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בת 12 למצוות 
ים  של  המרהיב  הנוף  עבר  אל  צופה  המצדה  מבצר 
בגובה  מבודד  מצוק  מואב,  והרי  גדי  עין  נאות  המלח, 
400 מטרים מעל פני הים. ישנן שלוש דרכי גישה להר: 
שביל  דרך  או  הנחש  שביל  דרך  הרכבל,  באמצעות 
המצווה  בת  של  משפחתה  בני  המערבית.  הסוללה 
העדיפו לצאת בשעת בוקר מוקדמת דרך שביל הנחש. 
"במסורת היהודית אין התייחסות לבת המצווה", מספר 
בנינו  הציבור  דרישה של  בעקבות  "אבל  הרב אלהרר. 
לצד  האישה  של  למצוות  התייחסות  יש  שבו  טקס 
בקריאת  התחיל  הייחודי  הטקס  הנערה".  של  העצמה 
בהמשך  הקודש.  ארון  בחדר  ובתפילה  תהילים  פרקי 
בירך  מכן  ולאחר  המוזמנים  את  המצווה  כלת  בירכה 
מפתיעה,  הצגה  אחרי  הכהנים".  ב"ברכת  אביה  אותה 

עברו בני המשפחה השמחים אל אזור "מגורי הקנאים" 
שחקנית  העבירה  הסדנה  את  חלות.  אפיית  לסדנת 
על  בירכה  המצווה  כלת  מצדה.  לתושבת  מחופשת 
הפרשת חלה, וכל המוזמנים קלעו יחד חלות ואפו אותן 
בתנור. לאחר שעה וחצי של צחוק מהול בדמעות של 
התרגשות, הסתיים הטקס ובני המשפחה המשיכו לסיור 

במקום ולארוחת צהריים.
להתארח  אפשרות  לחוגגים  מציעה  פתאל  רשת 
בבתי המלון של הרשת בים המלח: מרידיאן, לאונרדו 

קלאב, לאונרדו, לאונרדו אין ולאונרדו פלאזה. 
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חוגגים

באחד המערכונים של "ארץ נהדרת" מגלמת השחקנית 
שני כהן את הילדה קשת ליבליך, זאת שדורשת שאבו'ש 
ואמו'ש שלה יארגנו לה בת מצוו'ש מהסרטים: מינימום 
בטלוויזיה  הכי מפונקת  הילדה  )ובעברית:  ביבר.  ג'סטין 
האם  שלה(.  המצווה  לבת  גרנדיוזי  אירוע  דורשת 
המערכון הזה הוא מראה מדויקת של פני הדור? לא 
ובנות מצווה בוחרים לערוך  ויותר בני  יותר  בדיוק. הנה: 

את החגיגות דווקא על המצדה.

בראשית  יופי  של  פסגה   - סמל  שהפך  ההר  מצדה, 
ודבקות מטרה  גבורה  נחישות,  והדר קדומים, שיא של 
-הוא המקום המושלם לערוך את טקס בר/בת המצווה 
המבטא את המעבר מילדות לבגרות ומפגיש בין עבר 
לעתיד, בין המסורת המשפחתית לחלומותיהם של בני 
והאירועים  המקום,  של  הטרגי  הנופך  למרות  הנוער. 
שהחזיקו  היהודים  הפליטים  של  ימיהם  לסוף  שהביאו 
תקווה.  של  למקום  מצדה  הפכה  זה,  במבצר-ארמון 
והיהודית,  למבצר בו שוכנת תמצית הזהות התרבותית 
דיכוי  בין  המתמיד  האנושי  המאבק  התגבש  בו  מקום 
חירותו עקרונותיו,  על  עם  נאבק  בו  מקום  לחירות, 
ומורשתו; כזה שראוי שייזכר דווקא ביום בר/בת המצווה. 

בניגוד לצביון הדתי שאולי עולה מקריאת שורות אלה, 
מספר הרב שמעון אלהרר - נציג חב"ד באזור ים המלח 
ומי שהגה ומארגן את הטקסים האלה - שהטקס הזה 
החילוני.  לציבור  ובפרט  היהודי,  הציבור  לכלל  מתאים 
"אנחנו הופכים את הקריאה בתורה לחוויה ושמים דגש 

על טקס אינטימי ומשפחתי ועם זאת מפתיע" 

בן 13 למצוות  
למרגלות  אוטובוס  עצר  חמישי,  יום  בבוקר  מוקדם 
המצדה וממנו יצאו בני משפחה נרגשים שליוו את בנם 
בכורם אל טקס בר המצווה שלו. הם עלו ברכבל בשירים 
ובריקודים והגיעו אל בית הכנסת העתיק במעלה ההר, 
נרגש  בחייו.  הראשונה  בפעם  תפילין,  הנער  הניח  שם 
הגברים  כל  עם  יחד  השחרית  תפילת  את  קרא  הוא 
שבמשפחתו. עטוף בחום ובאהבה הוא הוביל את ספר 
התורה מארון הקודש ונשא את הדרשה שלו. בהמשך, 
כשיבשו הדמעות, צפו כולם בהצגה מרגשת שתיארה 

את החיים במקום ואת מסירות נפשם של התושבים. 
מיד  התרחש  בטקס  ביותר  המרגשים  החלקים  אחד 
לאחר מכן: בני המשפחה נכנסו אל חדר ארון הקודש, 
שם חיכה להם סופר הסת"ם שכותב את ספר התורה 
עם  יחד  לכתוב,  זכה  המצווה  בר  חתן  המצדה.  של 
חלום",  "זה  ולהצלחה.  לברכה  בספר,  אות  הסופר, 
לחוויה  ציפינו  "לא  הטקס,  בסיום  המשפחה  בני  אמרו 

עוצמתית כזאת". 

ברמה  לאלוקים  מחובר  יהודי  שכל  מאמינה  "חב"ד 
מעצימים  "אנחנו  אלהרר.  הרב  או אחרת", מספר  כזו 
יהודי". זאת הסיבה שהטקסים  את החיובי הקיים בכל 
משפחות  "ישנן  המשפחה.  של  למנהגים  מותאמים 
בטקס  הראשונה  בפעם  בתורה  לקריאה  שנחשפות 
לנגיש  הנושא  את  הופכים  אנחנו  ועבורם  מצווה  הבר 

יותר, מסבירים להם על המצוות והתפילות והכול בגובה 
לא  בטקס  האם  של  מקומה  גם  ובקצרה".  העיניים 
נפקד: היא נקראת לברך את בנה וזוכה לברכה בזמן 

הקריאה. 

לאחר שעה וחצי הסתיים הטקס והמשפחה המאושרת 
מכן  לאחר  במקום.  מקומי  מדריך  עם  לסיור  המשיכה 
המשיכו כולם לבית המלון של רשת פתאל בים המלח, 

לחגוג את "שבת החתן". 

מסע אחר
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בר או בת המצווה שלהם על המצדה

לפרטים נוספים: טל' 054-7770695, 
rabbi@masada-barbatmitzvah.com

     www.masada-barbatmitzvah.com

משפחת בכר - ינואר 2011


