
 

 , שוק הפשפשים יפו 31רחוב בית אשל 

 ת ומופעים לאירוח שילוב סדנאו

בית אירוח חדש בשוק הפשפשים, המארח קבוצות   -דה יאפא )"אירוח" בערבית(  

 יפואית אותנטית.  תרבותית לארוחה ממטעמי המטבח הערבי בשילוב חוויה 

תן לשלב סדנאות, מפגשים, מופעים שונים ילצד כל סוגי האירוח )עם או ללא ארוחה( נ 

 להשלמת חויית האירוח.  

 בליווי מופע מוזיקלי    אירוח

, עם מוזיקת עוד ושירה סולו עם  מופע מוזיקלי מקומי לערב יפואי בלתי נשכח

 מוזיקאיים מקומיים לאוירה מלאת קסם. 

 שעה וחצי( כ ₪ + מעמ )המופע למשך  1000עלות המופע המוזיקלי 

 ת ריקודי דבקה עם סדנ אירוח

סדנת דבקה  מסורתית חוייתית עם להקה של מספר רוקדים/ות שיעשו מופע  

 וירקידו את הקהל לחויה מלאת אדרנלין.   

 )למשך כשעה (   ₪ + מעמ  1000עלות הסדנא 

 בסמטאות יפו סיור חוויתיאירוח בשילוב 

סיור ביפו עם מדריך מקומי בשילוב אירוח מלא בדה יאפא בתחנה הסופית:  

הסיור יודרך על ידי מדריך סיורים מקומי/ת, הכולל מפגש עם תושבי יפו בשכונות  

הצדדיות והלא מוכרות. תכירו את הסיפור של יפו, ההיסטורי והעכשווי בסיור  

 בסמטאות הציוריות של העיר. 

 . עד שעתיים  כשעה וחצי משך הסיור 

 ₪ + מע"מ  700מחיר הסיור 

 סדנת דרבוקות 

שונים. בסדנא, תוכלו    קצב, מוזיקה וכלי הקשה  ,תיפוף  חווייתיות של  סדנאות

ללמוד לתופף על הדרבוקה, תכירו מקצבים תוך כדי ניגון עם מוזיקה, קצב וכלי  

 הקשה אקזוטיים נוספי מרחבי העולם.  



 

 , שוק הפשפשים יפו 31רחוב בית אשל 

לזרום לריקודים שמחים וקצביים בליווי כלי ההקשה והדרבוקות.  מוזמנים  

 עם ד'ג'יי שתוכלו להנות ממנו כבונוס.   הסדנא מגיעה 

 )סדנא למשך כשעה (  מע"מ₪ +  1800 -ל  1500בין  מחיר

יפואיות מעוררות  הרצאות ושיח פתוח עם נשים אירוח בשילוב 

   השראה

   הרצאות ושיח שמותאם על פי צרכי הקבוצה. דוגמא להרצאות:

נשים מעוררות השראה כגון איאת אבו שמיס, משוררת יפואית  עם  מפגש .1

או מייסר סירי יזמת בתחום האירוח )ועוד נשים ( עם  אקטיביסטית, 

 .  ושיח פתוח עמן   -סיפורן מעורר ההשראה

אתגרים והזדמנויות של החיים    -הרצאה ושיח בנושא יפו כעיר מעורבת .2

 המשותפים בעיר 

 תמורות חברתיות וכלכליות בעשורים האחרונים   -יפו, בין העבר והווה .3

 פנינו לאן ?   -בין מסורת להעצמה - הנשים ביפו .4

 )תלוי בבחירת המרצה(  + מע"מ₪  1000 -ל  500בין מחיר ההרצאה/שיח 

 על פי בקשה.  או מופעי סטאנד אפ  , מופעיםניתן להתאים סדנאות נוספות

 

                     


