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אנחנו פותחים את שנת  2020עם בשורה משמחת – החל
מה ,1|1|2020 -חדר הכושר יהיה פתוח בשבתות עד השעה
 23:00במקום עד השעה  19:00כפי שהיה עד עכשיו! במיוחד
עבורכם ובשבילכם.
גם בחורף ,כמו בקיץ ,הספורטן הינו בית שני לכל בני
המשפחה .תוכנית האירועים שלנו מינואר עד אפריל ,כוללת
מגוון של מופעים ,הרצאות ,מרתונים בחוגים השונים,
פעילויות מיוחדות ותוכניות העשרה .והכל מתוך רצון וכוונה
להעניק לכל המשפחה כושר ,אושר ועניין תחת קורת גג
אחת.
אנו משתדלים לחדש ,להפתיע ולרגש בכל חוברת מחדש. .
נשמח לקבל מכם משוב בנושא האירועים ובכל נושא אחר,
אתם תמיד מוזמנים לכתוב לי לדוא"לgalit@bartan.co.il :

אז ...ניפגש בספורטן!
שלכם,

גלית אלדר

מנהלת ספורטן הוד השרון

החל מ1|1|2020 -

במוצ"ש חדר הכושר פתוח רצוף עד שעה

23:00

22:00

21:00
20:00

19:00
18:00

אל תחכו לקיצ כדי ללמוד לשחות

אצלנו לומדימ לשחות גמ בחורפ!
קור י שחייה
קורסי לימוד שחייה בספורטן מתאימים לילדים מגיל .5.5
הקורס מורכב מ 12-מפגשים המתקיימים פעמיים בשבוע
בשעות אחה"צ ,באורך  45דקות כל מפגש.

חוג שחייה
חוג השחייה בספורטן מיועד לילדים מנויים ,אשר יודעים
לשחות בסגנון אחד לפחות ,פעם או פעמיים בשבוע.
בחוג עובדים עם הילדים על שיפור סגנון ,רכישת סגנונות
נוספים ,חיזוק ושיפור סיבולת לב ריאה ומערכת השרירים.

הלימוד נעשה בקבוצות קטנות עד  7ילדים ,עם דגש על יחס
אישי לכל ילד.

החוג הינו בעלות סמלית ומחייב רישום לשנת חוג מלאה.

עכשיו במחיר אטרקטיבי של  ₪999בלבד! )בתוקף עד (28.2.20
* 10%הנחה למנויי הספורטן.

שחייה הינה פעילות גופנית מצוינת לבריאות ומהנה בעת
ובעונה אחת.

הקורס פתוח גם למי שאינו מנוי.

אז אל תפספסו ....מהרו להירשם!

לימוד שחייה בוטיק – ניתנ ללמוד שחייה גמ בשיעורימ פרטיימ ליחידימ ולזוגות
לפרטים והרשמה  *6669או 052-6996322

אירועים חוגגים
רק בספורטן

ימי
הולדת

ימי גיבוש
וכייף

בר/בת
מצווה

מסיבת
סוף שנה

מסיבות
כיתה  /גן

לפרטים ניתן לפנות למשרדי המועדון

אירועים
חברתיים

מסיבות
ריקודים
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2|1

יום חמישי |  | 20:30אולם תפוח

הרצאה :מסתורי האסטרולוגיה

מסע צבעוני ומרתק סביב גלגל המזלות .תיאור של  12המזלות,
יחסים וזוגיות בראי האסטרולוגיה ותחזיות נומרולוגיות לכל
המשתתפים באמצעות חיבורי מספרים ,שכל משתתף עושה
לעצמו ולמקורביו.
מרצה :ירון ליבנה  -אסטרולוג ונומרולוג ,השתתף בתכניות טלוויזיה,
שדרן בתכנית רדיו ,מרצה ומלמד אסטרולוגיה כ 30-שנים.

מנויים ללא עלות | אורחים  | ₪ 30חוג מדרגה עם גיל יתקיים באולם תפוז,
חוג ריקודי עם יתקיים לאחר ההרצאה בשעה .22:00

3|1

יום שישי |  | 16:30-18:00אולם תפוח

מרתון ספינינג מטורף!

מקבלים את שנת  2020בשיעור ספינינג חגיגי
בהדרכת :קרן רוזנבלט ,שעה וחצי של קצב מטורף.

*רישום באפליקציה ביום חמישי ה 2.1-החל מהשעה .15:00

4|1

מוצ"ש |  | 21:00אולם תפוח

אריק סיני

הופעה אינטימית של אריק סיני ,הרומנטיקן בעל הקול העמוק
המחוספס והקריירה העניפה בת ה 40-שנים ,מאבני הבוחן של
השירה הישראלית" .אם אתה בסביבה"" ,לי ולך"" ,שובי שובי
לפרדס"" ,ילד ירוק" ועוד.

18|1

יום שבת |  | 12:00אולם אפרסק
הצגת שבת לילדי המועדון

הכיסים של ענתי

סיפור על ילדה מצחיקה וסקרנית
שיש לה דברים מעניינים בכיסים.
אך מה מסתתר בהם? הצגה
מהנה המפעילה את החושים
ואת כוח המחשבה.

24|1

יום שישי | החל מ– | 8:00לובי המועדון  /אולם אפרסק

שישי בריא  -הפנינג בריאות לגוף ולנפש
מגוון דוכני בריאות והרצאות מיוחדות

מנוי פרימיום :חינם | מנוי זהב | ₪20 :מנוי | ₪40 :אורחים של מנויים| ₪60 :
מספר המקומות מוגבל

7|1

יום שלישי |  | 11:00אולם אפרסק

הרצאה :זיכרון בלתי נשכח

איך הזיכרון שלנו עובד? ממה הוא מושפע? כיצד נוכל לזכור יותר
מידע במהירות ובקלות? טיפים מעשיים לשיפור הזיכרון כבסיס
להצלחה אישית ומקצועית .הרצאה בלתי נשכחת..
מרצה :איתי עניאל  -מרצה מומחה לשיפור זיכרון.

 10:30לדבר עם התת מודע
נקבל כלים לאימון המוח לחשיבה חיובית ,יתרונותיה
של התקשורת החיובית ,כוחן של מילים והשפעתן
על הרגשות שלנו למניעת סטרס ועוד מגוון
טכניקות .ההרצאה כוללת תרגול בדמיון מודרך.
מרצה :טרי אדלר  -נטורופתית ומאמנת בשיטת .NLP
 11:30אמור לי מה כואב לך ואגיד לך מי אתה

הגוף מאותת בכאבים כאשר משהו אינו תקין.
נלמד כיצד להבין את כאבי הגוף ומה ניתן לעשות
ולשנות על מנת להיות במיטבנו ולהרגיש בריאים
ומאושרים.
מרצה :גלעד שימרון  -מטפל אורטופדי ומשקם
מפציעות ספורט.

26|1

יום ראשון |  | 17:00אולם תפוח

מופע חציון של חוגי תנועה ומחול

מופע ססגוני של מגוון חוגי התנועה והמחול לילדים במועדון.
*ניתן להביא אורחים למופע בתיאום מראש במשרדי המועדון.

27|1

יום שני | החל מ | 18:00-אולם תפוח

השקת לס מילס חורפית

 18:00בודי באלנס  -בהדרכת איריס
 19:15בודי פאמפ  -בהדרכת אורלי ואיריס

חוגי בודי באלנס ובודי פאמפ יתקיימו בהשקה | חוג פילאטיס ו HIIT-לא
יתקיימו | הרשמה באפליקציה החל מ.19.1-
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2|2

יום ראשון |  | 21:00אולם תפוח

הרצאה :כסף ,כוח ,פוליטיקה

הרצאה מרתקת על מאחורי הקלעים של העולם הפוליטי .איך
באמת מתקבלות ההחלטות שקובעות את עתידנו? מי מושך
בחוטים? מה נסתר מעיניי האזרחים? השאלות מעניינות ,אך
התשובות מעניינות אף יותר..
מרצה :דפנה ליאל  -הכתבת הפרלמנטרית של חדשות ערוץ .12

מנויים ללא עלות | אורחים  | ₪ 30חוג בודי פאמפ ב 20:30-וחוג טניס שולחן
ב 21:30 -לא יתקיימו | שיעור קיקבוקס ב 21:30-יתקיים באולם אפרסק.

6|2

יום חמישי |  | 19:30אולם תות

סדנת בראשינג

בסדנא נלמד את טכניקת הבראשינג בציור ואת מעברי הצבע
בהברשה .בטכניקה זו משתמשים אומנים רבים בציורים
דקורטיביים כרקע או כבסיס לציור אומנותי לבית.
מנחה :איילת גת – בוגרת מכון אבני ומנחת סדנאות באומנות.

עלות מנוי  | ₪ 30אורח  | ₪ 50רישום מראש במשרדי המועדון | מספר
המקומות מוגבל | אין צורך בידע או בניסיון קודם בציור ,הכל נלמד בסדנא.

8|2

יום שבת | החל מ  | 10:00מדשאות המועדון

הפנינג ט"ו בשבט מהנה!

22|2

מוצ״ש |  | 21:00אולם תפוח

הדר לוי – במופע סטנד אפ חד וקולע!

מגוון הפעלות ברוח החג :סחיטת מיץ תפוזים ,סדנאות יצירה
ייחודיות ,שתילת שתילים ,מתקנים מתנפחים ובשעה 13:00

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.
הדר לוי היא קומיקאית ,שחקנית ומנחת טלוויזיה ,אשר התפרסמה
לראשונה באקדמיה לצחוק בתחילת דרכה לפני כעשור.

מנויים ללא עלות | אורחים  | ₪ 30מנויי זהב ופרימיום יורשו להביא שני
אורחים בלקיחת כרטיסים מראש מהמשרד | במידה ויהיה צפי לגשם ,האירוע
יידחה לשבת ה.15.2-

מנוי פרימיום :חינם | מנוי זהב | ₪20 :מנוי | ₪40 :אורחים של מנויים| ₪60 :
מספר המקומות מוגבל.

המופע של "דידה"

מופע מופלא ומרתק במיוחד ברוח החג! המופע כולל שיתופי
פעולה בין בני המשפחה והחברים ,שירים ,ריקודים והפתעות.

12|2

יום רביעי |  | 19:00אולם תפוח

מסיבת אירובי דאנס עם סנדי וניצן

כולם מוזמנים לערב חורפי סוחף ..מסיבה קצבית עם מוסיקה
עכשווית באווירה מחשמלת.

14|2

יום שישי | החל מ  8:00ובמהלך כל היום | כל האולמות

חוגגים ולנטיין בשיעורי הסטודיו

השיעורים יתקיימו באווירה חגיגית
ומיוחדת ליום זה.
בואו לספוג אווירה ולהתאהב מחדש..

16|2

יום ראשון |  | 18:30אולם ספינינג

שיעור ספינינג ארוך לנוער

עם מוזיקה סוחפת ועכשווית ומערך שיעור שונה מהרגיל .בסיום
המרתון נבצע מתיחות ושחרור שרירים.

מתאים לכיתות ה‘-ח‘ | ההרשמה באפליקציה ביום המרתון החל מ.14:00-

24|2

יום שני |  | 21:00אולם תפוז
הרצאה לכבוד יום המשפחה

לקחת את ההורות בידיים

בהרצאה נדבר על התפקיד ההורי
ב .2020-נקבל כלים מעשיים:
*כיצד להציב גבולות ועדיין לשמור על
יחסי קרבה ושיתוף פעולה.
*כיצד נוכל לרתום את ילדינו לעצמאות
והתמדה .בדגש על חוגים ופעילות
ספורטיביות .הרצאה סוחפת ומועילה -
חובה לכל הורה.
מרצה :קרן אור אורן ,יועצת ליחסים בינאישיים ,התמחות בהורות
ומשפחה .מנחה ומלווה משפחות וצוותי חינוך במכון אדלר.

25|2

יום שלישי |  | 17:30 – 19:30לובי המועדון

סדנת אומנות ליום המשפחה

ילדים והורים מוזמנים לפעילות יצירה משותפת לכבוד יום המשפחה.
מנחה :איילת גת – בוגרת מכון אבני ומנחת סדנאות באומנות.
*החוג יתקיים ביום זה בלובי במקום באולם תות.
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2|3

יום שני | יום בחירות לכנסת ישראל

בוחרים ספורטן!

לא מוותרים על כושר ביום שבתון.
המועדון פתוח בשעות 5:30-23:00

ביום זה לא יתקיימו חוגי ילדים
חוגי מבוגרים יתקיימו כרגיל.

3|3

יום שלישי |  | 17:30-18:30לובי המועדון

סדנת בלוני צורות לילדים עם שירה המקושקשת

לקראת פורים ילדי המועדון מוזמנים ללמוד מכוכבת הילדים ואומנית
הבלונים ליצור צורות מבלונים.
*חוגי הילדים יתקיימו כרגיל.

6|3

יום שישי | החל מ –  | 9:00לובי המועדון

בוקר מפנק לנשות המועדון לכבוד יום האישה

דוכני מכירה ,עמדות עיסוי ,מריחת לקים ,קוראת בקלפים ,מסאג' דגים
לכפות הרגליים ובשעה 11:00

הרצאה :ברוך שעשני אישה

המסע המטלטל של גבר נשוי ואב לארבעה ילדים וההליך הלא פשוט
של יציאה מהארון וניתוח לשינוי מין .סיפור מרתק שיש בו הכל -
אהבה ,כאב ,העצמה ,הכלה ,התגברות על קשיים וקבלת האחר.
מרצה :עמית צוק ,טרנסג'נדרית ,גיבורת הסרט "משפחה בטרנס",
זוכה פרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים דוקאביב .2018

מנויים חינם | אורחים  | ₪ 30שיעור עיצוב בשעה  10:00לא יתקיים.

7|3

יום שבת | החל מ | 10:00-מדשאות המועדון

קרנבל פורים שמח לכל המשפחה
דוכני יצירה ואיפור ,שולחנות משחק,
עמדת צילום ,תצוגת תחפושות ועוד
הפתעות ובשעה 13:00

מופע הבלונים של
אלוני בלוני

21|3

יום שבת |  | 12:00אולם אפרסק
הצגת שבת לילדי המועדון

סומסום הקוסם

טובי עובר דירה לעיר הגדולה אך חושש מהשינוי ומחליט להעלים
את העיר על ידי קסם שילמד מסומסום הקוסם .הצגה נפלאה
מלווה בקסמים מצחיקים.

לא תאמינו מה אפשר לעשות
מבלונים! מופע בידור מרהיב לכל
המשפחה ,בליווי שירים ,קסמים
ואומנות בלונים .בסיום המופע כל
הילדים יקבלו בלון מתנה.

מנויים חינם | אורחים .₪ 30

9|3

יום שני |  | 20:30אולם תפוח

מסיזומבה פורימית
נעמה מארחת את אלינור
במסיבת זומבה צבעונית
ושמחה לכבוד פורים.

מנויים חינם | אורחים .₪ 30

17|3

יום שלישי |  | 20:30אולם תפוח

הרצאה :יחסים עם ציבור

הרצאה מעניינת עם שלל סיפורים
מצחיקים מימי "כלבוטק" ,שם היה
גדעון האדם הראשון בארץ ,שעסק
בתחום "העזרה לאיש הקטן מול
הממסד".
מרצה :גדעון רייכר ,עיתונאי ושדרן
רדיו ,מתמחה בסיקור ענייני משפט,
צרכנות וביורוקרטיה.

מנויים ללא עלות | אורחים | ₪ 30
שיעור זומבה בשעה  20:30לא יתקיים |
חוג ריקודי עם יתקיים לאחר ההרצאה
בשעה .22:00

25|3

יום רביעי |  | 11:00אולם אפרסק

הרצאה :קלפים מספרים

ההרצאה פותחת צוהר אל תוך עולמם המופלא של הקלפים.
הרצאה מרתקת אודות עולם אינסופי של מסרים והיכולת לקלוט
סמלים וסימנים דרך קלפים.
מרצה :מירב אסיא ,מנהלת מכללת האור – טריינר  NLPויועצת רוחנית.

30|3

יום שני |  | 19:30אולם תות

סדנת עיצוב תכשיטים מקפסולות קפה

בסדנא נשלב יצירה ,אומנות ומודעות לשימוש החוזר בקפסולות.
נלמד טכניקות שונות לעיבוד ,כיפוף ,חיתוך ונקבל הסבר והדגמה
מעשית של שימוש בכלי עבודה שונים .חוויה מהנה ומיוחדת של
יצירת תכשיטים אקולוגיים ומקוריים לפי בחירת כל משתתף:
טבעת ,עגילים ,שרשרת ועוד.
מנחה :זהבית שקד  -מתמחה מזה  20שנים בתחום סדנאות יצירה.

עלות מנוי  | ₪ 30אורח  | ₪ 50רישום מראש במשרדי המועדון | מספר
המקומות מוגבל | אין צורך בידע או בניסיון קודם בציור ,הכל נלמד בסדנא.
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1|4

יום רביעי |  | 21:00אולם תפוח

הרצאה :לשקר אין רגליים  -אך יש לו דופק...

הרצאה מרתקת על שקרים והתגלותם בפוליגרף .נקבל כלים
לזיהוי השקר בהתבוננות והקשבה בלבד בילדנו ,בני זוגנו,
הסובבים אותנו ואף אצל אנשי כוחות הביטחון ומנהיגי האומה.
בנוסף נשמע סיפורים מרתקים על בדיקות פוליגרף..
מרצה :יניר מלך ,מנכ"ל חברת שרותי בטחון ופוליגרף.

גוגל

חוג בודי פאמפ בשעה  20:00לא יתקיים.

6|4

יום שני |  | 19:30אולם תפוז

סדנת סטיילינג אביבית – מתלבשים בסטייל!

בסדנא נקבל כלים כיצד להתלבש במעבר ,נלמד אילו צבעים
שולטים הקיץ ,כיצד מתאימים צבעים וכיצד מתאימים בגדים למבנה
גוף.
מנחה :נאוה ז'אן  -מעצבת אופנה וסטייליסטית ,מדריכת חוגי
עיצוב אופנה וסטיילינג.

8|4

יום רביעי | ערב פסח
שיעורי הבוקר יתקיימו במתכונת הרגילה.
חוגי הילדים יצאו לחופשת פסח
בתאריכים  8–15/4ויתחדשו ביום חמישי ה.16/4 -

המועדון פתוח
בשעות 05:30-14:00

 9|4יום חמישי | חג פסח | אולם תפוח חג שמח למנויי המועדון!

שיעורי סטודיו ברוח החג

 08:30יוגה עם עופר
 10:00עיצוב דינמי עם זהבה
 11:00אירובי דאנס מתחילים עם זהבה

המועדון פתוח
בשעות 08:00-18:00

11|4

יום שבת |  | 12:00אולם אפרסק
מופע שמח לכל המשפחה

20|4

יום שני | ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
המועדון פתוח
החוגים יתקיימו במתכונת רגילה עד 17:30
בשעות 05:30-19:00
לא יתקיימו חוגי ילדים.

21|4

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

27|4

יום שני | ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי
פעולות האיבה והטרור
המועדון פתוח
17:30
עד
רגילה
במתכונת
החוגים יתקיימו
בשעות 05:30-18:00
לא יתקיימו חוגי ילדים.

28|4

משפחת חג לי

האחים הכי חגיגיים שיש מגיעים למופע משעשע .ברגע שהם
מחליטים להתכונן לחג פסח שום דבר לא עובד לפי התוכנית
שלהם ..המופע משלב את שירי החג.

יום שלישי | יום הזיכרון וערב יום העצמאות
המועדון פתוח בין השעות 5:30-14:00
המועדון פתוח
שקטה
שיעורי הבוקר יתקיימו במתכונת
בשעות 05:30-14:00
לא יתקיימו חוגי ילדים.

29|4

יום רביעי | יום העצמאות | אולם תפוח

ספיישל עצמאות

 08:30יוגה עם עופר
 10:00קור עם ריקי
 11:00אירובי מדרגה עם ריקי

13|4

המועדון פתוח
בשעות 08:00-18:00

חג שמח למנויי המועדון!

יום שני | החל מ | 18:00-אולם תפוח

השקת לס מילס חגיגית עם הטריינר טל אהרון!

 18:00בודי באלנס – איריס וטל
 19:15בודי פאמפ  -אורלי ,איריס וטל

בודי באלנס ובודי פאמפ יתקיימו בהשקה | חוג פילאטיס ו  HIITלא יתקיימו |
הרשמה באפליקציה החל מ.5/4-

14|4

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

15|4

חג שמח למנויי המועדון!
המועדון פתוח
בשעות 05:30-14:00

יום רביעי | חג פסח שני | אולם תפוח

שיעורי סטודיו ברוח החג
 08:30פילאטיס עם רוית
 10:00עיצוב דינמי עם סנדי
 11:00אירובי דאנס עם סנדי

המועדון פתוח
בשעות 08:00-18:00

30|4

יום חמישי |  07:00בלובי המועדון

לטיול יצאנו ..חוויה אתיופית בשפלת יהודה

נתחיל את הסיור בתל לכיש ,תל מקראי וכפר ביתא ישראל "החוויה
האתיופית" .נחשף לאוצרות התרבות של הקהילה האתיופית.
נמשיך לביקור באנדרטת הפלוגה הדתית.

הטיול כולל ארוחת צהרים | עלות ₪200 :למנוי ₪250 ,לאורח של מנוי | מספר
המקומות על בסיס כל הקודם זוכה | התכנסות בשעה  7:00בלובי המועדון,
פרטים נוספים במשרד.

טריאתלונ כדרכ חיימ
הקבוצה מדגישה את אורח החיימ הבריא
וההתמדה באימונימ .נפגשימ בימימ א'+ד'
לאימונ ריצה+שחייה ובופ״ש אימונ אופניימ.
מדריכ :משה משה נייד058-4766627 :
מי יכול להתאמנ?
כל מנוי פורטנ מעל גיל  .18פתוח למתאמנימ
מתחילימ .משתתפימ חדשימ ידרשו להציג אישור
רפואי להשתתפות בחוג טריאתלונ.

ציוד נדרש:
אופני כביש ,ציוד שחייה )נפירימ,
כפות ,פולי ומשקפת שחייה(.
קריטריונימ בייימ:
התמדה באימונ קבוצתי
יכולת רכיבה על אופניימ
יכולת לשחות.

*ניתנ להגיע לשבוע אימונ נייונ ללא תשלומ | חברי הקבוצה משתתפימ בתחרויות
שונות עפ"י המלצת המאמנ | חובה להציג אישור רפואי.

אימונ אישי*
במחיר היכרות
! ₪69
אימונ אישי עמ
מאמנ צמוד שעונה
בדיוק על הצרכימ –
חיטוב ,הרזייה ואורח
חיימ בריא!

* המחיר הינו לאימונ אחד | מיועד רק למי שטרמ התנ ה באימונימ אישיימ

שעות פעילות המועדון
המועדון וחדר הכושר

הבריכה הפנימית

ראשון-חמישי 05:30-23:00
05:30-19:00
שישי
07:00-23:00
שבת

12:00-23:00
05:30-23:00
05:30-19:00
07:00-19:00

ראשון
שני-חמישי
שישי
שבת

משרדי המועדון

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

סאונות

12:00-23:00
ראשון
שני-חמישי 05:30-23:00
05:30-19:00
שישי
07:00-19:00
שבת

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

5:30-14:00
8:00-18:00
5:30-14:00
8:00-18:00
5:30-19:00
פתוח כרגיל
5:30-18:00
5:30-14:00
8:00-18:00

החל מ-
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אל תגידו לא ידעתם !

:00
19

במוצ"ש
חדר הכושר
פתוח
עד שעה

גם בשבת חדר הכושר פתוח עד

הארכנו עבורכם את שעות הפעילות בחדר הכושר
)יתר מתקני המועדון יסגרו בשעה (18:00

18:00

רח' ז'בוטינסקי  2הוד השרון www.sportan.org.il

