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מחקרים הוכיחו ,ועודם מוכיחים ,את הקשר הישיר בין בריאות הגוף ובין
הרווחה הנפשית של האדם .מי ששומר על אורח חיים בריא ,יזכה את
עצמו בנקודות זכות לאריכות ימים ,לצד שלווה ,יכולת קוגניטיבית
משופרת ,מערכת חיסונית מחוזקת ועלייה בתוחלת החיים.
ספורטן חיפה מאפשר מגוון רחב של עשייה הבאה לידי ביטוי בתכנית
פעילויות מושקעת לאורך כל השנה ,במתקני הספורט האיכותיים,
בבריכות השחייה ,בחוגים ,בחדר כושר המאובזר ,באירועים
המושקעים ,בקפיטריה ובמופעים של הכוכבים המובילים בישראל.
מועדון הספורטן נותן מענה לפעילות תרבות ופנאי מהנה ומעשירה.
אנחנו מקווים כי תמשיכו למצוא את מקומכם בתוך לוח הפעילויות
והאירועים ,ובכל מקרה צוות המועדון מאחל לכם חורף חם ,ספורטיבי
ומפנק .אנחנו כאן עבורכם ולשרותכם על מנת להעניק לכם את
השירות וחווית השימוש הטובה ביותר .פנו אלינו לליווי ולייעוץ אישי
מותאם.
ובנימה אישית ,רואה בכם מנויי ספורטן חיפה ,שותפי לדרך ואני בטוחה
שיחד איתכם נמשיך להוביל ,להתפתח ולהתקדם.
"אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה אלא מכוח התמדתה".

ענבר בן דור | מנהלת ספורטן חיפה

"חלומ של אירוע"

מתכננימ אירוע עקי או מיבת חברה בטייל מיוחד?

ספורטן חיפה מזמין אתכם להפיק ימי כיף ,אירועי ספורט וכל אירוע שתחפצו במתחם המדשאות,
הדק המהודר ,הבריכה ובאולמות שברשותנו .אנו נסייע בבניית אירועי קונספט מותאמים לצורכי הלקוח ולחלומותיו.
מגוון ענק של אפשרויות שישדרגו את האירוע שלכם ויעניקו חוויה מושלמת שידברו עליה עוד הרבה!
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3|1

יום שישי |  | 8:00-15:00חדר כושר

יום מאמן הכושר האישי

אימון אישי הוא תהליך שמטרתו לסייע לאנשים להציב יעדים,
להשיג מטרות ,להתגבר על מכשולים ולשמר מוטיבציה לאורך זמן.
תהליך זה מונחה ומלווה על ידי מאמן אישי ,מוסמך ומקצועי.
ביום זה נקיים יום פתוח למנויים שיכלול ייעוץ ,הכוונה ובניית תכנית
אימונים מותאמת אישית ע"י צוות מאמני הכושר המקצועי של
הספורטן .ביום זה תינתן הטבה לרוכשים כרטיסיית אימונים.

6|1

יום שני |  | 12:30-14:00אולם רימון

בטחון אישי לגיל השלישי
על נוכלים ,עוקצים ודרכי התגוננות

הרצאה מרתקת בנושא הסכנות הרבות שרובצות לפתחם של
המבוגרים ,חידוד המודעות ומתן כלים מעשיים למניעתם.
ההרצאה תציג את שיטות הנוכלים והגנבים ,כיצד לזהותם ואם
חלילה "נופלים בפח" ,מה ניתן לעשות ע"מ למזער נזקים.
מרצה :חיים כהן ,קצין בדימוס ,שירת 31
שנה במשטרת ישראל .מתפקידיו הבולטים:
מפקד מרחב שפלה ,הנגב וראש מה"ד .כהן
הקים וניהל את האגף הבכיר לניהול מצבי
משבר וחירום במשרד לביטחון הפנים.
הרשמה מראש במשרדי המועדון.

8|1

יום רביעי |  | 11:30אולם ארז

יום חיידק השמחה " -יוגה צחוק"

סדנת צחוק מצויינת לפריקת מתחים המביאה לשחרור פיזי
ומנטלי .הסדנא מועברת בדרך לא קונבנציונלית ובאווירה חיובית
של שמחה ,צחוק ,הומור ומוזיקה.
מנחה :לירון רוסבי.
הרשמה מראש במשרדי המועדון ,מספר המקומות מוגבל.

16|1

יום חמישי |  | 20:30אולם אורן

"חיה פה ושם"

שלווה ברטי במופע חדש בו היא שוזרת את סיפור חייה ומבצעת
שירי רטרו לצד שירים חדשים .בייחודיות המאפיינת אותה ,היא
מרגשת וסוחפת את הקהל לשיר ולרקוד איתה .בואו להתענג על
השירים והסרטים המוקרנים על גבי מסך לאורך כל ההופעה.

21|1

יום שלישי |  | 12:30אולם רימון

סדנת תשבצי הגיון

לא רק שרירי הגוף ,אלא גם שרירי המוח .בואו לבילוי חברתי,
מאתגר ומחזק את הזיכרון.
מנחה :עליזה רביב.

הרשמה מראש במשרדי המועדון | מספר המקומות מוגבל | חוג שילוב
אומנויות יסתיים בשעה .12:00

22|1

יום רביעי |  | 18:30אולם רימון

"לקופידון אין גיל" " -לפגוש את עצמך בטוב"
מפגש חוויתי להתבוננות על החיים .ננסה
להבין מדוע אנו נוטים לפרש סיטואציות
בצורה מסוימת ,נדבר על יצירתיות ככלי
התמודדות עם אתגרים ועוד .הסדנא משלבת
כלים מעשיים ומאפשרת לנו לפגוש את
עצמנו ואת הסובבים לנו בטוב.
מנחה :חיה שדלצקי.
רישום מראש במשרדי המועדון.

28|1

יום שלישי |  |19:30אולם אורן

השקת תכניות הלס מילס

בואו להתנסות בשיעורים מהתכנית הממכרת שכבשה את העולם
והגיעה אלינו לספורטן.
 – BODYBALANCE 19:30-20:30סיגל פלד ושרונה בר
 – BODYPUMP 20:45-21:45שרונה בר
המופע ללא עלות | יש לקחת הזמנות ממשרדי המועדון | אורחים של
מנויים בעלות של  | ₪30ביום זה שיעור זומבה יתקיים באולם ארז בשעה
.20:30

19|1

יום ראשון |  | 19:00אולם רימון

הרצאה" :חביתה של עשירים"

לחשוב מחוץ לגזרה .בהרצאה נלמד שתזונה נכונה אפשרית גם
לעצלנים שביננו .נלמד דרכים להקל על עצמינו בשמירה על
תזונה נכונה ביומיום ובשגרה העמוסה של חיינו .נלמד להתגבר על
מכשולי הזמן לטובת הזנה נכונה לגופינו .נטעם ונתנסה במוצרים
שיכולים וכדאי שייכנסו לתפריט היומי שלנו.
מרצים :טלי גולדנברג ודויד רזניק – דיאטנים קליניים.
חוג שילוב אומנויות יסתיים בשעה .18:30
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11|2

יום שלישי |  | 12:30-14:00אולם רימון

סדנת תשבצי הגיון

לא רק שרירי הגוף ,אלא גם שרירי המוח .בואו לבילוי חברתי
מאתגר ומחזק את הזיכרון.
מנחה :עליזה רביב.

הרשמה מראש במשרדי המועדון | מספר המקומות מוגבל.

12|2

יום רביעי |  |18:00אולם רימון

סיפורי משטרה שלא סופרו מעולם

הרצאה ייחודית המספקת הצצה אנושית
ומעניינת לתוך אירועים שלא סופרו מעולם
אך ננצרו בזיכרון של כולנו ,דוברו בכל כלי
התקשורת ונדמו.
מרצה :חיים כהן ,קצין בדימוס ,שירת 31
שנה במשטרת ישראל .מתפקידיו
הבולטים :מפקד מרחב שפלה ,הנגב וראש
מה"ד .כהן הקים וניהל את האגף הבכיר
לניהול מצבי משבר וחירום במשרד
לביטחון הפנים.
הרשמה מראש במשרדי המועדון.

13|2

יום חמישי |  | 20:30אולם אורן
VALENTINE'S DAY

הרצאה "לגמור מהצלחת"

הרצאה על הקשר בין מיניות ותזונה .כיצד
התזונה משפיעה על כל רבדי המיניות,
החיזור ,טעם הגוף ,ריחו וצבעו .איזו תזונה
מעוררת יצר הורמונלי ואיזו תזונה מעבירה
דם לאיברים הנחוצים לנו לאינטימיות?
נענה על שאלת השאלות  -מי נהנה יותר
 צמחוניים או טבעוניים ,ומה הכי חשובלזכור לפני שנכנסים למיטה?
מרצות:
ליאת אלפרט קליין  -בעלת תואר שני
במנהל עסקים ופסיכולוגיה ,יועצת ומנחה
לאורח חיים בריא וזוגיות.
גל מרון  -יועצת זוגית ,סקסולוגית.
הרשמה מראש במשרדי המועדון | עלות אורח של מנוי .₪ 30

16|2

יום ראשון |  | 17:00אולם רימון

"סבבא" גברים נפגשים לשם שינוי!

סדנא ייחודית לגברים בגיל הזהב.
הזהות הגברית בהליך השינוי של מראה חיצוני ,גוף וזוגיות.
כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול.
מנחה :שי בן ארי.

הרשמה מראש במשרדי המועדון | חוג שילוב אומנויות יתקיים בלובי.

19|2

יום רביעי |  | 18:30אולם רימון

"לקופידון אין גיל" " -לפגוש את עצמך בטוב"
מפגש חוויתי להתבוננות על החיים .ננסה
להבין מדוע אנו נוטים לפרש סיטואציות
בצורה מסוימת ,נדבר על יצירתיות ככלי
התמודדות עם אתגרים ועוד .הסדנא משלבת
כלים מעשיים ומאפשרת לנו לפגוש את
עצמנו ואת הסובבים לנו בטוב.
מנחה :חיה שדלצקי.
רישום מראש במשרדי המועדון.

27|2

יום חמישי |  | 20:30אולם אורן

"רק על עצמי לספר ידעתי"
רולנדה שגרן בהופעת סטנדאפ

ליום המשפחה .משאירים את הבושה בבית ומגיעים לצחוק בקול
רם ומתגלגל .במופע המשלב דמויות קולניות וצחוק בלתי נשלט,
מספרת רולנדה מסיפורי החיים ,בית ילדים ,משפחה ,זוגיות ,שיגרת
החיים וחברים.

18|2

יום שלישי |  | 12:30-14:00אולם רימון

סדנת תשבצי הגיון

לא רק שרירי הגוף ,אלא גם שרירי המוח .בואו לבילוי חברתי
מאתגר ומחזק את הזיכרון.
מנחה :עליזה רביב.

הרשמה מראש במשרדי המועדון | מספר המקומות מוגבל | חוג שילוב
אומנויות יסתיים בשעה .12:00

הרשמה מראש במשרדי המועדון | מנויים חינם | מחיר לאורח  | ₪30ביום זה
שיעור זומבה יתקיים ב.18:30-
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2|3

יום שני | יום בחירות לכנסת ישראל
המועדון פתוח בין השעות  | 06:00-23:00החוגים מתקיימים כרגיל.

3|3

יום שלישי |  | 12:00אולם רימון

הרצאה בנושא מצולות ומסתורין בים.

הרצאה מרתקת ומושקעת המלווה בצילומים תת–ימיים מרהיבים,
חופים מתוך "רואים עולם" תעלומות בלתי פתורות ,ותמונות נדירות
שטרם נראו אשר צולמו במהלך שנות מחקר רבות בארץ ובחו"ל.
מרצה :מוטי מנדלסון  -צולל וחוקר ימי ,מומחה לרצועת החוף בישראל.

8|3

יום ראשון |  | 20:00אולם אורן

מסיבת פורים שמחה וצבעונית

ריקודים מכל הזמנים ,תחרויות נושאות פרסים ,מוזיקה ,מאפרות
ומלבישות ,כיבוד קל ושתייה .מרקיד :דדה לוסקי.

קוד לבוש :תחפושות! ומי שלא הספיק נדאג לו | הרשמה מראש במשרדי
המועדון | עלות מנוי  ,₪25אורח של מנוי  | ₪50מספר המקומות מוגבל.

10|3

יום שלישי |  | 12:30-14:00אולם רימון

סדנת תשבצי הגיון

לא רק שרירי הגוף ,אלא גם שרירי המוח .בואו לבילוי חברתי
מאתגר ומחזק את הזיכרון.
מנחה :עליזה רביב.

12|3

יום חמישי |  | 20:30אולם אורן

סיפור חייה של
ספורטאית אולימפית

מרצה :אסתר רוט שחמורוב – כלת
פרס ישראל לספורט ותרבות הגוף,
מדליקת משואה ומחזיקה בשיא
ישראלי בריצת  100מ׳ במשך 46
שנים עד לשבירתו ב .2018-סיפור
חייה של ספורטאית אולימפית וגם
על התמודדויות עם משברים.

רישום מראש במשרדי המועדון | מנויים חינם | אורחים | ₪30 :חוג זומבה
יתקיים באולם ארז ב.20:30-

14|3

יום שבת |  | 9:30אולם אורן

METABOLIC INTERVAL TRAINING

שעתיים של אימוני בטן ושרירי ליבה.
מדריכה :איריס איידנוב – מדריכת חדר הכושר בספורטן.

17|3

יום שלישי |  | 20:30אולם אורן

מופע שירי להקות הנח"ל עם מירי אלוני

מופע שמח ונוסטלגי עם כוכבת להקות הנח"ל מירי אלוני המציינת
 50שנות יצירה במופע מלא חן והומור.

18|3

יום רביעי |  | 18:30אולם רימון

לקופידון אין גיל "לפגוש את עצמך בטוב"
סדנא המשלבת כלים מעשיים .מנחה :חיה שדלצקי.
רישום מראש במשרדי המועדון.

24|3

יום שלישי |  | 12:30אולם רימון

סדנת תשבצי הגיון

בילוי חברתי מאתגר ומחזק את הזיכרון .מנחה :עליזה רביב.
הרשמה מראש במשרדי המועדון | מספר המקומות מוגבל.

26|3

יום חמישי |  | 20:00אולם אורן

מסיבת זומבה מרהיבה בקצב לטיני.

עם לימור גלבר ואוריין לאון ,רקדניות ברזילאיות ומתופפים.

הרשמה מראש במשרדי המועדון | ביום זה לא יתקיים שיעור | GOFLOW
שיעור בודי בלאנס יתקיים באולם ארז  | 19:00שיעור יוגה יסתיים ב.19:00-

29|3

יום ראשון |  | 16:30אולם רימון

"סבבא" גברים נפגשים לשם שינוי!

סדנא ייחודית לגברים בגיל הזהב .מנחה :שי בן ארי.

הרשמה מראש במשרדי המועדון | חוג שילוב אומנויות יתקיים בלובי.

29|3

יום ראשון |  | 08:30-19:00לובי המועדון

יריד מתנות לחג

מנויים חינם | אורח  | ₪ 40ביום זה לא יתקיימו שיעורי בודי פאמפ ובודי באלנס.

יריד צבעוני הכולל מגוון
דוכנים :בגדים ,אקססוריז,
כלי בית ,עוגות ועוגיות,
פרפומריה ,טקסטיל,
משחקי ילדים ,סבונים
ותכשיטים.
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4|4

מוצ"ש |  | 20:30הדק הגדול

הרמת כוסית לכבוד החג

מנויי המועדון מוזמנים להרמת כוסית בערב שמח עם

הדר לוי – במופע סטנד אפ חד וקולע!

מופע אישי ומצחיק שמדבר על הכל :המעבר לתל אביב ,זוגיות,
נשיות ,ילדים ועולם הבידור .הדר בדרכה הייחודית ,מצליחה לגעת
בכולם במופע שנון ואינטליגנטי שצוחק על החיים.

מנויים חינם | אורחי מנויים  | ₪ 50יש לקחת כרטיסים מראש במשרדי המועדון
| מספר המקומות מוגבל.

5|4

יום ראשון |  | 16:30אולם רימון

"סבבא" גברים נפגשים לשם שינוי!

סדנא ייחודית לגברים בגיל הזהב.
הזהות הגברית בהליך השינוי של מראה חיצוני ,גוף וזוגיות.
כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול.
מנחה :שי בן ארי.

הרשמה מראש במשרדי המועדון | חוג שילוב אומנויות יתקיים בלובי.

7|4

23|4

יום שלישי |  | 12:30-14:00אולם רימון

סדנת תשבצי הגיון

לא רק שרירי הגוף ,אלא גם שרירי המוח .בואו לבילוי
חברתי מאתגר ומחזק את הזיכרון.
מנחה :עליזה רביב
חוג שילוב אומנויות יסתיים בשעה .12:00

יום חמישי |  | 19:30אולם אורן

השקת תכניות הלס מילס

בואו להתנסות בשיעורים מהתכנית הממכרת שכבשה את העולם
והגיעה אלינו לספורטן.
 – BODYBALANCE 19:30-20:30סיגל פלד ושרונה בר
 – BODYPUMP 20:45-21:45שרונה בר

הרשמה מראש במשרדי המועדון | מספר המקומות מוגבל.

8|4

יום רביעי | ערב פסח
שיעורי הבוקר יתקיימו במתכונת מלאה
עד השעה .13:00

9|4

המועדון פתוח
בשעות 06:00-14:00

חג שמח!

שיעורי סטודיו ברוח החג

המועדון פתוח
בשעות 07:00-18:00

חברי המועדון מוזמנים להגיע ,להתנסות ולהתמכר!
ביום זה ינתנו הטבות מיוחדות למנויים חדשים ,אז אם יש לכם חברים שעוד
לא מתאמנים איתכם ,זה הזמן לספר להם על הספורטן.
זומבה עם אוריין יתקיים באולם ארז בשעה .20:30

יום שלישי | ערב פסח שני
שיעורי הבוקר יתקיימו במתכונת הרגילה.

המועדון פתוח
בשעות 06:00-16:00

27|4

יום חמישי | חג פסח

14|4

15|4

יום רביעי | חג פסח שני

שיעורי סטודיו ברוח החג

המועדון פתוח
בשעות 07:00-18:00

20|4

יום שני | ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
המועדון פתוח עד השעה 19:00
החוגים יתקיימו במתכונת רגילה עד השעה .18:00

21|4

יום שלישי | יום הזיכרון לשואה ולגבורה
המועדון פתוח כרגיל
שיעורי הסטודיו יתקיימו במתכונת שקטה.

יום שני | ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי
פעולות האיבה והטרור
המועדון פתוח עד השעה 19:00
החוגים יתקיימו במתכונת רגילה עד השעה .18:00

28|4

יום שלישי | יום הזיכרון וערב יום העצמאות
המועדון פתוח בין השעות 6:00-16:00
שיעורי הבוקר יתקיימו במתכונת שקטה.

29|4

יום רביעי | יום העצמאות | אולם אורן

שיעורי סטודיו ברוח החג

חג שמח!

המועדון פתוח
בשעות 07:00-18:00

 08:30ספינינג – עינת טאו
 - METABOLIC INTERVAL TRAINING 09:00איריס איידנוב
 10:00עיצוב חיטוב – אורלי נג'ר

שעות פעילות המועדון
המועדון וחדר הכושר

ראשון-חמישי 06:00-23:00
שישי
06:00-18:00
שבת
07:00-18:00

הבריכה הפנימית

ראשון
שני-חמישי
שישי
שבת

12:00-23:00
06:00-23:00
06:00-18:00
07:00-18:00

משרדי המועדון

ראשון-חמישי 08:00-21:00
שישי
08:00-14:00
שבת
09:00-14:00

שעות פעילות בחגים
8/4
9/4
14/4
15/4
20/4
21/4
27/4
28/4
29/4

יום רביעי
יום חמישי
יום שלישי
יום רביעי
יום שני
יום שלישי
יום שני
יום שלישי
יום רביעי

ערב פסח
חג פסח
ערב פסח שני
חג פסח שני
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
ערב יום הזיכרון לחללי צה״ל
יום הזיכרון  /ערב יום העצמאות
יום העצמאות

6:00-14:00
7:00-18:00
6:00-16:00
7:00-18:00
6:00-19:00
פתוח כרגיל
6:00-19:00
6:00-16:00
7:00-18:00

סאונות

ראשון
06:00-23:00
שני-חמישי 06:00-23:00
שישי
06:00-18:00
שבת
07:00-18:00

