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מועדון החברים של שוק הנמל
הצטרפו בחינם למועדון החברים שלנו דרך האתר
www.shukhanamal.co.il או בעמוד הפייסבוק

׳שוק הנמל׳ ותהנו ממגוון הטבות, מבצעים ועדכונים חודשיים!
www.shukhanamal.co.il
info@shukhanamal.co.il

shukhanamaltlv | אינסטגרם

שוק האיכרים נמנה על
רשת שוקי האיכרים של
הארגון הבינלאומי סלאו

פוד ופועל על פי עקרונותיו

שוקי האיכרים
תל אביב | האנגר 12, שוק הנמל | ו'- 07:00-17:00 

רעות | מרכז מסחרי לב רעות | רחבה מרכזית | ו'- 09:00-15:00 
שהם | מרכז שהם | ו'- 08:00-14:00

גבעתיים | קניון גבעתיים | רחבת הכניסה הראשית | ו'- 08:00-14:00

בית לקולינריה ישראלית

חג אביב
שמח!

שעות פעילות השוק
א' מתכונת מצומצמת
ב'-ה' 09:00-20:00
שישי 07:00-17:00
שבת 09:00-20:00

שעות פעילות בחגים
ערב חג פסח 22/4 עד 15:00

חול המועד 9:00-19:00



לראשונה בישראל חוגגים חקלאות פרחים

חוויה יוצאת דופן וצבעונית לכל המשפחה 
בסגנון שווקי הפרחים של אירופה!

במסגרת השוק יגיעו עשרות מגדלי פרחים 
וצמחים מכל הארץ ויציעו מאות סוגי פרחי 

קטיף עונתיים, עציצים, עצי פרי ננסיים, 
צמחי תבלין, קקטוסים, סוקולנטים, צמחי 

אוויר וזרעים. לצד אלה תמצאו גם דוכני 
מתנות לחג, פעילויות לילדים, שוזרות 

מקצועיות שיעזרו להכין זר לשולחן החג, 
זרים לראש ועוד הפתעות מעולם הפרחים.

חנות פופ-אפ מרהיבה של ׳כתר פלסטיק׳
עם קולקציית ה׳סרוגים׳ שכבשה את העולם*

שוק הנמל, האנגר 12, נמל ת"א

20-21 לאפריל | 10:00-20:00

* חנות הפופ-אפ של כתר תפעל בימים 18.04-21.04 ובחול המועד 24.04-28.04

 www.shukhanamal.co.il פרטים נוספים בטל: 077-3180496  | באתר
בעמוד הפייסבוק ׳שוק הנמל׳   | באינסטגרם ׳ shukhanamaltlv׳

אירוע

החודש!



SavRon Soaps and Beauty
מוצרי טיפוח לגוף ולנפש של מותגי היוקרה המובילים 
בארה"ב, יגיעו גם הם להציג בשוק הפרחים קולקציות 
ריחניות ומרעננות בהשראת עולם הפרחים לקראת חג 
האביב. מוצרי ספא וגוף הנרקחים מפורמולות טבעיות 

בשילוב תמציות פרחים בניחוחות משכרים ואהובים, 
כגון: צ'רי-בלוסום, לבנדר, וניל, אורכידאה ועוד. בנוסף  
גיליונות ריחניים לארונות הבגדים, מבשמים בניחוחות 

פירחיים משכרים ושלל מוצרים איכותיים וייחודיים.

) ברחבה הצפונית (

המשתלה אורבנית
אלירן, בעל המשתלה הוא שותף פעיל בפרוייקט שוק 
הפרחים איתו נסענו ברחבי הארץ ובחרנו בקפידה את 

החקלאים והמגדלים שיגיעו להציג בשוק. ׳משתלה 
אורבנית׳ תעניק במה לחמישה מגדלים נבחרים, אשר יציגו 

בפניכם מגוון ענק של צמחי חוץ ופנים ייחודיים, שישדרגו 
לכם את החג ויהפכו את הסביבה העירונית שלכם 

לירוקה ופרחונית יותר. במתחם המגדלים, תוכלו ליהנות 
מצמחי התבלין של ׳חישתיל׳, שיחי היסמין הריחניים של 

׳משפחת פלד׳, עצי ההדר הננסיים של משפחת ׳גצלר׳ 
הקקטוסים והסוקולנטים של ׳זאביקקטוס׳ והפרחים של 

משתלות ׳עצמונה׳. כל אלו ועוד עשרות צמחים, מוצרים 
ומתנות מיוחדות לחג האביב.  ) ברחבה הדרומית (

Ben Shalom Flowers
אחד ממגדלי הפרחים הרבים שיגיעו לשוק הפרחים הוא יובל, חקלאי בן 35, ממושב 

עזריאל שבלב השרון, למשפחתו  משק פרחים הקיים כבר 40 שנה. המשק מגדל בעיקר 
פרחי חורף כמו כלניות, נוריות ונץ חלב, והוא מייצא את רוב תוצרתו לאירופה. הפעם יגיע 

יובל עם התוצרת לשוק הפרחים וימכור אותה במחירים שווים וללא פערי תיווך- ישירות 
מהחקלאי לצרכן. הפרחים בשוק יקטפו יום לפני שהם מוצגים מה שמבטיח את טריותם 

ועמידותם לאורך זמן רב. ) ברחבה הדרומית (

חנות פופ - אפ כתר
לראשונה בישראל, "כתר פלסטיק" פותחת חנות קונספט 

ייחודית במסגרת 'שוק הפרחים'. זאת, כחלק מהשקת 
קולקציית ה'סרוגים' החדשה שכבשה את העולם.

בחנות ימכרו מגוון פריטים ומתנות מסדרת 'הסרוגים' החדשה 
כולל מגוון עציצים יחודיים להשלמת מראה ירוק ופורח בבית 
ומחוצה לו, מגוון סלסלות בגדלים שונים ובצבעי פסטל, סלי 
שוק טרנדיים עם ידיות פלסטיק ורצועות בד במיוחד לקראת 

עונת הטיולים והפיקניקים, פופים ושולחנות אירוח לגינה 
ולמרפסת ועוד הרבה מוצרי לייף סטייל המשלבים עיצוב 

מדויק, מראה נוסטלגי וביתי וטכנולוגיה ייחודית של מוצרים 
פרקטיים ואיכותיים. ) ברחבה הצפונית (

החנות תהיה פתוחה לקהל הרחב בין התאריכים:
18.04-21.04  ובחול המועד 24.04-28.04

בין השעות: 10:00-21.00
טווח מחירים: החל מ- 12 ₪ לסלסה ועד 180 ₪ לפוף

20-21 באפרילמה מחכה לכם בשוק הפרחים...



סולושתיל - דוכן סחלבים וסחלבי מאכל
עוד במאה ה- 18 נחשב הסחלב לאצולת הפרחים ועלותו הייתה בהתאם. בעשורים 

האחרונים המחירים הפכו נגישים ועממיים יותר לצרכן. סולושתיל יציגו בשוק הפרחים 
את שתילי הסחלבים המיוחדים שלהם שיוסיפו צבע והדר לכל שולחן חג ויהוו מתנה 

מושלמת לקרובים, בנוסף ניתן יהיה לרכוש גם סחלבי מאכל מיוחדים שיעטרו כל מנה 
ויהפכו אותה לחגיגית במיוחד. ) ברחבה הצפונית (

PaPelo - דוכן פרחי נייר
המוצרים של PaPelo  משלבים מוצרי נייר ופרחים, הרי אם יש משהו אחד שעצוב 

בפרחים הוא הזמניות שלהם- בפרחי הנייר אין זמניות, הם נשארים צבעוניים ופורחים 
תמיד! PaPelo  יציגו בשוק הפרחים סיכות, קשתות, חבקים למפיות ושאר מוצרים 

יפהפים שיקשטו לכם את החג. ) ברחבה הצפונית ( 

היער הקסום - צמחי אויר
בשנים האחרונות נראה שהצמחייה חוזרת לשלוט בעולם העיצוב והאדריכלות.

הטרנד הבולט ביותר בתחום הצמחייה הביתית הוא צמחי האוויר - צמחים שאינם זקוקים 
לאדמה או השקיה ויכולים לצמוח בכל מקום שתרצו בבית, אפילו על מדף הספרים,

מה שהופך אותם למתנה אידיאלית ומיוחדת המתאימה לכולם! ) ברחבה הצפונית (

Natural Green Seeds
חברת נטורל גרין סידס מייצרת ומשווקת מוצרי זרעים אורגניים מעושרים של ירקות, 

תבלינים ופרחים המיוצרים בתהליכים טבעיים לחלוטין. המוצרים נארזים במרכזי שיקום 
של בעלי צרכים מיוחדים, כך ניתן גם לתרום לחברה באמצעות רכישת המוצרים.

בדוכן תוכלו למצוא כרטיסי ברכה משולבים עם זרעים לשתילה, מארזי מתנה עם פעילות 
שתילה לילדים בשילוב יצירה ועוד. ) ברחבה הצפונית (

עמדת שליחויות
לנוחיותכם- דוכן משלוחים 
של חברת Gett יוצב בשוק 

הפרחים ויאפשר משלוחים 
של הזרים והמתנות לחברים 

ומשפחה ישירות משוק 
הפרחים ובמחירים מוזלים!

) ברחבה הדרומית (

flower booth - עמדת שזירה
בין מגוון הדוכנים בשוק תוכלו למצוא אחד יפה במיוחד בו בנות מוכשרות ויצירתיות 
יוצרות שלל אביזרים צבעוניים מפרחים טריים שיקשטו את שולחן החג והאורחים- 

זרים לראש, טבעות, צמידים, סיכות, כלי זכוכית מיוחדים עם פרחים לשולחן החג 
ועוד.. ) ברחבה הדרומית ( 



במיוחד לכבוד החג בחרנו וארזנו עבורכם
שי לחג מלא במוצרים ממגוון חנויות

הבוטיק בשוק:
סלסלה מקולקציית ה׳סרוגים׳ החדשה של כתר פלסטיק

ספר המתכונים "אוכל מהבית" של מיכל אנסקי

קברנה סוביניון גליל 2013 )375 מ"ל( של יקב ׳דלתון׳ — מבית יין בנמל

שמן זית כתית מעולה בכבישה קרה — מבית אנשי הזית

מארז זרעים מיוחדים לשתילה ביתית — מהדוכן של משק 6 

עציץ תבלין רוזמרין לגידול ביתי — מבית המשתלה האורבנית

מארז בייבי ארטישוקים — מהדוכן של פורטבלו

מגוון מארזי חג של 'אנשי הזית'
בחנות של 'אנשי הזית' תוכלו למצוא מגוון עשיר של 

מארזי חג מוכנים בטווח מחירים רחב.
כמו כן ניתן להרכיב מארזים במקום עם:

ממרחים מיוחדים, מוצרי דבש שונים, טחינות מיוחדות, 
שמנים ועוד הרבה מוצרים איכותיים תוצרת הארץ שכיף 

לתת ולקבל!
ניתן לרכוש את המארזים בחנות אנשי הזית, או בטלפון: 

 ansheyhazait@gmail.com :03-5537350 ובמייל

) המארזים באחריות חנות 'אנשי הזית' בלבד (

מארזים ומתנות מיוחדים לחג

מחיר מיוחד לחברי מועדון לקוחות ׳שוק הנמל׳ - 160 ₪ במקום 250 ₪
את המארז ניתן להזמין באתר האינטרנט : www.shukhanamal.co.il | לבירורים: 077-5411393

זמן אספקה עם משלוח )בגוש דן בלבד( עד 3 ימים | המחיר לא כולל משלוח | איסוף עצמי תוך 24 שעות
 לא ניתן להחליף את מוצרי המארז | סוג הזרעים נתון לשינוי בהתאם למלאי. | ט.ל.ח

בית לקולינריה ישראלית

5-10% הנחה קבועים
לחברי המועדון ניתנים בחנויות:



מרכיבים ל 4-6 מנות:
1 כתף טלה

1 ראש שום שלם
1 שורש סלרי

1 שורש פטרוזיליה
6 בצלים לבנים

חבילת גזרים צבעוניים
)להשיג בדוכן של משק רבינוביץ'(

1 ענף טימין
1 ענף מרווה

1 כף סוכר חום
שמן זית

מלח 
פלפל

מרכיבים:
13/4 כוסות )450 מ"ל( מים

8 עלי גרניום ריחני
200 גרם סוכר

4 תפוחים מתוקים
300 גרם פטל שחור או תות עץ שחור

הוראות הכנה:
בסיר בינוני מרתיחים את המים עם עלי הגרניום והסוכר.

מניחים לסירופ לבעבע על אש בינונית ולהצטמצם במשך 3-4 
דקות. מסלקים את עלי הגרניום.

קולפים את התפוחים, מחלצים את ליבתם, חותכים לרבעים 
ומכניסים אותם לסירופ. מכסים את הסיר, מנמיכים את הלהבה 

ומבשלים עד שהתפוחים נעשים שקופים אך עדיין מוצקים.
מכבים את האש וזורקים פנימה את הפטל.

מגישים את הקומפוט מצונן היטב. 

מתכון לכתף טלה
של ראם אזובל 'איטליז איוו'

מתכון קומפוט פטל שחור, תפוחים
ועלי גרניום ריחני של מיכל אנסקי

אופן ההכנה:

מורחים את הכתף בשמן זית ומתבלים במלח ופלפל ומניחים בתבנית גבוהה. מקלפים את הגזרים, חוצים אותם לאורכם ומניחים לצד הכתף. 
מפזרים בתבנית שיני שום שלמות מקולפות , חותכים את הבצל לקוביות גסות, את השורשים מגרדים גס בפומפיה.

בסיר עמוק מחממים מעט שמן זית, מוסיפים את כל הבצל והשורשים וכף סוכר חום ומתבלים במלח ופלפל. מטגנים את כל הירקות עד 
שהבצל נהיה שקוף.  מעבירים את המסה לתבנית עם הכתף ומניחים למעלה ענפים שלמים של טימין ומרווה. מכסים את התבנית בנייר כסף 

פעמיים על מנת שיהיה אטום לחלוטין.

מחממים את התנור ל-250  מעלות ומכניסים את התבנית ל-15 דקות | לאחר 15 דקות מורידים את החום ל-140 מעלות לעוד 5 שעות.
כעבור 5 שעות מורידים את נייר הכסף ומכניסים לתנור ל-170 מעלות  להשחמה נוספת ללא נייר כסף -  כאשר הבצל שחום ומקורמל 

והנוזלים לסמיכים ניתן להוציא ולהגיש ) ממומלץ לצד אורז לבן (.

בתאבון!

בתאבון!



דלישס
בחג תוכלו למצוא בדלישס לחמניות 

כשרות מקמח תירס.

בנוסף תוכלו לקנות את הקורנביף 
המפורסם במשקל הביתה במחיר 

מיוחד לחג:
19 ₪ ל-100 גרם ולמועדון לקוחות 

השוק ב-16 ₪ בלבד.

הקולה
15% הנחה על כל התבלינים! 
תמרים ממולאים באגוזי מלך
ב-59 ₪ לק״ג במקום 69 ₪ 

משק רבינוביץ
ירקות מיוחדים במחירים נוחים שיהפכו כל מנת 

חג למיוחדת: גזרים צבעוניים- 10 ₪ לצרור, תפו"א 
נשיקות-5 ₪ לק״ג, סלקים צבעוניים- 10 ₪ לצרור. 

ארץ ערבה ונגב
בדוכן של ארץ ערבה ונגב תוכלו למצוא 

פלפלוני ׳אנג׳לו׳ צבעוניים
נפלאים למילוי ב-25 ₪ לק״ג

פורטבלו
בפורטבלו תוכלו למצוא אספרגוסים 

טריים לבנים ורגילים במחיר מצוין 
של 20 ₪ לחבילה ו- 5% הנחה 

ללקוחות המועדון

יין בנמל
מבצע לקראת החג:

דלתון סדרה D אדומים:
בקבוק במחיר 59 ₪ במקום 65 ₪.  

50 ₪ לבקבוק בקניית 3 בקבוקים.

פישנזוןחדשות השוק
ממליצים להתקשר ולהזמין מראש דגים לחג,

כך הם יחכו לכם ביום בו תצטרכו אותם,
טריים, נקיים וארוזים- ללא המתנה!

077-3410300

מה בעונה?
אבוקדו, אפונה, ארטישוק, אספרגוס,בצל ירוק, גזר, חסה, כרוב, כרובית, כרישה, מנגולד, תרד, סלק, סלרי, 

פול ירוק, פטריות, צנון, קולרבי, קישוא, שום, שומר, אננס, תפו“ע, קלמנטינה, תפוז, אפרסמון, אגס,
אפרסק, בננה, שסק, שקד ירוק, תות, תמר ופטל.

פרימו
: DE CECCO מגוון שמנים של

ב-45 ₪ )750 מ"ל( במקום 59 ₪

ארטישוק מתובל בצנצנת:
2 ב-45 ₪  במקום 52 ₪

מארז עגבניות חתוכות של פולפה
10 ₪ במקום 15.90 ₪

פאסטות )רוטב עגבניות(:
2 ב-20 ₪  במקום 26 ₪

shukhanamaltlv
חפשו אותנו בפייסבוק ”שוק הנמל“ 

ובאיסטגרם



לכבוד החג!
יש כפל מבצעים והנחות!


