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חוויה / אולימפית
מחזור ראשו�: 1-18/7
מחזור שני: 21/7-8/8

מחזור שלישי: 11-22/8
הקייטנות מתקיימות ב	פורט� חיפה

רח׳ צביה ויצחק - ה	עות מקרבת הבית

מחוברים אליכם!
www.sportan.org.il - באתר האינטרנט

באפליקציה - 
בפייסבוק - ספורטן חיפה

sportan.haifa - באינסטגרם
inbar@bartan.co.il - בדוא״ל

בווטסאפ - 052-6996311
בטלפון - 04-8539160

בכוכבית - 6669*
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מתחם ספורט ונופש יוקרתי
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אטרקציות
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אמני ילדים
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מנויים/ות יקרים/ות,
נרגשת לפתוח את קיץ 2019 בספורטן חיפה. כמנהלת המועדון אני חשה מחויבות 

עמוקה לקהל המנויים ואורחינו.
להציג  מתפשר.  בלתי  ומגוון  איכותי  רפרטואר  לכם  להציע  חובתי  כי  מוצאת  אני 
בפניכם תמהיל תוכן עשיר, לדאוג להנאתכם המרבית וכמובן, לשמור על בטיחותכם.

אירועי ספורט, טיולי משפחות, הופעות, סדנאות יצירה, פסטיבלים, חוגי קיץ ייחודיים, 
לילה לבן, ליל כוכבים ומדריכים מהשורה הראשונה.

אקדים ואספר סוד של אחת מההפתעות שמצפות לנו בעונת הקיץ נהנה ונתחדש 
שיטת  חיפה.  באזור  ביותר  הגבוה  ברמה  ואיכותי  חדש  פונקציולי  אימונים  מאולם 
אימון ייחודית, מאתגרת ותובענית במיוחד שהפכה תוך שנים לפופולארית וסוחפת 
ביותר בעולם הכושר. השיטה, שנועדה במקור לאימון כוחות בטחון מחוץ לכותלי מכון 
הכושר המסורתי, מתאימה לכל הגילאים בכל הרמות ומאופיינת באימונים משתנים 
ואינטנסיביים המשלבים מרכיבי כושר רבים תוך ביצוע מגוון רחב של תרגילי ושכל 

אלה יצרו עבורכם טובי התחום.
בעידן בו הפכו המסכים לחלק משמעותי בחיינו, בתקופת שלטון הריאליטי, הרייטינג, 
הפייס, הסלפי והאינסטוש. אני מאמינה שהשהות והביקור צריך ויהיה חוויה מרגשת 

שאין לה תחליף.
המועדון מטפח ומקדם את תרבות הספורט והפנאי בתקופת הקיץ לכל המשפחה 

ופועל ללא הפסקה עם צוות עובדים מקצועי ואחראי .
ילדינו.  מכל,  לנו  היקרים  עבור  זהירות  במשנה  לנקוט  מכם  מבקשת  זו  בהזדמנות 
הישמעו להוראות המצילים וצוות תפעול המקום, הקפידו על נהלי המועדון על מנת 

שנעבור קיץ מהנה יחד.
ולהתרגש  לבוא  הבאה  המנויים  לעונת  מקומכם  להבטיח  להזמינכם  מתכבדת  אני 

מקרוב. 
אני מאחלת לכולנו קיץ נפלא.

"תנוחו אם תוכלו"

תמיד לשרותכם,
ענבר בן דור 

מנהלת ספורטן חיפה

דבריםדברים
מבלים יקרים,

רשת הספורטן פיתחה לפני כעשור את ה- summer fun, פעילות קיץ עשירה וחווייתית 
למשפחות ומאז, מדי שנה אנו מנסים לדייק ולחדד את החוויה כך שתרגש ותשמח את 

המנויים והאורחים שלנו.

בשל  היתר  בין  שנים,  בכ-10  החיים  תוחלת  עלתה  האחרונות  השנים  ב-30  כידוע, 
המודעות הגוברת לפעילות גופנית. במהלך כל השנה אנו מעודדים אתכם לבוא לשחות 
בבריכות, להתאמן בסטודיו וגם בחדר הכושר. הפעילויות משפרות את הבריאות ואת 
אורך החיים ולא פחות גם את איכות החיים. אנו לא חוסכים במאמצים כדי שהבחירה 

שלכם בספורטן תהיה הבחירה הנכונה ביותר באיכות חיים.

בתקופת הקיץ אנו שואפים לגרום לכם לנוח ולהירגע מאורח החיים העמוס והתובעני 
ולאפשר לכם לנפוש ולבלות זמן איכות במדשאות המוריקות, בבריכות ובפעילויות, 
בחרנו  עמוסה,  שלנו  הקיץ  שתכנית  כיוון  והחברים.  המשפחה  בני  עם  ובעיקר  לבד 

בסלוגן שמתאים לכך תנוחו – אם תוכלו!

הפעילויות הייחודיות בספורטן כוללות אירועים מיוחדים לילדים, משפחות ובני נוער. 
בקיץ הזה נציע אטרקציות ומתנפחים שפועלים מדי יום, מועדון פעילות עם השגחה 
לילדים, "לילה לבן" שבו תשנו באוהלים בספורטן ותיהנו מפעילות כל הלילה ועוד, הכל 
כלול במחיר המנוי. גולת הכותרת בפעילויות שלנו היא אומני העל של ישראל שמופי   
עים בדרך כלל בקיסריה ומגיעים להופיע עבורכם קרוב לבית, במחיר סמלי ובאווירה 

מחשמלת. מרבית המופעים מיועדים למנויים ולאורחיהם בלבד.

אני וצוות הספורטן נרגשים, לא פחות, לקראת קיץ בלתי נשכח ומיוחד!

בברכת קיץ שמח ובטוח!
קובי מימון

מנכ"ל ברטן ורשת ספורטן
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מידע כללי למנויים

בספורטן פתח תקוה
בספורטן הוד השרון

בספורטן  פתח תקוה
בספורטן חיפה
בספורטן חיפה
בספורטן חיפה

בספורטן הוד השרון
בספורטן חיפה

בספורטן פתח תקוה

15/6
29/6

4/7
4/7
6/7

13/7
22/7
15/8
22/8

נועה קירל
מרגי

איתי לוי
סטנד אפ עם פאטמה

אתניקס
אמירם טובים

אביב גפן והתעויוט
שמעון בוסקילה 

משה פרץ

20:00
20:00
21:00
20:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

₪ 15
₪ 15
₪ 25
₪ 15
₪ 25
₪ 15
₪ 25
₪ 15
₪ 25

₪ 30
₪ 30
₪ 50
₪ 30
₪ 30
₪ 30
₪ 50
₪ 30
₪ 50

₪ 60
₪ 50
₪ 80
₪ 50
₪ 60
₪ 50
₪ 80
₪ 60

-   

מנוי שנתי/קיץשעהשם המופע מנוי זהב הערותמקום המופעאורח של מנויתאריך

מופעי הקיץ ולוח היסעים למופעי הרשת

כמנויים בספורטן חיפה הנכם מוזמנים ליהנות ממופעי הקיץ המתקיימים בספורטן פתח תקוה ובספורטן הוד השרון

ניתן להרשם ולרכוש כרטיסים במשרדי המועדון  | מספר מקומות מוגבל  | תשלום עבור הסעה 40 ₪ לאדם בהרשמה מראש  | הסעות יוצאות חניית מועדון ספורטן 

הופעות נוספות ברשת ספורטן 
סר

אבי
טל 

ם: 
ילו

צ

מוצ״ש 13.7 הוד השרון

מרגי

מוצ״ש 29.6 הוד השרון

רון
 מי

מרי
: ע

ום:
ציל

משה פרץ

חמישי 22.8 פתת תקוה

נועה קירל

מוצ״ש 15.6 פתח תקוה

רון
 מי

מרי
: ע

ום:
ציל

טון
לוב

כה 
 מי

ם:: 
ילו

צ

והתעויוטאביב גפן איתי לוי

חמישי 4.7 פתח תקוה

דמן
פרי

לי 
: ח

לום
צי

הסעה בתשלום 40 ₪ תצא בשעה 18:30
הסעה בתשלום 40 ₪ תצא בשעה 18:30
הסעה בתשלום 40 ₪ תצא בשעה 19:30

המועדון ייסגר בשעה 17:00 לצורך הערכות
המועדון ייסגר בשעה 17:00 לצורך הערכות

הסעה בתשלום 40 ₪ תצא בשעה 19:30
המועדון ייסגר בשעה 17:00 לצורך הערכות

הסעה בתשלום 40 ₪ תצא בשעה 19:30



כניסה למועדון
צ'יפ  באמצעות  תתאפשר  הספורטן  לשטח  הכניסה 

אישי, כרטיסייה או כרטיס כניסה חד פעמי.

אירועים פרטיים בספורטן
מנויי הספורטן יכולים לקיים אירועים פרטיים )בר/בת 
מצוה, מסיבות שכבה, גני ילדים ועוד( בספורטן במחירים 

מיוחדים. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי המועדון.

מופעי קיץ בספורטן
המשפחה.  לכל  או  למבוגרים  איכותיים  מופעים 
מראש,  כרטיס  רכישת  מחייבת  למופעים  הכניסה 
למען  מראש,  חינם  כרטיסים  איסוף  או  סמלי  במחיר 

הסדר וביטחון המנויים.
כרטיסיות

הכניסה  אורחיהם.  לטובת  בלבד  למנויים  נמכרות 
בכרטיסייה תתאפשר בליווי המנוי בלבד. 

כובעי ים
בלבד.  ים  בכובע  הרחצה  תתאפשר  המקורה  בבריכה 
בבריכות החיצוניות הרחצה בכובעי ים או בשיער אסוף 

וכובע. יש להישמע להוראות המצילים. 

בריכת פעוטות/שעשועי מים
כניסת ילדים עד גיל 3 מחייבת לבישת חיתול ים + בגד 

ים ובליווי מבוגר בלבד. 

חניית המועדון
אנא הקפידו להחנות במקומות המסומנים. רכב שיחנה 

במקום אסור ייגרר על חשבונו.

חוק עישון 
רחבי  בכל  לעשן  איסור  חל  החוק  פי  על  לכם,  כידוע 

מועדון הספורט מלבד מקום מוקצה ומסודר בשילוט.

שמירה על הניקיון
מנת  על  מתוגברים  בצוותים  נפעל  הקיץ  בתקופת 
נקייה  וספורט  נופש  סביבת  על  עבורכם  לשמור 
על  בשמירה  לנו  תסייעו  אם  לכם  נודה  ומטופחת. 

הניקיון.

הכנסת אוכל ושתיה לשטח הספורטן
בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולמען שמירה על רווחת 
מגשי  מאכל,  סירי  למועדון  להכניס  איסור  חל  המנויים 

פיצות, אלכוהול, נרגילות, מוצרי עישון ובקבוקי זכוכית. 

כניסה בשבת
עד  תתאפשר  יוני-יולי  בחודשים  שבת  בימי  הכניסה 
השעה 13:00 למנויים בלבד.לא תתאפשר כניסה עם 

כרטיסים חד פעמיים או כרטיסיות.

מידע כללי למנויים

שעות פעילות המועדון
הבריכה החיצוניתהמועדון וחדר הכושר

ראשון-חמישי
שישי
שבת

ראשון
שני-חמישי

שישי
שבת

ראשון
שני-חמישי

שישי
שבת

מאי-יוני

יולי-אוגוסט משרדי המועדון
ראשון-חמישי

שישי
שבת

08:00-20:30
08:00-16:30
09:00-16:30

09:00-19:00
06:00-19:00
06:00-19:00
07:00-19:00

09:00-21:30
06:00-21:30
06:00-19:00
07:00-19:00

06:00-23:00
06:00-19:00
07:00-19:00

הבריכה הפנימית וסאונות 

ראשון
שני-חמישי 

שישי
שבת

12:00-23:00
06:00-23:00
06:00-19:00
07:00-19:00
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1.5 יום רביעי | ערב יום השואה 
המועדון פתוח עד השעה 19:00

החוגים יתקיימו במתכונת רגילה עד השעה 18:00.

2.5 יום חמישי | יום הזיכרון לשואה ולגבורה
המועדון פתוח כרגיל

שיעורי הסטודיו יתקיימו במתכונת שקטה.

4.5 יום שבת | החל מ 09:30 | דק גדול
דראמס אלייב

פותחים את השבת בקצב בשני שיעורים עם דנדנה.
הרשמה מראש במשרדי המועדון | השיעור יתקיים במתכונת של שני 

סבבים 09:30-10:30 /10:30-11:30

5.5 יום ראשון |  6:00 |  דק גדול 
יוגה בזריחה חוזרת!

בכל יום ראשון אל מול נוף הים והשלווה. 
בהדרכת ד"ר מיה גורנושטייב 

6.5 יום שני  11:30  | אולם אורן
מאושוויץ לישראל – סיפור חיים

בואו לשמוע את סיפור חייה האמיץ ויוצא הדופן של
רחל חנן כהנא – ניצולת שואה. סיפור מרגש ומעורר השראה.

7.5 יום שלישי | ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
ונפגעי פעולות האיבה והטרור 

במתכונת  יתקיימו  הבוקר  חוגי   |  19:00 השעה  עד  פתוח  המועדון 
שקטה | לא יתקיימו חוגי ילדים

8.5 יום רביעי | יום הזיכרון וערב יום העצמאות
המועדון פתוח בין השעות 6:00-16:00

שיעורי הבוקר יתקיימו במתכונת שקטה.
 

9.5 יום חמישי | יום העצמאות | אולם ארז
המועדון פתוח בין השעות 08:00-18:00 

שיעורי סטודיו ברוח החג
עם ויקטוריה טפלצקי 
09:00  מדרגה משולבת                

10:00 סטרצ׳ינג

אירועי מאי
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11.5 יום שבת | החל מ-11:30 | מדשאות המועדון  
חוגגים עצמאות בהפנינג ישראלי

לילדי המועדון ומשפחותיהם
בתוכנית: הפרחת בלונים בכחול לבן | יצירת דגל ישראל 
ענק | מוסיקה ארץ ישראלית, מתקנים מתנפחים ומגוון 

מתחמי יצירה בהדרכת לני בוגנים.
13:00 הצגת ילדים:

מתנה למדינה
בואו לגלות איזו מתנה מביאים למדינה

13.5 יום שני | החל מ-11:30 | אולם אורן 
תצוגת אופנה לנשות המועדון 

מנויות המועדון מוזמנות לצפות בתצוגת אופנה קייצית 
.zaza :וצבעונית בהנחיית

סטייליסטית צאלה הילרוביץ שתלמד אותנו סודות וטיפים 
חיוניים להראות במיטבנו בכל מידה ובכל גיל. בנוסף, 

להנאתכן פינת איפור וקוסמטיקה עם יועצת החן גאולה 
בריל ויריד דוכני מכירה. 

אי
 מ

עי
ירו

א
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16.5 יום חמישי | 19:30 | אולם אורן 
המופע של "מרדכי ושמואל "

מרדכי )מוטל'ה( שפיגלר, גדול כדורגלני ישראל בכל 
הזמנים ושמואל )שמוליק( מרקוס, יזם ויועץ ניהולי, 

מדברים על ניהול ומנהיגות מזווית קצת אחרת. 
שימו לב לשינויים בחוגים: בודי באלנס ב- 19:00 לא יתקיים, שיעור 

זומבה עם אוריין יתקיים בשעה 20:30 באולם ארז.

20.5 יום שני | 12:00 | אולם רימון
Brain Train  - חדר כושר למוח

בואו לקחת חלק בסדנת פיתוח כישורי חשיבה מהנה 
ומאתגרת הכוללת תרגול, טכניקות לשיפור הזיכרון, אימון 

קוגניטיבי, משחקי חשיבה איכותיים ומדויקים ועוד.
פתיחת סדנא מותנית במינימום נרשמים | עלות מפגש בודד 30 ₪

21.5 יום שלישי | 7:00-17:00 | לובי | יום ירושלים
טיול לירושלים

התכנסות 7:00 | יציאה 7:30 | הרשמה ותשלום מראש במשרדי 
המועדון | מנוי 200 ₪ | אורח 250 ₪ | פרטים נוספים במשרדי המועדון.

22.5 יום רביעי |  18:30 | אולם רימון 
לקופידון אין גיל 

"לפגוש את עצמך בטוב" -מפגש חוויתי להתבוננות על 
החיים. ננסה להבין מדוע אנחנו נוטים לפרש סיטואציות 

מסוימות בצורה מסוימת, ומה אוטומטי בתגובות שלנו.
נדבר על יצירתיות ככלי התמודדות עם אתגרים ועוד.
הסדנא משלבת כלים מעשיים ותרגולים ומאפשרת 

לנו לפגוש את עצמנו ואת הסובבים לנו בטוב.
מנחה: חיה שדלצקי

23.5 יום חמישי | ל"ג בעומר
ביום זה לא יתקיימו חוגי הילדים

חג שמח!

אירועי מאי
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24.5 יום שישי | החל מ-14:00 | בריכה חיצונית 
פותחים את הקיץ וחוגגים ל"ג בעומר ב-

הפנינג להטוטים 
הכולל מתחמי איפור, עמדות יצירה ומשחק.  

ובשעה 16:00
המופע של שמבוקי

מופע קרקס המשלב להטוטי אש, אקרובטיקה ועוד 
* עמדות מזון ושתייה בתשלום סמלי 

27.5 יום שני | 11:30 | אולם אורן 
הרצאה: בוחרת נגד הזרם 

מגמגמת שבחרה לדבר אחרי 30 שנות שתיקה ויש לה 
הרבה מה לומר. הרצאה מרתקת שבה המציאות עולה על 

כל דמיון. סיפור חיים מרגש ומעורר השראה. 
מרצה: שרונה שינא

שיעור יוגה יסתיים בשעה 11:00 | הרשמה מראש במשרדי המועדון

28.5 יום שלישי | 11:30 | לובי המועדון 
סדנא ריחנית ליצירת סבונים

סדנא שבה כל אחד יכין במו ידיו מובייל סבונים דקורטיבי 
וריחני וגם סבון רחצה ריחני. עבודה מהנה ומלאת סיפוק 

לעוסקים במלאכה.

הרשמה ותשלום מראש במשרדי המועדון | עלות 30 ₪. 

29.5 יום רביעי | 12:00 | אולם רימון
Brain Train  - חדר כושר למוח

בואו לקחת חלק בסדנת פיתוח כישורי חשיבה מהנה 
ומאתגרת הכוללת תרגול, טכניקות לשיפור הזיכרון, אימון 

קוגניטיבי, משחקי חשיבה איכותיים ומדויקים ועוד.
הסדנא במתכונת של 8 מפגשים | עלות למנוי: 240 ₪ | פתיחת סדנא 

מותנית במינימום נרשמים | עלות מפגש בודד 30 ₪

החל מ-19:00 | אולם הספינינג 
מדווושים בכיף

בהדרכת עינת טאו ויוסי משיטה 
19:00-20:00 סבב א׳ | 20:00-21:00 סבב ב׳

איההרשמה לשיעורים תיפתח בתאריך 22.5 במשרדי המועדון 
 מ

עי
ירו

א
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אירועי יוני
3.6 יום שני | 11:30 | לובי המועדון  

סדנת שזירת פרחים ועריכת שולחן חג 
בהדרכת: שלי אהרוני

הרשמה מראש במשרדי המועדון | מספר המשתתפים מוגבל | עלות: 
50 ₪  למשתתף.

5.6 יום רביעי | החל מ-10:00 | לובי המועדון 
יום איכות הסביבה הבינלאומי

פסטיבל "ארץ האדמה"
הפנינג דוכני איכרים תוצרת הארץ

17:30 שעת סיפור לילדים
"אורי מיחזורי" בהנחיית אורה אמרנוב

ומייד אחריה
18:30 סדנת יצירה מחומרים ממוחזרים עם לני בוגנים.

6.6 יום חמישי | החל מ-18:00 | דק קטן
חמישי שמח עם די ג'י אלעד ינילוב 

בואו לקבל את הסופ"ש באימונים ייחודים 
בתוכנית: אימוני קרוספיט בהדרכת יפתח  

18:00 אימון טאבטה - אימוני בטן ייחודיים עם איריס איידנוב
19:00 אימון תחנות פונקציונלי עם שושי 

20:00 אימון אינטרוולים במים עם אורלי נג'ר 
בנוסף בשעות 18:00-22:00 מתחם עיסויים עם גולן שוסטר 

בתשלום והרשמה מראש במשרדי המועדון | דקת עיסוי 1 ₪ | מוגבל 
עד 30 דקות.

8.6 יום שבת | 11:30-16:00 | דק גדול | ערב שבועות
קולות המנויים עם D.J. שי דנינו

בקונספט ייחודי: תיבת השמעה – שירים והקדשות לבקשתכם.

12:00-14:00 סדנת יצירה לילדים 
14:00-16:00 ציורי פנים וקעקועים לקטנטנים

המועדון פתוח עד השעה 18:00. חג שמח! 

9.6 יום ראשון | חג שבועות
המועדון פתוח בין השעות 8:00-18:00

שיעורי סטודיו ברוח החג עם שימי הרשברג
09:00 פילאטיס

10:00 עיצוב וחיטוב
11:00 סטרצ'ינג
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10.6 יום שני | 19:00 | אולם ארז 
הרצאה לשבור את הקרח 

ערביה, ילידת חיפה, ספורטאית מקצועית חובבת אתגרים 
וממובילות השינוי החברתי בארץ. מזמינה אתכם להיסחף 

אל הדרך הייחודית והמרתקת שהביאה אותה למסעות 
וחוויות יוצאות דופן בארץ ובעולם. על התמודדות אישית
בין שתי תרבויות. בואו לשאוב השראה ולהיות שותפים 

למסע חיים ולגלות איך צומחים מתוך הקושי.
מרצה: אולפת חיידר – מרצה מניסיון חיים. 

 

שיעור STRONG MAN  יתקיים בדק הגדול. 

12.6 יום רביעי  | 16:30-18:00 | אולם רימון 
Brain Train  - חדר כושר למוח

בואו לקחת חלק בסדנת פיתוח כישורי חשיבה מהנה 
ומאתגרת הכוללת תרגול, טכניקות לשיפור הזיכרון, אימון 

קוגניטיבי, משחקי חשיבה איכותיים ומדויקים ועוד.
עלות מפגש בודד 30 ₪ | חוג צ'ינצ'ילה וחברים יתקיים בדק הקטן.

13.6 יום חמישי | 20:00 | אולם אורן 
לאס וגאס בספורטן 

חוויה אדירה בערב נושא פרסים.
משחקי מכונות, שולחנות פוקר, בלק ג'ק, סלוט משין, 

רולטה, גלגל מזל, מוסיקה ומסיבת ריקודים. 
קוד לבוש כניסה: מגונדר שחור ולמעיזים מנצנץ!

כולל בר שתייה מפנק ונשנושי בר | הרשמה ותשלום מראש במשרדי 
המועדון | 50 ₪ מנוי | 100 ₪ אורח | שיעור בודי בלאנס ב-19:00 לא 

יתקיים  | שיעור זומבה יתקיים 20:30 אולם ארז.

14.6 יום שישי | 11:00-18:00 | דק גדול 
מקבלים את השבת בטברנה יוונית

11:00-14:00 מגוון פעילויות לילדים ולמשפחה: מוזיקה ים 
תיכונית | פינת שש בש ושח | קלפים | קעקועים  | הכנת 

כלי תיפוף – יצירה לילדים 
14:00-18:00 אלי סודרי ורוניוס

ונילהנאתכם דוכני מזון / בירות בתשלום סמלי.
י י

וע
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קמיקזה
מגלשת ענק בגובה 8.5 מטר 

היישר לתוך הבריכה

�דנאות יצירה
במתח� היצירה

כדורגל

טני�

מתקני� יבשי� 
מתחם מתנפחים

יבשים

פלציב

האטרקציות יפעלו מידי יום בחודשים יוני-אוגוסט
וכלולות במחיר כרטיס הכניסה לספורטן.

חיפה

יום שישיימים א'-ה'שם האטרקציה/פעילות
קמיקזה

מתנפחים יבשים
פלציב

חלוקת שלוקים

16:00-20:00
16:00-20:00
18:00-20:00

18:00

12:00-18:00
16:00-20:00
12:00-18:00

-

יום שבת
11:00-18:00
16:00-18:00
12:00-16:00

-

יוני - אוגוסט
שעות פעילות האטרקציות

כדור�ל
עמדת שלוקי� 
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קמיקזה
מגלשת ענק בגובה 8.5 מטר 

היישר לתוך הבריכה

�דנאות יצירה
במתח� היצירה

כדורגל

טני�

מתקני� יבשי� 
מתחם מתנפחים

יבשים

פלציב

האטרקציות יפעלו מידי יום בחודשים יוני-אוגוסט
וכלולות במחיר כרטיס הכניסה לספורטן.

חיפה

יום שישיימים א'-ה'שם האטרקציה/פעילות
קמיקזה

מתנפחים יבשים
פלציב

חלוקת שלוקים

16:00-20:00
16:00-20:00
18:00-20:00

18:00

12:00-18:00
16:00-20:00
12:00-18:00

-

יום שבת
11:00-18:00
16:00-18:00
12:00-16:00

-

יוני - אוגוסט
שעות פעילות האטרקציות

כדור�ל
עמדת שלוקי� 
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אירועי יוני
15.6 יום שבת | החל מ-9:00 | אולם ארז 

טורניר ברידג'
בהדרכת: ברכה ברק

בהרשמה מראש במשרדי המועדון | אורח 50 ₪

17.6 יום שני החל מ 07:00 לובי המועדון 
טיול קטיף בגולן

הקיץ בפתח ועימו קטיף פירות יער: פטל, אוכמניות, תות עץ, 
ופרי,  פרי  כל  נלמד על התכונות של  בטיול  ועוד.  דובדבנים 
נאכל בבוסתן כאוות נפשנו. נצא לטיול אדום ומיוחד! בדרך 
נעצור במקומות מעניינים ותצפיות יפיפיות, ניסע להר בנטל 

ונשקיף על קונטרה, פארק הבזלת ונשמע על סיפורי הגולן.

הרשמה מראש במשרדי המועדון | מנוי 200 ₪ | אורח 250 ₪ | 
ההרשמה מותנת במינימום משתתפים 

19.6 יום רביעי  | 18:30-20:00 | אולם רימון
לקופידון אין גיל 

"לפגוש את עצמך בטוב" - מפגש חוויתי להתבוננות על 
החיים. ננסה להבין מדוע אנחנו 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.

21.6 יום שישי  | 13:30-15:00 | אולם ארז 
יום היוגה הבינלאומי

שיעור יוגה מיוחד בליווי נגן פנטאם
בהנחיית: מרב לייבה.

 24.6 יום שני | 12:00-13:30 | אולם רימון 
Brain Train  - חדר כושר למוח

בואו לקחת חלק בסדנת פיתוח כישורי חשיבה מהנה 
ומאתגרת הכוללת תרגול, טכניקות לשיפור הזיכרון, אימון 

קוגניטיבי, משחקי חשיבה איכותיים ומדויקים ועוד.
עלות מפגש בודד 30 ₪.

25.6 יום שלישי | 19:30-21:00 | דק גדול 
ZUMBA PARTY בקצב לטיני

בואו להזיז את הגוף בהפקה מוסיקלית מלאת צבעים.
בהדרכת: אוריין לאון ולימור גלבר.



21

27.6 | יום חמישי | 19:00-23:00 | בריכה חיצונית  
מאירים את הלילה ברחצה לילית עם

D.J הבית אלעד ינילוב 

מתחם עיסויים להנאתכם החל מהשעה 17:00
בתשלום והרשמה מראש במשרדי המועדון | דקת עיסוי 1 ₪. | רישום 

מוגבל עד 30 דקות.

28.6 יום שישי  | 14:00-17:00 | דק גדול  
14:00-15:30 סדנת יצירה לילדי המועדון   

15:30 הצגה לילדים:
"אריה בספריה"

הצגת ילדים על פי הסיפור המוכר והידוע. 

29.6 יום שבת | 20:30 | דק גדול 
ערב שירה בציבור עם גיא שלזינגר 

ערב חוויה, מבט על החברה הישראלית.

הרשמה מראש במשרדי המועדון | אורחים בעלות 30 ₪
וניבמקום דוכני שתייה קלה, בירה ומזון בתשלום סמלי.
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אירועי יולי
1.7 יום שני | 12:00 | אולם רימון 

Brain Train  - חדר כושר למוח
בואו לקחת חלק בסדנת פיתוח כישורי חשיבה מהנה 

ומאתגרת הכוללת תרגול, טכניקות לשיפור הזיכרון, אימון 
קוגניטיבי, משחקי חשיבה איכותיים ומדויקים ועוד.

הסדנא במתכונת של 8 מפגשים | פתיחת סדנא מותנית במינימום 
נרשמים | עלות מפגש בודד 30 ₪.  

2.7 יום שלישי | 7:30 | לובי המועדון
טיול משפחות וילדים לנחל בצת 

נטייל בנחל חורש ונבקר במערת נטיפים מסתורית 
טיול חוויתי במיוחד להורים ולילדים. 

הרשמה מראש במשרדי המועדון | עלות: מנוי 130 ₪ | אורח 180 ₪ | 
בכפוף למינימום נרשמים | פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד.

4.7 יום חמישי | 20:00 | אולם אורן
מופע סטנדאפ עם

פאטמה  – הסטנדאפיסטית הבדואית 
הראשונה 

בעיניים צוחקות מספרת פאטמה על החיים שלה בכפר, על 
בעלה האילם שלא מדבר אבל שומע, הולך טוב אבל צולע 

בשכל שלו.
תכינו קפה שחור טוב טוב על האש, פאטמה כבר בדרך עם 

הבקלאווה. לא להחמיץ...

המופע בתשלום | בהרשמה מראש | מנוי זהב 15 ש"ח | מנוי שנתי: 30 
₪ | אורח של מנוי: 50 ₪ | שיעור זומבה יתקיים באולם ארז.
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6.7 מוצ"ש |  21:00 | במה מרכזית 
אתניקס

הלהקה "הכי ישראלית", ששיריה הפכו לחלק בלתי נפרד
מההוויה הישראלית, במופע חדש בו יבצעו את הלהיטים 

הגדולים. ביניהם: "מתי לחזור", "ציפור מדבר", "קטורנה 
מסאלה" , "כתם הפרי", "תותים" ועוד. 

המופע בתשלום: מנוי פרימיום חינם | מנוי זהב : 15 ₪ | מנוי:30 ₪ | 
אורח של מנוי : 60 ₪ | ביום זה המועדון ייסגר בשעה 17:00 לצורך 

היערכות למופע.

8.7 יום שני | 11:30 | לובי המועדון
"הכח בידיים שלי"
סדנת ציור על  אבני זהר

סדנא ייחודית בה כל משתתף יכין אבן זוהר משמעותית
לברכה ומחשבה מעצימה ומחזקת.

בהנחיית: זהר מור.

הרשמה ותשלום מראש במשרדי המועדון | מחיר 30 ₪.

אירועי יולי
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רגילה אפשר להשיג כל דבר ״״בכשרון רגיל והתמדה בלתי 
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9.7 יום שלישי |  18:30 | דק גדול 
הצגה לילדי המועדון 

בת הים
לפעמונית בת הים הקטנה קול צלול כפעמון. בואו לגלות מה 
קורה כשמכשפת הים חושקת בקול הפעמונים וגונבת אותו.

10.7 יום שני | 12:00 | אולם רימון 
Brain Train  - חדר כושר למוח

בואו לקחת חלק בסדנת פיתוח כישורי חשיבה מהנה 
ומאתגרת הכוללת תרגול, טכניקות לשיפור הזיכרון, אימון 

קוגניטיבי, משחקי חשיבה איכותיים ומדויקים ועוד.

עלות מפגש בודד 30 ₪.  

11.7 יום חמישי | 18:00 | דק גדול 
פיגוזיאדה לילדים ונוער 

אולימפיאדה קצת אחרת – מתחם תחנות ענק המשלב 
משחקי כדור, כוח, חשיבה וספורט אתגרי.

* כולל עמדות כיבוד במחירים מיוחדים 

13.7 יום שבת | 09:30 | דק גדול 
"מעגל הכוח"

אימון תוסס מלא אנרגיה עם קארין עמר 

ליהרשמה במשרדי המועדון | כניסת אורחים 30 ₪ 
 יו

עי
ירו

א
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אירועי יולי
17.7 יום רביעי | 18:30-20:00 | אולם רימון 

לקופידון אין גיל 
"לפגוש את עצמך בטוב" מפגש חוויתי להתבוננות על 
החיים. ננסה להבין מדוע אנו נוטים לפרש סיטואציות 

מסוימות בצורה מסוימת, ומה אוטומטי בתגובות שלנו. נדבר 
על יצירתיות ככלי התמודדות עם אתגרים ועוד.

הסדנא משלבת כלים מעשיים ותרגולים ומאפשרת לנו  
לפגוש את עצמנו ואת הסובבים לנו בטוב.

מנחה: חיה שדלצקי

18.7 יום חמישי | החל מ 19:30 | אולם רימון
מסיבת פיג'מות לילדי המועדון

בתוכנית: 
19:30 הצגת ילדים: "חגיגה באמבטיה".

20:30 פעילות ילדים מרתקת
הכוללת ציור בצבעי אולטרה ועוד.

בהנחיית: רונה אביב. 
הפעילות תתקיים בחושך עם תאורת אולטרה סגול | הכניסה בפיג'מות 

בלבד | רישום מראש במשרדי המועדון | מספר המקומות מוגבל.

20.7 יום שבת | החל מ-11:30 | דק גדול 
חפלה ים תיכונית

.D.J  פעילות לכל המשפחה - מוזיקה ים תיכונית עם
שי דנינו, מעגלי מתופפים, הפעלות תופים לקטנטנים,

פינת שולחנות שש בש, שולחנות פול ועוד. 
דוכני מזון בתשלום סמלי.

23-25.7 ימי שלישי-חמישי | התכנסות ב-7:30 | לובי המועדון 
טיול לירושלים עם לינה במלון רמת רחל 
נטייל בעיר דוד, בשוק מחנה יהודה, נצפה בחיזיון לילי של 

חומות ירושלים ועוד. 
מידע מפורט אודות הטיול במשרדי המועדון | עלות 1,000 ₪ למנוי | 

1,500 ₪ לאורח | הרשמה ותשלום מראש במשרדי המועדון | בכפוף 
למינימום נרשמים.



אמירם טובים
21:00

27.7
מוצ״ש

27
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24.7 יום רביעי | 18:00 | דק גדול
מלכת הילדים רינת גבאי

במופע מוסיקלי לכל המשפחה. 

25.7 יום חמישי | החל מ-19:00| מדשאות המועדון
לילה לבן בספורטן

רחצה לילית תתאפשר עד השעה 02:00
19:00 קבלת פנים ייחודית והתמקמות אוהלים בשטח 

20:00-22:00 הפעלות למשפחה ולילדים 
22:00-23:00 הצגת ילדים "פרח לב הזהב"

23:00-00:00 מופע עם אמן חושים איציק מרקו
03:00 כיבוי אורות

06:00 השכמה
07:00 ארוחת בוקר קלה, שתייה חמה

08:00 הולכים הביתה לישון  
ובנוסף מתנפחים, צילומים, מגנטים, קעקועים, ציורי פנים 

זוהרים, עמדות טיפולים ופרסים.
במתחם מגוון דוכני מזון בעלות סמלית למשך כל הלילה.

פעמיים.  חד  כניסה  כרטיסי  ו/או  בכרטיסיות  כניסה  תתאפשר  לא  זה  ביום 
כניסת אורחים לאירוע לילה לבן ברישום מראש ובעלות של 150 ₪ לאדם.

אירועי יולי



 27.7 מוצ"ש | 21:00 | במה מרכזית   
אמירם טובים 

בהופעת סטנדאפ מטורפת, ילמד אתכם שכאב בטן יכול 
להיות דבר מאוד חיובי, הוא יקרע אתכם מצחוק בהופעה 

סוחפת על כל נושאי החיים מתקופת הילדות דרך הלימודים, 
צבא, עבודה, חתונה, זוגיות וכל הדברים הקטנים של החיים.

המופע בתשלום: מנוי פרימיום: חינם | מנוי זהב: 15 ₪ | מנוי שנתי / קיץ: 30 
₪ | אורח: 50 ₪ | ביום הזה ייסגר המועדון ב-17:00 לצורך היערכות למופע.

 
30.7 יום שלישי | החל מ-19:30 | דק הגדול 

השקת תוכניות "לס מילס" קיץ 2019 
בואו לקחת חלק בשיעורי לס מילס העולמיים 

19:30-20:30 בודי פאמפ עם שרונה ואורית
20:30-21:30 בודי בלאנס עם סיגל ושרונה.

מוזמנים להגיע

לפרטים והזמנת תור: 
04-8550096

מחירון
תספורת גבר ............................  ₪50
פן ........................................... 60-70 ₪
תספורת אישה ......................... ₪150
צבע ............................................. ₪150
צבע ותספורת ......................... ₪260

החלקות שיער מכל הסוגים
רפי איס עיצוב שיער

rafi_is_hair_styling

29
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2.8 יום שישי | החל מ-13:30 |דק גדול
שישי שמח לילדים

13:30 סדנת יצירה - שלולית של צבע עם לני  
15:15 הצגת ילדים "בעקבות הצבעים האבודים"

3.8 יום שבת | החל מ-11:00 | בריכה חיצונית  
שבת נינג'ה על המים 

D.J NIV K למשפחות המועדון לצלילי
בתוכנית: מתנפחי מים מאתגרים, מתקני טיפוס ותלייה, 

תחנות מתקני כוח ומשחק. 

5.8  יום שני | 12:00 | אולם רימון 
Brain Train  - חדר כושר למוח

בואו לקחת חלק בסדנא מהנה ומאתגרת הכוללת תרגול, 
טכניקות לשיפור הזיכרון, אימון קוגניטיבי, משחקי חשיבה 

איכותיים ומדויקים ועוד.
פתיחת הסדנא מותנית במינימום נרשמים | עלות מפגש בודד 30 ₪.  

6.8 יום חמישי | 20:00 | אולם אורן 
הרצאה:

תזונה נכונה, פעילות גופנית והקשר ביניהן 
מהם הצרכים התזונתיים והקלוריים של האדם, מה משפיע 
על קצב חילוף החומרים, איך משפיעה הפעילות הגופנית על 

קצב חילוף החומרים  ועוד. 
מנחה: יאיר קרני - בעל תואר שני בתזונה וספורט  ומראשוני 

המומחים בארץ בנושאי תזונה נכונה והתנהלות בריאה.
הרשמה מראש במשרדי המועדון  | זומבה יתקיים באולם ארז ב-20:30 

 

אירועי אוגוסט



האירוע המיוחד שלכם באווירה אחרת!

ספורטן חיפה מזמין אתכם לשבור שיגרה בין מדשאות מטופחות ובריכות שחיה מרהיבות,
אל מול נוף הכרמל מצד אחד והים מהצד האחר והבריזה המלטפת שבניהם.

נשמח להרכיב לכם קונספט מנצח לכל אירוע: ימי הולדת, אירועים עסקיים, ימי גיבוש, מסיבות סוף שנה.
אשר לא ישאיר אף אחד אדיש, תוך אפיון מטרות, דרישות וציפיות, בליווי צוות מקצועי ואדיב.

לרשותכם מגוון אולמות, מרחבי דשא מוצלים ורחבת דק.

עוד סיבה למסיבה בספורטן!
מוזמנים לתאם פגישה אישית אתנו: 04-8539160 | 052-6996320 

31



3232

אירועי אוגוסט
7.8 יום רביעי | 18:30-20:00| אולם רימון

לקופידון אין גיל 
"לפגוש את עצמך בטוב" מפגש חוויתי להתבוננות על 
החיים. ננסה להבין מדוע אנו נוטים לפרש סיטואציות 

מסוימות בצורה מסוימת, ומה אוטומטי בתגובות שלנו. נדבר 
על יצירתיות ככלי התמודדות עם אתגרים ועוד.

הסדנא משלבת כלים מעשיים ותרגולים ומאפשרת לנו  
לפגוש את עצמנו ואת הסובבים לנו בטוב.

מנחה: חיה שדלצקי
דוכני מזון בתשלום סמלי.

8.8 יום חמישי | 18:00 | דק גדול
הצגת ילדים

"הנסיכה שביקשה את הירח"

8.8 יום חמישי | 20:30 | מדשאות המועדון  
ליל כוכבים "אסטרוקידס"

ילדי המועדון מוזמנים לפעילות מרתקת וייחודית הכוללת 
תצפית והכרות עם הכוכבים שכולנו מכירים הדובה הגדולה , 

כוכב הצפון, העגלה הקטנה ועוד. 

הפעילות תתקיים בשני סבבים: 20:30-22:00 – סבב א' | 22:00-23:30 
– סבב ב' | הרשמה מראש במשרדי המועדון | כניסת אורחים תתאפשר 

בעלות של 50 ₪.

11.8 יום ראשון | תשעה באב
המועדון פתוח במתכונת שקטה.

שמעון בוסקילה
במופע מרגש

חר
 ש

טל
ם: 

ילו
צ

21:00
15.8
חמישי
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שמעון בוסקילה

במופע מרגש
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15.8
חמישי
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12.8 יום שני | 16:00 | בריכה חיצונית  
פסטיבל אוכל ובירה עם D.J אלעד ינילוב 

רצפה  משחקי  לילדים,  ענק  ומשחקי  הפעלות  בתוכנית: 
ושולחן, פינות משחקי חשיבה למבוגרים ועוד.

במתחם מגוון דוכני בירות בוטיק בתשלום סמלי | כרוך בהרשמה מראש 
במשרדי המועדון 

13.8 יום שלישי | 15:30 | לובי המועדון 
טיול ליל ירח עם חזיון אור קולי במצדה

 

מותאם למשפחות וילדים | התכנסות בלובי: 15:30, יציאה: 16:00 
 ₪  180 מחיר   | המועדון  במשרדי  מראש  והרשמה  נוספים  לפרטים 
לאדם.| בכפוף למינימום נרשמים | חזרה משוערת בשעה 01:30 בלילה..  

14.8 יום רביעי | 16:30-18:00 | אולם רימון 
Brain Train  - חדר כושר למוח

בואו לקחת חלק בסדנא מהנה ומאתגרת הכוללת תרגול, 
טכניקות לשיפור הזיכרון, אימון קוגניטיבי, משחקי חשיבה 

איכותיים ומדויקים ועוד.
פתיחת הסדנא מותנית במינימום נרשמים | עלות מפגש בודד 30 ₪.  

15.8 יום חמישי | 21:00 | במה מרכזית 
חוגגים את ט"ו באב עם שמעון בוסקילה 

המוסיקה והטון של שמעון בוסקילה הם הסיפור האמיתי 
של  המהפנט  מקולו  כמעיין  שנובע  הרגש  השירים.  של 
הטון  תחושות.  לנסח  ניסיון  מכל  יותר  חזקים  בוסקילה 
המסופר  לטקסט  מעניקים  מגרונו  היוצא  המתכוונן 
אמינות, הסלסול שיוצא היישר מליבו הוא מבע של געגוע 

לפשטות ולכנות אמנותית.
לצד שירי הרגש, לשמעון יש עשרות להיטי על שמרימים 
להילולה  הופעתו  את  והופכים  הרגליים  על  הקהל  את 
קצבית סוחפת: ״איך את לא רואה״, ״מחפש חבר קרוב״, 
אני  ״עכשיו  ״געגוע״,  שלי״,  המחר  ״את  עדן״,  בגן  ״הייתי 
חוזר״, ״לנשום״, י״א מאמא״, ״כמה אהבה״, ״שיר תקווה״, 

״תגידי״ הם רק חלק קטן מהלהיטים השזורים במופע.  

          

המופע בתשלום: מנוי פרימיום חינם | מנוי זהב : 15 ₪ | מנוי:30 ₪ 
| אורח של מנוי: 60 ₪ | ביום זה המועדון ייסגר בשעה 17:00 לצורך 

היערכות למופע.

אירועי אוגוסט
חר
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22.8 יום חמישי | 17:30 | לובי המועדון 
סדנת שוקולד כיפית ומתוקה

לילדי המועדון  
בסדנה נלמד ונכין מגוון קינוחים מעולם השוקולטייריה. 

בהדרכת: יעל מונסטר.

הרשמה בתשלום מראש במשרדי המועדון 20 ₪. 

31.8 יום שבת | 11:30 | דק הגדול
 BACK TO SCHOOL

סדנת יצירה לקישוט ושמירה על ציוד בית הספר
לילדי המועדון בהנחיית לני.

סט
וגו

י א
רוע

אי

עוצמתה אלא מכוח התמדתה ״״אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח




