
ששש ביום שלישי האחרון נפתחה תערוכת איורים על 
קצף קפה בשם “זמן קפה” בקפה “הפינה” רחוב מסדה 43.  

האמנים הינם סטודנטים משנה ג’ במחלקה לתקשורת 
חזותית במרכז האקדמי ויצו חיפה אשר יצרו סדרות של 

עשרות איורים בפורמט עגול, אשר יודפסו על גבי קצף 
הקפה ההפוך וישאירו חותמם לזמן קצר מאוד. כמו כן, 

מבחר מהאיורים יוצגו בתערוכה על קירות בית קפה 
‘הפינה’ בשכונת הדר בחיפה. האיורים הנבחרים יכנסו 

למכונת הקפה של חברת Steam CC  ויודפסו לבאי בית 
הקפה במהלך החודש. הפרויקט נערך בהנחיית מיכל 
דיבואה ובשיתוף פעולה עם דני לביא, הממציא ויזם - 

 Ripples  אשר המציאה את ”Steam CC“ שותף בחברת
– הדפסים על קצף.

ששש מסעדת 
“BBB” אשר 
במוריה 133 

חוגגת ט”ו 
בשבט עם מנת 
קינוח מיוחדת 

של כנאפה 
גבינת עיזים, 
רוטב דבלים, 

סילאן וקינמון 
. המנה מוגשת 

בין התאריכים 17.1.16 - ל31.1.16. במסעדה ניתן ליהנות 
ממגוון מנות בדגש על המבורגרים ומנות בשריות ומנות 

מותאמות לילדים. צילום גלית אבישר.

ששש ב-”איטליז דהן” אשר בטירת הכרמל, ניתן למצוא 
שפע מוצרי בשר ועופות טריים או קפואים, כמו גם דגים 

קפואים וירקות קפואים. החנות מציעה מגוון מוצרי מזון 
קפואים ומוכנים לאכסון נוחות הלקוח. השירות במקום 

מיומן ואדיב. טירת הכרמל מרכז מסחרי 16, 04-8573852 
.

ששש חברת “מיניפון” אשר סניפה הראשי יושב בהרצל 
35 מציעה מכשירי שמיעה מהמתקדמים דיגיטלים זעירים 
מהמתקדמים בעולם מיפן, גרמניה, ארה”ב וספרד. בנוסף, 

מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל 18 ניתנים ללא 
השתתפות עצמית. לפרטים: 048677328.

ששש בחנות של “sleep shop” היושבת בדרך בר-יהודה 
147, מתחם תל חנן,  ניתן להתרשם בתצוגה ממגוון מיטות 

ברוחב 120 ס”מ, מיטות מתכווננות, קולקציית מיטות 
נוער, מזרונים מהחברות המובילות בתחום ומבחר פינות 

אירוח. החנות שמה דגש על שינה טובה ונוחה כבסיס 
לחיים טובים ובריאים ומציעה בנוסף מגוון מבצעים 

והטבות על חלק מהדגמים. 

ששש רשת עדן טבע מרקט אשר לה סניף בחוצות 
המפרץ חוגגת את ט”ו בשבט ומציעה מארז פירות 

יבשים מובחרים טבעיים ללא צבעי מאכל וללא חומרים 
משמרים. בסניפי הרשת ניתן למצוא מוצרים נוספים 

המתאימים לרוח החג כגון מיני אגוזים, שקדים ומוצרי 
מזון על טהרת הבריאות והטבע. 

מידע שיווקי

 טעימות // יורם מארק—רייך

 
במסעדת רפאלו האיטלקית 

השיקו השבוע תפריט 
חורף עם מנות חדשות ומיוחדות, 
שרקחו השפים שחר ברנע ומשלב 

מסאלחה. בין המנות החדשות, 
שתצלומים של רובן מודפסים 

תפריט: קנלוני עגל, דניס ניוקי 
ופטריות, פפרדלה סרדינים, 

פיצה רוזה מלנזנה, פילו דיאבלו, 
לינגוויני פילה בקר, ברוסקטה 

סרדינים, כבדי עוף ביין וסוכריות 
פולנטה. השף מסאלחה גם פיתח 

קינוחים חדשים בשיתוף השף 
קונדיטור המוערך ערן שוורצברד: 

פרופיטרול פרוטי די בוסקה, 
פונדנט שוקולד פיסטצ’ו, וגם קרם 

קרמל. 

 
החל מתחילת ינואר מוגשת 

בשתי המסעדות שבמלון 
נחשולים ארוחת בוקר חדשה 

וכשרה הפתוחה לכלל הציבור, 
תחת הקונספט “השראה ממטבחי 

הים התיכון”. הארוחה הים תיכונית, 
המוגשת בבופה בכל השבוע בין 

השעות 8:00 עד 12:00, מבוססת על 
חומרי גלם עונתיים, צלייה בתנור 

אבן או על גריל. בתפריט משולבים 
ירקות ועשבי תבלין טריים, שמן זית, 

גבינות צאן ובקר, קטניות ודגנים, 
דגים ופירות הדר. על התפריט אחראי 

השף הוותיק והמוערך עופר בן 
גיגי, 39, שעובד שם זו השנה ה-14 
ברציפות. עופר נשוי למילה, עולה 

ותיקה מרוסיה, ואב לשלושה ילדים. 
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ששש בסניף "הרמוניה לבית" 
בקניון חיפה מתחילים את חגיגות ט"ו 

בשבט עם מגוון אביזרים שימושים 
ודקורטיביים לבית ולגינה, ברוח חג 

האילנות. בין השאר ניתן למצוא בחנות 
גמדים צבעוניים לגינה, זרי פרחים 

מפלסטיק, מגוון עציצים, כלים מעוצבים 
שניתן לשתול בהם עציץ ועוד. צילום: 

אסף לוי.
  

 ,”coffeestation" ששש רשת הקפה
אשר לה סניפים בקניון חיפה ובקניון 

הסיטי-סנטר השיקה סדרת משקאות 
סחלבים ייחודיים שהינם גרסה מודרנית 

לסחלב המסורתי כמו סחלב סניקרס, 

סחלב באונטי, וסחלב פיסטוק. במקום 
ניתן למצוא סוגי קפה שונים ומיוחדים 

והיא מתמחה בקפה-ארט ומציעה מגוון 
רחב של טעמים תוך הקפדה על חומרי 

גלם איכותיים. 

ששש בגרנד קניון בחיפה הציג 
השבוע שיתוף פעולה עם עמותות אלו"ט 

והעמותה לילדים בסיכון לרגל מבצע 
ההתרמה לילדים על הספקטרום 

האוטיסטי, לרגל יום ההתרמה הארצי 
למען ילדים אוטיסטים. במהלך 

האירוע הוצגו בקניון ציורים של אמנים 
אוטיסטים פרושים על קיר לבן ענק 

והעוברים והשבים הוזמנו לצבוע את 
הציורים, לחתום ולהפיץ ברשתות 

החברתיות כדי להגדיל את המודעות 
לנושא. 

ששש בקניון "פנורמה" אשר ממוקם 
בלב הכרמל בשדרות הנשיא 109, השיקו 

קונספט שיווקי חדש המציע אירועים 
וחווית קנייה המשלבת תרבות, ספרות 
ואומנות. ב-26 לחודש, למשל, תתארח 
במתחם הקומה השנייה הסופרת שרה 

אנג'ל אשר סיפור חייה הסבוך שכלל 
חיי פשע וכלא, היווה השראה לספריה 

בינם "שטן או מלאך" 
ו"נקמה". 

ששש רשת 
"IMPRESS”, אשר 

לה סניף בגרנד קניון 
יוצאת במגוון מבצעים 

לקראת חג הוולנטיין 
דיי שיחגג חודש הבא, 

למען המקדימים 
בקניית המתנות לחג. במסגרת המבצע 

תימכר קולקציית היהלומים החדשה 
במחירים הוגנים, לצד הקפדה על איכות 
התכשיטים ותעודה גמולוגית של מכון    

“IGL”. התכשיטים מגיעים בזהב לבן 
וצהוב.

ששש בקניון ה”סינמול” מערכת 
מדי יום חמישי בבוקר )בין השעות 
10:30-11:15( סדנת צעדים להורים 

ופעוטות בהדרכת איריס זינגר  במתחם 
הג’ימבורי בקומה הראשונה. הסדנא 

המיועדת להורים ותינוקות יוצרים מעגל 
מוסיקה ותנועה החושף את הקטנטנים 

לשירים דקלומים ופעילויות ובכך מחזק 
את התפתחותם. בסדנה יש שימוש 

בפעמונים, מרשרשים, תופים ועוד, והיא 
נערכת לא עלות.

ששש בסניף רשת  “סווטש” בגרנד 
קניון חיפה השיקו מהדורה מוגבלת של 

שעוני וולנטיינ’ס דיי, המגיעים בערכה 
מהודרת  ומעוצבת  בלבבות לבנים על 

גבי רקע אדום. כמו כן  ניתן למצוא 
בסניף מגוון שעונים בעיצובים שונים 

המהווים מתנה מקורית ושימושית לכל 
אירוע.

ששש בסניף “אופטיקה הזורע” בגרנד 
קניון מציעים מבצע משתלם לפיו 

הקונים עדשות מולטיפוקל של חברת 
“zeiss”, מקבלים מסגרת יוקרתית 

במתנה. בחנות ניתן ליהנות משירות 
מקצועי ומיומן לצד אבחון והתאמה 

אישית של המשקפיים ללקוח. 

ששש חנויות 
בגדי הילדים 

“KIWI” אשר ניתן 
ליהנות מהמבחר 

והאיכות שהן 
מציעות, בין 

השאר בסניף בקניון 
חיפה, השיקו את 

קולקציית הוולנטיין 
לילדים. בחנות ניתן 

לבחור מבין מגוון רחב 
של פריטים אדומים 
ופריטים עם הדפסי 

לבבות מתוק לצד שאר 
קולקציית החורף המציעה פתרונות 

אופנתיים לבנים ובנות. 
כמו כן בימים אלו נערכת 

מכירת סוף עונה על 
קולקציית החורף.  

ששש לרגל חגיגות 25 
שנה לסינמול, מוצעים 

במהלך השבוע מגוון 
מבצעים מוזלים ללקוחות 
כאשר שיא החגיגות הייתה הופעתה של  
מיקי הבדרנית של ילדי ישראל בשלישי 

האחרון. למופע שנערך אחר הצהריים 
הגיעו קונים רבים עם ילדיהם כדי 

ליהנות יחדיו ממופע לכל המשפחה. 

ששש קניון עזריאלי חיפה מזמינים 
את הציבור להופעה של “מורני האלופה” 

בכיכובה של כוכבת הילדים מורן 
אייזנשטיין. מדובר במופע מרתק 

בו יוצאת מורן מהסדרה המצוירת 
בכיכובה לעולם האמיתי ומגלה שאיבדה 
את כוחות הברק המיוחדים שלה. המופע 

יתקיים בקניון עזריאלי חיפה ביום ד’ 
ה-27.1 בשעה 17:30 להנאת הלקוחות 

וללא עלות.

עסקים המעוניינים להתפרסם במדור זה, יעבירו טקסט של 
30 מילים + תמונה למייל: vardit.yedhaifa@gmail.com. אין 

הפרסום כרוך בתשלום ואין התחייבות לפרסם את המידע 
שמתקבל. נא לציין כי הצילום מותר לפרסום ומי הצלם.

לעסקים קטנים ובינוניים

חדשות מהקניונים

� צילום: ינאי דונטאץ

� צילום: אפרת אשל

� צילום: יח"צ

� צילום: אסף לוי

� צילום: גלית אבישר

� צילום: 
יח"צ חיים

פפדרלה סרדינים ופיצה רוזה מלנזנה,  
רפאלו ¿ צילומים: יפית בשבקין

עופר בן גיגי, 
נחשולים ¿ צילום: 

קילר הלוהטת הפקות

בופה בוקר, נחשולים ¿ צילום: בועז לביא


