
בר  |   בת מצווה

vertigo eco art villageורטיגו כפר אמנות אקולוגי

 1 2 3
 4 5 6 

7 8 9  101
1  12 13



בר  |   בת מצווה
בר ובת המצווה הוא רגע מהותי ומרגש בהתבגרותם של נער ונערה בתוך 

העולם היהודי על גווניו השונים. 
הטקס מהותו קבלת אחריות והעצמה, ובו בזמן הוא הזמנה של הנער/ה 

לבוא בקהל. 
אינטגראלי מקהילה, טקס  לחלק  הפיכה  הכלה, של  ציבורי של  זהו אקט 
מעבר המקפל בתוכו קבלת חובות וזכויות רוחניות, מסורתיות וחברתיות. 
ברגע סמלי זה, עוטפת המשפחה והקהל הקרוב את המתבגר/ת כבלידה 

חדשה אל עצמאות ונוכחות מלאה בעולם. 

יום הפעילות המשפחתית לקראת בר/בת המצווה בכפר האמנות האקולוגי 
של ’ורטיגו‘ מציע כ-5 שעות פעילות המורכבות מרצף של חטיבות: 

(בניית מזוזות  סיור במקום, פעילות בתנועה - קונטקט, פעילות אדמה 
חגיגית  צהריים  וארוחת  ברכות  מעגל  חלה,  הפרשת  טקס   / פמוטים)   /

ואינטימית. 
כל אלה נשזרים יחד לכדי חגיגה אמיתית של קרבה ועומק. 

הפעילויות מונחות על ידי אנשי מקצוע מצוות הכפר האקולוגי, בלב מקום 
בתולי, קסום ומעורר השראה. 

 office@vertigo.org.il  02-9900235 :לפרטים והזמנה

על הכפר 
כפר האמנות האקולוגי של ורטיגו ממוקם בקיבוץ נתיב הל“ה, בלב הנוף הבראשיתי 
סביבה,  ואנשי  אמנים  של  קיימא  בת  קהילה  נאספה  הכפר  סביב  האלה.  עמק  של 
מרכז  מהווה  הוא  הארץ.  כדור  לשלום  ואחריות  חברתית  מעורבות  מתוך  הפועלים 
תרבות כפרי, לומד ומלמד את הקשר בין תנועה לאדמה, בין חומר ליצירה ומציע מודל 
לחיים של מודעות וקיימות: מרכז שנבנה באדמה, שימוש באנרגיה חלופית, מיחזור, 

שירותי קומפוסט ועוד. 

הכפר מאפשר הכשרה אמנותית וסביבתית לכלל האוכלוסייה בכל גיל, מהארץ ומחו“ל, 
באמצעות סדנאות, ימי עיון, אימונים מרוכזים, הופעות ופסטיבלים.
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