
במת מופעים יפניים לילות יפו  20:00-23:30

10:00-23:00 11.07.15
האגודה לידידות ישראל יפן מזמינה

הכניסה בתשלום סמליפסטיבל במוזיאון יפו העתיקה   10:00-19:00

הכניסה חופשית

לרישום מראש לפעילויות: 
http://www.origami.co.il/1101101101

ל א ר ש י ב ן  פ י ר  י ר ג ש ד  מ ע מ ב ם  י מ ו ד ק ר  כ י כ ם  י י נ פ י ם  י ע פ ו  מ
20:30-23:00 ריקוד יפני מסורתי

 	http://www.aikidocenter.co.il הופעת אייקידו - המרכז הישראלי לאייקידו
 	http://www.uechi-ryu.co.il הופעת קאראטה וויצ’י ריו ישראל
 	http://www.saigencomplex.com סייגן קומפלקס

ת ו א נ ד ס

סיפור הטאנבטה וסיפורי עם 10:00-11:00
מיפן לכל המשפחה

נעמה עמית
אולם 

תיאטרון
 ₪ 35

הדגמת בונסאי אינטראקטיבית10:00-11:00
   עפר 
גרינוולד

חדר 2

מוזיאון יפו
₪ 35

10:00-11:30

שעת סיפור אגדה 
יפנית ´מומוטרו´ 

בשלוש שפות:  עברית – יפנית – 
ערבית

5-9 מרלן ומיאלמומלץ לגילאים: 

המרכז 
הישראלי 
לאוריגאמי

חדר 
טאטאמי

מוזיאון יפו

₪ 35

12:00-13:30

שעת סיפור אגדה יפנית 
´מומוטרו´ 

בשלוש שפות:  עברית – יפנית – 
ערבית

5-9 מומלץ לגילאים: 

סדנאות לקליגרפיה יפנית10:00-13:00
6 ומעלה  מגילאי 

מנחי בית 
הספר לשודו

חדר 1

מוזיאון יפו
₪ 35

12:00-14:00
משחקי לוח יפניים – משחק הגו  

 )הרצאה+משחק(
25 ₪תיאטרון יפושביט פרגמן

13:00-16:00
סדנאות אוריגאמי – קיפולי נייר

כולל ערכות הדרכה

בהנחיית 
צוות מדריכי 

המרכז 
הישראלי 
לאוריגאמי

חדר 1

מוזיאון יפו
₪ 35

13:00-14:00
סדנה והדגמה: איקיבנה

סידור פרחים יפני

מאיו זדוף 
מיפן

חדר 2

מוזיאון יפו
₪ 35

14:00-18:00
השתתפות בטקס תה

 יפני כולל כיבוד בממתקים 
יפניים

מיהו 
קטאוקה 

מיפן

חדר 
טאטאמי

מוזיאון יפו

₪ 35

16:00-17:00
סדנה והדגמה: איקיבנה

סידור פרחים יפני
מאיו זדוף 

מיפן

חדר 1

מוזיאון יפו
₪ 35

ת ו א צ ר ה

11:00-12:00
דת האלים הקדומה וחגיגות 

הפסטיבלים ביפן

איילה דנון 
– יפן חוויה 

אחרת

אולם 
תיאטרון

₪ 25

12:00-13:00
אובנטו

)תרבות האובנטו ביפן( 
חדר 2ניבה קרן אור

מוזיאון יפו
₪ 25

 אריה קוץאדריכלות ואופנה ביפן12:00-13:00
אולם 

תיאטרון
 ₪ 25

13:00-14:00
גנים יפניים והגן היפני בקיבוץ 

חפצי-בה
נעמה עמית

אולם 
תיאטרון

  ₪ 25

צוות אמא”יאנימה14:00-15:00
אולם 

תיאטרון
₪ 25

15:00-16:00
טבע ואדם ביפן – תרבות יפן 

 אריה קוץ כדמות נוף הולדתה
אולם 

תיאטרון
₪25

מירי גולןאוריגמי, עיצוב ואומנות16:00-17:00
חדר 2 

מוזיאון יפו
 ₪ 25

18:00-19:00
 מנגה

₪25חדר 2צוות אמא”י

הופעות

15:00-16:00
ריקוד מודרני בשילוב אלמנטים יפניים

הרקדנית:

 ד”ר טומו 

סונה מיפן

חלל 

המוזיאון

₪ 25

לרוכשים 

סדנה מופע 

הריקוד  ללא 

תשלום
18:00-18:20

פעילויות בכל היום

במהלך כל 

היום

עץ המשאלות

אגודת 

הידידות 

ישראל יפן

רחבת 

המוזיאון
ללא תשלום

במהלך כל 

היום

מופע אמנויות לחימה

אייקידו - הגנה עצמית בדרכי שלום

קֹוקֹורֹו דֹוג‘ֹו – ָמאָסאָטאֶקה ָקאי
רונן מילר 

רחבת 

המוזיאון
ללא תשלום

 במוזיאון יפו מוצגת תערוכת נייר בינלאומית
בה משתתפים 30 אמנים מרחבי העולם ומציגים יצירות 

 מאוריגאמי, חיתוכי נייר וקימוטי נייר באוצרותו של
האמן פול ג´קסון מהמרכז הישראלי לאוריגאמי

עלותמיקום בהנחיית פירוטשעה


