דה יאפא – תרבות של אירוח יפואי
בלב יפו ,בתוך שוק הפשפשים התוסס ,עומד מבנה אבן עתיק וייחודי המשחזר לפרטי
פרטים את תרבות האירוח היפואי – תרבות המשלבת פסיפס ססגוני ומרשים של העצמה
נשית ,ריחות וטעמים יוצאי דופן ,מסורת עתיקה ,צלילים ,קולות וסיפורים והחשוב מכל :לב
גדול ואהבה לבני אדם באשר הם.
האירוח בדה יאפא יחשוף אתכם לסיפור המרתק של יפו כעיר רב תרבותית מלאה בניגודים,
טעמים ,צלילים ,ריחות ותרבויות.
הפסיפס המרתק הזה יסופר לכם מנקודת מבטן של נשים חזקות ,עוצמתיות ומעוררות
השראה ,שיבשלו ,יארחו ויספרו לכם על יפו מאז ועד היום.
בדה יאפא תוכלו ליהנות משפע של מאכלים מסורתיים שהמתכונים הסודיים שלהם עוברים
מדור לדור ,ממפגש בין תרבותי חם וישיר ,משפע של אפשרויות אירוח.
אנו נשזור לכם אירוע פרטי המותאם בדיוק לצרכים ,לתקציב ולהעדפות שלכם ונעניק לכם
חוויה שלא תשכחו עוד זמן רב.
אתם מוזמנים להכיר תרבות אחרת של אירוח  -מפתיע ומרתק ,אירוח המשלב מגוון
מרשים של מנהגים ותרבויות הנוגע בכל אחד ואחת מאיתנו.
אירוח דה יאפא עם כיבוד קל בשילוב הסיפור והשיח
מפגש של קבוצה בדה יאפא סביב קפה/תה וקינוח מסורתי משולב עם תוכן מרתק באוירת
מבנה מהתקופה העות'מנית .ניפגש בדיוואן ונאזין לסיפור החאן העתיק והסיפור היזמי מעורר
ההשראה העומד מאחורי דה יאפא  ,כולל שיח פתוח על החיים ביפו ,מנקודת מבט נשית.
משך המפגש הכולל הוא כשעה.
עלות המפגש  ₪ 48למשתתף.
מינימום  20משתתפים.

אירוח דה יאפא לארוחת צהריים  /ערב
מפגש ואירוח של קבוצה בדה יאפא סביב ארוחה עם שפע של מאכלים מגוונים מהמטבח
הערבי .נקבל את פני הקבוצה בחלל המרכזי ,בישיבה סביב שולחנות גדולים תהנו מארוחה
מלאה מלווה בסיפור המבנה והמקום ,עם אווירה יפואית אותנטית .בסיום הארוחה נעבור
למתחם האירוח של הדיוואן עם קפה/תה צמחים וקינוח מסורתי.
ניתנת האפשרות להאזין ל סיפור החאן העתיק והסיפור היזמי מעורר ההשראה העומד
מאחורי דה יאפא כחלק מהאירוח.
המפגש כולל הארוחה בהגשה לשולחנות  140ש"ח למשתתף
לתפריט משודרג בהגשה  ₪ 170למשתתף
לתפריט בסגנון בופה עשיר המחיר  ₪ 119למשתתף
(מצ"ב  3התפריטים השונים של ההגשה והבופה בהמשך)
* מינימום  20משתתפים לאירוח
**משך המפגש הכולל הוא כשעתיים (אירוח בהגשה -עד שעתיים וחצי).

* לקבלת המקום אחרי שעות האירוח ,לשעות נוספות מעבר לזמן האירוח המוצע -
יש תוספת מחיר על כל שעה נוספת (בתיאום מראש בלבד).
** ניתן להוסיף סדנאות ,מופעים והרצאות בתוספת תשלום (מצ"ב בסוף )
*** ניתן להשכיר את החלל בלבד לאירוע או מפגש.
המחירים כוללים מע"מ.

תפריט לאירוח קבוצה בהגשה

( ₪ 140למשתתף)

מנות פתיחה
פיתות עם זעתר בלדי

 3סוגי סלטים מגוונים באמצע השולחן
כדוגמת פתוש ,חציל בטחינה ,מג'דרה בורגול ,סלט כרוב

מנות עיקריות
~מסחן~
שוקיים של עוף ( 1פר סועד) בבישול איטי בתנור על מצע פיתה עיראקית מלאה בבצל מטוגן בשמן
זית עם הרבה סומאק (פיתה גדולה ל 4 -סועדים).
~סינייה בטחינה~
כופתא של בשר טחון עסיסי עשוי בתנור על מצע של רוטב טחינה חם בטעם לימוני ,מעוטר בפלחי
תפוח אדמה
~אורז בוכרי~
על בסיס אורז עם פלחי גזר וגרגירי חומוס מתובלן עם קינמון ועוד מגוון תבלינים (טבעוני)
~במיה~
תבשיל במיה ברוטב עגבניות עשיר וארומטי (מנה טבעונית)

קינוח מסורתי
בקלאות או מעמולים בשילוב קפה ערבי /תה צמחים שיוגשו בחדר הדיוואן
*מחיר  ₪ 140לסועד (בקבוצה של מנימום  20סועדים)

**שתיה קלה לא כלולה במחיר
שתיה אישית במחיר של  ₪ 10לאדם או בקבוקי שתיה של  1.5ל' במחיר של  ₪ 15לבקבוק

*ניתן להוסיף מנות כגון קובה סורית ,עלי גפן בתיאום מראש

תפריט משודרג לאירוח

קבוצה (מחיר  ₪ 170למשתתף )

מנות פתיחה
פלטת מאפים
פיתות עם עלי זעתר בלדי

פלטת קובה סורית במלוי בשר טחון
 4סוגי סלטים מגוונים
כדוגמת פתוש ,חציל בטחינה ,מג'דרה בורגול ,טבולה

מנות עיקריות
~פחאד ג'אג' מחשי~
כרעיים עוף עסיסיות (בלי העצם) ממולאות באורז ובשר טחון מתובלים ,בבישול איטי בתנור
~סינייה בטחינה~
כופתא של בשר טחון עסיסי עשוי בתנור על מצע של רוטב טחינה חם בטעם לימוני ,מעוטר בפלחי
תפוח אדמה
~אורז בוכרי~
על בסיס אורז עם פלחי גזר וגרגירי חומוס מתובלן עם קינמון ועוד מגוון תבלינים מיוחדים
(מנה טבעונית)
~במיה~
תבשיל במיה ברוטב עגבניות עשיר וארומטי (מנה טבעונית)

קינוח מסורתי
בקלאות או מעמולים בשילוב קפה ערבי /תה צמחים שיוגשו בחדר הדיוואן
*מחיר  ₪ 170לסועד (בקבוצה של מנימום  20סועדים)
**שתיה קלה לא כלולה במחיר

תפריט בופה

(מחיר  119למשתתף)

פיתות עם עלי זעתר בלדי

~ 3מגשי סלטים מגוונים~
כגון פתוש ,חציל בטחינה ,סלט כרוב

מגוון של מנות עיקריות
~מסחאן לף~
פיתה סאג' דקה מגולגלת עם נתחי עוף מוקפצים עם הרבה בצל וסומק ,ומושחמת בתנור
~סינייה בטחינה~
תבשיל של כופתאות בשר טחון על מצע של טחינה חמה לימונית
~אורז בוכרי יפואי ~
על בסיס אורז עם פלחי גזר וגרגירי חומוס מתובל עם קינמון ועוד מגוון תבלינים מיוחדים (טבעוני)
~וורק דוואלי~
עלי גפן קטנים ממולאים באורז מתובל מבושלים עם נגיעה של רוטב עגבניות (טבעוני)
~מג'דרה בורגול ~
מג'דרה על בסיס בורגול ועדשים ירוקות (טבעוני)
~במיה~
תבשיל במיה ברוטב עגבניות עשיר וארומטי (טבעוני)

קינוח מסורתי
בקלאות או מעמולים בשילוב קפה ערבי /תה צמחים שיוגשו בחדר הדיוואן

**ניתן להתאים תפריט טבעוני בלבד
***תוספת שתיה ₪ 15 :לבקבוק של ליטר וחצי.

שילוב סדנאות ומופעים להשלמת חויית האירוח
סיור חוויתי בסמטאות יפו
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.
אופציה לסיור של שעה וחצי או לסיור של שעתיים וחצי.
מחיר הסיור הקצר  + ₪ 700מע"מ

מחיר הסיור הארוך  +1000מע"מ.

מופע מוזיקלי מקומי
מופע מוזיקלי מקומי לערב יפואי בלתי נשכח ,עם מוזיקת עוד ושירה סולו עם מוזיקאים
מקומיים לאווירה מלאת קסם.
עלות המופע המוזיקלי  + ₪ 1000מע"מ (המופע למשך כשעה)

סדנת ריקודי דבקה
סדנת דבקה מסורתית חווייתית עם להקה של מספר רוקדים/ות שיעשו מופע וירקידו
את הקהל לחוויה מלאת אדרנלין.
עלות הסדנא  + ₪ 1000מע"מ (למשך כ 45 -דקות )

סדנת דרבוקות
סדנאות חווייתיות של תיפוף ,קצב ,מוזיקה וכלי הקשה שונים .בסדנא ,תוכלו ללמוד
לתופף על הדרבוקה ,תכירו מקצבים תוך כדי ניגון עם מוזיקה ,קצב וכלי הקשה
אקזוטיים נוספי מרחבי העולם.

מוזמנים לזרום לריקודים שמחים וקצביים בליווי כלי ההקשה והדרבוקות .הסדנא
מגיעה עם ד'ג'יי שתוכלו להנות ממנו כבונוס.
מחיר ( ₪ 1800למשך כשעה )

הופעה וסדנת מחול מזרחי
הופעה וסדנת מחול מזרחי מקצועית ,אנרגטית וכיפית שתרים את כולם לרקוד
 1,000ש״ח  +מע"מ (למשך כשעה)
ניתן לשלב גם דרבוקיסט למופע סוחף בליווי מקצבים  1,800ש״ח  +מע"מ

סדנת מיינדפולנס /יוגה צחוק
סדנת מיינדפולנס עם אופיר לייט ,בה נאפשר לעצמנו רגעים של מנוחה ,הרפיה
ובעיקר חיבור לנשימה ולעצמנו .הזדמנות להכיר מקרוב את יתרונות המיינדפולנס
והאופן בו המדיטציה יכולה להרבות טוב בעולמנו הפנימי והחיצוני.
יוגה צחוק :הסדנא היא בעצם מסע קצר שאנחנו עוברים ביחד במשך כ-שעה ורבע בו
נשלב תרגילי נשימה ,תנועה קלה במרחב ,תרגילי צחוק אוניברסליים ,מוזיקה,
מדיטציה ועוד.
סדנא קצרה של  20דקות₪ 300 :

סדנא של שעה ורבע ₪ 800 :

אירוח בשילוב הרצאות ושיח פתוח עם נשים יפואיות מעוררות השראה
הרצאות ושיח שמותאם על פי צרכי הקבוצה .דוגמא להרצאות:
 .1מפגש עם נשים מעוררות השראה כגון איאת אבו שמיס ,משוררת יפואית
אקטיביסטית ,או מייסר סירי יזמת בתחום האירוח (ועוד נשים ) עם סיפורן
מעורר ההשראה -ושיח פתוח עמן.

 .2הרצאה ושיח בנושא יפו כעיר מעורבת -אתגרים והזדמנויות של החיים
המשותפים בעיר
 .3יפו ,בין העבר והווה -תמורות חברתיות וכלכליות בעשורים האחרונים
 .4הנשים ביפו -בין מסורת להעצמה -פנינו לאן ?
מחיר ההרצאה/שיח בין  500ל +₪ 1000 -מע"מ (תלוי בבחירת המרצה)
ניתן להתאים סדנאות נוספות או מופעי סטאנד אפ על פי בקשה.

אתם מוזמנים להכיר וליהנות מתרבות של אירוח יפואי.

ליצירת קשר ותיאום אירוח
מייל info@deyaffa.com
בקרו באתר שלנו

www.deyaffa.com

מצפות לארח אותכם,
צוות דה יאפא

טל'  //03-7550855נייד 054-7097945

