
מגזין המשפחות של הצפון - קניון שער הצפון

פברואר מרץ 2020

f a m i ly
W

el
ov

es
h

a
a

r
h

at
sa

fo
n

#

חוגגים משפחה 
עמוד 2

אירועי יום הבחירות 
עמוד 3

אביב של מוצרים
עמוד 4-5

בתיאבון בשער הצפון
עמוד 7

יום האישה 
עמוד 6

קרנבל פורים
עמוד 8
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משפחה חוגגים

מגוון מבצעים לכל המשפחה
www.shaar-hatsafon.co.il -פרטים ב

w i t h  y o u r

יום שלישי | 25.2.20 | בשעה 17:30

הקוסם מארץ עוץ
מופע מוסיקלי וקסום לכל המשפחה!
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במתחם התרבות בקומה העליונה )בסמוך לבבילון פארק(

הכניסה חופשית! 
*ייתכנו שינויים בפעילויות.

לצאת מהבית שווה 
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חפשו את חוברת המבצעים וההטבות בכניסות לקניון
פרטים באתר ובפייסבוק!

חוגגים את יום הבחירות בקניון שער הצפון
v o t e2.3.20 | יום שני

מגוון יצירות : הכנת צמידים מחוטי ניילון / הכנת תעודות 
זהות אישיות / הכנת צמידים עם חרוזים / דפי צביעה.

סדנת יצירה להורים וילדים
בין השעות 13:30-15:30

סרט אנימציה מדובב לכל המשפחה עם דמויות 
הנינג׳ה האהובות מבית לגו + פופקורן חופשי.

סרט מדובב | לגו נינג׳גו
שעה 16:00

הצגה שמוליקיפוד
שעה 12:00

עיבוד חדש וקצבי של תיאטרון הילדים הישראלי 
לקלאסיקה האהובה שמוליקיפוד בניצוחה של איילון 

נופר מלהקת מיומנה, שחקנים, רקדנים, אקרובטים 
ומוסיקה שמקפיצה הורים וילדים.

הכניסה חופשית! 
*ייתכנו שינויים בפעילויות.

לצאת מהבית שווה 



כריות מודפסות ורקומות

ג׳ינג׳ר

239החל מ-

ללין
קרם גוף 200 מ״ל

6990

כפכף אצבע נוח ואופנתי

ליידי קומפורט

99

מגפון נשים

רנואר

4990

עליונית

הודיס

199 90

אמריקן איגל
בגד ים שלם

19990

איך יודעים שבא אביב? נכנסים לשער הצפון ומתחדשים!
ורענן כמו האביב.  בחרנו עבורכם את הפריטים הכי שווים עם סטייל חדש, צבעוני 
הצפון.  בשער  אצלנו  המובילות  בחנויות  העונה  שיככבו  הפריטים  את  להכיר  בואו 

של מוצרים



4,098החל מ- 3,487החל מ-

רויאלטי
טבעתתליון

ניתן להתעדכן באתר ובפייסבוק

לצאת מהבית שווה 

בושם אפריל | א.ד.ט. 50 מ״ל

אפריל

99

גולברי
תיק צד צהוב

12990

ניו באלנס
WRL247EM :נעלי סניקרס דגם

350



w
e

l
o

v
e

t
o

t
o

l
a

u
g

h
#

מירי בלומנפלדרחלה וייס קובי קוריאט

יום האישה הבינלאומי בשער הצפון

הכניסה חופשית לנשים בלבד!
יש להירשם מראש באתר האינטרנט או בפייסבוק.

*ייתכנו שינויים בפעילויות.

לצאת מהבית שווה 

נפגשים לערב שכולו סטנדאפ!
4.3.20 | יום רביעי | 20:00

ְגרוש ָגרוש   רווקה בלי  ְגרוָשה עליזה   עליז עם 



שקשוקה פטה וחצילים 
מוגשת לצד לחם חם, 

טחינה, זיתים וסלט 
ירקות עשיר.

שקשוקה
פסטו, מוצרלה, 

פרמז'ן, עיזים ופטה.

פיצה פסטו 
וגבינות

בוקר יווני פאד תאי
סלמון

אטריות אורז רחבות וקוביות 
סלמון מוקפצות עם בצל, פלפל, 

זוקיני, כרוב, פטריות, גזר, 
ברוקולי, שעועית ירוקה, אפונה, 
בצל ירוק ובוטנים גרוסים ברוטב 
פאד תאי פיקנטי. מוגש עם רבע 

לימון, כוסברה ושומשום.

ביצים / חלבונים לבחירה, 
מקרל מעושן, בצל בסומק, 

פלח לימון, סקורדליה 
שקדים, שמנת חמוצה ושמן 

זית, עגבניות מרוסקות, 
אנטיפסטי, פוקצ'ה זעתר 

וסלט יווני על לאבנה עשבי 
תיבול.

בוקר טוב
ילדים

אודון קארי
נודלס

אטריות אודון, רוטב קארי 
צהוב, חלב קוקוס, פטריות 
צלויות, קוביות טופו, שמן 

שומשום קלוי וכוסברה.

מקושקשת, גבינת שמנת, 
טונה ולחם מחמצת מוגש 

עם שתיה לבחירה, סלט 
ירקות וכדור גלידה לקינוח.

סלמון אפוי בטריאקי, 
טמגו, קנפיו ומלפפון 

בציפוי עירית עם 
תערובת צ'ילי אבוקדו 

לימון ובצל ירוק.

ספייסי סלמון, אבוקדו 
ובטטה בציפוי סלמון צרוב 
עם שבבי בטטה, טמפורה, 

עירית ושומשום עם 
ספייסי מיונז וטריאקי.

ריו רול סאנסט

ביפבורגר
המתכון המנצח של 

הסינטה בר במספר גרסאות: 
המבורגר טלה, המבורגר בקר, 

קצבים ועוד...
פוקאצ'ה שמכינים במקום, 
עם בשר עגל וטלה, נעשית 

באפייה בטאבון. 

פוקאצ'ה 
שווארמה

בשער הצפון
שווה לצאת מהבית על בטן ריקה, כי אוכלים בשער הצפון!

המנות הכי שוות והכי טעימות מחכות רק לכם במסעדות הקניון אז תזמינו משהו, תתפקנו ושיהיה...בתיאבון!
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לצאת מהבית שווה 

סטפן
שלישי | 10.3 | 17:00
הרקדן והראפר שכבש את ישראל 

במופע מקפיץ במיוחד

טל מוסרי + בוב ספוג
רביעי | 11.3 | 17:30

כוכב הילדים הנצחי במופע משולב ומוסיקלי
עם בוב ספוג הבובה האהובה ובליווי רקדניות

מרגי
שני | 9.3 | 17:30

כוכב הילדים והנוער של ישראל

הכניסה חופשית! 

עמדות איפור מהסרטים, שזירת צמות, 
קעקועי נצנצים, קעקועי חינה, צייר קריקטורות.

עמדות פעילות
13:00-17:00 | 9-11.3

סדנאות יצירה מיוחדות 
לפורים לכל המשפחה

סדנאות יצירה
11:00-13:00 | 9-11.3

*ייתכנו שינויים בפעילויות.


