פיליפ ניידל 052-3270720 -
הרב ניר ברקין 054-4874929 -

**לתשומת ליבכם ,ייתכנו שינויים בלו"ז ו/או בתוכן בהתאם לאילוצים
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המרכז ליהדות מתקדמת במודיעין
 .1מחזור סתיו:
מפגש פתיחה חגיגי :יום שישי ,כ"ה תשרי תשפ"ב ,1.10.21 ,בשעה  .17:00למפגש הפתיחה מוזמנים בני/בנות המצווה
והוריהם (לפחות אחד ההורים).
לאחר המפגש ,יתקיים טקס מיוחד לקבלת בני ובנות המצווה לתהליך הלימוד ,בתפילות קבלת שבת בביהכ"נ של יזמ"ה.
לטקס החגיגי מוזמנת כל המשפחה .המפגש והטקס שלאחריו ,יארכו כשעתיים-שעתיים וחצי.
שיעורים בימי ג' בשעה  ,19:00בכל שבוע בין התאריכים5.10.21-7.12.21 :
הנחת תפילין – יום שישי ,ו' טבת תשפ"ב 10.12.21 ,בשעה  08:00בבוקר .כל המשפחה מוזמנת.
לימוד פרטני – בתיאום עם המלמד/ת
 .2מחזור חורף:
מפגש פתיחה חגיגי :יום שישי ,ו' טבת תשפ"ב 10.12.21 ,בשעה  .17:00למפגש הפתיחה מוזמנים בני/בנות המצווה
והוריהם (לפחות אחד ההורים).
לאחר המפגש ,יתקיים טקס מיוחד לקבלת בני ובנות המצווה לתהליך הלימוד ,בתפילות קבלת שבת בביהכ"נ של יזמ"ה.
לטקס החגיגי מוזמנת כל המשפחה .המפגש והטקס שלאחריו ,יארכו כשעתיים-שעתיים וחצי.
שיעורים בימי ג' בשעה  ,19:00בכל שבוע בין התאריכים14.12.21-8.2.22 :
הנחת תפילין – יום שישי ,י' אדר א' תשפ"ב 11.2.22 ,בשעה  08:00בבוקר .כל המשפחה מוזמנת.
לימוד פרטני – בתיאום עם המלמד/ת
 .3מחזור אביב:
מפגש פתיחה חגיגי :יום שישי ,י' אדר א' תשפ"ב ,11.2.22 ,בשעה  .17:00למפגש הפתיחה מוזמנים בני/בנות המצווה
והוריהם (לפחות אחד ההורים).
לאחר המפגש ,יתקיים טקס מיוחד לקבלת בני ובנות המצווה לתהליך הלימוד ,בתפילות קבלת שבת בביהכ"נ של יזמ"ה.
לטקס החגיגי מוזמנת כל המשפחה .המפגש והטקס שלאחריו ,יארכו כשעתיים-שעתיים וחצי.
שיעורים בימי ג' בשעה  ,19:00בכל שבוע בין התאריכים15.2.22-12.4.22:
הנחת תפילין – יום שישי ,י"א ניסן תשפ"ב 8.4.22 ,בשעה  08:00בבוקר .כל המשפחה מוזמנת ( .הנחת תפילין תערך שבוע
קודם לפני סיום החוג בגלל חג הפסח )
לימוד פרטני – בתיאום עם המלמד/ת
 .4מחזור קיץ:
מפגש פתיחה חגיגי :יום שישי ,י"ב באייר ,תשפ"ב ,13.5.22 ,בשעה  .17:00למפגש הפתיחה מוזמנים בני/בנות המצווה
והוריהם (לפחות אחד ההורים).
לאחר המפגש ,יתקיים טקס מיוחד לקבלת בני ובנות המצווה לתהליך הלימוד ,בתפילות קבלת שבת בביהכ"נ של יזמ"ה.
לטקס החגיגי מוזמנת כל המשפחה .המפגש והטקס שלאחריו ,יארכו כשעתיים-שעתיים וחצי.
שיעורים בימי ג' בשעה  ,19:00בכל שבוע בין התאריכים17.5.22-12.7.22 :
הנחת תפילין – יום שישי ,ט"ז תמוז ,תשפ"ב 15.7.22 ,בשעה  08:00בבוקר .כל המשפחה מוזמנת.
לימוד פרטני – בתיאום עם המלמד/ת
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המרכז ליהדות מתקדמת במודיעין

חוג בני/בנות מצווה בקהילה יתקיים בימי שלישי בשעות  19:00-20:00לפי הפירוט הבא:

תאריך

נושא
פתיחה ,והיכרות

מוזמנים
נוער והורים

מה רציתי לשאול על יהדות ולא העזתי
לשאול?
"מדור לדור"
תשמישי קדושה והסיפורים המשפחתיים
שלי

נוער בלבד
נא לבוא עם
סבא/סבתא/דוד/דודה
או קרוב משמעותי
אחר/ת

תפילות ,ברכות ,והפלא ביהדות

נוער

מהי מצווה?

נוער

עלייה לתורה :מפגש עם ספר תורה

נוער

על אחריות ,חירות ,וגיל ההתבגרות

נוער

מסע בפרשה :כיצד נבין ונפרש את פרשת
השבוע?

נוער

תיקון עולם וצדק חברתי

נוער

"טוטפות בין עינכם":
שיעור פרקטי על תפילין...בפנים ובחוץ.

נוער

טקס הנחת תפילין

כל המשפחה ,כולל
אחים ואחיות

הערות
לפני קבלת שבת
17:00
נבקש מקרוב המשפחה
להביא לפעילות חפץ
אחד עם סיפור משפחתי
מיוחד בשבילו (לא חייב
להיות קשור ליהדות)
המפגש יהיה מחוץ לבית
הכנסת בטבע קרוב לעיר.
נמסור פרטים מדויקים
בהמשך.

אם יש לכם בבית – אנא
הביאו איתכם לשיעור
תפילין
יתקיים ב  8:00בבוקר
בבית הכנסת
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המרכז ליהדות מתקדמת במודיעין
מחיר חבילת בר/בת מצווה ביזמ"ה ,כולל סדנה בת  11מפגשים ,
 2מפגשים עם הרב המנחה (מפגש הכנה ומפגש "חזרה גנרלית") ועריכת הטקס הינו:
אורחים₪ 2400 :
חברי יזמ"ה₪ 1900:
בוגרי בי"ס יזמ"ה (שאינם חברי יזמ"ה)₪ 1900 :
* דמי חברות ביזמ"ה –  ₪ 960לתמיכה בפעילות התנועה ליהדות מתקדמת בישראל.
** לימוד פרטני על ידי מלמד/ת ישולם בנפרד .לרשימת המלמדים המומלצים ולהתקשרות ישירה עמם/ן.
**** מתוך הסכום הנ"ל –  ₪ 350מהווים מקדמה עבור שריון התאריך ולא יוחזרו במקרה של ביטול.
***** אירוע הכולל קטרינג לאחר הטקס – תוספת של . ₪ 500

רשימת מלמדות/ים מומלצים:

שם

מס' טלפון

כתובת מייל

הרב פיליפ נֵיידֶ ל

052-3270720

philip.nadel@gmail.com

סטודנט לרבנות
דוד אזולאי

052-3969563

duvidke@gmail.com

הרב כנרת שריון

0547571346

rabbi@yozma.org.il
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