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המדריך

לסטודנט

בצפת

תשע"ה

ברוכים הבאים לצפת!
אתם באים לצפת כעת לא כתיירים אלא כצעירים שבאים ללמוד במוסדות ההשכלה הגבוהה השונים בצפת .צעירי צפת
הכינו עבורכם מדריך קצר בו תוכלו להיעזר בתחילת הדרך בעיר ובהמשך המגורים בה .אנו מקווים שתקחו חלק
בפעילויות השונות בעיר ,תהנו ממנה ,תתרמו לה ואף תבחרו להשתקע בה בעתיד.

שיהיה בהצלחה רבה!

א-אוכל
רוב המסעדות ,פיצריות ,שווארמות וכדומה נמצאים במדרחוב ,אבל יש גם בשכונות השונות פיצריות,
פיצוציות ועוד .המסעדות בצפת כשרות ,אם רוצים לבוא קבוצה עדיף להתקשר לפני לקבוע .אוכל מוכן
לשבת ניתן למצוא במספר מקומות במדרחוב בימי שישי משעות הבוקר המוקדמות .מאפיות פזורות ברחבי
העיר :כנען ,רסקו ובמדרחוב .יש מקומות שעושים משלוחים ,כדאי לברר טלפונית על הזמנים ומחירים.

אגודות הסטודנטים
במכללה האקדמי ת ובפקולטה לרפואה ישנם נציגי סטודנטים הפועלים בנושאים אקדמיים ,ייעוצים ,חברתיים
ותרבותיים .ניתן לפנות אליהם לכל דבר .ישנם אתרים לאגודת הסטודנטים בהם ניתן למצוא מידע רב-
אגודת הסטודנטים של הפקולטה לרפואה  www.asrag.orgאגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית aguda-
zefat.co.il

אתר אינטרנט של העיר
ישנו אתר אינטרנט לעיריית צפת  www.zefat.muni.ilכמו כן פייסבוק "עיריית צפת" בהם קיים מידע מגוון
על תיירות ,שירותים ,מחלקות העירייה וכוננות בשעות חירום.

ב -בית חולים
בצפת קיים בית חולים 'זיו' הממוקם בדרום העיר .קווי האוטובוסים לדרום העיר נכנסים למתחם ,לבאים
ברכב פרטי קיים חניון פנימי בתשלום או חצי שעה חינם.

בתי כנסת
יש בתי כנסת כמעט בכל שכונה ,בעיר העתיקה יש בית כנסת כמעט בכל בית שני .כדאי מאוד בשבוע
הראשון לעשות סיבוב בשכונה ולראות באיזה שעות המניין ,איזה נוסח מתפללים והאם יש שיעורים מיוחדים
במהלך השבוע.

בירת הגליל
צפת היא בירת הגליל ועולה לכותרות בזמנים שונים בעקבות בית החולים הצפוני ,מוסדות ההשכלה
הגבוהה ,מוקדי התיירות ,פסטיבל הכלייזמרים והשלג בתקופת החורף .אז יש במה להתגאות!

בנקים
במדרחוב ממוקמים כל הבנקים ,כדאי מאוד לבדוק לפני הגעה את שעות הפתיחה:
בנק לאומי

רחוב ירושלים 53

*3355

בנק מזרחי-טפחות

רחוב ירושלים 04

*3404

בנק הבינלאומי

רחוב ירושלים 50

40-0949544

בנק הפועלים

רחוב ירושלים 25

*5024

בנק דיסקונט

רחוב עליה ב' 0

45-9059999

בכל הבנקים יש גם כספומטים ,כמו גם יש כספומטים בעיר העתיקה ,מחוץ לשופרסל ועוד.

ג -גלריות
ממש מתחת לאף מסתתר עולם עשיר של גלריות ואמנות מקומית -פסלים ,תמונות ,תכשיטים ,נרות,
מזכרות ובובות .אז כשרוצים תרבות ואומנות אפשר ללכת לעיר העתיקה ולקריית האומנים ,הגלריות
פתוחות בדרך כלל עד שעות הערב המוקדמות ,ישנם תערוכות בבתי אומנים ללא דמי כניסה .שווה ביקור!

ד-דיור
כשמתלבטים היכן לשכור דירה ,כדאי לקחת בחשבון את המיקום ,האם לגור במרחק הליכה ממוסד ההשכלה
או לגור בשכונות הרחוקות ואז צריך להסתמך על אוטובוסים פנימיים או רכב פרטי .יש מאגר דירות
להשכרה במרכז הצעירים ובאגודות הסטודנטים ,בפייסבוק "דירות מפה לאוזן-צפת" ופירסומים תמידיים
במקומונים .כמו כן ישנם מתווכים שלא לוקחים דמי תיווך מסטודנטים .למכללה האקדמית יש מעונות
סטודנטים ברחוב הנשיא ,המעוניינים יפנו לדיקאנט הסטודנטים.

ה -המצודה
מצודה מהתקופה הצלבנית ,אשר שימשה מבצר צבאי אסטרטגי ועברה בין מושלי האזור .במלחמת השחרור
של צפת בתש"ח התרחשו קרבות עזים במקום .במתחם יש גם שירותים ציבוריים ,ספסלים נוחים ,וברזיה.
ממוקמת מעל המדרחוב ,ממנה ניתן להשקיף על כל אזור הצפון וצפת.

הילולות
בצפת יש הילולות לרבנים הקבורים בעיר ,בזמן של הילולה לא מומלץ להגיע ברכב לאזור כי באים תיירים
ואורחים רבים למקום.
ה' אב -הילולה של האר"י הקדוש בבית העלמין העתיק.
ט"ו באב -הילולה של רבי נחום איש גמזו בקברו ברחוב איש גמזו.
כ"ט באב -הילולה של בנימין הצדיק בקברו ברחוב לוחמי הגטאות.

בל"ג בעומר כחצי מליון אנשים מגיעים לאזור צפת ומירון לרגל ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי ולכן
לקחת בחשבון שיש שיבושי תנועה ופקקי תנועה קשים מאוד בכביש צפת-מירון.
בכניסה הדרומית לעיר קיים בית העלמין החדש ,צמוד אליו קיים בית העלמין העתיק ,ובמרחק מה מהם יש
בית עלמין צבאי.

התנדבויות
בצפת ישנם מוקדי התנדבויות שונים במגוון האוכלוסיות :קשישים ,עולים ,ילדים ונוער ,איכות סביבה,
שימור העיר העתיקה ועוד .אפשר לקבל פרטים במרכז הצעירים ,במרכזים הקהילתיים ובמקומונים.

ו -והאנשים..
בצפת חיים אנשים מיוחדים ,חמימים ,נעימים ,טובים .ניתן תמיד לפנות בבקשה לעובר אורח ,להתייעץ או
לשאול .בתחרות "סטיקר צפתי" שנערכה ב 5495נבחר הסטיקר "צפת -העיר הכי קרה ,האנשים הכי חמים".

ז-זמן
אם הגעתם מהמרכז ,אז תתרגלו למימד שונה של זמן ,קצב אחר ,רגוע יותר ...אין צורך לצפור כשהמכונית
מקדימה אליכם עוצרת כדי להוריד נוסעים או לאסוף ציוד במדרחוב.

ח-חירום
משטרה / 944 :מד"א / 949 :מכבי אש / 945 :מוקד עירוני940 :
מקלטים  -קיימים מקלטים המפוזרים ברחבי העיר לשימוש בשעת חירום ,כדאי לבדוק איפה המקלט הקרוב.

חניה
ניתן לחנות חינם בכמה מקומות אסטרטגיים במרכז העיר:
* הסראיה -חנייה מרווחת למי שמעוניין להגיע למדרחוב
* המצודה -חניה מסודרת וממנה יש מדרגות המגיעות למדרחוב ,מול העירייה.
* הרחבה של השוק -פרט לימי רביעי ,שם יש חניה בשפע וכדאי לחנות שם וללכת ברגל.
* חנית המכללה -מי שמגיע מוקדם תופס.
כמו בכל עיר  -עיריית צפת מפעילה פקחים בשעות הבוקר-צהרים במרכז העיר לנתינת דוחו"ת חניה.
חניתם בכחול לבן? קנו כרטיס חניה בכמה שקלים שיחסכו מכם דו"ח של .₪944
למי שתושב צפת מגיעה חצי שעת חניה חינם ,אז גשו בהקדם למשרד הפנים בעיר ושנו את כתובת
המגורים...

ט-טרמפים
יש לוח טרמפים בפייסבוק" ,לוח טרמפים -צפת" בו חברים יותר מ 5244אנשים המציעים טרמפים או
מבקשים טרמפים ,לכל מקום בארץ ,בדרך כלל עם דמי השתתפות בדלק .ברחובות העיר נהוג לעצור
לטרמפיסטים.

טיולים
באזור צפת ניתן למצוא מעיינות ,מסלולי טיולים ,פינות חמד כגון :פארק עמק התכלת ,עין ליאור בירידה
לעין זיתים ,עין כובס ,כמו גם הכנרת והירדן במרחק נסיעה סביר .כדאי ומומלץ לשאול את תושבי המקום
וללכת.

י -ירושלים
שם הרחוב המרכזי של העיר שבו ממוקם מאות בעלי עסקים במגוון תחומים ,בנקים ,משרדים ,חנויות,
מספרות ועוד.

כ-כביסה
יש את "מכבסת המומחים" ליד הבנק הבינלאומי במדרחוב ,ו"מכבסת בן פורת" מעל "מחסני השוק" .מחירים
נוחים ושירות אדיב .עושים משלוחים עם הכביסה עד הבית ,הכביסה חוזרת נקייה ,מקופלת וריחנית.

כיכרות
ברוב צמתי הכבישים ניתן להיתקל בכיכרות תנועה יפות ומושקעות .לא סתם נדבק לעיר השם "עיר
הכיכרות" .לעומת זאת ,בעיר לא תמצאו כלל רמזורים – תתרגלו!

ל -לוח שנה צפתי
בנוסף ללוח השנה היהודי והישראלי ,בצפת ישנם תאריכים נוספים המצויינים:
א' אייר -יום צפת -בתאריך א' אייר תש"ח ,שוחררה העיר צפת על ידי כוחות הפלמ"ח והכוחות המקומיים,
ביום זה מתקיימים טקסים ברחבי העיר ובמוסדות החינוך ויש אווירה חגיגית בעיר.
כ"ב אייר -יום מעלות ,ב 93.3.20תלמידי התיכון הדתי בצפת ששהו בעיר מעלות במהלך טיול גדנ"ע נלקחו
כבני ערובה על ידי מחבלים ומתוכם נרצחו  55תלמידים .ביום זה ישנם טקסים עירוניים ובבתי הספר.
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון לחללי צה"ל מתקיימים טקסים ממלכתיים בבית יגאל אלון -היכל
התרבות ,בב תי ספר ובבית העלמין הצבאי כמו גם טקס לעולי הגרדום באנדרטה המיוחדת לזכרם בבית
העלמין הצבאי.

מ -מוניות
לא חייבים להזמין מונית בטלפון ,תמיד אפשר לתפוס מונית ולבקש מחיר "שירות" (כמסלול האוטובוס) או
מונית "ספיישל" .מספרים של מוניות ניתן למצוא ב.900

מזג אויר
לצפת יש מזג אויר שונה ומיוחד.
בחודשי החורף -קר מאוד ,צריך להתלבש מספר שכבות ,להדליק חימום במשך כל היום והלילה ,יש הרבה
גשם ,ערפל ורוחות סוערות והמטריות לעיתים עפות .בדרך כלל יש גם יום -יומיים בשנה של שלג שבהם
אף אין לימודים (מקבלים הודעה מסודרת בבוקר אותו היום ממוסד הלימודים) .השנה פקדה את העיר סופת
שלגים קשה מאוד שהשביתה את העיר לשבוע .חשוב להתעדכן בפייסבוק של העירייה ובאמצעי התקשורת
השונים.

בחודשי הקיץ -חם במשך היום (בלי לחות ,ופחות חם ממרכז הארץ ,אבל עדיין חם) ובערבים ובלילות
קריר .מי שקר לו כדאי שיצטייד בבגד חמים גם בלילות יולי -אוגוסט.

מיחזור
בצפת קיימים מרכזי מיחזור בשכונות הכוללים :מיחזור בקבוקי פסלטיק ושקיות ,מיחזור נייר ומיחזור בגדים,
תיקים נעליים וכדומה .בבניין הפקולטה לרפואה קיימים מיכלי מיחזור לסוללות .חשוב מאוד לדאוג לאיכות
הסביבה ולהקפיד על המיחזור בעיר.

מילואים
סטודנטים המשרתים במילואים זכאים להטבות שונות דרך המוסד האקדמי בו לומדים ,בצפת קיימת פעילות
ענפה של "האגודה למען החייל" והעיר מאמצת יחידות שונות באזור .ניתן לפנות ליו"ר האגודה בצפת 435-
.000944

מלגות
פרטים על מלגות שונות ומגוונות ניתן לקבל במרכז צעירים ,באגודות הסטודנטים ובאתר "מלגות".

משרדים ממשלתיים
בצפת קיימים מספר משרדי ממשלה ,כדאי תמיד לדעת איפה הם.
משרד הבריאות

רחוב הפלמ"ח

40-0990555

משרד הפנים

רחוב ויצמן 0

*5034

בית המשפט השלום

מעלה כנען

40-0995042

מס הכנסה

רחוב ויצמן 54

40-0959222

ביטוח לאומי

רחוב הפלמ"ח 944

40-0095503

עמידר

רחוב ירושלים 20

*0500

משרד התעסוקה

קרן היסוד 953

40-094999

מרכז צעירים
מרכז צעירים משמש כארגון הגג לכל פעילות הצעירים בעיר ,מגיל  90עד  .04ניתן לפנות למשרדים
(במעיין הרדום שבעיר העתיקה) ,לאתר האינטרנט  www.zefatcenter.co.ilולפייסבוק "מרכז צעירים צפת"
ולקבל מידע בתחומים שונים :תעסוקה ,מלגות ,ייעוץ לימודים ,דיור ,פעילות חברתית ,תרבות ופנאי,
קליטת עליה ועוד .טלפון ,40-2243390 :פקס.40-2243390 :

נ -נס קפה
עד השנה פעל במרכז העיר מפעל "נס קפה עלית" ולכן אנשים עדיין ישתמשו בו כנקודת ציון (מעל
"מחסני השוק" בשכונה הדרומית) .ניתן לערוך סיורים לקבוצות בתיאום מראש בבית האריזה של "נס קפה"
באזור התעשיה .בצפת פועלים גם מפעלי "ורד הגליל" ו"בייגל-בייגל".

ס-ספורט
בצפת יש מגוון אפשרויות לספורט :בקאנטרי (מכון כושר ,בריכה מחוממת וסטודיו לחוגים) באזור התעשיה
הדרומי ,מכון כושר "גולד ג'ים" (חוגים ומכון כושר) סמוך לפקולטה לרפואה .חוגי ספורט שונים מתפרסמים
בעיתונים המקומיים ובאתר המרכזים הקהילתיים .ימי ספורט עירוניים וליגת כדורגל למקומות עבודה דרך
מחלקת הספורט של העירייה .מגרשי ספורט ומתקני כושר פזורים ברחבי העיר ,בדרך כלל מוארים .מסלולי
הליכה קיימים באי ביקור ,ביריה ,מצומת היציאה מכנען עד מנחם בגין .הפועל צפת בכדורסל משחקת
באולם הפיס (ליד רחבת השוק) וקבוצת הכדורגל הצפתית באיצטדיון בדרום העיר .כדאי לבוא לעודד את
השחקנים! מידע על שעות וימי המשחקים מתפרסם בעיתונות המקומית ובפייסבוק .בקייץ הקרוב אמורה
להיפתח בריכה ציבורית בשכונת רמת רזים.

ספריה
חוץ הספריות הקיימות במוסדות האקדמיים קיימות גם ספריות עירוניות במתנ"ס "בלום" ו"סקטר" .שם ניתן
להשאיל ספרים במגוון השפות תמורת פיקדון.

ע -עיתונים
עיתונים למכירה -יש במכולות ובסופרים" .ישראל היום" מחולק חינם ליד "מרכז צליל" במדרחוב ,בקניון
"שערי העיר" ובבית החולים .בכניסה למכללה האקדמית מחולקים מהדורות סטודנטים של "ידיעות
אחרונות".
עלוני שבת מחולקים חינם בבתי הכנסת השונים.
עיתונים מקומיים מחולקים בימי שישי ועברי חג במרכזי חלוקה :תחנות דלק ,מרכזי קניות .מומלץ לקרוא
ולהתעדכן בנעשה בעיר באופן שוטף.

עיר עתיקה
לב העיר צפת ,מוקד התיירות המרכזי ,מילים לא יוכלו לתאר את קסם הסימטאות ,פשוט ללכת ולראות במו
עיניכם.

פ -פסטיבל הכלייזמרים הבינלאומי
פסטיבל הכליזמרים כשמו כן הוא ,פסטיבל המאגד סביבו את מיטב הנגנים והזמרים מהארץ והעולם בסגנון
מוזיקת נשמה ,יהודית ,רגועה ואקוסטית .הפסטיבל מתקיים ברחבי מרכז העיר ובעיר העתיקה וכל המופעים
בחינם .הפסטיבל מתקיים במהלך חודש אוגוסט למשך שלושה ימים .כדי להתכונן אתם מוזמנים לגלוש
באתר .www.klezmerf.com

צ-צפת
אחת מארבעת ערי הקודש ,קיימים בה שרידים ליישוב מתקופת הברונזה ,תקופת הזוהר של צפת היתה
במאה ה 90כאשר התפתחו חיי קהילה וכלכלה ענפים ונוצרו חיי רוח קבליים שמשפיעים עד היום על העם
היהודי והעולם בכלל .כיום ,העיר נחשבת לעיר הגבוהה והקרה ביותר בארץ .חיים בה (לפי הלמ"ס )5495
כ 50,444תושבים.

צעירים בצפת
חיים בצפת אלפי צעירים -סטודנטים או עובדים בעיר ,ארגוני הגג שלהם הם מרכז צעירים ,אגודות
הסטודנטים ,פרלמנט צעירים ,קבוצת הפייסבוק "מה נשתנה בצפת?" ועוד.

ק-קבלה
צפת מפורסמת בעולם כולו כעיר הבירה של הקבלה" .מרכז הקבלה הבינלאומי" ומרכז "אסנט" מאפשרים
הצצה לעולם הקסום של הקבלה הצפתית :קורסים ,סרטים ,סיורים ,שבתות ,מרכז מבקרים ואירועים.

קניות ובילויים בעיר
בית יגאל אלון -היכל התרבות העירוני ,בו מתקיימות הצגות ,מופעים ,טקסים ובקרוב יוקרנו גם סרטים.
חאן החמור הלבן -מבנה עתיק משוחזר בו מתקיימים אירועי תרבות ,אקולוגיה ובריאות.
קפה מיכאל -בית קפה הממוקם על יד המכללה ,בו מתקיימות הופעות של אמנים שונים ,במה פתוחה ועוד.
* בשבת כל מרכזי הקניות סגורים מלבד סונול בכניסה הצפונית לעיר.
סופרמרקטים -בכל אזור בעיר יש סופרמרקט ,כדאי לבדוק מחירים ומבצעים.

קופות חולים
ביקור רופא  -מרפאת חירום

רחוב ירושלים 25

40-0054050

כללית

רחוב יוספטל 9

40-0990244

רחוב הנשיא 03

40-0053333

רחוב ירושלים 25

40-0954922 /40-0954903

רחוב הגדוד השלישי 09

40-0025555

רחוב ויצמן 0

40-0000999

רחוב בר יוחאי  0בעיר העתיקה

*5055

מרכז צליל

40-0009049 /40-0009044

רחוב צה"ל 0

40-0955000 /40-0955909

מכבי

מאוחדת

לאומית

ר-רחובות
רק בשנים האחרונות הוצבו שלטי רחובות העיר ,התושבים המקומיים לא רגילים לדבר בשמות של רחובות
אלא לפי מיקום ונקודות ציון אחרות.

רוחניות
ברחבי צפת ניתן למצוא אווירה רוחנית משיטוט ברחובותיה .כמו גם ישנם שיחות ,שיעורים בנושאים
יהודיים שונים" .מקוה הארי" הממוקם בסוף מדרגות עולי הגרדום ,בבית העלמין העתיק ,מושך אליו רבבות
בכל שנה .מרכז "השראה" נפתח השנה בעיר העתיקה ומקיים בתוכה סדנאות ותוכניות לצעירים ישראלים.
ישנם מנהגים יהודיים שונים שהונהגו בצפת על ידי חכמי צפת במאה ה -90קבלת שבת ,מנהג הקפות שניות
במצאי שמחת תורה ,מנהג סדר ט"ו בשבט ,תיקון ליל שבועות ועוד .מומלץ מאוד בימים אלה להסתובב
ברחבי העיר ולהכיר את המנהגים מקרוב.

ש-שוק
אחד הדברים המייחדים את צפת הינו השוק העירוני במתחם על יד מרכז פיס קהילתי שברחוב ז'בוטינסקי.
השוק פועל בימי רביעי משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הצהריים .ניתן למצוא בו מגוון רחב של דברים
במחירים נוחים :ירקות ופירות ,ביגוד והנעלה ,עוגות וממתקים ,כלים חד פעמי ,חפצי נוי ועוד .כאשר
חלים חגים ביום רביעי ,יום השוק מוקדם או נדחה ,הודעה מסודרת ניתן למצוא במקומונים.

ת -תעסוקה
מי שמחפש עבודה ניתן לפנות לרכזת התעסוקה במרכז צעירים ולחפש במקומונים המחולקים בסופי שבוע או
לפנות לבעלי העסקים בעצמם.

תיירות
צפת היא עיר תיירותית ובכל ימות השנה באים רבבות מהארץ ומהעולם .בשבתות ,בחודשי הקייץ ובתקופות
החגים התיירות גוברת .מוקדי התיירות העיקריים הם קרית האומנים ,בית העלמין העתיק והעיר העתיקה.
אם יצא לכם להיתקל באנשים עם מפות שמחפשים את עצמם -אפשר לפנות בנימוס להציע עזרה בהתמצאות
בעיר .יש בעיר בתי מלון ,מלונות בוטיק ,צימרים וחדרי אירוח רבים ,כמו גם גופים ואנשים שונים
שמדריכים קבוצות ברחבי העיר .בנוסף ,קיימים מוזיאונים ומרכזי מבקרים כגון ה"מוזיאון ליהדות הונגריה",
"מוזיאון המאירי"" ,אוצר הסת"ם"" ,גבינות המאירי" ועוד.

תחבורה ציבורית
התחנה המרכזית של צפת היא נקודת האיסוף והפיזור של כל קווי האטובוסים העירוניים והבינעירוניים.
נתיב אקספרס  -חברת התחבורה בתוך ומחוץ לצפת .ניתן לקבל מידע ב  SMSבטלפון ובאתר מתי מגיע
האוטובוס לתחנה שלכם .אתר נתיב אקספרס www.nateevexpress.com
** לסטודנטים ישנם מגוון מסלולי הנחות הקיימים בכל תחבורה ציבורית בארץ ,ניתן לראותם באתרי
התחבורה הציבורית.
את כרטיס ה"רב קו" ניתן לעשות ולעדכן בהפנינגים בתחילת השנה האקדמית בקמפוסים או במודיעין
שבתחנה המרכזית במשך כל השנה.

תכלת
הצבע תכלת ,מאפיין את העיר צפת ובעיקר את העיר העתיקה שבה .קירות בתים ,בתי הכנסת וסימטאות
צבועים בצבע זה המאפיין רוחניות וקרבה לשמיים ולכן גם המדריך שבידיכם צבוע בצבע התכלת.

חשוב לזכור:
המדריך מבטא את הנכון לחודש אוקטובר בשנת .4102
כדאי להתעדכן דרך אגודות הסטודנטים ומרכז הצעירים.

