
זיכרון 
מעשה 

בראשית 
טרנד חגיגות בר ובת המצווה כובש יעדים חדשים: 

סיור מודרך במצדה ונופש בים המלח

אוטובוס  עצר  בבוקר  מוקדם 
יצאו  וממנו  המצדה,  בחניון 
שליוו  נרגשים  משפחה  בני 
את בנם בכורם אל טקס בר 
המצווה שלו. הם עלו ברכבל 
בשירים ובריקודים, והגיעו אל 
במעלה  העתיק  הכנסת  בית 
הנער תפילין  הניח  ההר, שם 
בחייו.  הראשונה  בפעם 
תפילת  את  קרא  הוא  נרגש 
השחרית יחד עם כל הגברים 
בחום  עטוף  במשפחתו. 
ספר  את  הוביל  ובאהבה, 
ונשא  הקודש  מארון  התורה 

את הדרשה שלו. 

הדמעות,  כשיבשו  בהמשך, 
מרגשת  בהצגה  כולם  צפו 
במקום  החיים  את  שתיארה 
של  נפשם  מסירות  ואת 
ההצגה  סיום  עם  התושבים. 
לרשום  בר המצווה  נער  זכה 
עם  יחד  התורה,  בספר  אות 

את  שכותב  סת”ם  סופר 
המצדה,  של  התורה  ספר 
ולהצלחה.  לברכה  סגולה 
בני המשפחה המשיכו לסיור 
ההיסטוריה  בעקבות  מודרך 
לסוף  ומשם  המקום,  של 
שבוע במלון קראון פלזה בים 

המלח. 

יופי  של  פסגה  מצדה, 
הפך  קדומים,  והדר  בראשית 
תמצית  שוכנת  שבו  למבצר 
והיהודית,  התרבותית  הזהות 
המאבק  התגבש  בו  מקום 
דיכוי  בין  המתמיד  האנושי 
נאבק  בו  מקום  לחירות, 
חירותו  עקרונותיו,  על  עם 
על  הזה,  במקום  ומורשתו. 
מימים  האירועים  זיכרונות 
בני  ויותר  יותר  בוחרים  עברו, 
טקס  את  לערוך  נוער  ובנות 
שלהם,  המצווה  בת  או  בר 
המעבר  את  שמציין  האירוע 
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לזה קוראים נווה מדבר
בתוך השקט המדברי שוכן מלון קראון פלזה ים המלח, שמציע נופש 
חדרים  מגוון  עומדים  האורחים  לרשות  ולנפש.  לגוף  מושלם 
ספא  מפנקות.  סוויטות  של  מבחר  גם  כמו  ולמשפחות,  לזוגות 
בריכות  שחייה,  בריכת  כולל  באזור,  והמודרניים  מהגדולים  המלון, 
ידי  על  המבוצע  עשיר  טיפולים  ותפריט  סאונה  ג’קוזי,  גופרית, 
המיועד  סולריום,  נמצא  המלון  גג  על  ביותר.  המקצועיים  המטפלים 
מתחם  בו  יש  השמש.  של  התרפויטי  למגע  שזקוקים  לאורחים 
שתייה.   ומכונות  הצללות  שיזוף,  משטחי  ולנשים,  לגברים   נפרד 
חוף הים של המלון הוא פנינה של ממש: גשר שמוביל אל תוך המים, 

הצללות ייחודיות לצד מיטות שיזוף ופינות ישיבה נעימות.

בין  ומפגיש  לבגרות  מילדות 
המסורת  ובין  לעתיד  עבר 
המשפחתית לחלומותיהם של 

בני הנוער. 

מבצר המצדה צופה אל עבר 
המלח,  ים  של  המרהיב  הנוף 
נאות עין גדי והרי מואב. מצוק 
מבודד בגובה 400 מטר מעל 
דרכי  שלוש  ישנן  הקרקע. 
גישה להר: באמצעות הרכבל, 
דרך  או  הנחש  שביל  דרך 
המערבית.  הסוללה  שביל 
לערוך  שבוחרות  המשפחות 
יכולות  במקום,  הטקס  את 
להחליט באיזו דרך יתחילו את 
שהן  כמו  המרגש,  המאורע 

כולו,  הטקס  את  מתאימות 
שנערך על ידי נציגי בית חב”ד 
המקומיים, לאופי המשפחתי. 

גם חגיגות בת מצווה נערכות 
תפילה  כוללות  והן  במקום, 
בחדר  שמתקיימת  מיוחדת 
הצגה  ברכות,  הקודש,  ארון 
אפיית  של  וסדנה  מרגשת 
מברכת  שבמהלכה  חלות, 
הפרשת  על  המצווה  כלת 
מוזמנים  האורחים  כל  חלה. 
אותן  ולאפות  חלות  לקלוע 
בתנור, ובסיום הטקס המרגש 
מודרך  לסיור  להמשיך  ניתן 

בהר הכי מפורסם במדינה. 

לתיאום האירועים במצדה:
הרב שמעון אלהרר
נייד: 054-7770695

masada1213@bezeqint.net :מייל
www.masada-barbatmitzvah.com
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