
 
מכהן אילן שוחט כראש  2008מאז  .הגליל העליון הנחשבת לבירת ,ישראלב מחוז הצפוןב עיר היא צפת

 צפת צפת שוכנת באזור הררי בחלקו המזרחי של הגליל, העיר ממוקמת על פסגות ההריםהעיר. 
מטר, אך  850-900 -במערב. גובה רוב העיר כ רכס הרי מירון ממזרח ואל הכנרת וצופה אל ימת כנעןו

שבהן  "ארבע ערי הקודש"מטר. צפת נמנית כאחת מ 500-היא כוללת גם את שכונת נוף כנרת שגובהה כ
העיר מנתה  2013בדצמבר  .19-המאה ה ועד סוף ימי הביניים מסוף ,היישוב הישן התרכזו מרבית בני

בזכות אקלימה ונופיה הפכה צפת לעיר תיירות, שמשכה אליה תושבים מכל קצווי הארץ  .תושבים 32,901
, רחובה הראשי היה הומה אדם 60-וה 50-תיירות, בשנות הבתקופת זוהרה כעיר  .קיץבעיקר בעתות ה

עד גדותיו. רחוב ירושלים, שלו צורה עגולה, היה רחוב קניות פופולרי. הבידור פרח בעיר, וכלל מועדוני 
כיבוי אורות", כמו גם "שיר " נעמי שמר לילה כמו "לילות כנען" ו"השעות הקטנות", שם נוצר השיר של

פרח בצפת רובע אמנים,  50-משנות ה .יעל שרז הספסל" שמקורו צרפתי ובזכותו התפרסמה הזמרת
שנודע כ"קריית האמנים", על גבול הרובע היהודי ההיסטורי. מועדון מילוא שימש מקום הכינוס של חברי 

יעקב  ,משה רביב ,משה קסטל ,הקריה שמנו ציירים, פסלים וסופרים. עם הציירים נמנו פרנקל
מרדכי  ,ציונה תג'ר ,דוד לבקובסקי ,הירש שיליס ,שמשון הולצמן ,מרדכי אבניאל ,אריה מרזר ,מיטלר

יהושע בר  הסופרים נמנו (כיום מוזיאון), ועם משה ציפר ועוד. עם הפסלים נמנה רחל שביט ,לבנון
החלה  70-בסוף שנות ה .שכיום הפך ביתה, יחד עם החמאם הסמוך לו, למלון בוטיק שושנה שריראו יוסף

דעיכה של צפת כמוקד תיירותי. כיום יש בעיר מספר מפעלי תעשייה, אולם היא עדיין מתקיימת בעיקר על 
העתיקה בצפת והם כוללים בתי כנסת עתיקים,  נופש ותיירות. מוקדי התיירות המרכזיים נמצאים בעיר

 ,גבינה צפתית גלריות אומנים בקרית האומנים, מפעל נרות צפת, מחלבת המאירי וקדוש, המייצרות
בשבתות רבים מן האורחים פוקדים את בתי הכנסת בעיר העתיקה. בחודשי החורף  .בית המאירי יאוןומוז

מתקיים בעיר  1987 מאז שנת .בעירלאחר תפילת השבת נערכת "שירת הבקשות" בחלק מבתי הכנסת 
 .מוזיקה יהודית הנהנים מימים של ובו מגיעים לעיר אלפי מבקרים ,פסטיבל הכליזמרים בצפת בימי הקיץ

הפסטיבל מתקיים על מספר במות בסמטאות של העיר צפת והוא מתפרס על כשלושה ימים. המופעים 
מלון כנען ספא, מלון  ,רימונים בצפת קיימים מספר מלונות: מלון רות .תשלום פתוחים לקהל הרחב ללא

 .עשרות חדרי אירוח וצימרים רון, מלון מרכזי,
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