
 
  ]אירוע פרטיהצעה ל[לאחיות בית החולים שיבא

        בירושליבירושליבירושליבירושלימצווה מצווה מצווה מצווה � � � � ברברברבר    חגיגתחגיגתחגיגתחגיגת
        בשיתו� הקר� למורשת הכותל המערבי בשיתו� הקר� למורשת הכותל המערבי בשיתו� הקר� למורשת הכותל המערבי בשיתו� הקר� למורשת הכותל המערבי 

        מטאות הציוריות מטאות הציוריות מטאות הציוריות מטאות הציוריות ייייהסהסהסהס, , , , מנהרות הכותלמנהרות הכותלמנהרות הכותלמנהרות הכותל    אואואואו    שרשרת הדורותשרשרת הדורותשרשרת הדורותשרשרת הדורות, , , , הכותל המערביהכותל המערביהכותל המערביהכותל המערבי
        שחוברה לה יחדיושחוברה לה יחדיושחוברה לה יחדיושחוברה לה יחדיולחוויה מרגשתבעירלחוויה מרגשתבעירלחוויה מרגשתבעירלחוויה מרגשתבעיר    אתכאתכאתכאתכ    נינינינימזמימזמימזמימזמישל הרובע היהודישל הרובע היהודישל הרובע היהודישל הרובע היהודי

  

 .ארוחת בוקר קלהערכת ונתכבד בבשעות הבוקרע� אוטובוס מפואר לירושלי�נצא �
  .מנהרות הכותלאו  שרשרת הדורות,המורשת האתרימנבקר באחד   �
  .בליווי איש הקר� למורשת הכותל המערבימותא�לאווירה ולאופי המשפחה נערו� טקס בר מצווה  �
  .ברובע היהודי ולמרגלות בית כנסת החורבה המיוחדסיור מרתק בעיר העתיקה  �
  .וכשרהסיור מודר� בירושלי� בדר� למסעדה מובחרת המש�   �
  .בר המצווהחת� יו� מושל�ומוצלח לכבוד לסיו� ברוחב לב  ארוחת צהרי� חגיגית  �
  

  , טקס בר המצווה,כניסה לאחד מאתרי הכותל, מדרי�, אוטובוס תיירי� מפואר:  האירוע כולל
  במסעדה בסגנונותשוני� ארוחת צהרי� עשירה , כיבוד דר�, סיור בירושלי�

  .]ה ועוד'ראצ, גבריאלה, ציו� הגדול, בלק, פאפאגאיו, דארנא[לפי בחירה 
  ח "ש 220�285: טווח מחירי�

  

        עתיקהעתיקהעתיקהעתיקההההה    מצווהבצפתמצווהבצפתמצווהבצפתמצווהבצפת� � � � אירוע בראירוע בראירוע בראירוע בר
        בשיתו� אסנט המרכז לחווית הקבלה בשיתו� אסנט המרכז לחווית הקבלה בשיתו� אסנט המרכז לחווית הקבלה בשיתו� אסנט המרכז לחווית הקבלה 

 סמטאותיה הקסומות של העיר העתיקה מזמינות אתכם לחוויה מרגשתעם אווירה יהודית 
 קדושה וייחודית, חוויה מרוממת בהנחיית אסנטמרכז הקבלה הראשון מסוגו בעולם.

 

  .נתרענ� מהדר� ונתכנס לכיבוד קפה ומאפה, לצפת בשעות הבוקרניסע   �
  .נצא בתהלוכה שמחה של שירי� וניגוני� לעבר בית הכנסת בליווי  שלושה  נגני כלייזמר   �
  .צפת וטקסבר המצווהעליה לתורה באחד מבתי הכנסת העתיקי� של   �
 .סיור מרתק בעיר העתיקה ע� מדרי� מיוחד לקול תקיעת שופר  �
  .על גדותנהר הירד� ממנה נשק' נו' מדהי�] כשר מהדרי�[נסיעה קצרה למסעדת איסקנדר   �
  . נתקבל ע� מוסיקה שמחה וצוות מלצרי� שישמח להעניק לנו מחווית המקו� ולשמח את לבנו  �
  .בר המצווה לחת� ברוחב לב ותקבלו יו� מושל� ומוצלחהניתנת ארוחת צהרי� חגיגיתהוסיפו לכ�   �

  

  טקס בר מצווה ,עליה לתורה, מדרי� מוסמ�, מהמרכז אוטובוס תיירי� מפואר:  האירוע כולל
  ,נגני כליזמר, סיור ע� מדרי� חסידי, בליווי אנשי אסנט

  .ארוחת צהרי� עשירה במסעדת איסקנדר, תה ומאפי�/ בהגעה קפה , דר�כיבוד                         
  ח"ש 295�310: טווח מחירי�
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