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על  נמנה  האיכרים  שוק 
של  האיכרים  שוקי  רשת 
סלאו  הבינלאומי  הארגון 
פוד ופועל על פי עקרונותיו

www.slowfood.com תל אביב- האנגר 12, שוק הנמל
שישי 07:00-17:00

גבעתיים- קניון גבעתיים
רחבת הכניסה הראשית

שישי 09:00-15:00

רעות- מרכז מסחרי לב רעות
רחבה מרכזית

שישי 09:00-15:00

שוקי האיכרים
הצטרפו בחינם  למועדון החברים שלנו דרך האתר

www.shukhanamal.co.il או בעמוד הפייסבוק “שוק 
הנמל” ותהנו ממגוון הטבות, מבצעים ועדכונים חודשיים!

מועדון החברים של שוק הנמל

www.shukhanamal.co.il
info@shukhanamal.co.il

shukhanamaltlvאינסטגרם
שהם - מרכז שהם
שישי 08:00-14:00

אפרסמון קרמבו - אחים לוי ניוזלטר ינואר

מה בעונה? 
תפוח עץ, אגס, חבוש, משמש, רימון, תות, פירות הדר, אפרסמון, תמר, קרמבולה, בננה, תירס, דלעת, מלפפון, עגבניה, עגבניות שרי, במיה, קישוא, חציל, עלי גפן, ליים, חצילים, אבוקדו, 

פלפל, גזר, תפו”א, בטטה, צנון, לפת, ברוקולי, כרובית

שבת 08:00-19:00 יום ו' 07:00-17:00ב'-ה' 09:00-20:00א’ מתכונת מצומצמתעברנו לשעון חורף 

שעות פעילות השוק

עברה, או יותר נכון טסה שנה נוספת - משמעותית, עמוסת אירועים ושינויים טובים ומרגשים!
כל שנה אנו מתחילים דרך חדשה, חושבים מחדש, מכינים רשימת מטלות, בודקים את השטח, מקשיבים ללקוחות שלנו, מנתחים נתונים ולא מורידים 
לרגע את היד מהדופק ומקווים להשיג את כל מה שתכננו. חשוב לנו כל שנה להמשיך להשתפר ולהשתדרג, להמשיך לרגש ולהפתיע את הלקוחות שלנו 
והכי חשוב להמשיך להוביל ולהשפיע  בדרך בה בחרנו לפני 8 שנים - לתמוך בחקלאות ישראלים וביצרנים קטנים, לתת להם במה וכלים לגדול ולהתפתח.

כמובן תודה לכם, הלקוחות הנאמנים שלנו, נשמח לראות אותכם נהנים לקנות אצלנו גם ב-2016!  

אז מה היה לנו:

. חגגנו 5 שנים לשוק הנמל המקורה

. הצטרפו לשוקי האיכרים מספר גדול של חקלאים ויצרנים חדשים

. שוק איכרים חדש הצטרף למשפחה - שוק במרכז שהם

 . שוק האיכרים ברעות וגבעתיים חגגו שנה!
. ערכנו 3 פסטיבלים קולינריים גדולים ומשמעותיים: פסטיבל בלגי, צרפתי ופסטיבל  מרקים

. אירוע קיימות גדול ראשון - "מזון ומחשבה" בשיתוף עם בנק המזון הישראלי "לקט ישראל"

. השקנו כרטיס מועדון חדש 

. מועדון הלקוחות שלנו גדל ל-10,000 חברים!

. חנות אורגנית חדשה הצטרפה לשוק - "זינגר"

. 5 מתוך דיירי השוק היו מועמדים לפרסי האוכל של "טיים אווט" ומאפיית "לחמים" זכתה שנה שלישית ברציפות!

. ומשהו שהכי מרגש אותנו זה - 8 )!( תינוקות חדשים שנולדו לדיירי השוק! 

אין ספור כתבות מפרגנות בתקשורת

סיכום השנה

אירוע החודש

התארחנו בדירה התל אביבית המעוצבת של מייסדת שוק 

האיכרים, שם היא הכינה לנו מטעמים עם שעועית לבנה 

משומרת )עמ' 22(, תבשילים חורפיים עם עדשים בכל מיני 

צבעים )עמ' 26(, מאכלי ירקות מתוצרת הטרייה של השוק 

)עמ' 30( ומאפים זריזים בעלי מקדם רושם גבוה )עמ' 34( 

כשהיא הגיעה ל"על השולחן" מיד הודבק לה הכינוי "תינוקת". בת 

20 וקצת, וכבר הספיקה לקבל את ה"גראן דיפלום" מהקורדון בלו 

בפריז, לעבוד אצל שף מכוכב בארה"ב ובכמה מסעדות ישראליות 

מובילות. היא התחילה במחלקת האינטרנט אבל מהר מאוד עלינו על 

כישורי הכתיבה והמתכונאות שלה — עד היום אנחנו זוכרים לה את 

הכתבה שהקדישה לכרובית. שנים לפני הכרובית של אייל שני, היא 

הצליחה להוציא מהירק העני הזה סקס אפיל שלא ידענו שיש בו. 

כשפרשה מ"על השולחן" הלפרן הקימה ביחד עם מיכל אנסקי את 

שוק האיכרים הראשון בישראל בנמל תל אביב ובכך שינתה את האופן 

שבו אנחנו קונים תוצרת טרייה. בהמשך הקימו השתיים שוקי איכרים 

נוספים, וב-2010 — את "שוק הנמל" המקורה בהאנגר 12 בנמל ת"א. 

בשנה האחרונה ייסדה את WIT — קרן השקעות למיזמים בתחום 

החקלאות — כמו למשל חקלאות הידרופונית )גידולים על בסיס מים, 

ללא אדמה( או חקלאות ורטיקלית )על מבנים רבי קומות(. במקביל היא 

מפרסמת מאמרים ומרצה בכל העולם בנושא food security — תחום 

שמתעסק בשאלה המטרידה: כיצד אפשר יהיה להאכיל 9 מיליארד 

בני אדם בעוד 50 שנה? בשנה הבאה היא אמורה להתחיל את עבודת 

הדוקטורט שלה בנושא.

שיר הלפרן היא אישה עסוקה מאוד ובכל זאת היא מאוד אוהבת לבשל 

לחברים בדירתה התל אביבית שממש מעוצבת לאירוח. "כל המתכונים 

שלי הם מתכונים לעצלנים," היא מודה, "שמתבססים על מינימום 

עבודה וחומרי גלם מודולאריים — כך שאפשר תמיד להשתמש במה 

שיש במקרר." מתכונים לעצלנים? אנחנו מעדיפים לקרוא לזה "מתכונים 

חכמים." האוכל של שיר אלגנטי, רענן, פשוט במובן הטוב של המילה 

ונורא טעים. השילוב בין הידע הקולינרי העמוק שלה ומגע יומיומי עם 

חומרי הגלם הטריים מהשוק מפיקים מנות שהיינו שמחים לאכול כל 

השבוע.

מה מתבשל אצלי?

אני מאוד טובה בפולנטה, למרות 

שבתקופה האחרונה קצת נמאס לי ממנה, 

אולי בגלל שאני נתקלת בה בכל פינה 

ובכל מסעדה בעיר. 

הנשק הסודי צ'ילי טרי. אני שמה אותו 

כמעט בכל מתכון, כי אני אוהבת את 

המניפולציה שהחריפות עושה למאכלים 

שונים.

העשב שלי תימין וגם השילוש הקדוש — 

פטרוזיליה, כוסברה ובצל ירוק. 

עכשיו תמצאו במטבח שלי דלועים 

ועגבניות חורף נהדרות מהערבה. לאחרונה 

נדלקתי על עדשים מכל הסוגים וגם על 

תערובות אורגניות של דגנים וקטניות, 

שאפשר להכין מהן מרק או תבשיל תוך 

חצי שעה. 

לא נכנס אליי הביתה אבוקדו. אני 

אלרגית.

במזווה שלי תמיד יש שעועית לבנה, 

צלפים ועגבניות משומרות מאיטליה שאני 

קונה ב"פרימו" בשוק הנמל. 

תמיד מביאה מחו"ל סירים איכותיים 

וחרדל טוב. 

המטבחים האהובים עליי יש לי פינה 

חמה בלב למטבח הצרפתי, אבל זה לא 

מפריע לי להיות מאוהבת לחלוטין במטבח 

הערבי-מקומי ואני תמיד אחפש מסעדות 

ערביות כשאני מטיילת בארץ. 

על מדף הספרים שלי ג'יימי אוליבר 

שמבשל אוכל מקומי, עונתי, ביתי וטעים. 

אוהבת במיוחד את Jamie at Home וגם 

את הספר האיטלקי שלו. 

נסיכת השוק

| עורכת: אורלי פלאי-ברונשטיין | צילום: שרית גופןאוכלים בבית של שיר הלפרן 



אחים לוי

מבצעים והטבות לחברי המועדון
5% הנחה קבועים לחברי המועדון ניתנים בחנויות:

חוגגים ט"ו בשבט בשוק הנמל
חקלאי השוק מצדיעים לחג האילנות ט"ו בשבט וחוגגים במתחם מיוחד המציע את זרעי

הירקות והפרחים מוכנים לנטיעות ושתילה בבית או בגינה.

במיוחד לקראת חג הנטיעות הישראלי חברו יחדיו מיטב החקלאים ויקימו, בסוף השבוע שלקראת החג - בין ה-21-22/1,  מתחם מיוחד וצבעוני שיציע את זרעי 
הירקות והפרחים המיוחדים שלהם, ארוזים בשקיות ממותגות ומוכנים לשתילה וזריעה ביתית. 

הפרויקט המיוחד ממשיך לבדל ולמתג את השווקים כייחודיים בנוף המקומי.  ט"ו בשבט הוא הזדמנות מצוינת לשים את הזרקור על נושא שקרוב לליבנו וחשוב 
מבחינה עולמית - זנים מיוחדים ורב תרבותיות של זנים )bio diversity(. נושא זה רלוונטי מתמיד, בעולם שבו זנים מיוחדים ומקומיים שלא עולים בקנה אחד 

עם זמן קירור בסופר פשוט נעלמים ויחד איתם מורשת שלמה של גידול ומקום.

במתחם תמצאו: תרד גלילי של החקלאי שלמה אברבנאל, מנגולד בחמישה צבעים של החקלאי שלמה אברבנאל, צנון שחור של החקלאי אורי רבינוביץ', גזר 
מזן ננטס של החקלאי אורי רבינוביץ', עגבניות מזנים שונים מהערבה של דוכן "ארץ ערבה ונגב", דלעת פרובאנס ודלעת ערמונים של אורי גרינפטר, נבטוטי 

ברוקולי, קייל וראשד של החקלאי אודי גרוס, מגוון פרחים של משק בן צבי ועוד.
לצד הזרעים, תוכלו למצוא בדוכנים מגוון אביזרים וכלים משלימים כמו אדניות, שקיות ובהן אדמה, כלים מיוחדים לשתילה ועוד ועוד.

פעילות משפחתית
בנוסף, למשפחות שיגיעו ליריד, תיערך הפעלה לילדים, בעלות של 15 שקלים בלבד, שתכלול הדרכה מיוחדת של  החקלאי הותיק רמי סגל 

ממושב בצרון. הזאטוטים ייהנו מחוויה לימודית מעשירה וישתלו בעצמם אדניות ושתילים לבית בעזרת ערכות גינון צבעוניות.

אירוע
החודש



חדשות השוק

זינגר - חנות אורגנית חדשה
חקלאים  למשפחת  הבן  אלון, 
כיום  מנהל  ה-80,  משנות  אורגניים 
לפתח  להמשיך  ודואג  המשק  את 
המשפחתי.  העסק  את  ולהרחיב 
ידועה  זינגר  משפחת  של  התוצרת 
בטריותה, טעמה ואיכותה, המודעות 
הולכת וגדלה והביקוש למוצרים גדל 
בהתאם. זינגר מתעקשים לשמור על 
בסטנדרטים  ולעמוד  וטריות  איכות 
גבוהים בתחום האורגני. בחנות  הכי 
פירות  של  עשיר  מבחר  תמצאו 
וירקות, עשבי תיבול, נבטים, דגנים, 

קטניות, ביצים, חומרי ניקוי ועוד.
ניתן להזמין גם משלוחים הביתה

קפה דיאמה עם אפליקציה חדשה

כבר תקופה שלקפה דיאמה יש כרטיסייה 
שמקנה קפה חינם על כל 10 כוסות קפה 

לפני כחודש "דיאמה" התחדשו באפליקציה 
נוחה וידידותית לשימוש. 

שלכם  בסמארטפון  האפליקציות  בחנות 
העסק  בית  ובשם   rewardy את  הורידו 

חפשו - קפה רומה.

"טיים  המגזין  של  האוכל  בפרס  זכו   - לחמים 
אאוט" שנה שלישית ברציפות

חורף חם ב"אנשי הזית"

חורפיות  תה  חליטות  מבחר 
פאפיה,   זנגביל  נהדרות: 
קמומיל,  עם  הרגעה  חליטת 
אדומים,  יער  פירות  חליטת 
פירות,  חליטת  יסמין,  ירוק  תה 
צ'אי  חליטת  וקיוי,  מלון  פומלה, 
כרמל,  בננה  חליטת  מסאללה, 
וקינמון  תפוחים  סיידר  חליטת 

ועוד

דוכנים חדשים בשוקי האיכרים
קונפיטורות  ריבות,  דוכן   - אביב  תל 
יצחק.  בית  מקיבוץ  בריאות  וחטיפי 
ריבות נהדרות 100% טבעיות, ללא סוכר 

וללא חומרים משמרים.

מחלבת  של  גבינות  דוכן   - גבעתיים 
בדוכן  למצוא  תוכלו  אותם  "ברקנית", 

של "ממלכת החלבה"

רעות - מעדניית גבינות "מן האדמה" עם 
מכל  מיוחדות  גבינות  של  עשיר  מבחר 
העולם. דוכן "פיצוחי הבקעה" - בוטיק 
תערובות  תבלינים,  של  הארץ  תוצרת 

תה, פיצוחים, פירות יבשים ועוד 

מעדניה של "הקולה"

הפיצוחים  התבלינים,  דוכן 
והפירות היבשים "הקולה" מתרחב 
תמצאו  בה  מעדניה,  מיני  ופותח 
מבחר ממולאים צמחונים, פלפלים 
ממולאי גבינה, ארטישוקים בשמן, 
ומעדנים  איטלקיים  סרדינים 

אחרים 

כרטיס מועדון חדש

הטבות שונות מדי חודש והנחה קבועה 
במגוון עסקים

חוגגים שנה לגבעתיים
ינואר,  בחודש  שישי  ימי  במהלך 
לכבוד  בגבעתיים.  לשוק  שנה  נחגוג 
יחד  הקניון  הנהלת  החליטו  החגיגה 
ללקוחות  להעניק  השוק  הנהלת  עם 
במתנה  העונה  פירות  מארזי  הקניון 
₪ ב-300  הקניון  במתחם  בקנייה 

ומעלה.
בשוק  שקונה  מי  כל  לכך,  בנוסף 
האיכרים ב-75 ש"ח ומעלה יקבל אדנית 
ביתי. לגידול  לבחירה  תיבול  עשבי 

נוער  להקות  חלק  ייקחו  בחגיגה 
בן  שמעוני   - גבעתיים  מתיכוני 
שירים  אחד  כל  ויבצעו  וקלעי  צבי 
האווירה. לחימום  הלהקה  מרפרטואר 

rewardy


