ב"ה
2022-23 בר מצווה קלאב
מרכז חב"ד לדוברי עברית רוקוויל
!ברוך הבא לבר מצווה קלאב
 בכל מפגש נשלב.מצווה-בשמונת המפגשים שלפנינו נרחיב ונעמיק את הידע בכל הקשור לבר
. הכל מתוך הנאה וחוויה, וכמובן,בין לימוד הנושא לעשייה ויצירה הקשורה לכך
:לפניך רשימת התאריכים והנושאים בהם נתמקד
Welcome to the Bar Mitzvah Club! During the next 8 meetings, we will learn
almost all there is to know about a Bar Mitzvah. Each session will include in depth
learning and a fun and practical hands on activity. Below is a list of dates and
topics that will be covered.
October 27 -  באוקטובר27 )1
 המשמעות והתוכן של היום המיוחד * הכנת נרתיק לטלית-""בר מצווה
"Bar Mitzvah” - The meaning of this special day. *Prepare your own Talit bag
November 24 -  בנובמבר24 )2
 נקשור בעצמנו את הציציות לטלית- הקריאה וטעמי המקרא * טלית, העלי'ה לתורה- #1 ""תורה
Torah # 1 – The Aliya and Torah Reading; Learn all about it
Tallit- Tie your own tzitzit strings
December 15 -  בדצמבר15 )3
 סיום הכנת הטלית- התנ"ך ומרכזיותו בעם ישראל * טלית- #2 "תורה
Torah #2 – The Tanach and its importance to the Jewish Nation
Continuation: Tallit- Tie your own tzitzit strings
January 27 -  בינואר27 )4
" משמעות המצווה וסדר ההנחה * תמונת בר מצווה ברקע ה"כותל- #1 "ה"תפילין
Tefillin- its meaning and how to
Have a professional Bar Mitzvah photo taken near a “kotel” backdrop
February 24 -  בפברואר24 )5
 תהליך הייצור והכתיבה בהדרכת סופר סת"ם- #2 "ה"תפילין
"Tefillin”#2 – How Tefillin are made; a hands on demonstration by a sofer
March 23 -  במרץ23 )6
 קישוט וסימון הסידור-" היכרות עם הסידור ומשמעות התפילה * "הסידור שלי- ""תפילה
"Tefilla” – The meaning of prayer
"My Siddur” Decorate a siddur cover and identify the prayers
April 27 -  באפריל27 )7
 יצירה- ה"מצוות" ומשמעותן * יום ההולדת בתאריך העברי
Mitzvot and their meaning
Create a keepsake for your Hebrew Birthday/Bar Mitzvah Date
May 18 -  במאי18 )8
שיעור סיכום * משחק חזרה ושינון
Final class - Test your knowledge, review game

