
 

 

 תרבות של אירוח יפואי  –דה יאפא 

 

 להשלמת חויית האירוחילוב סדנאות ומופעים ש                

 בסמטאות יפו סיור חוויתי

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

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.  

 אופציה לסיור של שעה וחצי או לסיור של שעתיים וחצי.  

 + מעמ.1000מחיר הסיור הארוך       + מע"מ ₪ 700מחיר הסיור הקצר  

 מקומי מופע מוזיקלי  

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

 מקומיים לאוירה מלאת קסם.

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

 ת ריקודי דבקה סדנ

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

 הקהל לחויה מלאת אדרנלין.  

 (  דקות 45 -)למשך כ   ₪ + מעמ  1000עלות הסדנא 

 סדנת דרבוקות 

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

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

 נוספי מרחבי העולם.  



 

 

  לזרום לריקודים שמחים וקצביים בליווי כלי ההקשה והדרבוקות. הסדנא מגיעהמוזמנים  

 עם ד'ג'יי שתוכלו להנות ממנו כבונוס.  

 ך כשעה ( )למש₪  1800מחיר 

 הופעה וסדנת מחול מזרחי 

 הופעה וסדנת מחול מזרחי מקצועית, אנרגטית וכיפית שתרים את כולם לרקוד  

 )למשך כשעה( + מע"מ ש״ח  1,000 

 + מעמ ש״ח   1,800ניתן לשלב גם דרבוקיסט למופע סוחף בליווי מקצבים 

 יוגה צחוק /סדנת מיינדפולנס

בה נאפשר לעצמנו רגעים של מנוחה, הרפאייה ובעיקר חיבור לנשימה   סדנת מיינדפולנס

ולעצמנו. הזדמנות להכיר מקרוב את יתרונות המיינדפולנס והאופן בו המדיטציה יכולה  

 להרבות טוב בעולמנו הפנימי והחיצוני.  

שעה ורבע בו נשלב -הסדנא היא בעצם מסע קצר שאנחנו עוברים ביחד במשך כ יוגה צחוק:

 תרגילי נשימה, תנועה קלה במרחב, תרגילי צחוק אוניברסלים, מוזיקה, מדיטציה ועוד. 

אופיר לויט ואני מלווה אנשים בתהליכי מדיטציה, מיינדפולנס וצחוק. מטפלת גוף נפש \

ות. את הסדנא יצרתי מתוך אהבה גדולה  ומתמחה בפסיכותרפיה במרכז לנפגעי כת 

 לאנשים, אנרגיה טובה, ורצון לחבר בין עולמות הגוף, הנפש והרוח. 

 ₪  300דקות:   20סדנא קצרה של  

 ₪   800   מחיר סדנא של שעה ורבע :

   יפואיות מעוררות השראה הרצאות ושיח פתוח עם נשים אירוח בשילוב 

   הקבוצה. דוגמא להרצאות:הרצאות ושיח שמותאם על פי צרכי  

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

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

 .  ושיח פתוח עמן   -ההשראה



 

 

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

 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 ניתן להתאים סדנאות נוספות 

 

 אתם מוזמנים להכיר וליהנות מתרבות של אירוח יפואי.      

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 אירוחליצירת קשר ותיאום 

 7097945-054נייד     / /7550855-03טל'          info@deyaffa.comמייל 

 www.deyaffa.comבקרו באתר שלנו     

 מצפות לארח אותכם, 

 צוות דה יאפא 

mailto:info@deyaffa.com
http://www.deyaffa.com/

