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אפריל 2019מגזין המשפחות של הצפון - קניון שער הצפון

www.shaar-hatsafon.co.il
קניון שער הצפון



משפחה לא בוחרים

קניון כן!
חוגגים את יום הבחירות בקניון שער הצפון

 9.4.19

11:30 הצגה: בגדי המלך החדשים
עיבוד מחודש לאגדה המוכרת, מחזמר 

קומי המשלב ריקודים, שירים בחגיגה חזותית
13:00 סדנת יצירה
צמידים ושרשראות לילדים

15:00 בלגן בממלכה  
סרט מדובב לכל המשפחה

עם פופקורן חופשי
16:30 מופע מוזיקלי בחזרה לילדות

מופע צבעוני המשלב שירים ומשחק
מכל הזמנים וכל הסגנונות 

חפשו את
 פנקס ההטבות 

ברחבי הקניון

ההשתתפות
 בכל הפעילויות

 חינם!

*המבצע יתקיים בין התאריכים 12/4-19/4/2019 בלבד וכפוף לתקנון המבצע הנמצא בהנהלת הקניון ובאתר האינטרנט: www.shaar-hatsafon.co.il. שובר המתנה 
ומול חשבונית/  יום  והלוטו(. שובר מתנה אחד לבית אב לכל  יוענק על רכישה אחת או מצטברת בחנויות הקניון באותו היום )למעט שופרסל, איקאה, דוכן הפיס 
חשבוניות מקור על סכום קנייה מצטבר של 399 ₪ ומעלה מאותו יום רכישה בלבד. חלוקת השוברים תבוצע בדוכן הדיילות בקומת הקרקע ותבוצע עד גמר המלאי.
יחידות של צלחת הגשה עם 2 קעריות. הקניון רשאי להפסיק את המבצע בכל שלב. ט.ל.ח יחידות שטיח במבוק, 400  יחידות של שמיכת קיץ 150/200, 400   500

 שמיכת קיץ
150/200 ס״מ 

עשרות

מתנות לחג

בחנויות הקניון

 ב-18 ₪ 
בלבד!

 קונים ב- 399 ₪* בחנויות הקניון 
ובוחרים מתנה לחג מתוך 3 מתנות

משפחה לא בוחרים

מתנות לפסח כן!

 שטיח במבוק
60/90 ס״מ

 צלחת הגשה
ו-2 קעריות

  23    
*ייתכנו שינויים בפעילויות
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מגה ספורט
מגבת אימון קאפה

ב-18 ₪
במקום 69.90 ₪

*דגם 3621004052, מגבת 
303TST0 אימון קאפה אפור

ביג טויס
חימר הקסם!

ב-18 ₪
במקום 50 ₪

כיתן
3 מגבות ידיים רוסו

ב-18 ₪
במקום 59.90 ₪

ג'ינגר
פלייסמט במבוק

30/45 ס"מ
ב-18 ₪

במקום 30 ₪

ביג טויס
בקבוק שתייה 

משנה צבע
ב-18 ₪

במקום 49.90 ₪

משו משו
זוג נרות ריחניים

ב-18 ₪
במקום 50 ₪

ג'נטלמן
מארז צנצנות 

מפואר
ב-18 ₪

במקום 45 ₪

משו משו
כלי לאחסון מעץ 

בצורת לב
ב-18 ₪

במקום 59 ₪

ארנקי אולגה
ארנק קשיח 

לכרטיסי אשראי
ב-18 ₪

במקום 69 ₪

סופרפארם
ארגונית כוסות לייף

ב-18 ₪
במקום 44.90 ₪

*ארגונית ברקוד:
7290109317212

ביג טויס
חבל קפיצה

ב-18 ₪
במקום 39.90 ₪

משו משו
זוג ספלי רגע

של קפה
ב-18 ₪

במקום 36 ₪
*דגם של 250 מ"ל

ג'ינגר
מפת PVC בגודל 

140/180 ס"מ
ב-18 ₪

במקום 39 ₪

ג'ינגר
מגבת מטבח 100% 

כותנה מודפסת
ב-18 ₪

במקום 33 ₪

משו משו
עציץ נוי קטן

ב-18 ₪
במקום 70 ₪

משו משו
קערית עם מכסה 

רגע של פינוק
ב-18 ₪

במקום 28 ₪

משו משו
שרשרת תמונות

ב-18 ₪
במקום 59 ₪

דיסקרט
צעיף לנשים

ב-18 ₪
במקום 79.90 ₪

*קוד קופון: 19910808, 
התמונה להמחשה בלבד

דוכן הפרחים של טי
פאזל עץ בעבודת יד

ב-18 ₪
במקום 37 ₪

ביג טויס
סט משחק רופא 

מפרץ הרפתקאות
ב-18 ₪

במקום 39.90 ₪

כיתן
זוג מגבות מטבח

ב-18 ₪
במקום 59.80 ₪

הלפרין
ערכת עזרה ראשונה

ב-18 ₪
במקום 19.90 ₪

עולם הממתקים
פררו רושה במהדורה 

מיוחדת לחג
ב-18 ₪

במקום 24.90 ₪

משו משו
חמסה ברכת הבית

ב-18 ₪
במקום 30 ₪

משו משו
אננס קרמיקה

ב-18 ₪
במקום 49 ₪

בוניטה דה מאס
תחתון לנשים

ב-18 ₪
במקום 59.90 ₪

ביג טויס
בצק ריחני
ב-18 ₪

במקום 89.90 ₪

משו משו
מתקן למפתחות

ב-18 ₪
במקום 99 ₪

רק 18 ₪ למתנת חג במגוון החנויות!עשרות מתנות לחג במחיר אחד

*המבצעים עד גמר המלאי, החל מה-9/4/2019 ועד ה-19/4/2019, כל חנות רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב, ט.ל.ח *המבצעים עד גמר המלאי, החל מה-9/4/2019 ועד ה-19/4/2019, כל חנות רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב, ט.ל.ח

ביג טויס
סט משחק
רופא פרוזן

ב-18 ₪
במקום 39.90 ₪

בתאריכים 

בתאריכים 9-19.4.19

9-19.4.19
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GOLF, חולצה, 199.90 ₪,     .1
מכנסיים, 229.90 ₪  

GOLF, חולצה, 199.90 ₪  .2

FOX, מכנסיים, 169.90 ₪  .3

CASTRO, נעליים, 299 ₪   .4

GENTLEMAN, צמיד לגבר     .5
של Brosway, החל מ- 349 ₪    

FOX KIDS, חולצה, 99.90 ₪   .19

FOX KIDS, מכנסיים, 129.90 ₪  .20

BABY FOX, שמלה, 79.90 ₪  .21

GOLF KIDS, שמלה, 119.90 ₪,     .22
מכנסי ברמודה, 99.90 ₪, חולצה, 69.90 ₪  

22
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CASTRO .14, גופיה, 139.90 ₪ 

CASTRO .15, מכנסיים, 199 ₪

STEVE MADDEN .16, נעליים, 549 ₪

ICE CUBE .17, ג'קט, 399 ₪

NOIZZ .18, ג'ינס, 199.90 ₪,    
חולצה, 129.90 ₪, שלייקס, 39.90 ₪,     
נעליים, 159 ₪, גרביים )שלישייה(, 19.90 ₪  

INTIMA, בגד ים, 349.90 ₪  .6

ALDO, נעליים, 499.90 ₪  .7

GOLF, מכנסיים, 239.90 ₪, ג'קט, 299.90 ₪  .8

ALDO, תיק, 259.90 ₪   .9

GOLF .10, שמלה, 199.90 ₪ 

STEVE MADDEN .11, נעליים, 449 ₪

ICE CUBE .12, שמלה, 599 ₪

ICE CUBE .13, נעליים, 349 ₪

Spring S tyle סטייל אביבי בקניון שער הצפון



www.shaar-hatsafon.co.il
פרטים נוספים ב-    

ובאתר:
קווים מחיפה והקריות:

136 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21
* יתכנו שינויים בפעילויות.

P P

משפחה לא בוחרים
אירועי פסח כן!
חגיגת פסח לכל המשפחה בקניון שער הצפון

11:00 מופע - פרופסור פוקס
14:00 - 12:00 סדנת יצירה: מר גמיש

15:30 סרט: ביבי בוס )מדובב(
          עם פופקורן חינם

17:30 ההצגה "הדייג ודג הזהב"
עיבוד מוסיקלי חדש ותיאטרלי לאגדה 

הנודעת שכולם מכירים ואוהבים

11:00 מופע - מטיילים עם אושרית בארץ ישראל
14:00 - 12:00 סדנת יצירה: מובייל אביבי

15:30 סרט: הטרולים )מדובב(
          עם פופקורן חינם

17:30 ההצגה "רונן בארץ הסיפורים" 
מופע מוזיקלי מרהיב, המבוסס

על תכנית הטלוויזיה
״ספר לי סיפור״

ההשתתפות בכל הפעילויות חינם!

יום ראשון
21/4/19

יום שלישי
23/4/19

11:00 מופע - תותי גיבורת העל
14:00 - 12:00 סדנת יצירה: צמידים ושרשראות

15:30 סרט: קפטן תחתונים )מדובב(
          עם פופקורן חינם

17:30 ההצגה "בנצי הפיל"
הצגה לכל המשפחה עם 

שירים בהלחנת יהודית רביץ

11:00 מופע - מירי והחברים
14:00 - 12:00 סדנת יצירה: שבשבת רוח

15:30 סרט: קונג פו פנדה 3 )מדובב(
          עם פופקורן חינם

17:30 ההצגה "אדון חלום"
          הצגה לכל המשפחה עם שירים 

 שכולם מכירים

יום שני
22/4/19

יום רביעי
24/4/19


