תזכי למצוות
בת המצווה היא כבר מזמן
לא רק חגיגת יום הולדת
משודרגת .אפשר להפוך
אותה לאירוע משמעותי,
שחותם תהליך שנמשך
שנה שלמה
ריקי רט
אם עד לפני מספר שנים הייתה חגיגת הבת
מצווה ,להלן ה"בת מצווש" ,סוג של יום הולדת
משודרג ,הרי שעם הזמן היא הפכה להיות
מושקעת יותר ,נוצצת יותר ודורשת הרבה יותר
הכנה ,וכן ,גם תקציב גבוה .אם אתם רוצים
לצקת לאירוע גם תוכן ,מעבר לאוכל–דיבורים–
ריקודים ,כדאי שתתחילו לחשוב מספיק זמן
מראש לאן מועדות פניכם .קרן וייס ,מפיקת
אירועים המתמחה בארגון אירועי בר ובת מצווה
ייחודיים ,שכבר ראתה לא מעט אירועים בחייה,
אומרת כי ככל שמגוון האפשרויות גדל ,כך גדל
גם הבלבול בקרב ההורים והילדה החוגגת" .יש
הורים שמגיעים אליי כשהם יודעים מה הם
רוצים ,ויש כאלה שממש אין להם מושג" ,היא
אומרת" .בפגישה הראשונה אנחנו עוברים ביחד
על האפשרויות השונות ,בודקים מה מתאים
להורים ,לנערה ולמשפחה המורחבת ,ומהי
מסגרת התקציב".
אילו אפשרויות את מציעה להם?
"יש כמובן אירוע קלאסי של ארוחה ,תוכנית
וריקודים ואותו ניתן לבצע בגן אירועים פתוח,
אם זה קיץ ,או באולם .יש טיולים של יום
שלם שאליהם מצטרפות החברות של הילדה
והמשפחה ומסתיימים בארוחה או חגיגה
משותפת .לאחרונה התחיל טרנד של אירועים

הורים
וילדים

שכוללים לינת לילה .באירועים אחרים
קיים מרכיב של פעילות התנדבותית
עם הילדה והחברות .בקיצור ,אין סוף
לרעיונות ולאפשרויות".
אז איך מחליטים?
"אם מדובר באירוע שמתקיים בחורף,
כבר צמצמנו את האפשרויות; אי אפשר
לערוך אירוע בגן אירועים ,וגם טיול
אינו אפשרי .צריך לקחת בחשבון גם
את התקציב ,והכי חשוב — לא לשכוח
לשאול את הנערה במה היא מעוניינת.
נכון שההורים הם המפיקים והמממנים,
אבל בסופו של דבר הבת מצווה היא
חוויה שהילדה צריכה לשמוח בה
וליהנות ממנה .לעתים ההורים שוכחים
שמדובר באירוע של הילד ,ומנסים
להגשים בערב הזה את כל חלומותיהם".
כמה זמן מראש מומלץ להתחיל
לתכנן אירוע?
"אין כאן כללים .יש אנשים שמגיעים
אליי חצי שנה קודם ויש מי שמגיעים
חודש וחצי לפני החגיגה .בשני המקרים
אפשר להגיע בשלום לחגיגה ,אבל
הפקת אירוע בחודש וחצי היא תהליך
מלחיץ ,שקשה יותר להתכונן אליו מבחינה
כספית ולבנות לו תקציב מאוזן ,כי לחץ הזמן
עושה את שלו".

לא חייבים לחגוג באולם
וייס מתמחה בהפקת אירועים עם ערך מוסף,
כאלה שהחוויה שלהם לא מתמצה בכמה שעות
של אוכל וריקודים" .מתוך התפיסה שההורים
רוצים משהו שיישאר לילדה מעבר לאותו יום
של חגיגה ,פיתחתי את הרעיון של מסע בת
מצווה" .הרעיון אולי נשמע פשוט ,אך הביצוע

הזדמנות להעביר את ה"אני מאמין" המשפחתי

מורכב .הילדה יוצאת למסע בעקבות המעגלים
הסובבים את חייה והערכים שההורים רוצים
להקנות לה .בשיתוף עם בני המשפחה ,מבצעת
המפיקה תחקיר מקדים ובונה לכלת האירוע
מסע של יום או יותר.
"המסע הוא ההזדמנות של ההורים להעביר
לילדה את ה'אני מאמין' שלהם .את הערכים שהם
רוצים שהיא תיקח איתה הלאה .בתחקיר שאני
מבצעת תמיד עולים סיפורים מיוחדים :משפחה
שבה סבא וסבתא היו ניצולי שואה ויש להם
סיפור הצלה מיוחד ,משפחה שחסד היא מוטיב
עליון אצלם וחשוב להם שהילדה תיקח חלק

בנתינה משמעותית לחברה ,או משפחה ציונית
'שרופה' שחשוב לה להקנות לילדה את ערכי
הציונות .המסע נודד בין מקומות בעלי ערכים
אישיים וציבוריים לילד .את המסלול אני מארגנת
לילד בהפתעה או כשהוא יודע עליו ,ולעתים
מתלווה גם צלם שמנציח את המסע".
סוג אחר של אירועים הם טיולים חווייתיים,
שכוללים מספר תחנות לאורך יום שלם ואפילו
לינה לעיתים ,הכל בהתאם לתקציב האירוע וסוג
המשתתפים" .אני משתדלת לקחת בחשבון את כל
המרכיבים" ,אומרת וייס" ,גם את העובדה שיש
סבתא מבוגרת שרוצה להצטרף ליום הזה וליהנות,
וגם את העובדה שיש לא מעט ילדים שקשה להם
לנסוע שעות ארוכות באוטובוס".
מה הטיפ הכי חשוב שיש לך לתת למי שמפיק
אירוע בעצמו?
"לשתף את הילד ולשמוע ממנו מה הוא רוצה .לא
להחליט בשבילו .אסור להזניח גם את הצד הטכני
של החגיגות :לדאוג שהכל יהיה רשום ומתוכנן
מראש ,ולא להשאיר שום דבר ליד המקרה .חשוב
מאוד לחתום חוזה מסודר עם הנגן ,התזמורת,
הקייטרינג וכל מי שמעורב באירוע ,כדי למנוע
הפתעות ותקלות של הרגע האחרון.
"חשוב גם להשקיע במוזיקה ובאביזרים שעושים
שמח — כלי נגינה ,רעשנים וכובעים מצחיקים.
בסופו של דבר ,גם אם האוכל מצוין וגם אם
התזמורת מדהימה ,הכי חשוב שיהיה מי שירקוד
ויהפוך את היום הזה לחגיגה".

אירוע לכל החיים
מפיקת אירועים אחרת בתחום הבת מצוות היא
אביטל אריכא ,שהקימה את חברת "הלל הפקות",
בימים שבאירועים עוד הגישו רבע עוף ובורקס.
מאז חלפו נהרות של מפלי שוקולד באירועים,
ואריכא מקפידה להתחדש ולהתעדכן עם רעיונות

החמישייה הפותחת
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צילום :טל טרי ,באדיבות הלל הפקות

בעוד שהורי נערת הבת מצווה שוברים את הראש באיזה
צורה לחגוג את האירוע המרגש ,הרי שהמוזמנים שוברים
את הראש בסוגיה מטרידה לא פחות — איזו מתנה להעניק
לכלת בת המצווה? נכון שהכי קל לפתור את הסיפור עם
צ'ק ,אבל הנה כמה מתנות שישמחו מאוד את הנערה (עם
או בלי צ'ק לצדן).
תיק בעיצוב אישי של המותג  160 Amanda.Kשקל
צמיד מזל  Narditבהרכבה אישית 300-140 ,שקל
הספר "מנהג נשים" (הוצאת ידיעות ספרים) 118 ,שקל
(עד סוף נובמבר במחיר מבצע  69שקל)
סט מחזורים מעור של מילר 850-450 ,שקל
שעון סווטש 229 ,שקל

חדשים .היא מציעה לבנות תוכנית אמנותית
שלמה ,שכלת בת המצווה היא הכוכבת שלה.
"יש אירועים מצומצמים שבהם הילדה שרה
או מופיעה בתוכנית צנועה יחסית ,ויש הפקות
גדולות שבהן בת המצווה מתכוננת עם צוות של
במאים ,מדריכי קול ולהקה לקראת ההופעה
ביום האירוע.
נשמע כמו סוג של "כוכב נולד" ,שהילדה
מככבת בו.
"ממש לא .לא מדובר רק בהופעה חיצונית של
ריקוד ושיר ,אלא בתוכנית שלמה שבאמצעותה
הילדה בונה את עצמה ואת כישרונותיה .בת
המצווה היא הזדמנות מצוינת לשבת ביחד,
כל המשפחה ,ולדבר על הרעיונות והרצונות
המשותפים של הילדה וההורים .מדהים לראות
עד כמה אנשים מבינים לאחרונה את הכוח של
האירוע הזה בהנחלת הערכים המשפחתיים.
הם מגיעים מלאים ברעיונות ,ומה שנשאר הוא
לעזור להם להוריד אותם לפסים מעשיים .אני

לא מכירה עוד אירוע יהודי שיש בו הזדמנות
פז שכזו ,להנחיל לילדיך את ערכי המשפחה".
בין האירועים שהפיקה אריכא נמנים בת מצווה
שבה הולחן שיר שנכתב על ידי הילדה ,ובת
מצווה שבה ילדה חובבת ספרים ומחשבים בנתה
לאורך שנה שלמה אתר שבו היא ממליצה על
ספרי נוער.
אריכא היא אם לשלוש בנות ,וגם במישור
האישי היא לא מפסיקה להפתיע:
"הבת הבכורה שלי לקחה על עצמה ללמוד את
טעמי מגילת אסתר ,שכל אישה מחויבת לשמוע
בפורים ,ולהוציא בקריאה את נשות היישוב
שלנו .לפרויקט הזה נדרשו שמונה חודשי לימוד
עם מורה פרטית ,מתוך רצון לעשות משהו
למען החברה כשהיא הופכת לבת מצווה .אפשר
להסתפק באירוע של יום עם חגיגה ואולם,
ואפשר למשוך את החוויה לשנה של עשייה עם
ערכים ותועלת שיישארו עם הילדה לכל החיים.
השמים הם הגבול".
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