
בר מצווה צפתית היא תוכנית בר מצווה 
התוכנית  העתיקה.   צפת  בסמטאות 
)ללא  ‘אסנט'  עמותת  ידי  על  מופקת 
וקידום  קירוב  של  במגמה  רווח(  מטרות 

ערכי חברה ומסורת. 

המקצועית  ברמה  מופקת  התוכנית 
התוכנית  חלקי  כל  את  וכוללת  ביותר 
המוכרת של בר מצווה בצפת – תהלוכת 
נגנים, הנחיה בבית כנסת, סיור, הצגות 

רחוב, מופעי מוזיקה, ארוחות ועוד.



קבלת פנים
קבלת הפנים תערך באחד ממתחמי המרכז 

שלנו מתחם קשתות עתיק מהמאה ה-16, 
בגינת התה האינטימית או במרפסת נוף 
פנורמית המשקיפה אל הרי מירון והגליל.

בקבלת הפנים ינתן הסבר קצר על היום מפי 
מנחה האירוע. ניתן להוסיף לבחירתכם כיבוד 

קל, קפה ועוגה או ארוחת בוקר צפתית.

תוכנית בר המצווה

תהלוכת נגנים
ליווי תהלוכת חופה ונגנים בשירה וריקודים 

מהמרכז שלנו דרך הסמטאות העתיקות אל 
בית הכנסת העתיק. בתהלוכה נגנים מוכשרים 

לבושים בלבוש אתני אלגנטי עם מגוון כלי 
נגינה: גיטרה, תופים, קלרינט שופרות גדולים, 

כינור, חליל רועים, צלצלים ותופי מרים שיחולקו 
לכל המשתתפים.

מעמד בר המצווה
בבית הכנסת העתיק

מעמד הנחת התפילין, התפילה ומעמד הקריאה בתורה 
יתקיים בבית כנסת עתיק מלפני כ- 500 שנה. לכל בית 

כנסת סיפור מיוחד ואווירה מעוררת השראה וקדושה. 
המעמד מלווה בליווי מנחה האירוע וצוות הנגנים וכולל 
בתוכו: מעמד הנחת תפלין, ברכות ההורים והקרובים, 

קריאת התורה, דרשת בר מצווה ועוד..

123



סיור קסום
בבית הכנסת העתיק

סיור סיפורי מקום בסמטאות העיר העתיקה. 
בסיור אומנות יהודית בסמטת הגלריות, 

מקומות עתיקים מתקופת המקובלים במאה 
ה-16 הקבלה ותורת הנסתר, שחרור צפת 

במלחמת העצמאות ועוד...

ארוחה חגיגית
מבחר אפשרויות להזמנת סעודת בר 

מצווה במבחר מסעדות ומתחמים 
אותנטיים בצפת והאזור אל מול נופי 

הטבע הגלילי.
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חבילת בר מצווה
₪6850

₪3,550
 מפגש היכרות | ליווי ותכנון האירוע

 שריון התאריך מול גבאי בתי הכנסת

 תהלוכה וליווי של 3 נגנים לאורך האירוע

 תופים, צלצלים ובלוני הליום למשתתפים

מנהל אירוע | צוות הפקה | הגברה מלאה

 מנחה אירוע בבית הכנסת

 סיור מודרך בסמטאות

* אין צורך בתוספת מע“מ )עמותה רשומה(.
*השכרת בית הכנסת בנפרד מול הגבאים

)500 ש"ח / 750 ש"ח(.
* לאירוע של עד 50 איש.

מחירון
צילום סטילס

צילום כל האירוע + סרטון קצר
)התמונות יוגשו בדיסק און קי(

עלות: 1500 ₪
)לאפשרויות הדפסה והגשה נוספות ניתן לסגור 

מול הצלם(.

הפעלות נוספות
מופע מוזיקה אתני 

שחקן רחוב
סדנת סופר סת"ם 

ביקור במרכז 'אוצר הסת"ם'

)טווח המחירים לפעילות נע בין -750 980 ש"ח( 

תפריט קבלת פנים
ניתן להוסיף בקבלת הפנים תפריטים ברמות 

שונות לבחירתכם:

15 ש"ח / 35 ש"ח / 45 ש"ח למנה.

)תפריטים מפורט בעמוד הבא(



התפריטים
תפריטתפריטתפריט

קפה ומאפהבוקר קלה 2בוקר קלה 1

קנפסים ב 3 טעמים  • 
 סלמון עם מיונז בטעם שום, 
 גבינת שמנת עם זית שחור, 

גבינת שום שמיר עם עגבנית 
שרי

בר סלטים פלטות ירקות,  • 
סלט זיתים כבוש.

מטבלים רוטב וינגרד, אלף   •
האיים, טחינה.

בלינצ'ס  • 
 גבינה ברוטב פירות יער, 
שוקולד עם אבקת סוכר.

שתיה חמה   •
שתיה קרה לימונענע, מים  •

35 ₪ לאדם 15 ₪ לאדם45 ₪ לאדם

קנפסים ב 3 טעמים  • 
 סלמון עם מיונז בטעם שום, 
 גבינת שמנת עם זית שחור, 

גבינת שום שמיר עם עגבנית 
שרי.

בר סלטים פלטות ירקות,  • 
סלט זיתים כבוש.

מטבלים רוטב וינגרד, אלף   •
האיים, טחינה.

פשטידות אישיות פטריות   •
ובצל, קישואים או בטטה.

בלינצ'ס  • 
 גבינה ברוטב פירות יער, 
שוקולד עם אבקת סוכר.

מאפינס שוקולד, וניל.  •
שתיה חמה  •

שתיה קרה לימונענע ומים   •

מאפים מתוקים  •
שתיה חמה  •

לימונענע ומים  •



תוכניות לדוגמה
תוכנית לדוגמהתוכנית לדוגמה

אופציה 2אופציה 1
09:00 הגעה לצפת כיבוד קפה 

ומאפה\ארוחת בוקר
09:30 תהלוכה לעבר בית 

הכנסת בליווי מוזיקלי 
10:15 עליה לתורה באחד מבתי 
הכנסת העתיקים של צפת
11:30 סיור מרתק בעיר העתיקה

12:30 ארוחת צהריים באחת 
ממסעדות העיר

15:30 סיום משוער

11:00 הגעה לצפת כיבוד קפה 
ומאפה\ארוחת בוקר
11:30 תהלוכה לעבר בית 

הכנסת בליווי מוזיקלי 
12:15 עליה לתורה באחד מבתי 
הכנסת העתיקים של צפת
13:30 סיור מרתק בעיר העתיקה

14:30 ארוחת צהריים באחת 
ממסעדות העיר

17:30 סיום משוער


