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Pצומת

פרטים נוספים ב-    המפרץ
ובאתר: Pצומת

המפרץ Pצומת

המפרץ

קווים מחיפה והקריות:
136 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21



ימים א׳ - ג׳    29.5 - 27
10:00 - 13:00

 קניון המשפחות של הצפון
אירועים ופעילויות לכל המשפחה

מאי בקניון שער הצפון

17:30

17:30

11:00

יום ב׳    21.5

יום ג    29.5יום ב׳    28.5

יום ד׳    23.5

יום ו׳    1.6יום ד׳    30.5

יום ג׳    22.5

בייבי מיוזיק
פעילות להורים ותינוקות

בייבי מיוזיק

בייבי מיוזיק
פעילות להורים ותינוקות

11:00

11:00

סדנת  הכנת טיסנים
17:00 - 19:00

17:00 - 19:00

מופע
הנסיכה
והאפון

מופעסדנת הכנת דמויות מקלקר

3 ימים של פעילויות
להורים ותינוקות עם מגוון 
הרצאות, פעילויות והטבות OVEL פסטיבל

האגדה על
השיח הקטן 

כנס מועדון החיים
הטובים גילאי +50

הרצאות ופעילויות בהנחיית 
מומחים בתחומי ידע שונים

יוני בקניון שער הצפון

17:3011:0011:30 - 13:00

יום ו׳    8.6יום ד׳    6.6יום ב׳    4.6 יום ג׳    5.6

בייבי מיוזיק
פעילות להורים ותינוקות

בייבי מיוזיק
פעילות להורים ותינוקות

11:00

סדנת הכנת לוכד חלומות
17:00 - 19:00

מופע
סומסום
הקוסם

17:3011:00

יום ו׳    15.6יום ד׳    13.6יום ב׳    11.6 יום ג׳    12.6

בייבי מיוזיק
פעילות להורים ותינוקות

בייבי מיוזיק
פעילות להורים ותינוקות

11:00

סדנת הכנת סימנייה מחרוזים

17:00 - 19:00

מופע
הנסיכה

שביקשה
את הירח

17:3011:0011:30 - 13:00

יום ו׳    22.6יום ד׳    20.6יום ב׳    18.6 יום ג׳    19.6

בייבי מיוזיק
פעילות להורים ותינוקות

בייבי מיוזיק
פעילות להורים ותינוקות

11:00

סדנת  הכנת שלטים לחדר
17:00 - 19:00

מופע
אריה

בספריה

17:30

יום ו׳    29.6יום ד׳    27.6יום ב׳    25.6 יום ג׳    26.6
11:00

17:00 - 19:00

מופע
הזמיר

וקיסר סין

10:00 - 15:00

בייבי מיוזיק
פעילות להורים ותינוקות

סדנת  הכנת קופסה 
ממקלות ארטיק

SAVE
THE
DATE גזור ושמור

יריד שישי
 מגוון דוכני אוכל, 

אקססוריז, מוצרים 
לעיצוב הבית ופרחים

11:30 - 13:00

יום ו׳    25.5

יריד שישי
 מגוון דוכני אוכל, אקססוריז, מוצרים 

לעיצוב הבית ופרחים

קבלת שבת 
חגיגית עם 
ורדית ורפי

09:00 - 15:00

יריד שישי
 מגוון דוכני אוכל, 

אקססוריז, מוצרים 
לעיצוב הבית ופרחים

יריד שישי

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

מגוון דוכני אוכל, 
אקססוריז,

מוצרים לעיצוב
הבית ופרחים

בייבי מיוזיק 11:00

כנס מועדון החיים
הטובים גילאי +50

הרצאות ופעילויות בהנחיית 
מומחים בתחומי ידע שונים

10:00 - 15:00

יריד שישי
 מגוון דוכני אוכל, אקססוריז, מוצרים 

לעיצוב הבית ופרחים

קבלת שבת 
חגיגית עם 
ורדית ורפי

יריד שישי
 מגוון דוכני אוכל, אקססוריז, מוצרים 

לעיצוב הבית ופרחים

קבלת שבת 
חגיגית עם 
ורדית ורפי

www.shaar-hatsafon.co.ilפרטים נוספים ב-    או באתר האינטרנט:  Pצומת

המפרץ

*יתכנו שינויים בפעילויות

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו : ״קניון שער הצפון״



לוק קיצי, טרופי ושמח בשילוב הדפסים צבעוניים 
וחלקים. אלגנטי, סקסי ומעניין היוצר חגיגה 

לעיניים.

1. ז'קט - טוונטיפורסבן 149.90 ₪ 

2. מכנסיים - טוונטיפורסבן 59.90  ₪ 

3. נעליים - טוונטיפורסבן 129.90 ₪ 

4. תיק - טוונטיפורסבן  99.90 ₪

1

2

3

מכנסיים גבוהים, המבליטים את המותן, 
בשילוב חולצה קצרה מעל הטבור, 

צבעונית ומעניינת בפרינט פרחוני. מראה 
רומנטי ובולט

1. חולצה פרחונית - טוונטיפורסבן 119.90 ₪ 

2. מכנסיים - טוונטיפורסבן 149.90 ₪ 

3. נעליים -טוונטיפורסבן  199.90 ₪

3

2

1

4

חגיגת צבעים קיצית

מירי גביש - מומחית בסטיילינג אישי
ותדמיתנות 054-4353597

*כל המחירים נתונים לשינוי *ט.ל.ח

1

1

2

2

גופיה שחורה עם מחשוף עמוק, המשרה 
מראה רומנטי וסקסי בשילוב מכנס עם 

הדפס פרחוני ומשמח בשלל פרחי הקיץ
1. גופיה שחורה - קסטרו 99.90 ₪ 

2. מכנסיים עם הדפס - קסטרו 169.90 ₪ 

שמלת ג'ינס קצרה בשילוב תיק קש -
לוק יומיומי, קיצי, קליל ונינוח

1. שמלת ג'ינס- תמנון  69.90 ₪ 

2.  תיק קש - ג'ינגר 198 ₪ 

S T Y L E

מאת: מירי גביש      סטיילינג ותדמיתנות

למרות הימים הגשומים עונת הקיץ בפתחה ומאופיינת בפרטי לבוש 
מודפסים וצבעוניים בגווני גלידה מרהיבים ומשגעים.



*מותנה בהצגת השובר *בישיבה בלבד
*שובר אחד למימוש בארוחה *תקף עד 

ה-15/6/18 *אין כפל מבצעים *תקף בסניף
קניון שער הצפון בלבד *ט.ל.ח

 

בקניית מנת דגים
מנה ראשונה
חינם!

מכפלת למכנסיים

ב- 15 ₪

מתפרת מילאז׳ נמצאת בקומה עליונה, במעבר ליד ג.ר.א.ס
*המבצע בתוקף עד ה-15/6/18 *בהצגת השובר *ט.ל.ח *תקף בקניון שער הצפון בלבד 

עד 2 מכנסיים לשובר

גוזרים וחוסכים בסופר-פארם קניון שער הצפון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית

לייף 
אל-סבון 
אריזת שלישיה

מחיר מיוחד!

5

דרך חיפה 30, קרית אתא, טל': 077-8882210 
 שעות פתיחה יום א'-ה' 9:00-22:30, יום ו' 8:30-15:30, שבת - חצי שעה מצאת השבת ועד 23:30

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף עד 30.6.2018 או עד 
גמר המלאי, המוקדם מביניהם למימוש בסופר-פארם קניון שער 

הצפון בלבד. אין כפל הטבות. 

990

הכי משתלם בקניון שער הצפון    - מבצעים בלעדיים

גוזרים וחוסכים בסופר-פארם קניון שער הצפון

מחיר ליח׳ לאחר 
הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
Wellness לייף
מים מינרלים
רגיל/מוגז
1 ליטר

מחיר מיוחד!

1
490

דרך חיפה 30, קרית אתא, טל': 077-8882210 
 שעות פתיחה יום א'-ה' 9:00-22:30, יום ו' 8:30-15:30, שבת - חצי שעה מצאת השבת ועד 23:30

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף עד 30.6.2018 או עד 
גמר המלאי, המוקדם מביניהם למימוש בסופר-פארם קניון שער 

הצפון בלבד. אין כפל הטבות. 



כרטיס מועדון
מתנה

בהצגת השובר במקום 59 ש״ח

*ט.ל.ֿח  הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן נתון ללא הודעה מראש  תקף עד 01.07.18

גוזרים וחוסכים בסופר-פארם קניון שער הצפון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
לייף בייביז
מגבונים לחים
אריזת חמישיה

מחיר מיוחד!

10

דרך חיפה 30, קרית אתא, טל': 077-8882210 
 שעות פתיחה יום א'-ה' 9:00-22:30, יום ו' 8:30-15:30, שבת - חצי שעה מצאת השבת ועד 23:30

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף עד 30.6.2018 או עד 
גמר המלאי, המוקדם מביניהם למימוש בסופר-פארם קניון שער 

הצפון בלבד. אין כפל הטבות. 

1490

*בהצגת הקופון *אין כפל מבצעים
*תקף עד ה-15/6/18 או עד גמר המלאי *ט.ל.ח *תקף בקניון שער הצפון בלבד

ב-399 ₪
₪ 499 

מגוון בשמי מונטל
Edp    100 מ"ל 

הכי משתלם בקניון שער הצפון    - מבצעים בלעדיים



משתדרגים  לעונה  מעונה  תפריטים.  מרעננות  והמסעדות  המזון  רשתות  בה  בשנה  התקופה  היא  הקיץ  עונת 
מקומית  אדפטציה  ומשונות מקבלות  אקזוטיות  כאלו  הקצה,  אל  נלקחות  קיימות  פופולריות  ומנות  התפריטים, 
והרחב  הידוע בהיצע הקולינארי המפתיע  קניון שער הצפון  וקינוחים מפתיעים מתווספים לתפריטים הקיימים. 
שלו מציע אינספור הפתעות ומנות מרעננות שמביאות עימם בשורה קולינרית, לפחות בכל מה שקשור לקניון 

המשפחות של הצפון.

מאת: יפית אשר

חם מהתנור: מסעדות קניון המשפחות
של הצפון משיקות תפריטים חדשים ומפתיעים

חם מהמחבת

ֿ

מדובר  שלא  מבחינים  הכניסה  בקומת  כבר 
מפתיעה  בפנינה  אלא  קניון,  של  גנרי  במבנה 
להבחין  ניתן  בכניסה  כבר  וסגנונה.  בעיצובה 
שלצדו  לנדוור",  "קפה  של  המסוגנן  בפאטיו 
מידי  באופן  שיוצר  מה  למקום,  נפרדת  כניסה 
אווירה שעושה חשק לרוזלעך. בעצם, תמיד יש 

חשק לרוזלעך.  
אז מה חדש בלנדוור ,מרבית החידושים בולטים 
אצל לנדוור בעיקר בגזרה הירוקה, אבל לא רק, 
והסלטים החדשים שהושקו לאחרונה – עומדים 

להפתיע גם את חובבי המוסד הוותיק.
הוא  בנראותו.  מרשים  ראשית,  הלבנוני  הסלט 
מורכב מבורגול, קינואה, עגבנייה, שבבי שקדים 
רוטב  בתיבול  צבעוניים  פלפלים  דלעת,  וזרעי 
לימון נענע וסומק, עם פרחי גבינת לבאנה, עם 
עדשים  קציצות  עם  טבעונית  לבחירה  אופציה 

וטחינה במקום.

סלט ניסואז לימוני מכיל חסה, עגבניה, עגבניות 
ובצל  נענע  פטרוזיליה,  ותערובת  רוקט,  שרי, 
ירוק, אבוקדו וביצה קשה, שעועית ירוקה, קרעי 
תפו"א, טונה ברוטב לימון, זיתי קלמטה וצנונית, 

והוא מוגש עם רוטב לימון נענע בצד.

אושי"  "אושי  הסושייה  בר  נמצא  הקומה  בקצה 
רשת  של  המוכרים  מהסטנדרטים  שכמצופה 
צבעוני  מאובזר,  הבר  הטרנדית,  אושי"  "אושי 
אם   אבל  בטוקיו".  ללאנץ'  "קפצתי  ומשדר 
חשבתם שרק רולים ייחודיים יקשטו את התפריט 
החדש, אנו שמחים לבשר שמנת הדגל שתגדיר 
את קיץ 2018, ככל הנראה, תהיה לחמניית הבאן 
בעולם,  קולינרית  בשורה  שמהווה  הממולאת, 

ולא בכדי.

והמוכר  הרך  לבאן  ה"אושיות"  הווריאציות 
בשבבי  ומטוגן  טרי  סלומון  בנתח  ממולאות 
פאנקו, או בבאן טבעוני, הממולא בטופו ובשלל 
הפתעות שאנו מנועים מלציין מחמת הספוילר.  
לצדן, שודרגו וחודשו כמובן הרולים – הבסיסיים 
יחד עם המיוחדים – וכעת מוצג תמהיל ישראלי 
העולם,  מרחבי  מוכרות  למנות  וכשר  ייחודי 
מוכרים  לא  בשילובים  רחב  שימוש  נעשה  שכן 
למצוא  שקשה  גלם  בחומרי  הישראלי,  לחיך 
כשרים  ובתחליפים  המקומיים  בשווקים  כאן 

)ובריאים( לבעלי הקונכיות למיניהם. 

עוד באותה קומה, קשה מאוד להתעלם
הראשון  במקום  השנה  שזכה  גרג"  מ"קפה 
בקטגוריית בתי הקפה ומתהדר בקפה משובח. 
ומרכזי,  אסטרטגי  באזור  נמצא  גרג"  "קפה 
לצד  עסקים  אווירת  משרה  מפתיע  באופן  אך 
אינטימיות. התפריט מכיל עשרות מנות חדשות 
עם שילובים בלתי שגרתיים שמנסות – ומצליחות 
כמה  הקפה  בתי  של  הקולינריה  את  לקחת   –

צעדים קדימה.

הפיצה הישראלית, שממש לא מתהדרת ברוטב 
משלבת  מישראלית,  כמצופה  וגבנ"צ  עגבניות 
ישראלי  כשבטאצ'  מדויק,  בעידון  עזים  גבינת 
באופן  שמשתלבת  טחינה  לה  נוספה  חצוף 
מפתיע, היטב עם יתר המרכיבים. לצליאקים ולא 
חיטה  וללא  גלוטן  ללא  לפיצה  אופציה  יש  רק, 
כלל, העשויה מתחליפים כמו קמח קוקוס, קמח 
בגרג הוסיפו  הבוקר  בארוחת  גם  ועוד.  תפו"א 

ממרחים כמו חלווה, כוסמת וחומוס. 

טוויסט  מקבלות  העיקריות  הצהריים  מנות 
והשולחנות  התפריט  את  ומעטרות  מפתיע, 
מנת  ברוקולי,  לביבות  ייחודיות,  דגים  במנות 
חציל, פרחי כרובית וברוקולי, גלילות חצילים עם 
שמנת עזים – על אף שהיא פופולרית יותר כמנת 

פתיחה, קוסקוס דק עם מרק ירקות קלאסי,



נה  ונה שוכנת לה פני בקצה הקומה העלי
קולינרית ומיתולוגית של ממש: מסעדת

ה"סינטה בר" המיתולוגית השיקה סניף אקספרס 
עם  ואינטימית,  מזמינה  כמסעדה  המעוצב 
ושילוב  הבשרים המשובחים  את  הכולל  תפריט 
הטעמים המפתיעים של הסינטה המוכרת – עם 

טוויסט כשר.
הרשת  של  הראשון  הכשר  בסניף  מדובר 
קינוחי  בזכות  במיוחד  מפתיע  והוא  המצליחה, 
הפרווה שמיוצרים במקום וגורמים למצמוצי עונג 
חדשות  מנות  מציע  החדש  התפריט  עילאיים. 
תפריט  קיימות,  למנות  משופרות  גרסאות  לצד 
עסקיות רענן ומשתלם וגם מנות ילדים חדשות 

ומשתלמות. 

טחינה,  עם  מוגש  עסיסי  טלה  סיגר  המנות:  בין 
פרגית   - טנדורי  פרגית  כריך  וצנובר;  אריסה 
ירוק  בצל  עם  פיקנטי  קארי  ברוטב  עטופה 

ובוטנים וכריך חזה עוף ואווז צלוי.
ביניהם:  מפתיעים  חידושים  הקינוחים  בגזרת 
וניל; קרמו  שוקולד  וגלידה  ואגוזים  טארט טופי 

חלווה; ברולה סמי פרדו ופרפה קוקוס.

קארין
של אחד החנויות

אופן הכנה:

מכינים תערובת מאפינס, ממלאים שקעים 
ומקשטים בפירות יער:

• מחממים תנור ל-170 מעלות )עדיף בתכנית
  טורבו(

• במיקסר מקציפים ביצים וסוכר 2-3 דקות
  במהירות גבוהה לתערובת בהירה ותפוחה. 

  מוסיפים שמן בהדרגה תך כדי הקצפה.

• מוסיפים חלב בהדרגה, תוך כדי הקצפה. 
  מוסיפים תמצית וניל, מלח, קמח ואבקת 

  אפייה ומקציפים לאט רק עד שהם מתאחדים 
  בתערובת.

• מוסיפים שמנת חמוצה ומקציפים לאט לאיחוד.

• מוסיפים פירות יער קפואים ומערבבים מעט 
  לאיחוד )לא מפשירים את הפירות ולא 

   מערבבים יותר ממה שחייבים, כדי שהבלילה
  לא תשנה צבע(

• ממלאים תבנית שקעים משומנת בבלילה
)כל שקע עד 4\3 גובה(. מקשטים כל מאפין   

מלמעלה במעט פירות יער נוספים.  

מכינים פירורי בצק פריך, מקשטים ואופים:

• מערבבים בקערה 4 כפות קמח, 2 כפות סוכר 
  וחמאה. משפשפים וממוללים בידיים עד

  שנוצרים פירורים.

• מפזרים מעל המאפינס

• אופים ב-170 מעלות כ-25 דקות, עד שהמאפינס
  קפיציים למגע וקיסם שננעץ במרכז יוצא יבש. 

מותק של מתכון 

מאפינס
פירות יער ופירורים 

עוגות אישיות רכות ועסיסיות, משובצות פירות יער ומצופות פירורי בצק פריכים. 
למאפינס עם כיפה גבוהה כדאי להצטייד בתבנית הפטנט הייעודית.

לבלילה:
2 ביצים

2\1 1 כוסות סוכר )300 גרם(
1 כוס שמן )240 מ"ל(
1 כוס חלב )240 מ"ל(

1 כפית תמצית וניל
4\1 כפית מלח

2\1 2  כוסות קמח )350 גרם(
1 שקית אבקת אפייה

1 גביע שמנת חמוצה )200 מ"ל(
1 אריזה פירות יער קפואים )בערך חצי כוס(

 
לקישוט פירות יער:

עוד קצת פירות יער שלמים לקישוט

לקישוט פירורי בצק:
4 כפות קמח
2 כפות סוכר

30 גר' חמאה קרה

עכשיו ב-25% הנחה 
*המבצע עד 30.6.18  *החנות בקומה העליונה

תבנית מאפינס כיפה גבוהה

והפלאפל האגדי – כדורים קריספיים עם הפתאה 
נוזלית בפנים: טחינה מטובלת.

בגזרה המתוקה אחד החידושים המרעננים הוא 
צ׳יפס  שוקו  עוגיות  שתי   - גלידה  הקוקי  קינוח 

ובתוכן גלידה לבחירה וסירופ שוקולד.

קניון שער הצפון

החנות בקומה העליונה
טלפון בחנות: 
04-8755520

מתכון של קרין גורן




