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 12 ברכות ומתנות לבת מצווה

נושא חשוב מאוד כיוון שלרוב הוא חלק שבו אפשר לחבר את  הןדרשות וברכות 

 החגיגה עם תוכן משמעותי.

את האורחים ואת ילדת  שיחברות ובת מצווה מעניינ ברכות לילדת להלן הצעה ל

 בת המצווה למהות של הגיל הזה ולבת מצווה.

המתנות יכולות להיות מוחשיות כמו מתנות  -מתנות שאפשר להעניק לילדה 12

ל ערך או תכונה מדמויות פנס, מפתח ועוד ויכולות להיות גם מתנות ש -אמיתיות

 .מסוימות 

 היום ניקח דוגמאות של מתנות פיזיות שניתן לתת לילדת בת המצווה ועמן ברכה.

הם יכולים לחבר  –אנחנו ממליצים את המתנות לחלק בין אנשים שחשובים לכם 

יחס ית ברכה בעצמם או להיעזר בברכות שאנחנו מציעים כאן. הכי חשוב לה

ה ולקחת דברם הרלוונטיים אליכם, כמובן שאין סוף לתכונות האופי של הילד

 רעיונות נוספיםהוסיף או ללהציע  יםלרעיונות ואלה רק מקבץ. מוזמנ

דעי שבחיים יש המון דלתות. לעיתים דלת אחת נפתחת ודלת אחת  -מפתח .1

נסגרת. אנחנו מעניקים לך מפתח קסמים שהוא המפתח לאמונה בעצמך, 

 תות הרבות והקשות ביותרהאמונה בעצמך היא זאת שתפתח לך את הדל

לעיתים האזור חשוך והחשש גדול, כל מה שנדרש הוא להאיר את  -פנס .2

 הדרך אליה את רוצה להגיע, משם השמים הם הגבול. 

את ילדה מוכשרת וחכמה, קחי פנס שיזכיר לך להפיץ  -אופציה נוספת  .3

 מאורך למרחקים כדי שכולם יוכלו ליהנות ממנו.

מפיצים ריח לכולם, בלי חשבונות, בלי תמורה,  –לתת כמו הפרחים  -פרחים .4

ככה סתם בגלל שהם פרחים. נאחל לך שתדעי לתת ולהפיץ מעצמך לכולם 

 ללא חשבון



 

 

דעי מאין באת ולאן את הולכת. את חלק משרשרת של דורות החל  -תנ"ך .5

מחווה דרך ארבע האימהות דרך , דבורה הנביאה, אסתר המלכה, גולדה 

ות וטובות שבזכותן אנחנו כאן בארץ ישראל.... נתן מאיר, חנה סנש ועוד רב

להוסיף דמויות מהמשפחה. שרשרת הדורות היא זו שמחברת אותנו לעם 

היהודי ובת המצווה יותר מכל מסמלת את הקשר שלך לדמויות הנשיות 

העצמתיות האלה וההמשך של שרשרת הדורות. הכירי את התנך, כי אלה 

שלא יודע את עברו ההווה שלו דל ועתידו  הם שורשייך. יגאל אלון אמר: עם

 לוט בערפל.

לא משנה כמה תטיילים בחוץ,  -נעלי בית או חפץ אחר שמסמל אצלכם בית  .6

תלמדי ותהני, דעי תמיד שהבית הוא בשבילך ויש לך פינה שמורה עם 

 הרבה חום בלב ואהבה
מיקרופון לישרה, נעלי בלט לרקדנית,  -פריט הקשור לתחביב של הילדה .7

כמה חשוב לפתח את כישורייך ותחביבייך, אנחנו מאחלים לך   -רסל ועודכדו

 שתשקיעי ותהני מכל מה שאת עושה

 עם ברכה מהאחים -מתנה סמלית מהאחים .8

לדוגמא שרשרת לב, ספר או  -מתנה סמלית מהסבתות וברכה מהסבתות  .9

 כל דבר דהן מזדהות איתו  )ניתן להפריד את הסבתות(

ך, קחי מצפן שיראה לך את הצפון משם לא יודעת איפה הדר -מצפן .10

אנחנו סומכים עליך כי תדעי לאן ללכת, וכמובן אל תשכחי להשתמש במצפן 

 הפנימי שלך

עם תמונות חברים לדרך. זה טוב שיש לך את עצמך, קחי  -אלבום .11

 איתך חברים לדרך, כח הקבוצה יכול לעזור מאוד.

הצידה לדרך,  את יוצאת עכשיו לדרך חדשה. קחי איתך את כל  -תיק .12

את הכלים והתכונות שסיגלת לעצמך במהלך השנים, את המשפחה ואת 

החברים, ואת כל המתנות שקיבלת זה עתה ואל תדאגי, גם אם יחסר לך 

 משהו, אנחנו כאן בשבילך למלא את כל מחסורך.

 המון מזל טוב

ות לשימושכן הפרטי תיהנו. אם אתן מפיצות את זה הלאה אם אתן משתמש

 ומפרשים נשמח שתתנו קרדיט לקבוצתנו "בת מצווה אחרת"

בנות שמזמינות את פעילות 'פורצות דרך'  של מפרשים, לבת  -אגב, רעיון נוסף

 12נשים,  12המצווה שלהן מקבלות הצעה לדרשה לפי הנשים שהיו במשחק . 

 ותה להמשך הדרך.תכונות מכל אחת תכונה שתלווה א

 



 

 

 

סו לקישור כנמעוניינות בדרשה כתובה להדפסה שתוכלו לערוך בקובץ וורד? 

 www.mifrasim.org/shnatbatmizvaוהורידו 

 _____________________________________________________ 

הפקות אירועים ותוכן, והינה אחת  -ים'דרשת בת המצווה נכתבה על ידי 'מפרש

מדוגמאות רבות שאנחנו כותבים ביחד עם ילדת בת המצווה באירועים שאנחנו 

 מפיקים. 

 ? לשנת בת מצווהומה עושים ב'מפרשים' 

 הפקה בטבע או באולם -אירועי בת מצווה מיוחדים 

 בת מצווה יטיול 

 מסע אימהות ובנות ומצווה 

 משחק אינטראקטיבי בירושלים או בזכרון יעקב בעקבות נשים- 

 מתאים לקבוצות ולחגיגת הבת מצווה.

   6040957-052או    לפרטים נוספים :השאירו פרטים כאן רוצים לשמוע עוד?

 דף הפייסבוק של מפרשים עיקבו אחרינו בפייסבוק: 

 

 

http://www.mifrasim.org/batmizvayear
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