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מופע "מדען נולד" - 
קסמי מדע

פסטיבל עושימדע    28/7-8/8

יום ראשון 7/7

הצגה בגדי המלך    17:30
החדשים   

קיץ של כיף בקניון שער הצפוןקיץ של כיף בקניון שער הצפון

יום שני 8/7

זומבה גולד  10:00
בייבי מיוזיק  11:00

הצגה פיטר פן  17:30

מופע מדע בידורי ומעשיר מבית "מדען נולד".
בואו לגלות את ״קסמי״ המדע, במגוון ניסויים 

מרתקים ומהנים מעולם הכימיה והפיזיקה.
בשעות:

17:30 ,16:30 ,14:30 ,12:30

4 פעמים ביום!
עמדת טעימות 

של מאכלים מולקולריים
בואו לגלות את עולם "הבישול המולקולרי" 

וללמוד טכניקת בישול מדעית להכנת מאכלים 
בטעמים מיוחדים ובצורות מפתיעות. 

סוגי המאכלים מתחלפים מידי יום.
בשעות:

17:00 ,16:00 ,15:00 ,13:00

4 פעמים ביום!

יום שלישי 9/7

הצגה נסיך צפרדע  17:30

יום שלישי 16/7

הצגה מרק כפתור  17:30

יום שני 15/7

זומבה גולד  10:00
בייבי מיוזיק  11:00

17:30  הצגה חגיגת השירים של דתיה
הצגת ילדים מרהיבה החוגגת את מיטב שיריה של 

משוררת הילדים האהובה דתיה בן דור. בואו לחגיגה 
צבעונית, קצבית ומשעשעת הגדושה במיטב שיריה 

של דתיה.

יום שני 22/7

זומבה גולד  10:00
בייבי מיוזיק  11:00

הצגה - התעדכנו באתר    17:30
האינטרנט של הקניון  

יום שלישי 23/7

הצגה הרפתקאות    17:30
במצולות  



* יתכנו שינויים במועדים ובפעילויות. ט.ל.ח    3

עמדות משחק והתנסות

ציור על הריצפה

פסטיבל עושימדע    28/7-8/8

יום רביעי 10/7

בייבי מיוזיק  11:00
הצגה פרח לב הזהב  17:30

יום שישי 12/7

קבלת שבת חגיגית    11:30
עם ורדית ורפי  

פעילויות ואירועים מיוחדים לכל המשפחה פעילויות ואירועים מיוחדים לכל המשפחה 

יום רביעי 17/7

בייבי מיוזיק  11:00

17:30 הצגה הפיל שרצה להיות הכי
סיפורו של פיל שרצה להיות צבעוני ומיוחד,     

הוא יוצא להגשים את חלומו ובדרך נתקל במגוון 
יצורים צבעוניים, ולבסוף לומד לאהוב את עצמו 

כמו מי שהוא באמת.

יום ראשון 14/7

הצגה החתול במגפיים  17:30

יום ראשון 21/7

הצגה הג'ירף שאהב לנצח  17:30

יום רביעי 24/7

בייבי מיוזיק  11:00
הצגה - התעדכנו באתר    17:30

האינטרנט של הקניון  

בואו להכיר עקרונות מדעיים 
פשוטים ומהנים. ולהתנסות במגוון 

עמדות הפעלה מרתקות לילדים.
בכל ימי הפסטיבל 

בין השעות: 18:00 - 12:00

בואו לצייר על אזור צביעה ענקי את 
כל התגליות שלכם! מתחילים ציור 

ומסיימים ציורים של אחרים,
עד ליצירת ציור משותף ענק.

בכל ימי הפסטיבל 
בין השעות: 18:00 - 12:00

כל יום סדנה אחרת!

יום א' - 28/7  +  4/8
בניית מכונית רייסר 

היברידית

יום ג'   
6/8  +  30/7

הרכבת פריסקופ

יום ד'   
7/8  +  31/7
הכנת קופסת 

אשליות אופטיות

יום ב' - 29/7  +  5/8
בניית מטוס פרופלור

הסדנאות תתקיימנה בשעות: 
12:00 ,13:00 ,14:00 ,15:00 ,16:00 ,17:00
הכניסה לסדנה מוגבלת ל-45 משתתפים בכל פעם.

יום ה'   
9/8  +  1/8

הכנת מקל גשם 
קפסולת הצלילים
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קיץ של מבצעים בלעדיים בקניון שער הצפון

אין כפל מבצעים, רלוונטי לסניף איקאה בלבד, 
תוקף 31.07 או עד גמר המלאי

מארז
תחתונים

1990₪

ב-

תקף בסניף רולדין קרית אתא בלבד. בתוקף בתאריכים 1-31.7.19. הזול מביניהם. 
לא תקף בימי שישי. בהצגת השובר בלבד. לא כולל חלה. התמונה להמחשה בלבד

חודש מפנק ברולדין קרית אתא

לחם שני ב-₪11.90

המבצע תקף לחודשים יולי אוגוסט ו/או עד גמר המלאי.
המוקדם מביניהם. למימוש בסניף שער הצפון בלבד.

מבצע!
  GJBY אוזניות

129 ₪ב-49 ₪
  CA-108 ON-EAR דגם מק"ט: 4659521-3

מבצע מיוחד בסופר-פארם שער הצפון
דרך חיפה 30, קרית אתא, טל’: 077-8882210

שעות פתיחה: א’-ה’ 9:00-22:30 ו’ 8:30-15:30 מוצ״ש - חצי שעה מצאת השבת ועד 23:30

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף עד 31.7.2019 או עד גמר המלאי, המוקדם 
מביניהם למימוש בסופר-פארם קניון שער הצפון  בלבד. אין כפל הטבות. 

Life Baby's
מגבונים לחים
אריזת חמישיה

2190

₪1590
ב-

*בתוקף עד ה-31.07.19, ללא כפל מבצעים, בכפוף לתקנון.

100 ₪ הנחה  בקנייה מבשמי הבוטיק.
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מבחר שוברים שווים למגוון חנויות

תקף באאוטסיידרס קניון שער הצפון בלבד. ללא כפל מבצעים 
והנחות. המבצע על דגם: 1533571, 1533311. תוקף: 31.7.19 או עד 

גמר המלאי. ללא תשלום בכרטיס נטען. בכפוף לתקנון המבצע.

חולצה מקררת
Zero Rules

₪99.9
₪199.9

לרכישה מקולקציית הקיץ
בנוסף להנחות

* בלעדי בקניון שער הצפון, ללא דגמי פרומו ואביזרים, בתוקף עד ה-21.7.19

50₪
לרכישה מקולקציית הקיץ

בנוסף להנחות

ב-99

תיק
מהקולקציה

החדשה

קומת כניסה ליד לנדוור
* בלעדי לסניף שער הצפון

תוקף עד: 31.07.19

אוזניות אלחוטיות
iFrogz coda

 

₪119
מחיר קודם: ₪199

החברה רשאית עפ"י שיקול דעת הבלעדי באופן חד צדדי וללא מתן התראה מראש להפסיק
בכל עת להנפיק קופונים | הוראות תקנון אתר סי.טי.אי גומובייל בע"מ יחולו בקשר עם

מימוש השובר תוקף המבצע בין התאריכים 26/06/19-31/07/19 - התמונות לצורך המחשה בלבד | ט.ל.ח

בלעדי לקניון שער הצפון

חציל מהטאבון

ב-10 ₪  
*חציל קלוי בטאבון, 

טחינה לבנה, 
מטבוחה ושמן זית. 
מוגש עם לחם כפרי.

*המחיר תקף עד ה- 25/7/19, מותנה בישיבה בלבד, שובר אחד לשולחן. 
  יש להציג את המודעה.
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הסטייל הלוהט של הקיץ בקניון שער הצפון

1

6

24

25

7
8

TAMNOON .1, שמלה, 60 ₪
FOX HOME .2, כובע, 69.90 ₪

FOX HOME .3, תיק קש, 69.90 ₪
FOX HOME .4, פראו, 119.90 ₪

CASTRO .5, בגד ים, 99.90 ₪
CASTRO .6, בגד ים, 99.90 ₪

MAGNOLIA .7, עגילים, 179 ₪
CASTRO .8, שמלה, 99.90 ₪

STEVE MADDEN .9, נעליים, 349 ₪

KEDS .20, חולצה, 59.90 ₪, מכנסיים, 139.90 ₪
NOIZZ .21, בגד ים, 79.90 ₪
NOIZZ .22, נעלי ים, 59.90 ₪

MEGA SPORT .23, נעל אדידס, 279.90 ₪
MEGA SPORT .24, גופית אדידס, 129.90 ₪,   

     טייץ אדידס, 239.90 ₪
HOTMOBILE .25, אוזניות אלחוטיות לצלילה, 499 ₪

22

21

20

9

5

4

3 2

23
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Summer S tyle

19
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16

11

GINGER .10, שמלה, 289 ₪. תיק רקום, 450 ₪.  
צעיף מודפס, 89 ₪. נעליים, 169 ₪.     
שרשרת, 115 ₪. )מ-50% הנחה על     

הפריטים עד 31/7/19(   
MANGO .11, שמלה לנשים, 299 ₪

שמלת בנות, 129.90 ₪   
LADY COMFORT .12, נעליים, 280 ₪

MANGO .13, שמלת בנות, 49.90 ₪.   
   )מחיר סוף עונה(
CASTRO .14, שמלה, 99.90 ₪

LADY COMFORT .15, נעליים, 260 ₪

FETISH .16, נעליים, 699 ₪. )כעת מחיר של 524 ₪(
APRIL .17, מסכת פנים עץ התה, 29 ₪. 

                 מסכת לחות, 19 ₪
MAGNOLIA .18, שרשרת, 249 ₪. צמיד, 219 ₪ 
KEDS .19, חולצה, 109.90 ₪. חצאית, 109.90 ₪

13



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

ובאתר:
קווים מחיפה והקריות:

136 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21
P P

ההשתתפות בכל הפעילויות חינם!

יום ראשון 18/8

הצגה עוץ לי גוץ לי  17:30

3D פסטיבל
 ימים א'-ה' 15/8/2019 - 11/8 

בין השעות 18:00 - 11:00

יום שני 19/8

זומבה גולד  10:00
בייבי מיוזיק  11:00

17:30 הצגה דלת הקסמים
הצטרפו לילדה מיכל במסע 
לממלכה מוסיקלית קסומה 

ומלאה בדמויות משיריה 
אהובים 

של נורית 
הירש. 

יום שלישי 20/8

הצגה טיול     17:30
מסביב לעולם  

יום רביעי 21/8

בייבי מיוזיק  11:00
17:30  הצגה סיפורי החיות  

  של סבא טוביה
סיפור החיות האהובים של סבא 

טוביה, בהצגה מלאה בשירה, 
ריקוד והומור לכל המשפחה.

יום שני 26/8

זומבה גולד  10:00
בייבי מיוזיק  11:00

17:30 הצגה חגיגה בחווה
הצגה מוזיקלית מרהיבה צבעונית 

ומשעשעת המצדיעה למיטב 
שירי החיות של כל הזמנים.

יום שלישי 27/8

הצגה הנסיכה והאפון  17:30
יום רביעי 28/8

בייבי מיוזיק  11:00
הצגה - התעדכנו באתר    17:30

האינטרנט של הקניון  

מתחמי VR הכי חדשניים בעולם!
בואו לשחק בארבע מתחמי משחק שונים 

Oculus Quest 2019 עם משקפי VR של

VR קורת הפחד - מתחם
דמיינו אתכם עומדים על קצה קורה בגג 
של גורד שחקים המטרה: ללכת לאורך 

הקורה מבלי ליפול מגובה 400 מטר!

מתחם מולטימדיה
5 עמדות מולטימדיה מבית סוני 

פלייסטשיין ואקס בוקס

מדבקות מציאות מדומה! 
מדבקות 3D שניתן להצטלם איתם וליצור 
מציאות מדומה. חפשו אותם ברחבי הקניון!

יום שני 12/8, בשעה 17:30
המופע של טל ולירן

כוכבי המיוזקילי מגיעים למופע קורע מצחוק 
המשלב קטעים משגרת היום יום של כולנו!

יום רביעי 14/8, בשעה 17:30
הקרנת סרט תלת מימד

הקרנת סרט תלת מימד מדובב לילדים, 
כולל משקפיים.

יום שלישי 13/8, בשעה 17:30
סדנת מיוזיקלי

כוכבי המיוזקילי מגיעים למפגש מעריצים וסדנת 
מיוזיקלי מגניבה! יחד נלמד לערוך סרטון ויראלי 

מגניב ואף נערוך סרטון לייב יחד על הבמה.

סדנת יצירת משקפיי תלת מימד!
יצירת משקפי תלת מימד.

הסדנאות תתקיימנה בשעות: 
11:00 ,12:00 ,13:00 ,14:00 ,15:00 ,16:00 ,17:00
)הכניסה לסדנה מוגבלת ל-40 משתתפים בכל פעם(

אוגוסט 2019 בקניון שער הצפוןאוגוסט 2019 בקניון שער הצפון

דרך חיפה 30, קריית אתא
טל׳: 04-7707416

* יתכנו שינויים במועדים ובפעילויות. ט.ל.ח

יום חמישי 29/8

הפנינג סופר-פארם  17:00

יום ראשון 25/8

17:30 הצגה כיפה אדומה


