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הנכ� מוזמני� לסופשבוע מרתק של טעימות וחוויות הנכ� מוזמני� לסופשבוע מרתק של טעימות וחוויות הנכ� מוזמני� לסופשבוע מרתק של טעימות וחוויות הנכ� מוזמני� לסופשבוע מרתק של טעימות וחוויות 
�    מתרבות יפ� בחופשה חלומית אל מול הי�מתרבות יפ� בחופשה חלומית אל מול הי�מתרבות יפ� בחופשה חלומית אל מול הי�מתרבות יפ� בחופשה חלומית אל מול הי

    
�    הרצאות וסדנאות בהשתתפות מיטב המרצי�הרצאות וסדנאות בהשתתפות מיטב המרצי�הרצאות וסדנאות בהשתתפות מיטב המרצי�הרצאות וסדנאות בהשתתפות מיטב המרצי

    ר אירית אוורבו!ר אירית אוורבו!ר אירית אוורבו!ר אירית אוורבו!"""" ד ד ד דב� עמי שילוני ב� עמי שילוני ב� עמי שילוני ב� עמי שילוני ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ
     הגיאוגרפית אילה דנו�  הגיאוגרפית אילה דנו�  הגיאוגרפית אילה דנו�  הגיאוגרפית אילה דנו� ל אריה קו" ל אריה קו" ל אריה קו" ל אריה קו" האדריכהאדריכהאדריכהאדריכ

    
    

            
    

    ::::בהשתתפותבהשתתפותבהשתתפותבהשתתפות
    יפ�יפ�יפ�יפ�����האגודה לידידות ישראלהאגודה לידידות ישראלהאגודה לידידות ישראלהאגודה לידידות ישראל

    ''''יפ� חוויה אחרתיפ� חוויה אחרתיפ� חוויה אחרתיפ� חוויה אחרת''''
    המרכז הישראלי לאוריגמיהמרכז הישראלי לאוריגמיהמרכז הישראלי לאוריגמיהמרכז הישראלי לאוריגמי

    """"קמפוס ברושי�קמפוס ברושי�קמפוס ברושי�קמפוס ברושי�""""ס לקליגרפיה ס לקליגרפיה ס לקליגרפיה ס לקליגרפיה """"ביהביהביהביה
    ''''קיקומ�קיקומ�קיקומ�קיקומ�''''חברת חברת חברת חברת 

    המרכז הישראלי לאייקידוהמרכז הישראלי לאייקידוהמרכז הישראלי לאייקידוהמרכז הישראלי לאייקידו

    מסעדת יקימונומסעדת יקימונומסעדת יקימונומסעדת יקימונו
    מיינד אסטרטגיה ושיווקמיינד אסטרטגיה ושיווקמיינד אסטרטגיה ושיווקמיינד אסטרטגיה ושיווק

          
 

 מ"ח לזוג כולל מע" ש3500-ר מיוחד לילות על בסיס חצי פנסיון במחי2
   יש להירשם מראש על מנת להבטיח את מקומכם-החדרים מוגבל ' מס*
  ים החבילה מותנית במינימום משתתפ*
 
 
 
 

 03-520-2111::::לפרטי� נוספי� והזמנותלפרטי� נוספי� והזמנותלפרטי� נוספי� והזמנותלפרטי� נוספי� והזמנות
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  התוכנית
  

  21.1.10 יום חמישי
  

  14:00דרים עם נוף לים החל מהשעה הגעה למלון וקבלת ח
  

  חגיגיתקבלת פנים וקוקטייל  18:30-19:15
   השקת הספר החדש של העיתונאית עכולל אירו
  'לא רק סושי' – ורלט'איריס ז

  
   יפנית משובחת בשיתוף מסעדת יאקימונורוחת ערבא 19:15-20:30

  
   גנים ואדריכלות ביפן–יצירת היופי  20:30-22:00

 ועד הוהתרבות החזותית היפנית לאורך ההיסטוריעל האסתטיקה 
כפי שהן משתקפות ביצירות המופת של האדריכלות והגנים , ימינו
ר האגודה לידידות " יואריה קוץ הרצאה מאת האדריכל -ביפן 

   יפן-ישראל 
  

  22.1.10 יום שישי
      

  CAFÉ MED ארוחת הבוקר של הילטון ב 06:30-09:00
  

  ארץ של ניגודים –מסע ליפן  09:00-10:00
על רבדים סמויים וקודים תרבותיים במסע מרתק אל נופי ארץ 

 המתמחה בטיולי עומק אילה דנוןהשמש העולה עם הגאוגרפית 
  הרצאה בליווי מצגת. ייחודיים ליפן

  
   בהרשמה מראש  פרוט בדף – Iסדנאות חוויה יפנית מחזור  12:00-10:00

  
  הפסקת קפה ועוגה 12:00-12:30

  
   בהרשמה מראש פרוט בדף– II סדנאות חוויה יפנית מחזור 30:14-30:12
  

  ארוחה קלה ומשקה יוגשו במזנון: הפסקת צהריים 14:30-15:30
 

  אורות וצללים: יפן כיום  15:30-16:45
  'גן עדן עלי אדמות'על שני צידי המטבע של החיים ביפן 

   בן עמי שילוני' פרופאורח כבוד 
  
   ישיארוחת ערב ש 19:00-20:30

א עם מזנון עשיר "סעודת ערב שבת המסורתית של הילטון ת
  אביגדור ברובניצוחו של שף המלון 
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   23.1.10יום שבת 

  
   פירוט בדף – הרישום מראש – IIIסדנאות חוויה יפנית מחזור : 12:00-10:00

  
   פירוט בדף – הרישום מראש – IVסדנאות חוויה יפנית מחזור : 14:30-12:30

  
   מפגש סיום–אלים רוחות ושדים בדת יפן : 18:00-19:15

ר "דמפי בליווי תמונות על מקורותיו הרוחניים של העם היפני 
  .א" מומחית לדתות יפן מאוניברסיטת ת– אירית אוורבוך

  
  עזיבה מאוחרת מתנת המלון  :  19:30

  
  

בחדר )  לילות2( על בסיס חצי פנסיון  מ"כולל מע ₪ 3500וג המחיר לז
  רגיל

  
  
  
  מתנה לכל חדר*
  
  .המקומות בכל סדנה מוגבל' מס. 6 סדנאות מתוך 4כל משתתף יבחר ב *
  
  ) חייב בתשלום 8ילד מגיל ( ₪ 750תוספת מחיר לאדם שלישי בחדר *
  
  .ליום ₪ 30 -יפן החנייה במלון הינה בתשלום ובמחיר מיוחד לאורחי פסטיבל * 
  
   יש להירשם מראש על מנת להבטיח את מקומכם-החדרים מוגבל ' מס*
  
  ש מותנה במינימום משתתפים"הסופ*
  
  התוכנית נתונה לשינויים*
  
  ח.ל.ט
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     חוויה יפנית  חוויה יפנית  חוויה יפנית  חוויה יפנית סדנאותסדנאותסדנאותסדנאות
    ))))6666 מתו!  מתו!  מתו!  מתו! 4444לבחירה לבחירה לבחירה לבחירה ((((

  
  

  אוריגמי   
של יפן בהתנסות אישית עם המאסטר מאנגליה אמנות קיפולי הנייר 

   מנהלת המרכז הישראלי לאוריגמימירי גולן וקסון'פול ג
  
  

   יפניתקליגרפיהסדנת 
 בהתנסות אישית והרצאה מרתקת אל סוד האותיות והכתב היפני

מורה מוסמכת  תרצה פייטן סלע. נבכי המילים ומה שמעבר להן
  .לקליגרפיה יפנית מטעם ממשלת יפן

  
  

   אייקידו
 LIVEבהרצאה שתכלול הדגמות . אומנות לחימה יפנית לא תחרותית

להדגים כמה , ר המרכז הישראלי לאייקידו"יו, ינסה אלי לרמן
כולל . מעקרונות האייקידו ומה הקשר בין אייקידו לחיי היומיום

  . שנות חייו של המרצה ביפן7סיפורים אישיים מ 
  
  

    סושיסדנת
  יפנית בוגרת האקדמיה -קירי סאןם  נלמד על הכנת סושי ע

  ).הסבר והדגמה(לסושי של טוקיו המתגוררת בארץ 
 
 
  

   תה טקס
ערוך טקס תה יפני עם כלים עתיקים נ, בלבוש הקימונו המסורתי

הסבר . (המלווה בהסברים על מקומו בחיי המשפחה היפנית
  )והדגמה

  
  

   משחקה הלאומי של יפן: 'יש דברים בגו'סדנת 
נחשב לאחת מחמשת , וח האסטרטגי העתיק בעולםמשחק הל

 60מרתק . האמנויות הקלאסיות אותן כל משכיל ואציל חייבים
מיליון שחקנים בעולם ונלמד כחלק מתכנית הלימודים במסגרת 

 בהנחית, במשחקהרצאה והתנסות . תואר שני במנהל עסקים
  .אסטרטג– שביט פרגמן


