בס"ד

.1

תשס"ה

ברית באמצע השבוע לבן של חבר  /מועמד  /אורח לקליטה
א.

עד  120איש כולל אנשי לביא.

ב.

תפריט בשרי  /חלבי.

ג.

המשפחה אחראית לסידור השולחנות לפני הברית ,כולל העריכה.

ד.

המשפחה אחראית להיות בקשר עם אחראי/ת חדר האוכל ולהחזיר את השולחנות
למקומם.

ה.

סידור עבודה אחראי לתת שני אנשים להגשה ולהורדה ,בתנאי שחגיגת הברית
מתחילה לא יאוחר מ .14:30-השרייה וסידור כלים באחריות המשפחה.
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ו.

פרחים ע"ח הקיבוץ עד לסכום של .₪ 100

ז.

מיקום סעודת הברית באגף המערבי.

ברית בשבת של בן של חבר  /מועמד  /אורח לקליטה
א.

עד  50אורחים מבחוץ.

ב.

המשפחה אחראית לסידור השולחנות לסעודה שלישית.

ג.

פרחים ע"ח הקיבוץ עד לסכום של .₪ 100

ד.

אם משתמשים בבית-עם לסעודה שלישית ,המשפחה אחראית לתיאום עם אחראי
על בית העם ולניקוי בית העם בצאת השבת.

.3

ברית באמצע השבוע לנכד שמתגורר מחוץ לקיבוץ
א.

תפריט בריתות של לביא – בשרי  /חלבי.

ב.

במימון הקיבוץ עד  80אורחים כולל המשפחה בלביא .למשפחה תינתן אופציה
להזמין עד  120סועדים ולממן את הפרש המנות.

ג.

סידור של חד"א  -עריכה ,הגשה והורדה לאחר הברית באחריות המשפחה.

ד.

פרחים ע"ח החבר.

ה.

שטיפת כלים – באחריות המשפחה.

ו.

מיקום – סעודת הברית באגף מערבי של חד"א.

.4

ברית בשבת לנכד מבחוץ
א.

עד  40אורחים מבחוץ .במקרה של התנגשות עם שמחה אחרת ,מספר האורחים
יהיה בהתאם ליכולת האירוח.

ב.

המשפחה אחראית לסידור שולחנות בסעודה שלישית.

ג.

אם משתמשים בבית העם לסעודה שלישית ,המשפחה אחראית לתיאום עם
האחראי על בית העם ולניקוי בית העם בצאת השבת.

.5

ברית בחוץ לנכד של חבר/ה – החבר/ה יקבל ( ₪ 2000במחירי ינואר .)2004

.6

שלום זכר
יוגשו שתייה וחומוס על השולחנות בסעודת ליל שבת בחדר האוכל ,דבר תורה,
באחריות המשפחה.
במידה והמשפחה מעוניינת – יינתנו פריטים לקבלת פנים בבית.

.7

זבד הבת
תוגש שתייה לכל הציבור בסעודת שבת בצהריים ,דבר תורה באחריות המשפחה.

.8

פדיון הבן
א.

עד  120אורחים כולל אנשי לביא.

ב.

סעודה חלבית – תפריט מועשר ,או בשרית.

ג.

סידור שולחנות ,עריכה ,הגשה ,החזרת השולחנות ושטיפת כלים באחריות
המשפחה.
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.1

א .מוצע כי חבר מטעם ו .שמחות ימונה כמקשר בין בעלי השמחה ובין המוסדות
(הסבר :כמקובל בנושא חתונות).
ב .ראה נספחים  4ו.5-

.2

בר/בת מצווה בשבת (בלי אירוע באמצע השבוע)
א.

אפשר להזמין עד  100אורחים מחוץ לקיבוץ.

ב.

תיערך קבלת פנים לכל הציבור .אם קבלת הפנים תיערך בבית המדרש הנחיות על
שימוש בו יבואו בנפרד .אם יש כוונה לקיים את קבלת הפנים על "דשא ציבורי",
הדבר אפשרי רק על הדשא שהוגדר כ"דשא שמחות".

ג.

קידוש בנפרד עד  200איש כולל חברים ואורחים.

ד.

סעודה שלישית ל 200-איש כולל חברים ואורחים .אם קבלת הפנים נעשית כקידוש
ניתן להזמין לסעודה שלישית עד  ,230כולל אנשי לביא.

ה.

ניתן לערוך סעודה בליל שבת באגף המערבי בנפרד – עריכה ,הגשה ,הורדה
וסידור השולחנות לפני ואחרי באחריות המשפחה.

ו.

המשפחה אחראית לסידור וניקיון המקומות הציבוריים שהיו בשימוש לרגל
השמחה.

ז.
.3

פרחים ע"ח הקיבוץ עד לסכום של .₪ 150

חגיגת בר/בת מצווה באמצע השבוע  +שבת במתכונת משפחתית מצומצמת
חגיגה באמצע השבוע:
א.

עד  250איש.

ב.

תפריט בשרי  /חלבי.

ג.

פרחים ע"ח הקיבוץ עד לסכום של .₪ 150

ד.

צילום באחריות המשפחה.

ה.

תזמורת או  – DJע"ח המשפחה – הפסקת נגינה ב.23:00-

ו.

מיקום :חד"א או בית עם או ברחבת חדר האוכל.

ז.

עריכה ,הגשה ,הורדה ,סידור השולחנות והחזרתם וניקיון בית העם באחריות
המשפחה.

ח.

תיאום מיקום האירוע יעשה מול הגוף האחראי על המקום.

ט.

הכלים יושרו באמבטיות בצורה מסודרת עם מים וישטפו ע"י כוח מסידור עבודה.

י.

חגיגה הנערכת בתוך חדר האוכל – חד"א יועמד לרשות המשפחה לא לפני השעה:
 .14:30בתיאום עם חדר האוכל ,אפשר לבדוק התארגנות באחד מאגפי חד"א לפני
שעה זו.
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י"א .בכל חגיגה בעלי השמחה צריכים לתאם את מועד האירוע עם ו .שירותים
(בהתחשב בנושא המפות ,התנגשות עם אירוע נוסף ,התארגנות המטבח וכו').
התיאום יעשה טרם הדפסת ההזמנות.
י"ב .אם התפריט הוא חלבי השטיפה תיעשה ע"י המשפחה.
החגיגה בשבת:
א.

יוזמנו עד  40אורחים מחוץ לקיבוץ ,בהתאם ליכולת האירוח של הקיבוץ.

ב.

תיערך קבלת פנים לכל הציבור .אם קבלת הפנים תיערך בבית המדרש ,הנחיות
על השימוש בו יבואו בנפרד .אם יש כוונה לקיים את קבלת הפנים על "דשא
ציבורי" הדבר אפשרי רק בדשא המוגדר" :דשא שמחות".

ג.

תפריט מועשר לקידוש – למשפחה ולאורחים מבחוץ.

ד.

תפריט מועשר לסעודה שלישית – למשפחה ולאורחים מבחוץ.

ה.

ניתן לערוך סעודה בליל שבת באגף המערבי בנפרד – עריכה ,הגשה ,הורדה
וסידור השולחנות באחריות המשפחה.

ו.

המשפחה אחראית לסידור וניקיון המקומות הציבוריים שהיו בשימוש לרגל
השמחה.

כל בקשה מיוחדת יש לפנות למזכ"פ!
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"קול ששון וקול שמחה"
.1

אירוסין
ראה דף מידע (תקציב) מצ"ב כנספח מס' .6

.2

חינה לבת קיבוץ – במשפחה שאצלה נהוג טקס זה
א.

אפשר להזמין עד  150איש כולל אורחים ומשפחה מלביא.

ב.

תפריט :בשרי/חלבי במחיר מנה של ברית

ג.

מיקום :חד"א  /בית עם

ד.

סידור  /פירוק שולחנות עריכה ,הגשה ,ושטיפת כלים  -באחריות המשפחה.

ה.

פרחים ע"ח הקיבוץ ,עד .₪ 100

ו.

יש צורך לתאם שימוש במפות עם מרכז ו .שירותים.

ז.

למען הסר ספק ,כל דבר שאיננו מצוין בנוהל הינו על חשבון המשפחה.

 .3חתונה
א.

חתונה גדולה ,כל אוכלוסיית לביא ( 700איש)  450 +איש אורחים מבחוץ.

ב.

חתונה במלון לבן/בת שעזב/ה ,דינה ככל חתונה בחוץ.

ג.

חתונה גדולה בחורף – לפי הקיבולת של חד"א וצורת ההגשה .חברים יירשמו
לאכול בבית ותהיה חלוקת אוכל של חתונה בזמן ארוחת הצהריים לאלה שנרשמו
לאכול בבית .יתאפשר להזמין עד  400אורחים מבחוץ( .תקף רק אם מתקבל סעיף
"א" בלבד).

ד.

בחתונה קטנה  -בחורף ,תוגש ארוחת צהרים בשרית רגילה ותהיה חלוקת ארוחת
ערב חלבית רגילה לאלה שאינם מוזמנים.

ה.

כל משימות החתונה יישארו בתורנות .בחתונת חורף ,חברים/ות יעשו תורנות גם
אם משפחתם לא תהיה מוזמנת.

השתתפות של הצד השני
א.

הצד השני ישתתף בסכום של  .₪ 10,000ועדת חברים תדון בעיות כספיות
חריגות.

ב.

בנוסף ,מומלץ לבקש מהורי ה"צד השני" להשתתף עם המשפחה בלביא בהוצאות
מעבר למוקצב ע"י לביא במימון :התזמורת ,הצלמים ,תוספת אוטובוסים ועוד.
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ג.

במקרה של חתונה בין שני קיבוצים – ינהגו עפ"י המקובל בקבה"ד.

שבע ברכות או שבת חתן (ניתן לקיים רק אחד מהם)
א.

אפשר להזמין עד  50אורחים מבחוץ.

ב.

קידוש או קבלת פנים לכל החברה.

ג.

בית העם יעמוד לרשות בעלי השמחה מיום חמישי ב.18:00-

ד.

סעודה שלישית מועשרת למשפחה ולאורחים מבחוץ.

שבע ברכות  /שבת חתן לבן קיבוץ שמתחתן בחוץ
א.

אפשר להזמין עד  80אורחים מבחוץ.

ב.

קבלת פנים לכל החברה.

ג.

קידוש עד  200איש כולל חברי לביא.

ד.

העשרת סעודה שלישית למשפחה ולאורחים מבחוץ .במקרה שקבלת הפנים
לציבור נעשית כקידוש – אפשר להזמין עד  200איש לסעודה שלישית ,כולל אנשי
לביא.

ה.

פרחים  ₪ 100ע"ח הקיבוץ.

ו.

יש צורך לתאם שימוש במפות עם מ .ו .שירותים.

שבע ברכות באמצע השבוע לקרוב מדרגה ראשונה או נכד
א.

אפשר להזמין עד  100איש כולל חברי לביא.

ב.

תפריט חלבי  /בשרי במחיר מנה של ברית.

ג.

סידור  /פירוק שולחנות ,עריכה ,הגשה ,ושטיפת כלים – באחריות המשפחה.

ד.

מיקום :חדר האוכל  /בית עם לאחר תיאום המועד והמיקום עם מ.ו .שירותים ומ .ו.
תרבות.

ה.

יש צורך לתאם שימוש במפות עם מ .ו .שירותים.

שבע ברכות בשבת לקרוב מדרגה ראשונה או נכד
א.

אפשר להזמין עד  30אורחים מבחוץ.

ב.

תוגש מנה ראשונה בליל שבת.

ג.

העשרת סעודה שלישית למשפחה ולאורחים מבחוץ.
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נספח לנוהל שמחות
נספח מס' 1
העשרת תפריט
.1

.2

ברית בשבת של בן של חבר  /מועמד /אורח לקליטה
א.

תוגש מנה ראשונה בסעודת ליל שבת

ב.

סעודה שלישית "מועשרת" לאורחים מבחוץ ולמשפחה מלביא (ראה נספח מס' )2

ג.

בסעודת צהרים יוגש תפריט רגיל

ברית בשבת לנכד מבחוץ
א.

תוגש מנה ראשונה בסעודת ליל שבת

ב.

בסעודת צהריים יוגש תפריט רגיל

ג.

אם המשפחה מעוניינת בהעשרת סעודה שלישית אפשר להזמין מהמטבח ע"ח
המשפחה.

.3

חגיגת בר מצווה בשבת – בלי אירוע באמצע השבוע (ראה נספח מס' )2

.4

חגיגת בר מצווה בשבת בנוסף על חגיגת אירוע באמצע השבוע
תוגש מנה ראשונה בסעודת ליל שבת
תוגש שתייה קלה למשפחה ולאורחים בסעודת ליל שבת ושבת בצהריים.

.5

חינה של בת קיבוץ
חלבי/בשרי במחיר מנה של ברית

.6

.7

שבת שבע ברכות או שבת חתן
א.

בסעודת ליל שבת תוגש מנה ראשונה

ב.

בסעודת ליל שבת תוגש מנה אחרונה

שבע ברכות  /שבת חתן לבן קיבוץ שמתחתן בחוץ
א.

תוגש מנה ראשונה בסעודת ליל שבת

ב.

תוגש מנה אחרונה בסעודת ליל שבת
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נספח מס' 2
תפריט בר/ת מצווה בשבת
ליל שבת

מנה ראשונה
שתייה
מפיות
תוספת שני סלטים  +מנה אחרונה

קבלת פנים

לכל החברה – מגשי עוגות 3 -

קידוש

שתיה קלה

סעודת שבת

שתייה
מפיות

* ס .שלישית מועשרת

שתייה
מפיות
סלטים
.1
.2
.3
.4
.5
דג – גפילטעפיש +חזרת  /מרזולה מטוגנת
לחמניות – ביסונים
גבינה צהובה
גבינה מלוחה
מעדנים
בורקס  /פשטידה ג'חנון  +רסק
סל פירות – פירות העונה
מנה אחרונה – מוס  /מעדן דני – תוצרת בית
כלים חד פעמיים פשוטים

* בכל אחת מהשמחות האחרות כאשר מופיע המונח "ס .שלישית מועשרת" הכוונה לתפריט זה.
הערה
במידה ומחליטים על תוספת לסעודה שלישית בצורה פרטית יש לידע את המטבח כדי לווסת בכמויות
המוזמנות ממטבח מלון (מדובר בעיקר בפשטידות).
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נספח מס' 3
בר/ת מצווה במשך השבוע

1
2
8
2
1
10
300
300
150
450
300
150
5
1
1
100
300
2/4
1
1

קבלת פנים
סיגרים
נשנשים
ביסלי
בוטנים
בייגלה
במבה 80
כוסות חם
כוסות קר
כוסיות ליין
כפייות
מזלגות
סכינים
מפיות נייר גדולות
ליקר
ברנדי
פנטזיה
צלחת ח .פ .גדולה
צלחת ח.פ .קטנה
עוגיות קונדיטוריה
קרקרים
דג מטיאס

סעודה
מנה ראשונה – פחזניות  /דג *
מנה עיקרית – עוף/צלי/שני *
אורז  +תפו"א
סלטים 6
פירות
שתייה קלה לפי מס' שולחנות
לחמניות מעורב
מנה אחרונה
שתייה חמה  +עוגות לקפה

הערות
בחירה סוג
בחירה שני

תפריט שבת –
כמו בתפריט בר מצוה רגיל ,פרט לכך שבסעודת הערב אין תוספת  2סלטים ובקידוש אין
שתיה קלה.
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נספח מס' 4

מכתב מועדת חינוך
למשפחת ____________
שלום וברכה,
בקרוב תחגגו בשטו"מ חגיגת בר/בת מצווה ,וברצוננו לאחל לכם מזל טוב ולעדכנכם לגבי הנוהל
והמסורת שהתגבשו אצלנו במהלך השנים.
אנו תקווה שהורי הכתה ישתלבו במשימות השונות כל אחד לפי יכולתו ,אנו מאמינים ששיתוף
מצד ההורים הינו משמעותי עבור הילד.
לימוד – הכתה מקבלת שיחות בנושאים הקשורים בקבלת עול-מצוות וגיל ההתבגרות.
מתנה – נהוג שהכתה מכינה מתנה לבעל השמחה .מקובל היום שכל ילד אחראי להכין מתנה לילד אחר
בכתה עפ"י הגרלה שנעשית בבית הילדים ,ילדי הכתה נגשים לביתו של בעל השמחה כדי לאחל לו מזל טוב
ולהגיש לו את השי.
הצגה וברכות – הילדים בכתה מכינים הצגה לבעל השמחה בעזרת אחד מהורי הקבוצה ,כתיבת ההצגה
והחזרות יהיו באחריות ההורה המכין.
המשפחה תבחר בנציג החברה הנראה לה מתאים בכדי לברך ת בר/בת המצווה בקבלת הפנים.
הזמנות  -ועדת חינוך תשתתף במימון  100הזמנות ומעטפות עד ( ₪ 200לא כולל מע"מ' המימון כולל
מעטפות והזמנות בלבד ואינו כולל כרטיסים נילווים כגון :כרטיסי ברכה ,תודה וכו' ...בתיאום עם אחד
מבתי הדפוס שהקיבוץ עובד ("ניסים"" ,פרי"' – בטבריה .על מנת למנוע עגמת נפש של ההורים ,מומלץ
לברר לפני תחילת העבודה את עלות ההזמנות.
סיור – ו עדת חינוך מציעה להורה לנסוע עם הבן לפני בר המצווה לירושלים לראות איך עושים תפילין
(ישנם כמה מפעלים' ולבקר באחד מהאתרים ההיסטוריים .גם לאמהות אנו מציעים לנסוע עם הבת לפני
בת המצווה לבקר במוזיאון או באתר אחר .אנו מרגישים שיום כזה מוסיף הרבה לילד/ה .כמה הצעות
למקומות ביקור :בית התפוצות ,מוזיאון ישראל ,העיר העתיקה ,תפירת בגדי כהונה ברובע היהודי ,חוצות
היוצר ,מוזיאון מגדל דוד ,ועוד...
ועדת חינוך תשלם עבור הנסיעה וכניסה לאתר אחד.
דרשה – רצוי להקדיש זמן ומחשבה לדרשה ,כדי שהילד יוכל ללמוד נושא משמעותי לגביו ,ועדיף שהוא
עצמו ינסח ויסכם בכתב ,עם עזרה במידת הצורך .הכוונה שהלימוד יהיה קרוב לליבו ובסגנון המתאים לו.
מומלץ להתחיל בהכנת הדרשה כמה חודשים קודם כדי שיוכל להתרכז בלימוד בלי לחץ – ובמיוחד
כשמדובר בבן ,שלקראת בר המצווה עסוק מאוד בהכנת הקריאה בתורה .כדאי שישנן מספר פעמים את
הדרשה כדי שתאמר באופן מכובד.
חשוב :לפרסם מראש היכן תאמר הדרשה (ביה"כ ,בית מדרש ,קבלת פנים'.
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קריאת התורה – רצוי להתחיל בלימוד הקריאה  6-8חודשים לפני בר המצווה .אפשר לפנות לבעלי קריאה
אלה :שבח ,מנחם ,שמחה ש' ,רפי ש' ,יהודה ר' ,משה ב.א' ,נחמיה פ' ,דוב ,בניו ועוד...
אפיית חלות – מי שמעוניין לאפות חלות לבר-בת המצווה יכול לפנות למטבח לקבלת בצק לאפייה עצמית
(הבנות לומדות על הפרשת חלה והכנתה בבי"ס'.
מתנות – ועדת חינוך נותנת חומשי תורת חיים ונ"ך מקראות גדולות .הוועדה לענייני דת נותנת טלית
ותפילין לבנים (כולל תיקים תפורים מהמחסן'.
עזרה לאירוח – הכתה עוזרת למשפחות בהכנת הכיבוד לקבלת הפנים או לקידוש .נהוג להזמין את הכתה,
המדריכים והמטפלות לקידוש או לסעודה שלישית .הכתה עוזרת בהורדה לאותו אירוע אליו הוזמנה ע"י
המשפחה.
אירוח חברי הכתה – (לא מלביא' יעשה אך ורק בבתים של ילדי הכתה מלביא ולא בחדרי אורחים.

ככלל ,המטפלות וחברי ועדת חינוך מוכנים לעזור בכל הקשור לשמחה.

מזל טוב!
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נספח מס' 6
תוספת קיימת לתקציביבר0ת מצווה

הצעת ו /שמחות להגדלת תקציב החל מתקציב
2116

לבן – בר המצווה ₪ 100 -

₪ 240 -

לבת – בת המצווה ₪ 240 -

₪ 400 -

₪ 410 -

₪ 700 -

להורים
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נספח מס' 7

דף מידע – למתחתן ובני ביתו
שם התקציב

שנת 2003

למי מגיע

בן מתחתן (למתחתן זכאי)
317
 .1טבעת
_____________________________________________________________
להורי בת שלא קיבלה ממשפחת החתן
841
 .2פמוטים
_____________________________________________________________
למתחתן זכאי
927
 .3תוספת תקציב
_____________________________________________________________
1265
 .4הורים – מתנה
_____________________________________________________________
לפי חישוב 2/3 :לאם –  1/3לאב
1265
 .5ביגוד הורים  +נסיעות
_____________________________________________________________
שבעה ימים  130 +נסיעות – למתחתן זכאי
1814
 .6נופש
 +בן זוג במסלול לקליטה
_____________________________________________________________
למתחתן זכאי
6510
 .7ריהוט
_____________________________________________________________
למתחתן זכאי לתקציב או להורי בן שעזב
841
 .8כלי מיטה
_____________________________________________________________
לבת הזכאית לתקציב או להורי בת שעזבה
2418
 .9שמלת כלה  +נסיעות
_____________________________________________________________
423
 .10ביגוד חתן
_____________________________________________________________
למתחתן בקיבוץ
841
 .11פרחים
_____________________________________________________________
למתחתן בקיבוץ
1053
 .12הזמנות
_____________________________________________________________
למתחתן בקיבוץ
1200$
 .13תזמורת
_____________________________________________________________
 .14אוטובוס אחד
_____________________________________________________________
3159
 .15צילום  +וידיאו
_____________________________________________________________
כולל הוצאות למתנה ולמזון – זיכוי תקציב
1000
 .16אירוסין
להורים
_____________________________________________________________
 .17מתנת סבים

423
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__________________________________________________________
 .18ביגוד אחים רווקים  -בנים 106
בנות 262
_____________________________________________________________
לנשאר בקיבוץ
מיחם – 76
 .19תוספת תקציב ריהוט
לנשאר בקיבוץ
קומקום 86
לנשאר בקיבוץ
פלטה 146
_____________________________________________________________
 .20שבת חתן – תפריט סעודה שלישית כיתר השמחות בקבוצה
מהועדה לענייני דת
 .21טלית
שקית לטלית

מחנות הבגדים _____________________________________

 .22בן משק המתחתן בחוץ

$ 4250
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נספח מס' 8

"קול ששון וקול שמחה"
דף מידע לבעלי שמחה
א.

ב.

סידורים אצל מזכיר פנים
.1

לקבוע תאריך – בתיאום עם המטבח ועם מרכז השירותים.

.2

לקבוע את מספר האורחים( .בקיץ –  ,440בחורף – .'400

.3

קביעת שעת החופה ,לא יאוחר מהשעה  – 19:00תפילה ב 18:44-לכל המאוחר.

.4

במידה והמשפחה מעוניינת יתבקש המזכ"פ לשוחח עם "הצד השני" על סעיפים ב 12ו-
ב.12

סידורים שונים
.1

להירשם ברבנות – (להוציא תעודת נישואין ורווקות'.

.2

לתאם עם רוני ושרית לימוד הלכות אישות.

.3

לקבוע עדים.

.4

לקנות טבעת.

.5

לדאוג למסדר הקידושין ולידע אותו על נוהג לביא והקפדה על שעת החופה.

.6

לדאוג לאחראי לברכת המזון.

.7

לקבוע מברכים ל"שבע ברכות".

.8

להביא את הכתובה מהרבנות.

.9

לדאוג לתזמורת.

 .10לדאוג לצלם תמונות – מבחוץ.
 .11לדאוג לצלם וידיאו – מבחוץ.
 .12הצד השני מתבקש להשתתף בהוצאות החתונה של הקיבוץ בסך – .₪ 10,000
 .13מומלץ לבקש מהורי "הצד השני" להשתתף עם המשפחה מלביא בהוצאות הנוספות
מעבר למוקצב ע"י לביא במימון :ההזמנות ,התזמורת ,הצלמים ותוספת אוטובוסים.
ג.

סידורים בלביא
.1

לכל חתונה יש אחראי – תיאומים יעשו בשיתוף פעולה איתו.

.2

לקבוע תפריט עם האקונום כחודש לפני החתונה.
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.3

במידה ויש עיצוב מיוחד למפיות – המשפחה אחראית.

.4

להכין תכנית ישיבה .כדאי לפנות לריכוז טכני לקבלת עזרה (דוגמאות של התכנית
נמצאות בחדר של מזכ"פ' ,יש להכין מקומות לתזמורת ,לנהגים ולצלמים.

.5

להזמין אוטובוס דרך המשרד (כדאי לוודא יומיים לפני החתונה את ההזמנה ,המקום
והשעה'.

.6

לקבוע אחראי לאוטובוס והוא צריך להיות בקשר עם אחראי החתונה.

.7

גוון הפרחים – בתיאום עם אחראי החתונה ומסדרת הפרחים.

.8

קישוט הבמה הינו אחיד – ע"י קוליסות.

.9

לדאוג למנחה.

 .10לדאוג לחבר שיברך בשם הקיבוץ.
 .11ביום החתונה (בבוקר' – יש לעזור לצוות חד"א "לעבור" על הכלים.
 .12להזמין חדרים לאורחים שנשארים ללון בלילה.
 .13לדאוג לתכניה

מזל טוב!
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2005

תשס"ה

טבלת עזר – ברית

ברית באמצע השבוע

מס' משתתפים

תפריט

עד 120

בשרי/חלבי

סעודה

לבן של חבר/מועמד

פרחים

סידור שולחנות באחריות ₪ 100
המשפחה וכן החזרת הציוד
למקומו.הגשה

והורדה

באחריות סדור עבודה אם
חגיגת הברית תחל לפני
14:30
ברית בשבת

באחריות

עד 50

לבן של חבר/מועמד

המשפחה

לס 100 .ש"ח

שלישית

ברית באמצע השבוע

עד  – 80במימון הקיבוץ

לנכד של חבר

 – 80-120במימון

בשרי/חלבי

באחריות

המשפחה סידור

שולחנות ,הגשה ,הורדה,
שטיפת

המשפחה

כלים

והחזרת

הריהוט למקומו.
ברית בשבת

עד  40אורחים מבחוץ

באחריות

לנכד של חבר

בהתאם ליכולת האירוח

שלישית

פדיון הבן

עד 120

חלבי
מועשר
בשרי

המשפחה

לס.

באחריות המשפחה סידור
או שולחנות
שטיפת

הגשה,

הורדה,

כלים

והחזרת

הריהוט למקומו.

17

2005

תשס"ה

טבלת עזר – בר/ת-מצוה
מס'

קידוש

ס .שלישית

פרחים

צילום/תזמורת סידור שולחנות
עריכה והורדה

אורחים
מרבי
חגיגת

בר

מצוה 100

בשבת

אורחים

חגיגת בר מצווה

250

200

200

(אם 150ש"ח

משתתפים

הקידוש

הוא

קבלת

הפנים

לציבור:

בס.

שלישית )230
150ש"ח במימון

באמצע השבוע
חגיגת

בר

בשבת
מצומצמת

המשפחה

מצוה 50

תפריט

תפריט מועשר

במתכונת אורחים

מועשר

למשפחה

למשפחה

ולאורחים

מבחוץ

באחריות
המשפחה

ולאורחים
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18

