
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !ערב טוב אמהות ובנות יקרות

                                                                                                               ,התכנסנו כאן היום במועדון

                                                                                                      .כדי לסכם את החודש האחרון

                                                                                                         ,בו עסקנו במשמעות בת המצווה

 .ה היא חשובהלמדנו והבנו עד כמ

                                                                                                    ,בהתחלה עסקנו בכוחות ותכונות

                                                                                  .אחת שונה ומיוחדת משאר הבנותוגילנו שכל 

                                                                                                           ,ראינו שהחיים הם כמו מראה

 .איך שאני מתנהגת כך החברה אותי רואה

                                                                        ,חידה ותמיד תהיה שם בשבילנוהמשפחה היא אחת וי

                                                                                   .להוכיר טובה על כך במיוחד להורינונו ועלי

                                                                                                    ,מנשים בישראל למדנו רבות

 .טובותולקחנו מהן לחיים שלנו תכונות 

                                                                                                   ,וכמובן העמקנו בתורה ובמצוות

                                                                                       .ה כדי להיטיב עם הבריות"אותם נתן לנו הקב

                                                                                  ,ומצוות המיוחדות לנשים למדנועל הלכות 

 .אותנו' הדלקת נרות שבהם זיכה ה, הפרשת חלה

 בערב נחווה מעט ממה שנגענו

 מקוות מאוד שתהנו
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